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ค าน า 
 
 
  แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. ๒๕59-๒๕61 ของเทศบาลต าบลทับมา เป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมของเทศบาลต าบลทับมา ซึ่งได้จัดท าขึ้นโดยสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาล
ต าบลทับมา เป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการ กิจกรรมการพัฒนาท่ีจัดท าขึ้น ส าหรับวางแผน
ท่ีจะด าเนินการในรอบปี พ.ศ. ๒๕๕9- ๒๕61    มีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าครอบคลุมระยะเวลา
สามปี  โดยแผนพัฒนาสามปีเทศบาลต าบลทับมา จัดท าขึ้นภายใต้กรอบแนวคิด ภายใต้ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาหนึง่ จะมีแนวทางพัฒนาได้มากกว่าหนึง่แนวทาง และภายใต้แนวทางพัฒนาหนึ่งจะมโีครงการ
มากกว่าหนึ่งโครงการ และประเด็นส าคัญแผนพัฒนาสามปีของเทศบาลต าบลทับมา ยังเป็นการก าหนดทิศ
ทางการด าเนินงานพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลต าบลทับมา  ท่ีมีความสัมพันธ์กับงบประมาณรายจ่าย   กล่าวคือ
เทศบาลต าบลทับมาใช้แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. ๒๕๕9–๒๕61 เป็นคู่มือและกรอบแนวทางในการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕9  งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม การจ่ายขาดเงินสะสม  การใช้จ่าย
งบประมาณอื่น ๆ  รวมไปถึงเพื่อเป็นเอกสารอ้างอิงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณด าเนินการโครงการ
จากหน่วยงานภายนอกต่าง ๆ   
  คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลทับมาซึ่งเป็นองค์กรจัดท า มีมติเห็นเป็นเอกฉันท์ชอบ
แผนพัฒนาเทศบาลต าบลทับมาในคราวประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลทับมาครั้งท่ี  2 /2558  
เมื่อวันท่ี 20 พฤษภาคม พ.ศ.2558  ประกอบกับนายกเทศมนตรีต าบลทับมา  ได้ลงนามประกาศใช้
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 เทศบาลต าบลทับมา เมื่อวันท่ี     มิถุนายน พ.ศ. 2558  เทศบาล
ต าบลทับมาจะได้น าโครงการ /กิจกรรมในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. ๒๕59–๒๕61 ไปพิจารณาจัดท า
งบประมาณรายจ่าย เพื่อให้กระบวนการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี และงบประมาณรายจ่ายเพิ่ม
เพิ่มใหเ้ป็นไปด้วยความรอบคอบโปร่งใส และถูกต้องตามระเบียบปฏิบัติ  ข้อกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    และน าไปสู่การจัดท าแผนการด าเนินงานประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9  ต่อไป 
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บทน า 
 

 ๑.๑ ลักษณะของแผนพัฒนาสามป ี
 แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕9 – ๒๕61  เป็นการแปลงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ  โดยมีหลักคิด
ท่ีว่า  ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนา  จะมีแนวทางการพัฒนาได้มากกว่าหนึง่แนวทาง  และภายใต้แนวทางการพัฒนาหนึ่ง  
จะมีโครงการ/กิจกรรมได้มากกว่าหนึ่งโครงการ/กิจกรรม  ท่ีจะต้องน ามาด าเนินการหรือปฏิบัติ เพื่อให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายท่ีต้องการในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา  ซึ่งจะมีผลต่อวัตถุประสงค์  เป้าหมาย  จุดมุ่งหมาย
การพัฒนาอย่างยัง่ยืน  และวิสัยทัศน์ในท่ีสุด 
 นอกจากนั้นแผนพัฒนาสามปี เป็นแผนที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับงบประมาณรายจ่ายกล่าวคือ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน  ใช้การวางแผนพัฒนาเปน็เคร่ืองมือ    ประกอบการจัดท างบประมาณรายจ่ายของเทศบาล   
โดยน าโครงการ/กิจกรรม จากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕9-๒๕61  มาจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี  และ
งบประมาณประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕9  เพื่อให้กระบวนการจัดท างบประมาณ
เป็นไปด้วยความรอบคอบ และผ่านกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชนโดยผ่านกระบวนการประชาคม    
 “แผนพัฒนาสามปี”  เป็น  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนาท่ีจัดท าขึ้นส าหรับปีงบประมาณ
แต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าครอบคลุมระยะเวลาสามปีโดยมีการทบทวนเพื่อปรับปรุงเป็นประจ าทุกปี 

๑.๒ วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผนพฒันาสามปี 
 ๑. เพื่อแสดงความสัมพันธ์เช่ือมโยงและสอดคล้องกันระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  และ 
การจัดท างบประมาณประจ าปี 
 ๒. เพื่อแสดงแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปีท่ีมีความสอดคล้องและสามารถสนองตอบต่อยุทธศาสตร์การพัฒนา
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๓. เป็นการจัดเตรียมโครงการพัฒนาต่างๆ  ให้อยู่ในลักษณะท่ีพร้อมจะบรรจุในเอกสารงบประมาณประจ าปี  
และน าไปปฏิบัติได้ทันทีเมื่อได้รับงบประมาณ 

๑.๓ ข้ันตอนในการจัดท าแผนพัฒนาสามปี 
 1.๓.๑ การเตรียมการจัดท าแผน 
 (๑) หน่วยงานท่ีรับผิดชอบการจัดท าแผนพัฒนาควรเข้าพบผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อช้ีแจงวัตถุประสงค์ความส าคัญ
และความจ าเป็นในการจัดท าแผนพัฒนาสามปีเพื่อให้ผู้บริหารทราบถึงภารกิจท่ีจะต้องด าเนิน 
การต่อไป และด าเนินการเสนอโครงการจัดท าแผนพัฒนาสามปีผ่านปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ผู้บริหารท้องถิ่น
อนุมัติ โครงการดังกล่าวจะเป็นการก าหนดทรัพยากรในการจัดท าแผนพัฒนาสามปี  และก าหนดปฏิทินการท างานไว้
อย่างชัดเจน 
  (๒) หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ  แจ้งโครงการท่ีได้รับอนุมัติให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้องทราบ  ได้แก่  คณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  หน่วยงานภายในของ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และ
ประชาคม 
 

ส่วนที่  ๑ 
 



๓ 

 

 1.๓.๒ การคัดเลือกยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 
  (๑) ในขั้นตอนนี้  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา  จะสรุปยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการ
พัฒนาจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  พร้อมท้ังข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง  ปัญหาความต้องการของท้องถิ่น  รวมทั้งสรุป
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัด/อ าเภอ  และนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น 
  (๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดการประชุมรว่มระหว่างคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นประชาคมท้องถิ่นและ
ส่วนราชการท่ีเกี่ยวข้องเพื่อร่วมกันพิจารณา  โดยในการจัดท าแผนพัฒนาสามปีในครั้งแรก  ให้เวทีการประชุมร่วมกัน
ดังกล่าวคัดเลือกยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางพัฒนาท่ีสมควรน ามาใช้เป็นแนวทางการจัดท าแผนพัฒนาสามปีเพื่อเป็น
กรอบในการพิจารณาจัดท าโครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนาสามปีต่อไป 
 แต่ส าหรับการจัดท าแผนพัฒนาสามปีครั้งต่อไป(เมื่อครบรอบหนึ่งปี)ให้เวทีการประชุมร่วมพิจารณาทบทวนดูว่า
จากยุทธศาสตร์แนวทางการพัฒนาท่ีได้รับคัดเลือกและโครงการ/กิจกรรมท่ีก าหนดไว้ ยังมีความเหมาะสมหรือไม่ซึ่งใน
ขั้นตอนนี้ในการจัดท าแผนพัฒนาสามปีในปีต่อไปจะสามารถคัดเลือกยุทธศาสตร์การพัฒนา  แนวทางพัฒนา  ท่ีจะ
น ามาใช้เป็นกรอบการจัดท าแผนพัฒนาสามปีก็ได้  รวมทั้งก าหนดโครงการ/กิจกรรม  ท่ีจะเพิ่มเติมหรือตัดทอนลงได้ 
 (๓) เมื่อได้แนวทางการพัฒนาแล้ว  เวทีการประชุมร่วมพิจารณาว่าจะมีโครงการ/ 
กิจกรรมอะไรบ้างท่ีต้องด าเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแนวทางการพัฒนาท่ีคัดเลือกมาใช้เป็น
กรอบในการพัฒนา 
 (๔) โครงการ/กิจกรรมท่ีพิจารณาก าหนดอาจมีเป็นจ านวนมาก  ดังนั้น ในขั้นตอนนี้จะต้องมีการด าเนินการ  ดังนี้ 

- พิจารณาความเกี่ยวเนื่องกันระหว่างยุทธศาสตร์หรือระหว่างแนวทางการพัฒนาเช่นใน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ได้ก าหนดแนวทางการพฒันาสินค้าหนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์โดย
เวทีการประชุมร่วมได้ก าหนดโครงการพัฒนาด้านการตลาด ซึ่งอาจจะมีความสัมพันธ์กับยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้าน
การท่องเท่ียว ซึ่งได้ก าหนดแนวทางการพัฒนาสถานท่ีท่องเท่ียวเชิง 
ประวัติศาสตร์ ศิลปะ วัฒนธรรม โดยได้ก าหนดโครงการปรับปรุงสถานท่ีประวัติศาสตร์ปราสาทเก่า หากพิจารณาแล้ว จะ
เห็นได้ว่าโครงการท้ังสองมีความเช่ือมโยงและสนับสนุนกันได้ในเชิงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนโดยการน า
ผลิตภัณฑ์มาขายให้นักท่องเท่ียว ซึ่งหากก าหนดในแผนพัฒนาสามปีแล้ว จะต้องก าหนดห้วงเวลาการด าเนินงานท่ีสอดรับ
กัน  

- ให้พิจารณาน าโครงการ/กิจกรรม  จากแผนชุมชนท่ีเกินขีดความสามารถในการด าเนิน 
การของชุมชนท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาประกอบการจัดท าแผนพัฒนาสามปี 

-   มีการจัดล าดับความส าคัญของโครงการ/กิจกรรม เพื่อท่ีจะบรรจุลงในแผนพัฒนาสาม 
ปีได้อย่างเหมาะสม และนอกจากนั้นยังเป็นการจัดล าดับโครงการไว้เพื่อแผนพัฒนาสามปีในช่วงถัดไปด้วยเนื่องจากในการ
ด าเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์การพัฒนา อาจจะต้องใช้เวลาต่อเนื่องนานกว่าสามปีดังนั้นองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจึงจ าเป็นต้องพิจารณาแนวทางการจัดท าโครงการ/กิจกรรมท่ีต่อเนื่องไปในระยะยาวด้วย ซึ่งอาจจะ
ยังไม่สามารถระบุไว้ในช่วงสามปีของการจัดท าแผนพัฒนาสามปีได้   

- เนื่องจากกิจกรรมท่ีจะต้องด าเนินการมีความหลากหลาย  ดังนั้น  ในขั้นของการพิจารณาก าหนด
กิจกรรม  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องค านงึถึงส่ิงต่างๆ  ดังต่อไปนี้ 

1.งบประมาณรายรับ  รายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2.ทรัพยากรการบริหารอื่นๆ  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
3.ภาคีการพัฒนาท่ีสามารถเข้ามาร่วมด าเนินการ  หรือมีภารกิจรับผิดชอบด าเนินการ 

ในเรื่องนั้นๆ 
4.โครงการท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเอง  กล่าวคือมีขีดความสามารถ 

ท้ังทางด้านก าลังเงิน  ก าลังคน  วัสดุอุปกรณ์  และความรู้ทางด้านการบริหารจัดการท่ีจะด าเนินการได้เอง 



๔ 

 

5.โครงการท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอุดหนนุให้หน่วยงานอื่นด าเนินการ  เพื่อให้ 
เกิดประสิทธิภาพในการด าเนินงาน  เนื่องจากเป็นงานท่ีอยู่ในอ านาจหน้าท่ี  แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถ
หรือไม่ประสงค์จะด าเนินการ จึงมอบให้หน่วยงานอืน่ด าเนินการแทนโดยการตั้งงบประมาณเป็นเงินอุดหนุนให้ตาม
ระเบียบวิธีการของทางราชการ 

6.โครงการท่ีขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น  ท้ังราชการบริหารส่วนกลาง ส่วน 
ภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ  หน่วยงานอื่น  และภาคเอกชน  อันเนื่องมาจาก  เป็นโครงการขนาดใหญ่  หรือเป็นโครงการท่ี
หน่วยงานดังกล่าวเป็นหน่วยปฏิบัติและมีหน้าท่ีจัดบริการสาธารณะดังกล่าวอยู่แล้ว  ท้ังนี้  รวมถึงโครงการเงินอุดหนนุ
เฉพาะกิจ   (  ซึ่งมีกรอบในการพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนอยู่แล้ว  โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะเสนอขอรับการ
สนับสนุนต้องอยู่ในเงื่อนไขของการรับเงินอุดหนนุเฉพาะกิจดังกล่าว) 
 1.๓.๓ การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล 

(๑) การเก็บรวบรวมข้อมูล 
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดแผนพัฒนาท้องถิ่น  ด าเนินการส ารวจและเก็บรวบรวมข้อมูลท่ี 

จ าเป็นต่อการจัดท าแผนพัฒนาสามปี ซึ่งนอกจากจะเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานท่ัวไปแล้ว ยังจะต้องวิเคราะห์ว่า
ยุทธศาสตร์การพัฒนาแนวทางการพัฒนาท่ีเลือกต้องการข้อมูลประเภทใดเป็นพิเศษต้องการข้อมูลของห้วงเวลาใดและจะ
เก็บข้อมูลจากแหล่งใด  เพื่อเป็นข้อมูลท่ีจะน ามาวิเคราะห์แนวทางการพัฒนา  โครงการ/กิจกรรมได้อย่างถูกต้องโดยการ
เก็บรวบรวมข้อมูลจะต้องเก็บข้อมูลท้ังข้อมูลภายในองค์กรและข้อมูลภายนอก เพื่อสามารถน ามาวิเคราะห์  SWOT (การ
วิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนโอกาส  และอุปสรรค)  

(๒) การวิเคราะห์ข้อมูล 
ประกอบด้วย  ๔  กิจกรรมหลัก  คือ 
1) การประเมินผลการพัฒนาท่ีผ่านมา 
๒) การคัดเลือกยุทธศาสตร์การพัฒนา 
๓) การจัดล าดับความส าคัญของแนวทางการพัฒนา 
๔) การตัดสินใจเลือกแนวทางการพัฒนาในห้วงสามปี 

โดยมีรายละเอียดในแต่ละกิจกรรม  ดังนี้ 
4.๑) การประเมินผลการพัฒนาท่ีผ่านมา 
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  สรุปผลการพัฒนาท่ีผ่านมาและ 

น าเสนอท่ีประชุมซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการการพัฒนาท้องถิ่น  ประชาคมท้องถิ่น  และหน่วยงานท่ี 
เกี่ยวข้องเพื่อประเมินผลการพัฒนาท้องถิ่นในรอบปีท่ีผ่านมาโดยประเมินท้ังในเชิงปริมาณและในเชิง         คุณภาพ  
(ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบล ควรจัดให้มีการประชุมประชาคมหมู่บ้านด้วย) 

4.2)คัดเลือกยุทธศาสตร์การพัฒนา 
  หลังจากการประเมินผลการพัฒนาในรอบปีท่ีผ่านมาแล้ว  ให้ท่ีประชุมตามข้อ  ๑  ร่วมกันคัดเลือก
ยุทธศาสตร์การพัฒนาในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา รวมทั้งสอดคล้องกับปัญหาความต้องการของประชาคม/ชุมชนใน
ห้วงระยะเวลาสามปี(ในกรณีดังกล่าวอาจคัดเลือกทุกยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบในการจัดท าแผนพัฒนาสามปีก็
ได้) 
  ในกรณีท่ีเห็นว่ามียุทธศาสตร์การพัฒนาใดท่ียังไม่มิได้ก าหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แต่มีความ
จ าเป็นเร่งด่วนท่ีจะต้องก าหนดขึ้นใหม่ ก็อาจก าหนดขึ้นได้ แต่ท้ังนี้ต้องแสดงให้เห็นถึงเหตุผลและวัตถุประสงค์ท่ีมีความ
สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของการพัฒนาท่ียั่งยืน และวิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น ( และน าไปปรับแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาต่อไป ) 



๕ 

 

 
  4.๓) การจัดล าดับความส าคัญของแนวการทางพฒันา 

  ภายใต้ยุทธศาสตร์จะมีแนวทางการพัฒนาท่ีหลากหลาย ซึ่งล้วนแล้วแต่มีความจ าเป็นในการด าเนินการ
เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์การพัฒนาท้ังส้ิน แต่มีความส าคัญความจ าเป็นเร่งด่วนมากน้อยแตกต่างกัน ท่ี
ประชุมตามข้อ ๑ จะต้องร่วมกันจัดเรียงล าดับความส าคัญของแนวทางการพัฒนา การจัดล าดับความส าคัญดังกล่าวไม่ได้
หมายความว่าแนวทางการพัฒนาท่ีถูกจัดล าดับความส าคัญอยู่ในล าดับหลังๆ จะไม่ต้องน ามาปฏิบัติเพราะการท่ีจะ
ก าหนดแนวทางการพัฒนาทุกแนวทางได้รับการพจิารณาแล้วว่าจะต้องด าเนินการแต่ในห้วงระยะเวลาสามปีของ
แผนพัฒนาสามปีนั้นอาจมีแนวทางท่ีจ าเป็นต้องน ามาเน้นการปฏิบัติ 
  วิธีการจัดล าดับความส าคัญ มีหลายวิธีต้ังแต่วิธีง่ายๆ คือ ประชุมตกลงกัน หรืออาจใช้วิธีการลงคะแนน
คัดเลือกโดยใช้บัตรลงคะแนนเพื่อน ามารวมคะแนนและจัดล าดับวิธีการจัดล าดับความส าคัญท่ีเป็นวิทยาศาสตร์อาจวิธี 
Rating Scale หรือวิธี Strategic Issues Graph หรือวิธีอื่นๆซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแห่งสามารถเลือกวิธีการ
ปฏิบัติได้ตามความเหมาะสม 
  ๔.4) การตัดสินใจเลือกแนวทางการพัฒนาในห้วงสามปี 
 หลังจากการจัดล าดับแนวทางการพัฒนาแล้วที่ประชุมจะตัดสินใจว่าจะน าแนวทางการพัฒนาเหล่านั้นมา
ด าเนินการ แต่ในการตัดสินใจเลือกนั้น ควรจะได้วเิคราะห์ถึงความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ เพราะในการจัดล าดับ
ความส าคัญอาจใช้การตัดสินใจของแต่ละบุคคลเป็นหลัก ดังนั้นเพื่อทบทวนและยืนยันการจัดล าดับว่ามีความเป็นไปได้
ในทางปฏิบัติจริงหรือไม่ จึงควรน าแนวทางการพฒันามาท าการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ( SWOT 
Analysis ) อีกครั้ง 
 1.๓.๔ การก าหนดวัตถุประสงค์ของแนวทางการปฏิบัติ  
 หลังจากได้แนวทางการพัฒนาในช่วงสามปีแล้ว ให้ท่ีประชุมร่วมกันพิจารณาคัดเลือกวัตถุประสงค์ของ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา มาจัดท าเป็นวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนา โดยพิจารณาคัดเลือกวัตถุประสงค์ของ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ท่ีสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี น าวัตถุประสงค์
ดังกล่าวมาจัดท าเป็นวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี 

ตัวอย่างวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
 - เพื่อส่งเสริมการจัดต้ัง 
 -เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีรายได้เสริม 
บางครั้ง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจก าหนดวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาต้ังแต่ 

ขั้นตอนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นแล้วแต่อาจน ามาปรับให้ชัดเจนและสอดคล้องกับสถานการณ์ในช่วง
สามปี 

ในขั้นตอนนี้ ท่ีประชุมจะร่วมกันพิจารณาก าหนดโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา ท่ีจะต้องด าเนินการตามแนวทาง
ท่ีคัดเลือก และโดยท่ีกิจกรรมท่ีจะด าเนินการย่อมมีความหลากหลาย ซึ่งท่ีประชุมจะต้องพิจารณาในประเด็นดังต่อไปนี้
ด้วยคือ 

(1) พิจารณากิจกรรมท่ีต้องด าเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาท่ีก าหนดอย่างรอบคอบ 
เพื่อให้ได้โครงการ/กิจกรรมท่ีครบถ้วน ซึ่งอาจจะมีท้ังโครงการ/กิจกรรมท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ด าเนินการเอง โครงการ/กิจกรรมท่ีร่วมด าเนินการกับหน่วยงานอื่น หรือโครงการ/กิจกรรมท่ีหน่วยงานอื่น
เป็นผู้ด าเนินการ 

(2) พิจารณาจัดล าดับความส าคัญของโครงการ/กิจกรรมควรพิจารณาท้ังภายใต้แนวทางเดียวกันและระหว่าง
แนวทางการพัฒนา 

(3) พิจารณาถึงความเช่ือมโยงของกิจกรรมท้ังในด้านกระบวนการการด าเนินงานและในด้านของผลการ
ด าเนินการ เพื่อบรรจุกิจกรรมลงในปีต่างๆได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 



๖ 

 

(4) พิจารณาคัดเลือกโครงการ/กิจกรรม 
-  จากความจ าเป็นเร่งด่วน 
-  ขีดความสามารถทางทรัพยากรการบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
-  ความเช่ือมโยงของกิจกรรม และระยะเวลาท่ีด าเนินการ 

 1.๓.๕  การจัดท ารายละเอียดโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา 
 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาคัดเลือกโครงการท่ีสอดคล้องกับแนวทางการ
พัฒนาในช่วงสามปี  มาจัดท ารายละเอียดโครงการ  ในด้านเป้าหมาย  ผลผลิต  ผลลัพธ์งบประมาณ  ระยะเวลา 
ผู้รับผิดชอบ และตัวชี้วัดความส าเร็จ  โดยเน้นการศึกษารายละเอียดของกิจกรรมท่ีจะด าเนินการในปีแรกของแผนพัฒนา
สามปี  เพื่อให้สามารถน าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีได้ต่อไป 
 1.๓.๖  การจัดท าร่างแผนพัฒนาสามป ี
 (๑)  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  จัดท าร่างแผนพัฒนาสามปี  โดยมีเค้าโครง
ประกอบด้วย  5  ส่วน  ดังนี้ 
  ส่วนท่ี  ๑  บทน า 

ส่วนท่ี  ๒  สภาพท่ัวไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
  ส่วนท่ี  ๓  สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีท่ีผ่านมา 
  ส่วนท่ี  4  ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี 
  ส่วนท่ี  5 การน าแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติ 

(๒) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดเวทีประชาคม  ซึ่งประกอบ 
ด้วยคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  ประชาคมท้องถิ่น  และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  เพื่อเสนอร่างแผนพัฒนาสามปีและรับ
ฟังความคิดเห็น  ข้อเสนอแนะ  แล้วน าไปปรับปรุงแผนพัฒนาสามปีให้สมบูรณ์ต่อไป 
 (๓)  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นน าร่างแผนพัฒนาสามปีท่ีปรับปรุงแล้วเสนอ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณา 
 1.๓.๗ การอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี 

(๑) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเสนอร่างแผนพฒันาสามปีท่ีผ่านการพิจารณาให้            ผู้บริหาร
ท้องถิ่น 
   (๒) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาสามปีและประกาศใช้แผนพัฒนาสามปีและน าไป
ปฏิบัติพร้อมจัดส่งให้คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอ าเภอเพื่อด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องรวมทั้งแจ้ง
สภาท้องถิ่น  คณะกรรมการพัฒนาจังหวัด  คณะกรรมการพัฒนาอ าเภอ   
คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นและหนว่ยงานท่ีเกี่ยวข้อง  รวมทั้งประกาศให้ประชาชนและหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องได้ทราบโดยท่ัวกัน 
 
๑.๔  ประโยชน์ของแผนพฒันาสามปี 
 การจัดท าแผนพัฒนาสามปีเป็นเครื่องมือท่ีจะช่วยใหใ้ห้เทศบาลต าบลทับมาได้พิจารณาอย่างรอบคอบให้เห็นถึง
ความเช่ือมโยงระหว่างแนวทางการด าเนินงานต่างๆท่ีอาจมีความเช่ือมโยงและส่งผลท้ังในเชิงสนับสนุนและเป็นอุปสรรค
ต่อกัน  เพื่อให้ผู้บริหารน ามาตัดสินใจก าหนดแนวทางการด าเนินงานและใช้ทรัพยากรการบริหารของท้องถิ่นอย่างมี
ประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดประโยชน์สาธารณะสูงสุดดังนี ้

เชิงคุณภาพ 
1) การบริหารจัดการของเทศบาลเป็นรูปธรรม ชัดเจน โปร่งใส มีการใช้จ่ายทรัพยากรการพัฒนาเป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ  เกิดความคุ้มค่า  ประหยัด และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในพื้นท่ี  



๗ 

 

2) ผู้บริหารสามารถควบคุม และติดตามการบริหารงานพัฒนาของส่วนราชการต่างๆ ในสังกัดเพื่อจัดบริการ
สาธารณะแก่ประชาชนให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของท้องถิ่น เนื่องจากแผนพัฒนามีการก าหนดผู้รับผิดชอบไว้
อย่างชัดเจน  ส่วนราชการ ส านัก กองต่างๆ ของเทศบาลมีการประสานงาน เกิดการบูรณาการปฏิบัติงานเพื่อบริการ
ประชาชน และการพัฒนาท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ 

เชิงปริมาณ 
 แผนพัฒนาสามปีเป็นเครื่องมือในการบริหารงานและการพัฒนา ใช้เป็นกรอบในการตั้งงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  การจ่ายขาดเงินสะสม  การขอรับการสนับสนุนการด าเนินการจากหน่วยงานอื่น
ในการด าเนินการโครงการต่าง ๆ เหล่านั้นโครงการท่ีจะด าเนินการต้องมีบรรจุอยู่ในแผนพัฒนาสามปีของเทศบาล 
 
ทรัพยากรการบริหาร  โดยทั่วไปประกอบด้วย 

เงิน  ท้ังเงินงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และแหล่งงบประมาณภาย 
นอกรวมทั้งมาตรา การประหยัดงบประมาณรายจ่ายด้วย 
  คน  ซึ่งหมายความรวมต้ังแต่ผู้บริหารท้องถิ่น  พนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดับ  ซึ่งจะ
มีความแตกต่าง  หลากหลายท้ังด้านความรู้  ทักษะ  และทัศนคติ  ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่จะต้องน าศักยภาพของ
ก าลังคนเหล่านั้นมาใช้  รวมทั้งต้องพัฒนาก าลังคนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการท างานให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และถ้า
พิจารณาในความหมายอย่างกว้างและอาจหมายความรวมถึงประชาชนในท้องถิ่นซึ่งจะมีส่วนในการพัฒนาท้องถิ่นด้วย 

วัสดุอุปกรณ์  หมายถึงเครื่องจักร  เครื่องมือ  รวมท้ังอาคารสถานท่ีท่ีจะสามารถน า 
มาใช้ในการบริหารจัดการท้องถิ่นให้เกิดการพัฒนาสูงสุด  โดยมีการและพัฒนาวัสดุอุปกรณ์  ให้มีความทันสมัยเพื่อรองรับ
ความก้าวหน้าของสังคมโดยส่วนรวมได้อย่างเท่ากัน  และใช้วัสดุอุปกรณ์ดังกล่าวอย่างเต็มศักยภาพ 

การบริหารจัดการ  เป็นส่ิงท่ีจะช่วยขับเคล่ือนทรัพยากรท้ังสามประการข้างต้นให้ 
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  และมีสภาพการพัฒนาอย่างยั่งยนื  การบริหารจัดการเป็นท้ังศาสตร์และศิลป์ท่ีต้องศึกษา
และน าไปปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง 
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ส่วนที่ ๒   
สภาพท่ัวไปและข้อมูลพื้นฐานส าคัญของ

เทศบาลต าบลทับมา 
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ส่วนที่  ๒ 
 

 
 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพืน้ฐานส าคญัของเทศบาลต าบลทบัมา 
๒.๑  ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป 

ต ำบลทับมำมีกำรปกครองแบ่งเป็น ๘ ชุมชน จัดต้ังเป็นเทศบำลต ำบลทับมำตำมประกำศกระทรวงมหำดไทย  เมื่อวันท่ี  ๒๕  

เดือน กรกฎำคม  ๒๕๕๑  

ประวัติความเป็นมาของค าว่า ”ทับมา” 
  มีต านานเล่าสืบต่อ ๆ กันมาว่า  เม่ือราวๆ ๒๐๐  ปีล่วงก่อนปี พ.ศ.2363    ที่บริเวณตอนเหนือ
ของวัดทับมาในปัจจุบันนี้  ต านานเล่าขานสบืต่อกันมาว่าในวันฤกษ์ดีคืนดีจะมีถ้ าปรากฏให้เห็นในตอนดึกๆ  ซ่ึงจะมี
ม้าขาวว่ิงออกมาจากถ้ าลับแลดังกล่าวนั้น มีลักษณะสวยงามมาก  ในเวลากลางวันถ้ าจะหายไปกลับกลายสภาพ
บริเวณเป็นที่ว่างเปล่าตามปกติ    ชาวบ้านที่อาศัยอยูใ่นแถบบริเวณนี้ถ้าต้องการข้าวของเคร่ืองใช้อะไร   ก็จะจุด
เทียนธปูบอกกล่าวไว้เพือ่ขออนุญาตหยิบยืมไปใช้ในงาน  ก็จะปรากฏมีข้าวของเคร่ืองใช้ให้หยิบยืมได้ตามต้องการ   
และเม่ือเวลาเสร็จงานเรียบร้อยแล้ว   ก็ต้องน าข้าวของเคร่ืองใช้ไปคืนให้ตามที่เคยบอกกล่าวไว้ ชาวบ้านได้ปฏิบัติ
กันเช่นนี้เร่ือยๆมา   จนกระท่ังวันหนึ่งก็ได้มีชาวบ้านคนหนึ่งไม่ได้ปฏิบัติตามสัญญาคือเม่ือหยิบยมข้าวของเคร่ืองใช้
แล้วได้สับเปลี่ยนข้าวของเคร่ืองใช้บางอย่าง บ้างก็ว่าน าไปคืนไม่ครบบ้าง  บริเวณนี้สมัยก่อนซ่ึงเรียกว่า  “เขตถ้ า
ม้า”   ในเวลาต่อมาถ้ าม้านี้ก็ปิดไปโดยปริยาย  ไม่ปรากฏอะไรให้เห็นอีกเลย    จะมีก็แต่ผู้คนสัญจรไปมา    
(โดยมากจะใช้ม้าเป็นพาหนะ)   ก็จะพาม้ามาพักไว้บริเวณแถวนี้   จึงได้เพี้ยนภาษาจากถ้ าม้าเป็นทัพม้า   และเรียก
เพี้ยนมาเป็น“ทับมา”  จนกระท่ังถึงปัจจุบัน 
ที่ต้ัง  ทิศเหนือ ติดต่อเขต เทศบาลต าบลมาบข่าพัฒนา อ าเภอนิคมพัฒนา 
      องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะพาน อ าเภอบ้านค่าย 
  ทิศตะวันออก ติดต่อเขต เทศบาลนครระยอง ,เทศบาลต าบลน้ าคอก, 

เทศบาลต าบลเชิงเนิน  อ าเภอเมืองระยอง 
  ทิศตะวันตก ติดต่อเขต เทศบาลเมืองมาบตาพุด อ าเภอเมืองระยอง 
      เทศบาลต าบลมาบข่าพัฒนา อ าเภอนิคมพัฒนา 
  ทิศใต้  ติดต่อเขต เทศบาลต าบลเนินพระ  อ าเภอเมืองระยอง 
         ส านักงานเทศบาลต าบลทับมาอยู่ห่างจากท่ีว่าการอ าเภอเมืองระยองประมาณ    ๘  กิโลเมตร และต้ังอยู่
บริเวณส่ีแยกทับมา  ถนนสายบางนา –ตราด (ถนนสาย ๓๖) หมู่ท่ี ๔ ต าบลทับมา อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง 
เนื้อที ่     มีเนื้อที่ประมาณ  ๒๙.๒๔  ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ ๑๘,27๕  ไร่ 
ลักษณะภูมิประเทศ สภาพพื้นท่ีต าบลทับมามีลักษณะภูมิประเทศเป็นเนินลูกฟูกพื้นท่ีบางแห่งเป็นเขาลูกเล็ก ๆ  มีคลอง
ธรรมชาติท่ีส าคัญ  คือ  คลองทับมา  ไหลผ่านพื้นท่ีต าบลทับมา  ส่วนดินมีลักษณะเป็นดินร่วน  และดินลูกรังปนทราย  
ลักษณะภูมิอากาศ 
  ลักษณะทางภูมิอากาศมี  ๓  ฤดู คือฤดูร้อน เริ่มต้ังแต่เดือนมีนาคม -  พฤษภาคม   ฤดูฝน  เริ่มต้ังแต่
เดือนมิถุนายน  -  ตุลาคม  ฤดูหนาว  เริ่มต้ังแต่เดือนพฤศจิกายน  -  กุมภาพันธ์ 
 
 

ส่วนที่  2 

 



๑๐ 

 

การปกครอง 
ต าบลทับมาแบ่งการปกครองเป็น  ๘  ชุมชน  มีประชากรรวมท้ังส้ิน    22,449   คน แยกเป็นชาย  

11,249  คน  เป็นหญิง    11,200  คน  จ านวนครัวเรือน   14,756   ครัวเรือน    สามารถแยกจ านวนประชากรเป็น
ชุมชน ดังนี้   

ชุมชน จ านวนครัวเรือน ชาย หญิง 
จ านวนประชากร

ท้ังหมด 
๑. ชุมชนบ้านขนาบ หมู่ท่ี ๑ 
๒. ชุมชนบ้านแหลมมะขาม  หมู่ท่ี ๒ 
๓. ชุมชนบ้านหนองมะหาด หมู่ท่ี ๓ 
๔. ชุมชนบ้านทับมา  หมู่ท่ี ๔ 
๕. ชุมชนบ้านเขาไผ่  หมู่ท่ี ๕ 
๖. ชุมชนบ้านแหลมทองหลาง  หมู่ท่ี ๖ 
๗. ชุมชนบ้านเขาโบสถ์ หมู่ท่ี ๗ 
๘. ชุมชนบ้านสะพานหิน หมู่ท่ี ๘ 

767 
4,344 
3,730 
2,469 

618 
1,734 

826 
268 

658 
3,027 
2,960 
1,734 

417 
1,409 

816 
228 

689 
3,124 
2,878 
1,769 

424 
1,282 

788 
246 

1,347 
6,151 
5,838 
3,503 

841 
2,691 
1,604 

474 
รวม 14,756 11,249 11,200 22,449 

( ข้อมูลจากงานทะเบียนราษฎรเทศบาลต าบลทับมา  ณ เดือนพฤษภาคม 2558 ) 
อาชีพ 
  ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้างในโรงงานอุตสาหกรรมและรับจ้างท่ัวไป  ค้าขาย  ประกอบ
ธุรกิจส่วนตัว และประกอบอาชีพเกษตรกรรมบางส่วน   การถือครองท่ีดินการออกเอกสารสิทธิให้แก่ราษฎร ส่วนใหญ่
เป็นโฉนดท่ีดิน และเป็นหนังสือรับรองการท าประโยชน์ (น.ส. ๓ และ น.ส ๓ ก )   
อุตสาหกรรม และการพาณิชย์ 
 

   ห้างสรรพสินค้า      จ านวน  4  แห่ง  
   โรงงานอุตสาหกรรม ท่ีได้รับอนุญาตด าเนินการและประกอบการ จ านวน 13  แห่ง 
        -อุตสาหกรรมเหล็ก    จ านวน   4  แห่ง 
         -อุตสาหกรรมยางพารา   จ านวน   2  แห่ง 
        -อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ความงาม จ านวน  1  แห่ง 
         -อุตสาหกรรมหินอ่อน     จ านวน  1  แห่ง 
         -อุตสาหกรรมหล่อดอกยาง    จ านวน  1  แห่ง 
         -อุตสาหกรรมผลิตกระเบ้ือง    จ านวน  1  แห่ง 
         -อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร    จ านวน  1  แห่ง 
        -อุตสาหกรรมอื่น    จ านวน  2  แห่ง 
           สถานบริการน้ ามันเช้ือเพลิง     จ านวน  3 แห่ง 
           สถานบริการแก๊สเช้ือเพลิง    จ านวน  5 แห่ง 
            สถานประกอบการจ าหน่ายรถยนต์และบริการหลังการขาย  จ านวน  10 แห่ง 
    สถานประกอบการจ าหน่ายรถยนต์มือสอง    จ านวน  17  แห่ง 
         สถานประกอบการอู่ซ่อมรถยนต์ 4 ล้อ      จ านวน   18  แห่ง 
         สถานประกอบการอู่ซ่อมรถยนต์ 10 ล้อ     จ านวน    3   แห่ง 
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         สถานประกอบการอู่ซ่อมรถจักรยานยนต์     จ านวน    4   แห่ง 
         สถานประกอบการจ าหน่ายอะไหล่รถยนต์    จ านวน    3   แห่ง 
         สถานประกอบการต้ังศูนย์ถ่วงล้อรถยนต์     จ านวน    3   แห่ง 
         สถานประกอบการร้านซ่อมแอร์รถยนต์      จ านวน    2   แห่ง 
         สถานประกอบการร้านอาหาร       จ านวน   39  แห่ง 
         สถานประกอบการโรงแรม รีสอร์ท        จ านวน   10  แห่ง 
         สถานประกอบการร้านค้า          จ านวน  110 แห่ง 
         สถานประกอบการบ้านเช่า ห้องเช่า        จ านวน  165 แห่ง 
ผลิตภัณฑ์ชุมชน กลุ่มแม่บ้าน OTOP  จ านวน  4   ผลิตภัณฑ์ 
   1) ผลิตภัณฑ์ลอดช่องสิงคโปร์ หมู่ท่ี 5 
   2) ผลิตภัณฑ์น้ าปลา  หมู่ท่ี 6 
   3) ผลิตภัณฑ์กะปิ   หมู่ท่ี 1 ,4, 7  
   4) ผลิตภัณฑ์จักสานตะกร้า หมู่ท่ี 6 
กลุ่มอาชีพของกองทุนต่าง ๆ   มีจ านวน 11 กลุ่มอาชีพ 
   กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านใน  หมู่ 1 - ผลิตภัณฑ์ กะปิ ,น้ าพริก,ปลาส้ม,ยาดมและพิมเสน 
   กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านแหลมมะขาม หมู่ 2 - ผลิตภัณฑ์ การผูกผ้าประดับงาน   
   กลุ่มประมงเล้ียงปลาน้ าจืด หมู่ 2 - ผลิตภัณฑ์ ปลาส้ม 
   กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหนองมะหาด หมู่ 3 ผลิตภัณฑ์ – อาหารพื้นบ้าน ,ขนมไทย 
   กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านทับมา หมู่ 4  ผลิตภัณฑ์ – กะปิ ,ขนมไทย 
   กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านเขาไผ่ หมู่ 5  ผลิตภัณฑ์ – ลอดช่องสิงคโปร์อบแห้ง,กะปิ 
   กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหนองโพรง หมู ่6 ผลิตภัณฑ์ – ปุ๋ยชีวภาพน้ าและปุ๋ยชีวภาพแห้ง 
   กลุ่มส่งเสริมอาชีพศิลปะประดิษฐ์  หมู่ 6  ผลิตภัณฑ์ –  เครื่องจักสาน ,ไม้กวาด 
   กลุ่มสตรีอาสาพัฒนาบ้านหนองโพรง หมู่ 6 ผลิตภัณฑ์ –  น้ าปลา ,อาหารพื้นบ้าน 
   กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านเขาโบสถ์ หมู่ 7  ผลิตภัณฑ์ – กะปิ ,ผักปลอดสารพิษ 
   กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านสะพานหิน หมู่ 8 ผลิตภัณฑ์ – ปุ๋ยชีวภาพน้ าและปุ๋ยชีวภาพแห้ง 
การท่องเที่ยว, วัฒนธรรม ,โบราณสถาน โบราณวัตถุที่ส าคัญ 
   ชุมชนบ้านแหลมมะขาม หมู่ท่ี 2 -  ศาลเจ้ายางเอน         
   ชุมชนบา้นหนองมะหาด หมู่ท่ี 3 -  ศาลเจ้าแม่สไบทอง    
   ชุมชนบ้านทับมา หมู่ท่ี 4     -  วัดทับมา   -  ศาลเจ้าพ่อถ้ าม้า    
   ชุมชนบ้านเขาไผ่ หมู่ท่ี 5  -  หินรูปช้าง    
   ชุมชนบ้านเขาโบสถ์ หมู่ท่ี 7  -  วัดเขาโบสถ์   -  เจดีย์วัดเขาโบสถ์   
   ชุมชนบ้านสะพานหิน หมู่ท่ี 8 -   ศาลเจ้าพ่อกระบองทอง   -  สะพานหิน  
กลุ่มท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
 ชุมชนบ้านขนาบ หมู่ท่ี 1  กลุ่มนาบัว ,กลุ่มกะป ิ
 ชุมชนบ้านแหลมมะขาม หมู่ท่ี 2 กลุ่มประมงน้ าจืด ,กลุ่มศิลปะผูกผ้า  
 ชุมชนบ้านทับมา  หมู่ท่ี 4   กลุ่มกะป ิ,คันกระสุนโบราณ   
 ชุมชนบ้านเขาไผ่ หมู่ท่ี 5  กลุ่มลอดช่องสิงคโปร์ (ลอดช่องไผ่สายรุ้ง) 
 ชุมชนบ้านแหลมทองหลาง หมู่ท่ี 6 กลุ่มมโหรีไทย ,กลุ่มจักสานตะกร้าพลาสติก,กลุ่มปลูกไม้ประดับ 
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        กลุ่มปุ๋ยอินทรีย์  
 ชุมชนบ้านเขาโบสถ์ หมู่ท่ี 7  กลุ่มกะปิ ,กลุ่มผักปลอดสารพิษ    
ประเพณีท้องถ่ิน 
งานประเพณีท้องถ่ิน เทศบาลประจ าป ี  
    - ลานวัฒนธรรมต าบลทับมา   สถานท่ี วัดทับมา หมู่ 4 ต าบลทับมา อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง 
   - งานสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์  กิจกรรมรดน้ าด าหัวของพรจากผู้สูงอายุ เล่นน้ าสงกรานต์  
การแข่งขันกีฬา  สถานท่ี 
     - หมู่ 1 บ้านนายส่ัง วงษ์ศรี 
     - หมู่ 2 อาคารอเนกประสงค์ ชุมชนบ้านแหลมมะขาม หมู่ท่ี 2  
     - หมู่ 3 อาคารอเนกประสงค์ ชุมชนบ้านหนองมะหาด หมู่ท่ี 3 
     - หมู่ 4 สนามกลางหมู่บ้านทับมา หมู่ท่ี 4     
     - หมู่ 5 บ้านนางสาววรรณา  กล่อมแก้ว 
     - หมู่ 6 ศาลาหนองโพรง 
     - หมู่ 7 วัดเขาโบสถ์ 
     - หมู ่8 ศาลาอเนกประสงค์หมู่ 8 บ้านสะพานหิน 
    - ประเพณีท าบุญส่งวิ่งเกวียน   สถานท่ี 
     - หมู่ 1 ศูนย์สาธิตชุมชนบ้านขนาบหมู่ท่ี 1 
     - หมู่ 2 ศาลายางเอน 
     - หมู่ 3 อาคารอเนกประสงค์ชุมชนบ้านหนองมะหาด หมู่ท่ี 3 
     - หมู่ 4 สนามกลางหมู่บ้านทับมา หมู่ท่ี 4 
     - หมู่ 6 ศาลาแหลมทองหลาง และศาลาหนองโพรง 
     - หมู่ 7 บ้านเขาโบสถ์ 
     - หมู่ 8 ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ท่ี 8 บ้านสะพานหิน(ศาลเจ้าพ่อกระบองทอง) 
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ภูมิปัญญาชาวบ้าน  ปราชญ์ชาวบ้าน  
1) ภูมิปัญญาศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ขึ้นบ้านใหม่ หมอขวัญ  
  -  นายอรุณ  นามจันทร์   ท่ีอยู่ เลขท่ี 66 ชุมชนบ้านขนาบ หมู่ท่ี 1  ต าบลทับมา อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง 
2) ภูมิปัญญาการแต่งโคลง กลอน  
  - นายประจวบ  บุญพันธ์  ท่ีอยู่ เลขท่ี 29/1 ชุมชนบ้านขนาบ หมู่ท่ี 1  ต าบลทับมา อ าเภอเมือง จังหวัด
ระยอง 
3) ภูมิปัญญากฎหมาย  ผู้พิพากษาสมทบ  
  - นางสาวเบญจา  ศรีสวัสด์ิ  ท่ีอยู่ เลขท่ี 24 ชุมชนบ้านขนาบ หมู่ท่ี 1 ต าบลทับมา อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง
     
4) ภูมิปัญญาการนวดแก้ปวดเมื่อย หมอพ่นส าหรับเด็ก    
  - นายอุ่น ละออง  ท่ีอยู่ เลขท่ี 15/1 ชุมชนบ้านแหลมมะขาม หมู่ท่ี 2 ต าบลทับมา อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง 
  -   นางวัชรี  เทียนทอง  ท่ีอยู่  เลขท่ี 119 ชุมชนบ้านเขาโบสถ์  หมู่ท่ี 7 ต าบลทับมา อ าเภอเมือง จังหวัด
ระยอง 
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5) ภูมิปัญญาหมอต าแย 
  - นางย้อม  สูงล้น ท่ีอยู่ เลขท่ี 112/1  ชุมชนบ้านแหลมมะขาม หมู่ท่ี 2 ต าบลทับมา อ าเภอเมือง จังหวัด
ระยอง 
6) ภูมิปัญญากีฬาหมากรุก 
  - นายเสาร์    อบรม ท่ีอยู่ เลขท่ี 10 ชุมชนบ้านทับมา หมู่ท่ี 4 ต าบลทับมา อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง 
7) ภูมิปัญญาหัตถกรรม คันกระสุน 
  - นายชาญ  เกษรศิริ   ท่ีอยู่ เลขท่ี 41/2  ชุมชนบ้านทับมา หมู่ท่ี 4 ต าบลทับมา อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง 
8) ภูมิปัญญาศาสนา จริยธรรม  พระพุทธศาสนา มัคนายก / เถ้าแก่ 
  -  นายสมควร  อบรม ท่ีอยู่ เลขท่ี 20 หมู่ท่ี 4 ต าบลทับมา อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง 
  -   นายผูก  สุทธิฮึก ท่ีอยู่ เลขท่ี 61/3 ชุมชนบ้านสะพานหิน หมู่ท่ี 8 ต าบลทับมา อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง 
9) ภูมิปัญญาอุตสาหกรรม OTOP ลอดช่องสิงคโปร์ 
  - นางสัมฤทธิ์  วิเชียรวัฒน์    ท่ีอยู่  เลขท่ี 89 ชุมชนบ้านเขาไผ่ หมู่ท่ี 5 ต าบลทับมา อ าเภอเมือง จังหวัด
ระยอง 
10) ภูมิปัญญาหัตถกรรมงานจักสาน   
  - นางสุนทร  คงคาล้อม ท่ีอยู่ เลขท่ี 67/12 ชุมชนบ้านแหลมทองหลาง หมู่ท่ี 6 ต าบลทับมา อ าเภอเมือง 
จังหวัดระยอง 
11) ภูมิปัญญาศิลปะ ร ากลองยาว    
  - นางส าเนาว์   คงทน ท่ีอยู่ เลขท่ี 59/1 หมู่ท่ี 6 ต าบลทับมา อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง 
12) ภูมิปัญญาศิลปะ  มโหรี   
  - นายพา  อยู่คง  ท่ีอยู่ เลขท่ี 64 ชุมชนบ้านแหลมทองหลาง หมู่ท่ี 6 ต าบลทับมา อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง 
13) ภูมิปัญญาการแพทย์และสาธารณสุขแพทย์แผนไทย สมุนไพร   
  - นายบญุธรรม  ล าดับช้ัน  ท่ีอยู่ เลขท่ี 85/1 ชุมชนบ้านแหลมทองหลาง หมู่ท่ี 6  ต าบลทับมา อ าเภอเมือง 
จังหวัดระยอง 
14) ภูมิปัญญาศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี  ล าตัด 
  - นายส่ัง  แสงโชติ  ท่ีอยู่ เลขท่ี 118/3 ชุมชนบ้านขาโบสถ์ หมู่ท่ี 7 ต าบลทับมา อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง 
  - นายเฉลียว  วิเวกแว่ว  ท่ีอยู่ เลขท่ี 104/5   ชุมชนบ้านเขาโบสถ์  หมู่ท่ี 7 ต าบลทับมา อ าเภอเมือง จังหวัด
ระยอง 
15) ภูมิปัญญาวัฒนธรรม ประเพณี  สัปเหร่อ 
  - นายสมพงษ์   เมฆอรุณ  ท่ีอยู่ เลขท่ี 103/1 ชุมชนบ้านเขาโบสถ์ หมู่ท่ี 7 ต าบลทับมา อ าเภอเมือง จังหวัด
ระยอง 
16) ภูมิปัญญาการปศุสัตว์    
  - นายสุชิน  ทรัพย์สิน  ท่ีอยู่ เลขท่ี 60/4 ชุมชนบ้านสะพานหิน หมู่ท่ี 8 ต าบลทับมา อ าเภอเมือง จังหวัด
ระยอง 
 
การศึกษา 
  -  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน  ๑  แห่ง 
  -  โรงเรียนอนุบาล จ านวน  1  แห่ง 
  -  โรงเรียนประถมศึกษา(ขยายโอกาส)จ านวน  2  แห่ง 
  -  ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดระยองจ านวน  1  แห่ง 
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  -  ท่ีอ่านหนังสือประจ าหมู่บ้าน จ านวน  4  แห่ง  ( หมูท่ี่ 1,3,4,8) 
  -  ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน จ านวน  ๑  แห่ง 
 
สถาบันและองค์กรทางศาสนา 
  -  วัด จ านวน   ๒  แห่ง  วัดทับมา  หมู่ท่ี 4  ต าบลทับมา อ าเภอเมืองจังหวัดระยอง และ 
วัดเขาโบสถ์ หมู่ท่ี 7 ต าบลทับมา อ าเภอเมืองจังหวัดระยอง 
 
การสาธารณสุข 
  -  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบล      จ านวน  ๑  แห่ง 
  -  สถานบริการสุขภาพ (คลินิกต าบลทับมา ) จ านวน   1 แห่ง 

ส่วนราชการ – รัฐวิสาหกิจ 

 -  ส านักงานทางหลวงชนบทระยอง -  ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดระยอง 
 -  โรงเรียนชุมชนวัดทับมา   -  โรงเรียนอนุบาลทับมา 
 -  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทับมา  -  ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดระยอง 
 -  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทับมา -  ท่ีพักสายตรวจต าบลทับมา สภ.เมืองระยอง 
 
กลุ่มมวลชนจัดต้ังด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

- ต ารวจชุมชนประจ าต าบลทับมา   ,  มูลนิธิสว่างพรกุศล   , ศูนย์ อปพร.เทศบาลต าบลทับมา  
 



๑๕ 

 

โครงสร้างพื้นฐาน 
การคมนาคม  1) ทางหลวงแผ่นดิน  มีจ านวน  2  สายท่ีบางส่วนอยู่ในพื้นท่ี 
      (1) ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 36 (สายบางนา-ตราด) เป็นถนนแอสฟัสท์ติกคอนกรีต 
      (2) ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 3136 (เล่ียงเมืองระยอง) เป็นถนนแอสฟัสท์ติกคอนกรีต 
   2) ทางหลวงชนบท  มีจ านวน 1 สาย  ท่ีบางส่วนอยู่ในพื้นท่ี 
       (1) ทางหลวงชนบท  หมายเลข 2017 (สายหนองสนม-คลองช้างตาย )     
      เป็นถนนแอสฟัสท์ติกคอนกรีต ถนนตามแนวทางสาธารณะประโยชน์ 
   3) ทางหลวงท้องถิ่น   จ านวน       214    สาย  ประกอบด้วย 
 

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

คอนกรีต 
ลูกรัง แอสฟัสติก 

คอนกรีตและ 
คสล.  

คสล. 
และลูกรัง 

บ้านขนาบ หมู่ท่ี 1 24 3 1 - - 28 

บ้านแหลมมะขาม หมู่ท่ี 2 26 7 - - - 33 
บ้านหนองมะหาด หมู่ท่ี 3 30 3 3 - - 36 
บ้านทับมา หมู่ท่ี 4 30 9 1 2 - 42 
บ้านเขาไผ่ หมู่ท่ี 5 5 1 - 1 - 7 
บ้านแหลมทองหลาง หมู่ท่ี 6 18 3 - 1 - 22 
บ้านเขาโบสถ์ หมู่ท่ี 7 22 8 - 4 - 34 
บ้านสะพานหิน หมู่ท่ี 8 5 4 - 2 1 12 

รวม 160 38 5 10 - 214 
 
การโทรคมนาคม 
  การให้บริการติดต่อส่ือสารทางโทรศัพท์ โดยมีส านักงานโทรศัพท์แห่งประเทศไทยประจ าจังหวัดระยองเป็น
ผู้รับผิดชอบ  และมีการใช้บริการท้ังต าบล  ประมาณ 1,125 เครื่อง คิดเป็นอัตราร้อยละ 20   
  มีโทรศัพท์สาธารณะหมู่บ้าน จ านวน  13  แห่ง สถานีวิทยุ  จ านวน 3 แห่ง  วิทยุส่ือสาร  
จ านวน 35 เครื่อง จ านวนเสาสัญญาณโทรศัพท์ 5 เสา คือ 

1. บริษัทจ ากัด (มหาชน) ทรู คอร์ปอเรช่ัน    2. บริษัทจ ากัด(มหาชน)แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส 
      3. บริษัทจ ากัด (มหาชน) โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคช่ัน 

4. บริษัทจ ากัด ดิจิตอลโฟน               5. บริษัทจ ากัด ทีโอที (มหาชน) 
 
การประปา     - ประปาส่วนภูมิภาค จ านวน  8 ชุมชน (บ้านขนาบ,บ้านแหลมมะขาม ,บ้านหนองมะหาด,บ้านทับ
มา,บ้านเขาไผ่,บ้านแหลมทองหลาง ,บ้านเขาโบสถ์และบ้านสะพานหิน) 

- ประปาหมู่บ้าน  จ านวน  3  ชุมชน ( ชุมชนบ้านขนาบ/แหลมมะขาม /ทับมา )  
 
การไฟฟ้า   ต าบลทับมามีหน่วยบริการผู้ใช้ไฟฟ้าสังกัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดระยอง  สามารถใช้บริการการไฟฟ้า  
คิดเป็นร้อยละ  100   
 



๑๖ 

 

แหล่งน้ าธรรมชาติ (คลอง ล าราง )       
๑. คลองทับมา กว้างประมาณ 15-20 เมตร ยาวประมาณ 11,600 เมตร ลึกประมาณ 4 เมตร เริ่มต้น

บริเวณชุมชนบ้านเขาโบสถ์   ไหลผ่านชุมชนบ้านขนาบ  ชุมชนบ้านทับมา  ชุมชนบ้านแหลมทองหลาง  และส้ินสุดท่ี
ชุมชนบ้านหนองมะหาด   ความจุน้ าปัจจุบัน 500,000 ลบ.ม. 

๒. ล ารางหนองกะบาก – สะพานหิน (คลองจ าหรุ) กว้างประมาณ 5 เมตร ยาวประมาณ 3,900 เมตร 
ลึกประมาณ 2 เมตร เริ่มต้นบริเวณชุมชนบ้านเขาไผ่   ไหลผ่านชุมชนบ้านสะพานหิน และไหลลงคลองทับมาบริเวณ
ชุมชนบ้านทับมา ความจุน้ าปัจจุบัน 16,650 ลบ.ม. 

3 ล ารางหนองโพรง-แหลมมะขาม กว้างประมาณ 6-8 เมตร ยาวประมาณ 2,700 เมตร  
ลึกประมาณ 1.50 เมตร ไหลผ่านเขตต าบลทับมาจุดเริ่มต้นบริเวณชุมชนบ้านเขาไผ่  ผ่านชุมชนบ้านแหลมมะขาม  ผ่าน
ชุมชนบ้านแหลมทองหลาง  โดยไหลลงคลองทับมาบริเวณชุมชนบ้านแหลมทองหลาง หมู่ท่ี 6  (คลองกิ่ว) ความจุน้ า
ปัจจุบัน 15,000 ลบ.ม. 
 
แหล่งน้ 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  ๒    แห่ง  
   สระน้ าสาธารณะหมู่ท่ี 1  ปากกว้างประมาณ  59   เมตร ยาวประมาณ  115  เมตร    ลึกประมาณ   
5  เมตร ความจุน้ า 13,000 ลูกบาศก์เมตร ปัจจุบันใช้เป็นแหล่ง น้ าดิบผลิตประปาหมู่บ้านผิวดิน  ขนาดใหญ่ 200 - 
300 ครัวเรือน 
   สระน้ าสาธารณะหมู่ท่ี 2  กว้างประมาณ 45 เมตร ยาวประมาณ 170 เมตร  ลึกประมาณ 5 เมตร 
ความจุน้ า 38,000 ลูกบาศก์เมตร ปัจจุบันใช้เป็นแหล่ง น้ าดิบผลิตประปาหมู่บ้านผิวดิน ขนาดใหญ่ 121 - 300 
ครัวเรือน  
 

ข้อมูลถังเก็บน้ าฝน (ฝ.๙๙) หรือ จุน้ าฝนได้ ๙๙ คิว 
ชุมชนท่ี ๑ ชุมชนบ้านขนาบ             ถังเก็บน้ าฝน (ฝ.๙๙) จ านวน ๑ ชุด จุน้ าได้ ๙๙ คิว (ลบ.ม.) 
ชุมชนท่ี ๒ ชุมชนบ้านแหลมมะขาม    ถังเก็บน้ าฝน (ฝ.๙๙) จ านวน ๑ ชุด จุน้ าได้ ๙๙ คิว (ลบ.ม.) 
ชุมชนท่ี ๘ ชุมชนบ้านสะพานหิน       ถังเก็บน้ าฝน (ฝ.๙๙) จ านวน ๑ ชุด จุน้ าได้ ๙๙ คิว (ลบ.ม.) 

 
ตู้กดเงินอัตโนมัติ(ตู้ ATM )มีจ านวน  12 ตู้ 
  1)  ธนาคารกรุงไทย  จ านวน  2 ตู้     2)  ธนาคารกรุงเทพ  จ านวน  1 ตู้ 
  3)  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา  จ านวน 2 ตู้     4)  ธนาคารกสิกรไทย จ านวน  5 ตู้ 
  5) บริษัท ธนาคารไทยพาณิชย์  จ านวน 2 ตู้   
 
2.2 ข้อมูลศักยภาพของเทศบาลต าบลทับมา 
 เทศบาลต าบลทับมา  จัดต้ังตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496  แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับท่ี 13) พ.ศ. 
2552  มาตรา 7  ประกอบด้วยโครงสร้าง  2 ส่วน คือ  สภาเทศบาล  และ นายกเทศมนตรี   
 สภาเทศบาลต าบล  ประกอบด้วยสมาชิกจ านวน 12 คน  ซึ่งเลือกต้ังขึ้นโดยราษฎรผู้มีสิทธิเลือกต้ังในแต่
ละหมู่บ้านในเขตเทศบาลต าบล  อายุของสภาเทศบาลต าบลทับมา มีก าหนดคราวละ 4 ปีนับแต่วันเลือกต้ัง  ท าหน้าท่ีเป็นฝ่าย
นิติบัญญัติ  พิจารณาให้ความเห็นชอบกิจการส าคัญของเทศบาลต าบล เช่น  
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี เพิ่มเติม เทศบัญญัติว่ าด้วยกิจการอื่น ท่ีนายกเทศมนตรีร่างขึ้น  ให้ความ
เห็นชอบในการถ่ายโอนงบประมาณ การบริหารกิจการอื่น เป็นต้น    



๑๗ 

 

 

แผนภูมิโครงสร้างสภาเทศบาลต าบลทับมา 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
นายกเทศมนตรี 

   เทศบาลต าบล  มีนายกเทศมนตรีต าบลคนหนึ่ง  ซึ่งมาจากการเลือกต้ังโดยตรงของประชาชนตาม
กฎหมายว่าด้วยการเลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  ด ารงต าแหน่งนับแต่วันเลือกต้ังและมีวาระอยู่ใน
ต าแหน่งคราวละ 4 ปีนับแต่วันเลือกตั้ง   

   นายกเทศมนตรี  อาจแต่งต้ังรองนายกเทศมนตรี  เป็นผู้ช่วยเหลือในการบริหารราชการของเทศบาล
ตามท่ีนายกเทศมนตรีมอบหมายได้ไม่เกินสองคน ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรีหนึ่งคน  และเลขานุการนายกเทศมนตรีหนึ่ง
คน  ซึ่งมิได้เป็นสมาชิกสภาเทศบาลต าบลหรือเจ้าหน้าท่ีของรัฐได้ ก่อนเข้ารับหน้าท่ี นายกเทศมนตรี  ต้องแถลง
นโยบายต่อสภาเทศบาลต าบล  โดยไม่มีการลงมติ  ภายใน 30 วัน  นับแต่วันประกาศผลการเลือกต้ังนายกเทศมนตรี 
(มาตรา 48 ทศ)การประชุมเพื่อแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรี  ให้กระท าโดยเปิดเผย  โดยต้องจัดท านโยบายเป็น
ลายลักษณ์อักษรแจกให้สมาชิกสภาเทศบาลทุกคนท่ีมาประชุมด้วยหากนายกเทศมนตรี  ไม่สามารถแถลงนโยบายต่อสภา
เทศบาลได้  ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแจ้งให้นายกเทศมนตรี  จัดท านโยบายแจ้งเป็นหนังสือส่งให้สมาชิกสภาเทศบาลทุกคน
ภายในเจ็ดวัน และจัดท ารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายท่ีได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาล เป็นประจ าทุกปี 

   อ านาจหน้าท่ีของนายกเทศบาลต าบล  ตามมาตรา 48 เตรส มีดังต่อไปนี้ 
    1.  ก าหนดนโยบายโดยไม่ขัดต่อกฎหมายและรับผิดชอบในการบริหารราชการของเทศบาลต าบล  

ให้เป็นไปตามกฎหมาย  นโยบาย  แผนพัฒนาเทศบาลต าบล   ข้อบัญญัติ  ระเบียบและข้อบังคับของทางราชการ 
   2.  ส่ัง  อนุญาต  และอนุมัติเกี่ยวกับราชการของเทศบาลต าบล 

ประธานสภาเทศบาลต าบล 

เลขานุการสภาเทศบาลต าบล 

รองประธานสภาเทศบาลต าบล 

สมาชิกสภาเทศบาลต าบล   



๑๘ 

 

   3.  แต่งต้ังและถอดถอน  รองนายกเทศมนตรี ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี  และ เลขานุการ
นายกเทศมนตรี 

   4.  วางระเบียบเพื่อให้งานของเทศบาลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
   5.  รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัติ 
   6.  ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นตามท่ีกฎหมายบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้และกฎหมายอื่น 
   มาตรา 48 สัตตรส  ให้นายกเทศมนตรีควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารกิจการของเทศบาล  

และเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาลและลูกจ้างเทศบาล 
   อ านาจหน้าท่ีในการส่ังหรือปฏิบัติราชการของรองนายกเทศมนตรี  ให้เป็นไปตามท่ีนายกเทศมนตรี

มอบหมาย 



๑๙ 

 

แผนผังโครงสร้างการบริหารจัดการองค์กร 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
            ส่วนราชการเทศบาล 

 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
 
 

 
  

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ส านักปลัดเทศบาล กองคลัง 
 

กองช่าง 

นายกเทศมนตรี 

รองนายกเทศมนตร ีรองนายกเทศมนตรี  

ปลัดเทศบาล 

กองสาธารณสุข 

เลขานุการฯ  นายกเทศมนตรี 

หน่วยตรวจสอบภายใน 

รอง ปลัดเทศบาล 

กองการศึกษา กองสวัสดิการสังคม 

ที่ปรึกษาฯ นายกเทศมนตรี 



๒๐ 

 

 การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าท่ีของเทศบาลต าบล  ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน  โดยใช้วิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี  และให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบล  การจัดท า
งบประมาณ  การจัดซื้อจัดจ้าง  การตรวจสอบ  การประเมิน ผลการปฏิบัติงาน   และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร  ท้ังนี้ ให้
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ  ข้อบังคับว่าด้วยการนั้น  หลักเกณฑ์และวิธีการท่ีกระทรวงมหาดไทยก าหนด  
บุคลากร จ านวนเทศบาลต าบลทับมา  จ านวน    137   คน  ( ณ วันท่ี  7 พฤษภาคม  2558  )   

    ปลัดเทศบาลต าบลทับมา    จ านวน             1        คน 
  รองปลัดเทศบาล     จ านวน   1 คน 

ต าแหน่งในส านักปลัดเทศบาล   จ านวน   37   คน 
ต าแหน่งในกองคลัง    จ านวน     15 คน   

  ต าแหน่งในกองช่าง    จ านวน      17 คน 
    ต าแหน่งในกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม  จ านวน       28 คน 
    ต าแหน่งในกองการศึกษา     จ านวน     29 คน 
    ต าแหน่งในกองสวัสดิการสังคม   จ านวน             6 คน 
    ต าแหน่งในงานตรวจสอบภายใน      จ านวน     3 คน 
 ระดับการศึกษาของบุคลากร 

ประถมศึกษา     จ านวน     19  คน 
มัธยมศึกษาตอนต้น    จ านวน    15 คน 
มัธยมศึกษาตอนปลาย    จ านวน     5 คน 
ระดับ ปวช.     จ านวน   3 คน 
ระดับ ปวส.     จ านวน  24 คน 
ปริญญาตร ี     จ านวน    53 คน 
ปริญญาโท     จ านวน            18 คน 

ข้อมูลรายได้เทศบาล 
รายได้ของเทศบาลต าบลทับมา ประจ าปีงบประมาณ  2557  ( วันท่ี  1  ตุลาคม  2556 –  

30 กันยายน 2557 ) รวมทั้งส้ิน  151,965,297.05  บาท  แยกได้ดังนี้ 
  - รายรับจริง     จ านวน   151,965,297.05   บาท   

   - รายจ่ายจริง     จ านวน   125,049,596.00 บาท   
  - เงินสะสม ณ วันท่ี 30 กันยายน 2556  จ านวน    105,165,604.51    บาท   

ตารางเปรียบเทียบรายรับ –รายจ่าย และเงินสะสม ปี พ.ศ.2553  - 2557 
 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 
งบประมาณ 

รายรับ รายจ่าย เงินสะสม 
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 
2556 151,529,129.24   106,736,238.83 105,659,742.71    
2557 151,965,297.05   125,049,596.00 105,165,604.51     
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ส่วนที่ ๓   
สรุปผลการพัฒนาในปีที่ผ่านมา 

ของเทศบาลต าบลทับมา  
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ส่วนที่  3 

ส่วนที่ ๓ 
 
 
 
๓.๑  สรุปสถานการณ์พัฒนา   

การวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาของต าบลทับมา เพื่อการพัฒนาในอนาคต ใช้
เทคนิค  SWOT   Analysis การพิจารณา  ปัจจัยภายใน  ได้แก่ จุดแข็ง (Strength –S )  จุดอ่อน  ( Weak-W) ปัจจัย
ภายนอก ได้แก่โอกาส   ( Opportunity – O) และ อุปสรรค (Threat - T)  
ปัจจัยภายใน    
จุดแข็ง(Strength-S)   

- เทศบาลต าบลทับมามีการแบ่งโครงสร้างองค์กร ส านัก /กองต่าง ๆ ตามอ านาจหน้าท่ี ก าหนดหน้าท่ี
ความรับผิดชอบอย่างชัดเจนในการรองรับภารกิจท่ีเพิ่มขึ้น   ประกอบด้วย ส านักปลัดเทศบาล กองคลัง   กองช่าง  กอง
การศึกษา  กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม  กองสวัสดิการสังคม  งานตรวจสอบภายใน  

- ผู้บริหารมีแนวนโยบายการบริหารจัดการยึดหลักธรรมาภิบาล ให้ความส าคัญของการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน มีการจัดท าประชาคมเพื่อจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล  และเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอปัญหา 
ความต้องการ ประกอบการก าหนดนโยบายและการวางแผนพัฒนา 

- มีการมอบอ านาจการปฏิบัติราชการเพื่อบริการประชาชน ตามระเบียบและกฎหมายท่ีได้ก าหนด
อ านาจไว้  การปฏิบัติงานต่างๆ ระบบการบริหารจัดการองค์กร  

- เจ้าหน้าท่ีมีการปฏิบัติงานบริการประชาชนตามระเบียบข้อกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง  รวมทั้งได้ออกเทศ
บัญญัติเพื่อเป็นกฎหมายท้องถิ่นบังคับใช้ในการกระท าการต่างๆภายในเขตต าบล  จ านวนบุคลากรมีเพียงพอ  บุคลากรมี
ทัศนคติท่ีดีต่อองค์กรแต่ยังมีบางส่วนยังต้องได้รับการพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานเป็นองค์กรท่ีมีอิสระในการ
บริหารการเงิน บริหารงานบุคคล ก่อให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารจัดการ   

- มีการประสานงานและร่วมมือกันด้วยดีท้ังภายในองค์กรเดียวกันและต่างองค์กร  ท้ังภาครัฐและ
ภาคเอกชนในการปฏิบัติงานตามภารกิจ   

- มีภูมิประเทศท่ีเป็นภูเขาสูงท่ียังคงความเป็นป่าอยู่คือเขาโบสถ์  ได้รับการสนับสนุนในการก่อสร้างจุด
ชมวิว ส านักวิปัสสนา และปฏิบัติธรรม เขตทับมามีคลองธรรมชาติไหลผ่านคือคลองทับมา โดยรวมมีศักยภาพในการ
พัฒนาเป็นแหล่งท่องเท่ียวแห่งใหม่ของจังหวัด    

   

จุดอ่อน (Weak-W )  
- ไม่มีท่ีดินส าหรับด าเนินกิจการด้านพาณิชย์เพื่อสร้างรายได้ และปัจจุบันสถานท่ี อาคารส านักงานคับ

แคบ เนื่องจากเป็นอาคารท่ีได้ก่อสร้างมานาน    
- วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้ในส านักงานยังมีไม่เพียงพอ บางส่วนมีสภาพช ารุดเสียหาย 

เนื่องจากการใช้งานมาหลายปี โดยเฉพาะคอมพิวเตอร์  ไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้ในการปฏิบัติงาน    
- ระบบการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศภายในยังไม่เป็นระบบและไม่ทันสมัย ปัจจุบันอยู่ระหว่างการ

พัฒนาการจัดเก็บรายได้และระบบข้อมูลโดยด าเนินการจัดท าระบบแผนท่ีภาษีเพื่อพัฒนาระบบการจัดเก็บภาษี ถือเป็น
รายได้หลักของท้องถิ่น   

- ปัจจุบันมีการขยายท่ีดินให้กับนายทุน ผู้ประกอบการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ บ้านจัดสรร สถาน
ประกอบการต่างๆ  ท าให้มีพื้นท่ีเกษตรกรรมลดลง  ประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพรับจ้าง    

- ปัญหายาเสพติดระบาดในพื้นท่ี  ปัญหาประชากรแฝง ปัญหาการว่างงาน การอพยพของแรงงานต่าง
ด้าวมาท างานในพื้นท่ีจ านวนมาก  ก่อให้เกิดปัญหาและส่งผลกระทบหลายอย่าง เช่น ปัญหาอาชญากรรม การลักเล็ก
ขโมยน้อย ปัญหาสังคมครอบครัวแตกแยก ฯลฯ 
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- ปัญหาน้ าท่วมพื้นท่ี เนื่องจากเป็นท่ีราบลุ่มน้ าท่วมถึง ประชาชนท่ีอาศัยอยู่บริเวณรอบคลองและ
ข้างเคียงได้รับความเดือดร้อน ด้านท่ีอยู่อาศัยและพื้นท่ีการเกษตรเสียหาย 
 -  ไม่มีสถานท่ีก าจัดขยะของเทศบาลเอง ประสบปัญหามลพิษทางอากาศ ดินและน้ า จากการท้ิงขยะ 
และ จากโรงงานอุตสาหกรรม ปัญหาฝุ่นละอองท่ีเป็นผลกระทบมาจากการวิ่งของรถบรรทุกในพื้นท่ี และน้ าเสียใต้ผิวดิน
จากหลุมก าจัดขยะรวมจังหวัดระยอง 

- ประชาชนมีสุขภาพไม่แข็งแรง เจ็บป่วยจากผลกระทบจากมลภาวะท่ีไม่ดี  การไม่ได้เฝ้าระวังด้าน
สุขภาพ ได้รบผลกระทบเนื่องจากอาศัยอยู่ในเขตประกาศเป็นพื้นท่ีควบคุมมลพิษ 
 
ปัจจัยภายนอก  
โอกาส   ( Opportunity) 

- รัฐบาลและจังหวัดสนับสนุนการด าเนินการด้านการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวเน้นให้การสนับสนุนส่งเสริม
ระบบเศรษฐกิจในด้านการท่องเท่ียว การส่งเสริมสุขภาพประชาชน การมีส่วนร่วม การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน การเปล่ียนแปลงด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ฯลฯ ท าให้เทศบาลมีโอกาสได้รับการผลักดันหรือสนับสนุน
งบประมาณในการด าเนินการกิจกรรมโครงการเพือ่รองรับการพฒันาในด้านต่างๆ จากหน่วยงานสนบัสนุนท้ังระดับอ าเภอ 
จังหวัด และองค์กรเอกชนท่ีมีศักยภาพเช่น กองทุนพัฒนาโรงไฟฟ้าฯ 

- การเมืองการปกครองในเขตพื้นท่ีต าบลทับมา มีความแนวคิดการบริหารงานเป็นแบบระบบอุปถัมภ์   
ประชาชนกล้าแสดงออกและมีส่วนรวมทางการเมืองมากขึ้น ส่งผลให้การเมืองระดับท้องถิ่น 
มีเสถียรภาพ ส่งผลดีต่อการพัฒนาท้องถิ่น   การประกอบอาชีพของประชาชนในปัจจุบันพบว่า ส่วนใหญ่มีอาชีพรับจ้าง 
รองลงมาอาชีพเกษตรกรรม   กิจการพาณิชย์   มีส่วนช่วยพัฒนาเศรษฐกิจในต าบล     

 -   คณะรักษาความสงบแห่งชาติ มีนโยบายสนับสนุนการกระจายอ านาจและรายได้ให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องและเนน้การน าไปปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม  พร้อมท้ังแก้ไขกฎหมายและกฎระเบียบ
ข้อบังคับต่าง ๆ  ให้เอื้ออ านวยต่อการปฏิบัติงาน     

-  ปัจจุบันมีการปรับปรุง ทบทวนรัฐธรรมนูญ  กฎหมายต่างๆ  และปรับปรุงผังเมือง   พื้นท่ีต าบลทับมา 
มีสภาพท่ีต้ังและภูมิประเทศเหมาะแก่ลงทุน  ท้ังการพาณิชย์ การท่องเท่ียว    การคมนาคมท่ีได้มาตรฐานสะดวก   

- เขตพื้นท่ีต าบลทับมา ต้ังอยู่บนถนนสายบางนา – ตราด ซึ่งเป็นถนนโครงข่ายของประชาคมอาเซียน 
และเป็นท่ีต้ังของสถานีขนส่งแห่งท่ี ๒ ของจังหวัดระยอง   
อุปสรรค (Threat - T)  

- เขตพื้นท่ีต าบลทับมาเป็นพื้นท่ีราบลุ่ม รองรับน้ า ท าให้ประชาชนประสบกับภาวะน้ าท่วม  ในฤดูฝน
อย่างต่อเนื่องทุกปี  โดยเฉพาะเขตพื้นท่ีหมู่ท่ี 1,2,3,4,6,7   

- มีการอพยพย้ายแรงงานจากท่ีอื่นเข้ามาประกอบอาชีพในเขตอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง ท าให้มี
ปัญหาประชากรแฝง  คนต่างถิ่นย้าย   แรงงานต่างด้าว ท่ีเข้ามาอยู่ในพื้นท่ี    เกิดปัญหาสังคมอื่น  ๆ   ปัญหาขยะล้น
เมือง  ปัญหายาเสพติด ปัญหาอาชญากรรม  เกิดการลักเล็กขโมยน้อยในพื้นท่ีตามสภาพเศรษฐกิจท่ีตกต่ า   ประชาชนใน
พื้นท่ีจริง ๆ ว่างงานมากขึ้น   

- ประชาชนขาดจิตส านึกในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม และไม่ตระหนักถึงปัญหาการ
จัดการขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลท้ังในระดับครัวเรือนและระดับต าบล  

- ระเบียบ ข้อกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางเรื่องยงัน าไปสู่การปฏิบัติจริงได้
ค่อนข้างยากเทคโนโลยีมีการเปล่ียนแปลงและพัฒนาอย่างรวดเร็วในยุคการเปล่ียนแปลงของพลวัตโลก   

- จังหวัดระยองประสบปัญหามลพิษและการก าจัดขยะมูลฝอย  ซึ่งปริมาณขยะมีจ านวนมากขึ้น  
สถานท่ีก าจัดขยะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองท่ีรองรับขยะท้ังจังหวัด ต้ังติดกับเขตต าบลทับมา  ท าให้ประชาชน
ได้รับผลกระทบจากหลุมขยะเป็นอย่างมาก  ถือเป็นปัญหามลพิษท้ังทางอากาศ   น้ า   ดิน  เสียง   
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สรุปผลการวิเคราะห์ศักยภาพของเทศบาลต าบลทับมา  ได้ว่าเทศบาลต าบลทับมาเพิ่มและพัฒนา
ศักยภาพขององค์กรในทุกๆ ด้านท้ังโครงสร้างพื้นฐาน สังคม เศรษฐกิจ  ด้านการศึกษา ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม การสาธารณสุข  รวมถึงพัฒนาบคุลากรของหน่วยงานและชุมชน โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   
และควรส่งเสริมสนับสนุนการท่องเท่ียว โดยน าทรัพยากรและต้นทุนทางธรรมชาติท่ีมีอยู่  และท่ีสร้างขึ้น เช่น ภูมิปัญญา
ชาวบ้าน  ผลผลิตทางการเกษตร  คลองธรรมชาติ  สวนผลไม้  นาบัว  วัด โบราณสถานท่ีต่าง และจุดชมวิวเขาโบสถ์ ๆ  

  การสนับสนุนประสานความร่วมมือของประชาชน ชุมชน และองค์กรท่ีเกี่ยวข้อง  เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
เน้นให้ความส าคัญกับการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ในหลาย ๆ ช่องทาง  การให้บริการท่ีเป็นที่พึงพอใจของประชาชน  
บริการด้วยความเสมอภาค ไม่เลือกปฏิบัติ  ส่งเสริมการส่วนร่วมของประชาชนให้เข้ามามีบทบาทในการช่วยส่งเสริม 
สนับสนุนการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นให้มากท่ีสุด   รวมไปถึงการ  ตรวจสอบการปฏิบัติงานของเทศบาลโดยภาคประชาคม   
เพื่อประโยชน์สุขโดยรวมของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลทับมา   
3.2   การประเมินผลการน าแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 
  1) ประเมินความส าเร็จในการน าโครงการตามแผนพัฒนาสามปีของเทศบาลมาจัดท าเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2557  

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
ตามแผนพัฒนา 

โครงการ 
ตามแผนด าเนินงาน 

ร้อยละ 

1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 47 30 63.83 
2. ด้านสังคม 22 22 100 
3. ด้านเศรษฐกิจ 4 5 100 
4. ด้านสาธารณสุข 6 6 100 
5. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 11 9 81.81 
6. ด้านการศึกษา กีฬา ศาสนา  วัฒนธรรม               

และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
35 28 80.00 

7. ด้านการเมือง ข้อมูลข่าวสาร และ การมีส่วนร่วม
ของประชาชน 

13 10 76.92 

8. ด้านการบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 9 9 100 
รวม 148 119 80.40 
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2 ) ประเมินความส าเร็จในการด าเนินงานโครงการเบิกจ่ายงบประมาณการจ่ายประจ าปี              
 ตามแผนการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2557  

ยุทธศาสตร์ 

งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2557 

ต้ังจ่ายงบประจ าปี 2557 เบิกจ่าย ร้อยละ 

1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  54,002,160 52,247,860 96.75 
2. ด้านสังคม 2,768,000 2,284,459 82.53 
3. ด้านเศรษฐกิจ 555,000 555,000 100 
4. ด้านสาธารณสุข 970,000 970,000 100 
5. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล้อม 
8,985,000 3,807,327.40 42.37 

6. ด้านการศึกษา กีฬา ศาสนา  
วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

8,909,580 7,504,100.46 84.23 

7. ด้านการเมือง ข้อมูลข่าวสาร และการมี
ส่วนร่วมของประชาชน 

780,000 774,448 99.29 

8. ด้านการบริหารจัดการและพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย ์

61,810,260 57,602,151.77 94.38 

รวม 138,000,000 125,745,346.63 91.12 
  

รายงานการจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้จ่ายจากเงินสะสม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

โครงการ 

 

งบประมาณ 

งบประมาณที่

ได้รับอนุมัติ 

งบประมาณที่

เบิกจ่าย 

ครั้งที่ 1/2557  จ านวน 75,600,000 บาท 

อนุมัติเมื่อคราวประชุมสภาเทศบาลต าบลทับมา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 

คร้ังที่ 1/2556 ประจ าปี 2556 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2556 

จ านวน 1 โครงการ 

   1.โครงการจัดซือ้ที่ดินก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์เพื่อจ่ายเป็น

ค่าใช้จา่ยในการจัดซือ้ที่ดินภายในเขตเทศบาลต าบลทับมา ไมน้่อยกว่า 9 

ไร่ เพ่ือด าเนนิกิจการที่เพ่ิมพูนและสร้างรายได้ให้แก่เทศบาล 

 

 

 

 

 

75,600,000 

 

75,000,000 
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โครงการ 

 

งบประมาณ 

งบประมาณที่

ได้รับอนุมัติ 

งบประมาณที่

เบิกจ่าย 

ครั้งที่ 2/2557  จ านวน 2,027,088 บาท 

อนุมัติคราวประชุมคณะผู้บริหาร คร้ังที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 16 มกราคม 

2557 จ านวน 2 รายการ 

   1.ขออนุมัติเบิกจา่ยเงินเดอืนเงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทน

อย่างอื่นของคณะผู้บรหิารและสมาชิกสภาเทศบาลต าบลทับมาในอัตรา

ใหม่ จ านวน 1,193,280 บาท 

   2.ขออนุมัติให้พนักงานเทศบาลได้รับเงินเดือนตามประกาศ

คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดระยอง จ านวน 833,808 บาท 

 

 

2,027,088 

 

 

2,023,243 

ครั้งที่ 3/2557  จ านวน 12,115,700บาท  

อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม เมื่อคราวประชุมสภาเทศบาลต าบลทับมา 

สมัยสามัญ      สมัยแรก คร้ังที่ 2/2557 ประจ าปี พ.ศ.2557 เมื่อ

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 จ านวน 7 โครงการ 

   1.โครงการก่อสร้างอาคารประตูระบายน้ าแบบพวงมาลัย ส าหรับท่อ

ระบายน้ าขนาดเสน้ผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร ชุมชนบ้านหนองมะหาด หมู่

ที่ 3 ต าบลทับมา อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง รายละเอียดตามแบบแปลน

ของทางราชการ งบประมาณ 831,000 บาท  

831,000 - 

   2.โครงการก่อสร้างอาคารประตูระบายน้ าแบบพวงมาลัย ส าหรับท่อ

ระบายน้ าขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 เมตร ชุมชนบ้านขนาบ หมู่ที่ 1 

ต าบลทับมา อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง รายละเอียดตามแบบแปลนของ

ทางราชการ งบประมาณ 277,000บาท  

277,000 - 

   3.โครงการก่อสร้างอาคารประตูระบายน้ าแบบพวงมาลัย ส าหรับท่อ

ระบายน้ าขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 เมตร ชุมชนบ้านหนองมะหาด 

หมู่ที่  3  ต าบลทับมา อ าเภอเมือง จั งหวัดระยอง  งบประมาณ 

1,512,000 บาท  (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 2557-2559 

เพ่ิมเตมิ ฉบับที่ 1 หน้า 18 ข้อ 3)  

1,512,000 - 

   4.โครงการก่อสร้างปรับปรุงฝายทดน้ า วัดทับมา ชุมชนบ้านทับมา หมู่

ที่ 4 ต าบลทับมา   อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง มี รายละเอียดตามแบบ

แปลนของทางราชการ งบประมาณ 3,574,000 บาท (ปรากฏใน

3,574,000 - 
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โครงการ 

 

งบประมาณ 

งบประมาณที่

ได้รับอนุมัติ 

งบประมาณที่

เบิกจ่าย 

แผนพัฒนาสามปี 2557-2559 เพ่ิมเตมิ ฉบับที่ 1 หน้า 19 ข้อ 1)  

    5.โครงการก่อสร้างบล็อกคอนกรีตเสริมเหล็กส าเร็จรูป บริเวณคลอง

หนองโพรง-ต้นทางรัก ชุมชนบ้านแหลมมะขาม หมู่ที่ 2 ต าบลทับมา 

อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง รายละเอียดตามแบบแปลนของทางราชการ 

งบประมาณ 697,300 บาท (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 2557-

2559 เพ่ิมเตมิ ฉบับที่ 1 หน้า  18 ข้อ 4) 

697,300 - 

   6.โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพ

ผู้สูงอายุเทศบาลต าบลทับมา หมู่ที่ 4 ต าบลทับมา อ าเภอเมือง จังหวัด

ระยอง จ านวน 1 อาคาร รายละเอียดตามแบบแปลนของทางราชการ 

งบประมาณ 3,966,000 บาท (เพ่ือจ่ายสมทบงบอุดหนุนเฉพาะกิจ 

ของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ านวน 730,000 

บาท) รวมทั้ งสิ้น 4 ,696 ,000 บาท (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 

2557-2559 เพ่ิมเตมิ ฉบับที่ 1 หน้า 19 ข้อ 2) 

3,966,000  

   7.โครงการก่อสร้างสนามกีฬา สวนสุขภาพ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ชุมชน

บ้านขนาบ หมู่ที่ 1   ต าบลทับมา อ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 

(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  2556 -2558 ห น้า 94  ข้อ  4 )

รายละเอียดตามแบบแปลนของทางราชการ จ านวน 935 ,600 บาท 

(งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2556 เบิกตัดปี) และจ่ายขาดเงิน

สะสมสมทบ จ านวน 1,258,400.00 บาท งานถมดินและบดอัดแน่น 

เพ่ือปรับพ้ืนที่ ให้ได้ระดับ รวมทั้งสิ้น 2 ,194,000 บาท (ปรากฏใน

แผนพัฒนาสามปี 2557-2559 หน้า 95 ข้อ 2) 

            สภาเทศบาลต าบลทับมา มีมติอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม เมื่อ

คราวประชุมสภาเทศบาลต าบลทับมา สมัยสามัญ สมัยแรก คร้ังที่ 

2/2557 ประจ าปี 2557 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 

1,258,400 - 

รวม 87,715,700 77,023,243 

สรุป การจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ 2557 จ านวน 3 คร้ัง งบประมาณที่ไดรั้บการอนุมัติ จ านวน 

87,715,700 บาท เบิกจา่ยจ านวน 77,023,243 บาท คงเหลอื 10,692,457 บาท  
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ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๕7  จ าแนกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ดังนี้ 

ล าดับ โครงการ 
งบตาม

ข้อบัญญัต ิ

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  

1. ก่อสร้างถนน คสล. พร้อมท่อระบายน้ า      ซอย 2 (ระยะที่ 2) ชุมชนบ้านแหลม

มะขาม หมู่ที ่2  ต าบลทับมา  อ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 

244,500 

2 ก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ า ซอยนายจ๋อง ชุมชนบ้านแหลมมะขาม หมู่

ที่ 2 ต าบลทับมา อ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 

458,000 

3 ก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ า สายเสม็ดแดงหัวหญา้คา ชุมชนบ้านเขา

ไผ ่   หมู่ที่ 5 ต าบลทับมา อ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 

1,396,000 

4 ก่อสร้างถนน คสล. สายทางเข้าสระน้ าสาธารณะประโยชน์ ชุมชนบ้านขนาบ หมู่ที่ 1 

ต าบลทับมา อ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 

223,000 

5 ก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ า ขนาดเสน้ผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร ซอย

โรงหมึก เช่ือมสาย 36 ชุมชนบ้านทับมา หมู่ที่ 4 ต าบลทับมา อ าเภอเมอืงระยอง 

จังหวัดระยอง 

2,384,100 

6 ก่อสร้างท่อระบายน้ า สาย รพช-บ้านสอ ชุมชนบ้านทับมา หมู่ที่ 4 ต าบลทับมา 

อ าเภอเมอืงระยอง จังหวัดระยอง 

1,522,000 

7 ก่อสร้างยกระดับถนน คสล. สายบ้านลุงต้ัง ชุมชนบ้านแหลมมะขาม หมู่ที่ 2 ต าบล

ทับมา อ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 

774,300 

8 ก่อสร้างยกระดับถนน คสล. สายบ้านลุงพูล ชุมชนบ้านทับมา หมู่ที่ 4 ต าบลทับมา 

อ าเภอเมอืงระยอง จังหวัดระยอง  

1,577,000 

9 ก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัวยูพร้อมฝาปิด คสล. รางวี สายเกาะพรวด-บ้านใน ซอย 

2 (บรเิวณซอยหน้าบ้านลุงชบา) ชุมชนบ้านขนาบ  หมูท่ี่ ๑  ต าบลทับมา อ าเภอเมือง

ระยอง จังหวัดระยอง 

749,900 

10 ปรับปรุงถนนแอสฟัสติกคอนกรีตเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย รพช.- สาย 36 

(ข้างศูนย์อีซูซุ) ชุมชนบ้านหนองมะหาด หมู่ที่ 3 ต าบลทับมา อ าเภอเมืองระยอง 

จังหวัดระยอง    

6,595,000 

11 โครงการติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่าง (ก้านเดี่ยว) สายทับมา-เกาะพรวด ชุมชนบ้านขนาบ 

หมู่ที่ 1 ต าบลทับมา อ าเภอเมืองระยอง จังหวดัระยอง 

2,020,000 

12 โครงการขยายเขตระบบจ าหน่ายน้ าประปาภูมิภาค ถนนซอยกิตติ ชุมชนบ้านทับมา 

หมู่ที่ 4 ต าบล ทับมา อ าเภอเมืองระยอง  จังหวัดระยอง 

177,120 
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13 โครงการขยายเขตระบบจ าหน่ายน้ าประปาภูมิภาค ถนนซอยโรงโฟม หมู่ที่ 4 ชุมชน

บ้านทับมา ต าบลทับมา อ าเภอเมืองระยอง  จงัหวัดระยอง 

430,560 

14 โครงการขยายเขตระบบจ าหน่ายน้ าประปาภูมิภาค ถนนสายบ้านใน- สาย 36 (ระยะ

ที่ 2) ชุมชนบ้านขนาบ หมู่ที่ 1  ต าบลทับมา อ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 

453,680 

15 ก่อสร้าง ปรับปรุง สนามกีฬา/สวนสุขภาพ ชุมชนบ้านขนาบ หมู่ที๑่ต าบลทับมา 

อ าเภอเมอืงระยอง จังหวัดระยอง       

7,629,000 

16 ก่อสร้างปรับปรุง/ภูมทิัศน์/ตกแตง่ส านักงานเทศบาลต าบลทับมา อาคารส านักงาน

เทศบาลต าบลทับมาหมู่ที่ 4 ต าบลทับมา อ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 

5,670,000 

17 ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ชุมชนบ้านทับมา หมู่ที่ 4 ต าบลทับมา อ าเภอเมอืง

ระยอง จังหวัดระยอง 

19,739,000 

18 โครงการก่อสร้างปูบล็อกซีเมนต์ส าหรับพื้นที่รอบอาคารอเนกประสงค์ศาลเจ้า

กระบองทอง ชุมชนบ้านสะพานหิน หมู่ที่ 8 ต าบลทับมา อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง 

99,000 

19 รายการเงินอุดหนุนส่วนราชการ ขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟ้าถนนสายบ้านใน-

แหลมยาง หมู่ที ่1 ต าบลทับมา อ าเภอเมือง จงัหวัดระยอง จ านวนเงิน 885,596.- 

บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟ้าถนนสายบ้านใน-แหลมยาง 

หมู่ที่ 1 ต าบลทับมา อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง 

885,596 

20 โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยวัว-เช่ือมสาย 36 หมู่ที ่

5 ต าบลทับมา อ าเภอเมอืงระยอง  จังหวัดระยอง เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในก่อสร้าง

ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยวัว-เช่ือมสาย 36 หมูท่ี่ 5 ต าบลทับมา 

อ าเภอเมอืงระยอง  จังหวัดระยอง 

89,000 

21 โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองโพรง-เสม็ดแดง หมู่ที่ 5 

ต าบลทับมา อ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในก่อสร้าง

ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองโพรง-เสม็ดแดง หมู่ที่ 5 ต าบลทับมา 

อ าเภอเมอืงระยอง จังหวัดระยอง    

122,800 

22 โครงการส ารวจและจัดท าข้อมูลความสูงภูมปิระเทศรายละเอียดสูงเชิงเลข เพ่ือใช้เป็น

ข้อมูลบริหารจัดการอุทกภัย บรเิวณพืน้ที่เขตเทศบาลต าบลทับมา จังหวัดระยอง 

220,000 

23 โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซอ่มแซมซุ้มเฉลมิพระเกียรติเทศบาลต าบลทับมา ถนน

สาย 36 หมู่ที ่4 ต าบลทับมา อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง 

1,334,000 

24 โครงการจัดซือ้ที่ดินก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์   75,600,000 
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25 โครงการก่อสร้างอาคารประตูระบายน้ าแบบพวงมาลัย ส าหรับท่อระบายน้ าขนาด

เสน้ผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร ชุมชนบ้านหนองมะหาด หมู่ที ่3 ต าบลทับมา อ าเภอ

เมือง จังหวัดระยอง 

831,000 

26 โครงการก่อสร้างอาคารประตูระบายน้ าแบบพวงมาลัย ส าหรับท่อระบายน้ าขนาด

เสน้ผ่าศูนย์กลาง 1.00 เมตร ชุมชนบ้านหนองมะหาด หมู่ที ่3 ต าบลทับมา อ าเภอ

เมือง จังหวัดระยอง   

277,000 

27 โครงการก่อสร้างอาคารประตูระบายน้ าแบบพวงมาลัย ส าหรับท่อระบายน้ าขนาด

เสน้ผ่าศูนย์กลาง 1.00 เมตร ชุมชนบ้านหนองมะหาด หมู่ที ่3 ต าบลทับมา อ าเภอ

เมือง จังหวัดระยอง   

1,512,000 

2. ยุทธศาสตร์ด้านสังคม  

28 โครงการสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดเทศบาลต าบลทับ

มา 

136,000 

29 โครงการแข่งขันกีฬาประเพณีต าบลทับมาตา้นยาเสพติด 350,000 

30 เงินอุดหนุนเอกชนเพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยสนับสนุนโครงการขอรับการสนับสนุน

งบประมาณเพ่ือด าเนนิการ”กิจกรรมสง่เสริมกองทุนแม่ของแผ่นดนิแก่หมู่บ้าน

ชุมชนในเขตต าบลทับมา” 

64,000 

31 โครงการจ้างนักเรยีน นักศึกษาท างานช่วงปิดภาคเรียน (ภาคฤดูร้อน) 50,000 

32 โครงการจัดต้ังศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและสง่เสริมอาชีพผู้สูงอายุ 100,000 

33 โครงการป้องกันปัญหาการค้ามนุษยแ์ละความรุนแรงในครอบครัว 50,000 

34 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กโดยชุมชน 300,000 

35 โครงการร่วมใจสามัคคีท าความดรีะหว่างครอบครัว 50,000 

36 โครงการสนับสนุนชมรมผู้สูงอายุต าบลทับมา 150,000 

37 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ 108,000 

38 โครงการสร้าง/ซ่อมแซมบ้านแกผู่้ด้อยโอกาส(บ้านเทิดไท้ฯ) 100,000 

39 โครงการช่วยเหลอืเด็กนักเรยีน นักศึกษา และเด็กดอ้ยโอกาสทางการศึกษา 70,000 

40 โครงการสงเคราะห์เบีย้ยังชีพคนพิการ  

41 โครงการสงเคราะห์เบีย้ผู้สูงอายุ  

42 โครงการสนับสนุนกองทุนสวัสดิการสังคม 252,300 

43 โครงการจุดบริการประชาชนเพ่ือป้องกันและลดอุบัติเหตุทางจราจรช่วงเทศกาลปี

ใหม่ 

90,000 
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44 โครงการจุดบริการประชาชนเพ่ือป้องกันและลดอุบัติเหตุทางจราจรช่วงเทศกาล

สงกรานต์ 

90,000 

45 โครงการสนับสนุนกิจการศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร)ต าบลทับ

มา  โครงการอบรมจัดต้ังอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน      

200,000 

46 โครงการอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน   100,000 

47 โครงการสนับสนุนสายดว่น”เทศบาลต าบลทับมารับเร่ืองรอ้งทุกข์ 24 ช่ัวโมง” 430,000 

48 โครงการสง่เสริมความรูเ้กี่ยวกับภัยและการป้องกันสาธารณภัยแก่ประชาชน 

(อัคคีภัย อุทกภัย วาตภัย ภัยแล้ง ภัยจากการจราจร ฯลฯ) 

50,000 

49 โครงการสนับสนุนการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (อัคคีภัย 

อุทกภัย วาตภัย ภัยแล้ง ภัยจากการจราจร ฯลฯ)   

50,000 

3. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกจิ  

50 โครงการสนับสนุนกลุ่มอาชีพในเขตเทศบาลต าบลทับมา  225,000 

51 โครงการอุดหนุนศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบลทับมา 80,000 

52 โครงการสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชนพอเพียง 100,000 

53 เงินอุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอเมอืงระยอง จ านวน  150,000 บาท  เพ่ือจ่าย

เป็นค่าใช้จา่ยในโครงการจัดงานเทศกาลผลไม้และของดีเมืองระยอง   

150,000 

54 โครงการสนับสนุนกิจการร้านค้า T-Shop เทศบาลต าบลทับมา  

55 โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของ อสม. ต าบลทับมา 400,000 

56 โครงการสนับสนุนการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐานในเขตต าบลทับมา 80000 

57 โครงการจัดต้ังศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลต าบลทับมา  

58 โครงการป้องกันและควบคุมโรคพษิสุนัขบ้า 70000 

59 เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพืน้ที่ 420,000 

60 โครงการสนับสนุนการจัดบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข  

61 โครงการจ้างเอกชนเก็บขนขยะมูลฝอย   5,600,000             

62 โครงการจัดซือ้รถขยะ 1,250,000 

63 ค่าด าเนินการก าจัดขยะมูลฝอยที่บ่อฝังกลบ อบจ.ระยอง 1,500,000 

64 โครงการขยะยิม้ 300,000 

65 โครงการสายลับตาวิเศษ 50,000 

66 จัดซือ้เครื่องวัดคุณภาพน้ าหัวรวมชนิดในภาคสนาม จ านวน 1 เครื่อง 250,000 



๓๒ 

 

ล าดับ โครงการ 
งบตาม

ข้อบัญญัต ิ

67 จัดซือ้เครื่องวัดระดับเสยีงพร้อมตัวเปรยีบเทียบ จ านวน 1 เครื่อง 35,000 

68 จัดซือ้วัสดุรองรับขยะ  

69 โครงการ Big Cleaning Day   

70 โครงการกีฬาปฐมวัยสัมพันธ์ 80,000 

71 โครงการครอบครัวสัมพันธ์ 100,000 

72 โครงการบัณฑิตน้อย 70,000 

73 โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียน 50,000 

74 โครงการวันเด็กแห่งชาติ 200,000 

75 ค่าอาหารเสริม (นม) ให้กับโรงเรียนอนุบาลทับมามา จ านวน 86 คน  170,200   

76 ค่าอาหารเสริม (นม) ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทับมา จ านวน 265 คน  564,700   

77 ค่าอาหารเสริม (นม) ให้กับโรงเรียนชุมชนวัดทับมา จ านวน 509 คน จ านวน 260 วัน 

จ านวน 1,007,200 บาท      

1,007,200 

78 โครงการยกย่องผู้สูงอายุที่มีจิตใจสดใสร่างกายแข็งแรง  

79 ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียนให้กับศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กบ้านทับมา 

1,484,000 

80 ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียนให้กับโรงเรียนอนุบาลทับมา  344,000 

81 โครงการสนับสนุนค่าใช้จา่ยการบรหิารสถานศึกษา 259,600 

82 โครงการสนับสนุนค่าใช้จา่ยในการจัดการศึกษา           693,880 

83 เงินอุดหนุนโรงเรียนชุมชนวัดทับมา ค่าอาหารกลางวัน 2,036,000 

84 โครงการสนับสนุนการด าเนนิงานศูนย์กีฬาต าบลทับมา  

-โครงการแข่งขันกีฬา “ไทคัพ” มหกรรมกีฬาท้องถิ่นแห่งประเทศไทย หรือ “อ าเภอ

คัพ”    

40,000   

85 โครงการแข่งขันฟุตบอลสัมพันธ์    200,000 

86 โครงการลานกีฬาหมู่บ้าน 140,000 

87 โครงการแข่งขันฟุตบอลอาวุโส 25,000 

88 โครงการแข่งขันฟุตบอลไพมิเตอรค์ัพ 40,000 

89 โครงการทับมาจักรยานทางไกลใจเกินร้อย   100,000 

90 โครงการประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ 70,000 

91 โครงการวันพ่อแห่งชาติ 300,000 

92 โครงการวันแม่แห่งชาติ 350,000 
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93 เงินอุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอเมอืงระยอง โครงการจัดงานวันสมเด็จพระเจ้า

ตากสนิมหาราชจังหวัดระยอง 

105,000 

94 เงินอุดหนุนกิจการสภาวัฒนธรรมต าบลทับมา/ประเพณีท าบุญส่งวิ่ง  40,000 

95 โครงการลานวัฒนธรรมต าบลทับมา     250,000 

96 โครงการสบืสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์   120,000 

97 โครงการจิตอาสาธรรมะ    50,000 

98 จัดหาวัสดุครุภัณฑ์กฬีา 0.00 

99 โครงการวันเทศบาล 10,000 

100 สนับสนุนการเลอืกต้ังระดับท้องถิ่นระดับประเทศ 300,000 

101 สนับสนุนศูนย์พระมหาชนกต าบลทับมา 150,000 

102 โครงการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลทับมา 50,000 

103 โครงการสนับสนุนการด าเนนิงานคณะกรรมการชุมชน 50,000 

104 โครงการสนับสนุนการด าเนินงานคณะกรรมการพัฒนาสตรีต าบล 50,000 

105 โครงการขับเคลื่อนและเพ่ิมประสทิธิภาพแผนชีวิตเศรษฐกิจชุมชนไปสู่แผนพัฒนา

ท้องถิ่นเทศบาลต าบลทับมา 

80,000 

106 โครงการส ารวจและจัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐานเทศบาลต าบลทับมา 50,000 

107 โครงการบรหิารศูนย์ขอ้มูลข่าวสารการจัดซือ้จัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ระดับ อ าเภอเมอืงระยอง ประจ าปี2557 

40,000 

108 โครงการติดต้ังปรับปรุงระบบเสยีงตามสาย 0.00 

109 โครงการประชาสัมพันธ์ผลการด าเนนิงานของกิจการเทศบาล 0.00 

110 โครงการก่อสร้างบอร์ดประชาสัมพันธ์พร้อมติดต้ังในเขตต าบลทับมา 0.00 

111 โครงการพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธภิาพแก่บคุลากรทอ้งถิ่น ผู้น า

ท้องถิ่น ในเขตเทศบาลต าบลทับมา 
778,300 

112 โครงการสง่เสริมคุณธรรมและจริยธรรมแก่คณะผู้บริหารสมาชิกสภา ผู้น าชุมชน พนักงาน

เทศบาลพนักงานครูเทศบาล 

21,700 

113 โครงการอบรมเชงิปฏิบัตกิารหลักสูตรการควบคุมภายในและการบรหิารความเสี่ยง 50,000 

114 โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 300,000 

115 โครงการฝึกอบรมการจัดท าฎีกาและตรวจสอบเอกสารแนบเพื่อเบิกจา่ยเงินให้แก่

เจ้าหนา้ที่ผู้จัดท าฏีกา ประจ าปี2557 
30,000 



๓๔ 

 

ล าดับ โครงการ 
งบตาม

ข้อบัญญัต ิ

116 สนับสนุนการบรหิารจัดการเทศบาลต าบลทับมา 44,279,160 

117 จัดหาครุภัณฑ์อุปกรณ์เพื่อใช้ในการปฏิบัตงิาน 11,940,100 

118 ซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์อุปกรณ์เคร่ืองใช้ส านักงาน 3,590,000 

119 โครงการจ้างที่ปรกึษาส ารวจออกแบบอาคาร 2,000,000 

3.3 การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ 
แผนพัฒนาสามปีของเทศบาลต าบลทับมาเป็นแผนท่ีก่อให้เกิดบริหารจัดการ เป็นรูปธรรม ชัดเจน โปร่งใส มีการใช้

จ่ายทรัพยากรการพัฒนาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  เกิดความคุ้มค่า  ประหยัด และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนใน
พื้นท่ี ผู้บริหารใช้แผนพัฒนาสามปีเป็นคู่มือการบริ หารงาน กล่าคือ ใช้ในการควบคุม และติดตามการบริหารงานพัฒนา
ของส่วนราชการต่างๆ ในสังกัดเพื่อจัดบริการสาธารณะแก่ประชาชนให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของท้องถิ่น 
เนื่องจากแผนพัฒนาสามปี ได้ก าหนดหน่วยงานผู้รับผิดชอบไว้อย่างชัดเจน  



๓๕ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ ๔   
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 

ในช่วงสามปี 
( พ.ศ.2559 -*2561 ) 



๓๖ 

 

ส่วนที่ ๔  
 

สรุปยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี ( พ.ศ. ๒๕๕๙–๒๕๖๑ )เทศบาลต าบลทับมา 
๔.๑  วิสัยทัศน์ (Vision) 

“ บริหารยึดหลักธรรมาภิบาล  บริการประทับใจ ห่วงใยสิ่งแวดล้อม  ส่งเสริมการศึกษา  
   พัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมสู่อาเซียน” 

4.2 พันธกิจ ( mission) 
1) สนับสนุนการเมืองการปกครองในระบอบประชาธปิไตย   อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขและ

พัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารเทคโนโลยีสารสนเทศ 
2) พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานและแหล่งน้ า   
3) จัดระบบการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย  ป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติด  พัฒนาและสร้างเสริมคุณภาพ

ชีวิตของประชาชนให้มีเข้มแข็ง ด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
4) บริหารจัดการระบบสาธารณสุข อนุรักษ์และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
5) ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา กีฬา นันทนาการ อนุรักษ์ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่นและ

ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
6) ส่งเสริมและสนับสนุนเศรษฐกิจและการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์
7) จัดระบบการบริหารจัดการองค์กรท่ีดี มีประสิทธิภาพ พัฒนาศักยภาพบุคลากร จัดท าและประสาน

แผนพัฒนาท้องถิ่น    
4.3 เป้าประสงค์ (target) 

1) บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล สร้างชุมชนและสังคมท่ีมีความสามัคคี ปรองดอง  สมานฉันท์  
2) ประชาชนได้รับบริการด้านโครงสร้างพื้นฐานท่ีดี มีมาตรฐาน 
3) ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีคุณภาพชีวิตทีดีตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
4) ประชาชนมีสุขภาพอนามัยแข็งแรง  สมบูรณ์ ชุมชนมีสภาพแสดล้อมท่ีดีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
5) เด็ก เยาวชน  ประชาชนได้รับศึกษาท่ีดี มีคุณภาพ เป็นไปตามมาตรฐาน และมีส่วนร่วมในการสืบทอด

ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
6) ครัวเรือนมีรายได้เพิ่มขึ้นเพียงพอต่อการด ารงชีวิต 
7) การปฏิบัติราชการมีประสิทธิภาพเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน 

4.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนา (strategy ) 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมือง การบริหาร ข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและแหล่งน้ า 
 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการระบบสาธารณสุข ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
 5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา การกีฬา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี 
           และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ 
 7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 



๓๗ 

 

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

 
แนวทางการพัฒนา 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมือง การบริหาร ข้อมูล
ข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1.1  สนับสนุน และ ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
ท้องถ่ิน ภายใต้การปกครองในระบอบประชาธิปไตย 

1.2  สนับสนุนและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารกจิการ
องค์กร 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   และแหล่งน้ า 

2.1 ก่อสร้าง  ปรับปรุง  บ ารุงรักษา ถนน  สะพาน ราง /ท่อระบายน้ า   
2.2. ขยายเขต  ติดต้ัง ซ่อมแซม บ ารุงรักษาไฟฟ้าสาธารณะ 
2.3 ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารงุรักษา ฝาย คลอง ล าราง และแหล่งน้ า 
      เพ่ือการอุปโภค  บริโภค และการเกษตร 
 2.4 ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษา อาคาร สวนสาธารณะ สถานที่พักผ่อน  
       และปรับปรุงภูมิทัศน์   
4.5  พัฒนาและ ปรับปรุงผังเมือง 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและ คุณภาพชีวิต 3.1 ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็ง 
       ของชุมชน 
3.2 จัดระบบป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยเพ่ือสร้างความปลอดภัย 
      ในชีวิต และ ทรัพย์สินของประชาชน 
3.3 พัฒนาคุณภาพชีวิตและจัดสวัสดิการสังคมอย่างเสมอภาคและทั่วถึง 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการระบบ
สาธารณสุข ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

4.1 ส่งเสริมการสร้างจิตส านึกและตระหนักในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

4.2  ส่งเสริมและพัฒนาระบบการจัดการขยะมูลฝอย 
4.3  ส่งเสริมสถานประกอบการ ร้านอาหาร/ร้านค้า/ตลาดให้ได้มาตรฐาน 
       ของกรมอนามัย   
4.4   ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค 
4.5   พัฒนาระบบบริการด้านสาธารณสุข 

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา    
   การกีฬา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและ 
   ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

5.1 ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
5.2 ส่งเสริม สนับสนุนการกีฬาและนันทนาการ 
5.3 ส่งเสริม สนับสนุนศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
5.4 พัฒนา ปรับปรุง บ ารุงรักษา ซ่อมแซม   โบราณสถาน  ศาสนสถาน 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและ        
    การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ 

6.1 ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพ่ือสร้างรายได้แก่ประชาชน   
6.2 สร้างมาตรฐาน  พัฒนามูลค่าของสินค้าเกษตร ตามหลักปรัชญา 
       เศรษฐกิจพอเพียงและส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์

 7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการและพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ 

 

7.1 สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถ่ิน พัฒนาการบริหารจัดการ
องค์กร   และเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ของท้องถ่ิน  

7.2 จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ และเครื่องจักรกล 
      ในการปฏิบัติงานขององค์กร 

 



๓๘ 

 

ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลทับมา 
โครงสร้างความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลทบัมา พ.ศ.2558-2562 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ยุทธศาสตร์ 
จังหวัดระยอง 

ยุทธศาสตร์ฯ 
ของ อปท. 
ในเขต 
จ.ระยอง 

ยุทธศาสตร์ 
ทต.ทับมา 

1.ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว
ของจังหวัดให้มีมูลค่าทางเศรษฐกิจ
ควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรการ

ท่องเที่ยวให้คงอยู่อย่างยั่งยืน 

3.ปรับปรุงและส่งเสริมการผลิต
ภาคอุตสาหกรรมให้ค านึงถึง

สภาพแวดล้อมและความสะอาด
และสนับสนุนการด าเนินธุรกิจที่มี

ความรับผิดชอบต่อสังคม 

4.เพ่ิมขีดความสามารถในการ
แข่งขันภาคพาณิชกรรมของจังหวัด

ระยองสู่ความยัง่ยืนรองรับ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

 

 2.ส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์
เกษตรและเกษตรแปรรูปให้

สอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดและมคีุณภาพมาตรฐาน

ปลอดภัยต่อผู้บริโภคทั้งภายในและ
ต่างประเทศ 

5.ส่งเสริมและพัฒนาจังหวัดระยอง
ให้มีความพร้อมรองรับการเข้าสู่

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
 

 6.เสริมสร้างคุณภาพชีวิตและ
คุ้มครองสิทธิของประชาชนและ
สังคมจังหวัดระยองให้มีความ
เข้มแข็งและด ารงชีวิตตามหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

2.การพัฒนาการบริหารจัดการ 
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม อย่าง
สมดุลและยั่งยืน 

4. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนและ
สังคมของจังหวัดระยองให้อยู่ดีมีสุข 

 

แนวทาง 
การพัฒนา 

5.การพัฒนาการเมือง การบริหาร 
ข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

5.ด้านส่งเสริมการศึกษา กีฬา ศาสนา   
   ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและ 
    ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 

4.ด้านบริหารจัดการระบบสาธารณสุข 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

3.ด้านสังคมและคณุภาพชีวิต 

5.1 ส่งเสริม สนับสนุนการจัด 
     การศึกษา พร้อมเข้าสู่ 
     ประชาคมอาเซียน 
5.2 ส่งเสริม สนับสนุนการกีฬา 
      และ นันทนาการ 
5.3 ส่งเสริม สนับสนุนศิลปะ  
      วัฒนธรรม ประเพณีและ 
      ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
5.4 พัฒนา ปรับปรุง  
      บ ารุงรักษา ซ่อมแซม   
      โบราณสถาน ศาสนสถาน 
       
 

4.1 ส่งเสริมการสร้างจิตส านึก   
และตระหนักในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

4.2  ส่งเสริมและพัฒนาระบบ   
การจัดการขยะมูลฝอย 

4.3  ส่งเสริมสถานประกอบการ 
ร้านอาหาร/ร้านค้า/ตลาดให้ได้
มาตรฐานของกรมอนามัย   

4.4   ส่งเสริมสุขภาพและ     
ป้องกันโรค 

4.5   พัฒนาระบบบริการ                
ด้านสาธารณสุข 

3.1 ป้องกันและแก้ไขปัญหา 
      ยาเสพติด เพือ่เสริมสร้าง 
      ความเข้มแขง็ของชุมชน 
3.2 จัดระบบป้องกัน และ 
     บรรเทาสาธารณภัยเพื่อสร้าง 
     ความปลอดภัยในชีวิตและ  
      ทรัพย์สินของประชาชน 
3.3 พัฒนาคุณภาพชีวิตและ 
     จัดสวัสดิการสังคมอย่างเสมอ 
     ภาคและทั่วถึง 

  2.1 ก่อสร้าง  ปรับปรุง  บ ารุงรักษา   
      ถนน สะพาน ราง /ท่อระบายน้ า  
2.2. ขยายเขต  ติดต้ัง ซ่อมแซม   
      บ ารุงรักษาไฟฟ้าสาธารณะ 

  2.3 ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษา 
        ฝาย คลอง ร าลางและแหล่งน้ า   
        เพื่อการอุปโภค บริโภค และ 
          การเกษตร 

2.4 ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษา  
      อาคาร สวนสาธารณะ สถานที่ 
      พักผ่อน  และปรับปรุงภูมิทัศน์   
2.5  พัฒนาและ ปรับปรุงผังเมือง 
 

2.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
   และแหล่งน้ า 

1.1  สนับสนุน และ ส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
บริหารจัดการท้องถิ่น        
ภายใต้การปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย 

1.2  สนับสนุนและพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
บริหารกิจการองค์กร 

1.การพัฒนาความเป็นเลิศ 
   ด้านส่งเสริมการศึกษา  
  การกีฬา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

1.ด้านการเมือง การบริหาร ข้อมูล
ข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

7. การพัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการอุปโภคบริโภค
อย่างยั่งยืน และส่งเสริมปัจจัยการผลิตตลาด
สากล 

 

1.การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 



๓๙ 

 

โครงสร้างความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลทบัมา พ.ศ.2558-2562  (ต่อ) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

3.การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว 
เชิงอนุรักษ์ตามศักยภาพของแต่ละพื้นที่ อย่างสมดลุและยั่งยืน 

8.การพัฒนาเศรษฐกิจและ 
  ปรับโครงสร้างให้สมดุลและ
แข่งขันได้ 

 

6.  ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 

6.1 ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อสร้างรายได้ 
      แก่ประชาชน   
6.2 สร้างมาตรฐาน  พัฒนามูลค่าของสินค้า 
      เกษตร ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ    
      พอเพียงและส่งเสริมการ 
      ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
 

แนวทาง 
การพัฒนา 

ยุทธศาสตร์ 
จังหวัดระยอง 

ยุทธศาสตร์ฯของ อปท. 
ในเขตจ.ระยอง 

1.ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว
ของจังหวัดให้มีมูลค่าทางเศรษฐกิจ
ควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรการ

ท่องเที่ยวให้คงอยู่อย่างยั่งยืน 

3.ปรับปรุงและส่งเสริมการผลิต
ภาคอุตสาหกรรมให้ค านึงถึง

สภาพแวดล้อมและความสะอาด
และสนับสนุนการด าเนินธุรกิจที่มี

ความรับผิดชอบต่อสังคม 

4.เพ่ิมขีดความสามารถในการ
แข่งขันภาคพาณิชกรรมของจังหวัด

ระยองสู่ความยัง่ยืนรองรับ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

 

 2.ส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์
เกษตรและเกษตรแปรรูปให้

สอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดและมคีุณภาพมาตรฐาน

ปลอดภัยต่อผู้บริโภคทั้งภายในและ
ต่างประเทศ 

5.ส่งเสริมและพัฒนาจังหวัดระยอง
ให้มีความพร้อมรองรับการเข้าสู่

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
 

 6.เสริมสร้างคุณภาพชีวิตและ
คุ้มครองสิทธิของประชาชนและ
สังคมจังหวัดระยองให้มีความ
เข้มแข็งและด ารงชีวิตตามหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ยุทธศาสตร์ 
ทต.ทับมา 7.ด้านการบริหารจัดการและ

พัฒนา ทรัพยากรมนุษย์ 
 

7.1 สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรท้องถิ่น พัฒนาการบริหาร
จัดการองค์กรและเพิ่ม
ประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้  
ของท้องถิ่น 

7.2 จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ 
เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ และเคร่ือง  
จักรกลในการ  ปฏิบัติงานของ
องค์กร 

 

5.การพัฒนาการเมือง การบริหาร 
ข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 



๔๐ 

 

วิสัยทัศน์(vision) “ บริหารยึดหลักธรรมาภิบาล บริการประทับใจ ห่วงใยสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการศึกษา 
พัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมสูอ่าเซียน ” 

 

1) สนับสนุนการเมืองการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข
และพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสาร
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
 

2)พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานแหล่งน้ า   
 
 

3) จัดระบบการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย  
ป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติด  พัฒนา
และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน
ให้มีเข้มแข็ง ด ารงชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

 
 

1) ชุมชนและมีสังคมมีความสามัคคี 
 ปรองดอง  สมานฉันท ์ 

 
 

2)ประชาชนได้รับบริการด้านโครงสร้าง 
 พ้ืนฐานที่ดี มีมาตรฐาน 

 
 

3) ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน มีคุณภาพชีวิตทีดีตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 
 

4) บริหารจัดการระบบสาธารณสุข 
อนุรักษ์และบ ารุงรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 
 

4) ประชาชนมีสุขภาพอนามัยแข็งแรง  
 สมบูรณ์ ชุมชนมีสภาพแสดล้อมที่ดี 
 เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 
 

แผนที่ยุทธศาสตร์  
 

 
 

 
 

 
 
 

     
 
 

 
 

 
 
 
  
 
 

 
 
 

  
  

 

    

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลทับมา 
Strategy Map 

พันธกิจ (mission) 

เป้าประสงค ์(target) 



๔๑ 

 

7)จัดระบบการบริหารจัดการองค์กร ทีดี่ มี
ประสิทธิภาพ พัฒนาศักยภาพบุคลากร 
จัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถ่ิน  
 
 

7) เทศบาลมีการบริหารงานองค์กร  
ตามหลักธรรมาภิบาล 

 
 

วิสัยทัศน์(vision) “ บริหารยึดหลักธรรมาภิบาล บริการประทับใจ ห่วงใยสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการศึกษา 
พัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมสูอ่าเซียน ” 

 

5)ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา กีฬา  
     นันทนาการ อนุรักษ์ขนบธรรมเนียม ประเพณี 
     วัฒนธรรมท้องถ่ินและภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
 
 

6) ส่งเสริมและสนับสนุนเศรษฐกิจ
และ การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์   

 
 

5)เด็ก เยาวชน  ประชาชนได้รับศึกษาที่ดี มีคุณภาพ 
เป็นไปตามมาตรฐาน และมีส่วนร่วมในการสืบทอด
ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

6)ครัวเรือนมีรายได้เพ่ิมข้ึนเพียงพอ 
   ต่อการด ารงชีวิต 
 
 

แผนที่ยุทธศาสตร์ (ต่อ) 
 
 
 

 
 

 
 
 

     
 
 

 
 

 
 
 
  

 
 

 
 
  
  

  

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลทับมา 
Strategy Map 

พันธกิจ (mission) 

เป้าประสงค ์(target) 



๔๒ 

 

วิสัยทัศน์(vision) “ บริหารยึดหลักธรรมาภิบาล บริการประทับใจ ห่วงใยสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการศึกษา 
พัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมสูอ่าเซียน ” 

 

 
  
 

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

5. พัฒนาด้านส่งเสริมการศึกษา การ
กีฬา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 
ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ 
ทต.ทับมา 

แนวทาง 
การพัฒนา 

4.พัฒนาการบริหารจัดการระบบ
สาธารณสุข ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 

3.พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 

5.1 ส่งเสริม สนับสนุนการจัด 
      การศึกษา พร้อมเข้าสู่ประชาคม 
      อาเซียน 
5.2 ส่งเสริม สนับสนุนการกีฬาและ 
      นันทนาการ 
5.3 ส่งเสริม สนับสนุนศิลปะ  
     วัฒนธรรม  ประเพณีและ 
      ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
5.4 พัฒนา ปรับปรุง บ ารุงรักษา  
      ซ่อมแซม  โบราณสถาน  
      ศาสนสถาน 
 

4.1 ส่งเสริมการสร้างจิตส านึกและ
ตระหนักในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

4.2 ส่งเสริมและพัฒนาระบบการ
จัดการขยะมูลฝอย 

4.3  ส่งเสริมสถานประกอบการ 
ร้านอาหาร/ร้านค้า/ตลาดให้ได้
มาตรฐานของกรมอนามัย   

4.4 ส่งเสริมสุขภาพและ 
      ป้องกัน โรค 
4.5 พัฒนาระบบบริการ 
      ด้านสาธารณสุข 

3.1 ป้องกันและแก้ไขปัญหา 
      ยาเสพติด เพื่อเสริมสร้าง 
      ความเข้มแขง็ของชุมชน 
3.2 จัดระบบป้องกัน และ 
     บรรเทาสาธารณภัยเพื่อสร้าง 
     ความปลอดภัยในชีวิตและ  
      ทรัพย์สินของประชาชน 
3.3 พัฒนาคุณภาพชีวิตและ 
     จัดสวัสดิการสังคมอย่างเสมอ 
     ภาคและทั่วถึง 
 

  2.1 ก่อสร้าง  ปรับปรุง  บ ารุงรักษา   
      ถนน สะพาน ราง /ท่อระบายน้ า  
2.2. ขยายเขต  ติดต้ัง ซ่อมแซม   
      บ ารุงรักษาไฟฟ้าสาธารณะ 

 2.3 ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษา 
        ฝาย คลอง ล ารางและแหล่งน้ า   
        เพื่อการอุปโภค บริโภค และ 
          การเกษตร 

2.4 ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษา  
      อาคาร สวนสาธารณะ สถานที่ 
      พักผ่อน  และปรับปรุงภูมิทัศน์   
2.5  พัฒนาและ ปรับปรุงผังเมือง 
 

2.พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
และแหล่งน้ า 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลทับมา 
Strategy Map 

1.1  สนับสนุน และ ส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
บริหารจัดการท้องถิ่น ภายใต้
การปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย 

1.2  สนับสนุนและพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
บริหารกิจการองค์กร 

 

1.พัฒนาการเมือง  การบริหาร ข้อมูล
ข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สารสนเทศ 
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6. พัฒนาด้านเศรษฐกิจและ 
   การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 

6.1 ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ 
      เพื่อสร้างรายได้แก่ ประชาชน   
6.2 สร้างมาตรฐาน  พัฒนา มูลค่าของ

สินค้าเกษตร ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจ   พอเพียงและส่งเสริมการ 

      ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 

ยุทธศาสตร์ 
ทต.ทับมา 

แนวทาง 
การพัฒนา 

7. พัฒนาด้านการบริหารจัดการ 
    และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

7.1 สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ท้องถิ่น พัฒนาการบริหารจัดการองค์กร
และเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ของ
ท้องถิ่น 

7.2 จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ เคร่ืองมือ 
เคร่ืองใช้ และเคร่ือง  จักรกลในการ  
ปฏิบัติงานขององค์กร 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลทับมา 
Strategy Map (ต่อ) 
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ส่วนที่ ๕   
การน าแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติ  



ผ 03

จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ งบประมำณ
โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) (บำท)

1.การพัฒนาด้านการเมือง ข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยี
สารสนเทศ

1.1  สนับสนุน และ ส่งเสริมใหป้ระชำชนมีส่วนร่วมในกำร
บริหำรจดักำรท้องถิ่น ภำยใต้กำรปกครองในระบอบประชำธิปไตย

7                 2,650,000 7              2,630,000 6          2,600,000 20              7,880,000

1.2  สนับสนุนและพัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศในกำร
บริหำรกจิกำรองค์กร

6                 5,855,000 6              4,505,000 6          3,555,000 18            13,915,000

รวมยทุธศาสตรท์ี่  1                   13                 8,505,000                   13              7,135,000                   12          6,155,000              38            21,795,000

2. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานและแหล่งน้้า

2.1 กอ่สร้ำง  ปรับปรุง  บ ำรุงรักษำ ถนน  สะพำน รำง /ท่อ
ระบำยน  ำ  

38               79,529,020 153         325,431,560 30        43,310,500 221          448,271,080

2.2. ขยำยเขต  ติดตั ง ซ่อมแซม บ ำรุงรักษำไฟฟ้ำสำธำรณะ 7                 7,850,000 30           16,819,000 61        26,366,000 98            51,035,000

 2.3 กอ่สร้ำง ปรับปรุง บ ำรุงรักษำ ฝำย คลอง ร ำลำง และ
แหล่งน  ำเพื่อ   กำรอปุโภค  บริโภค และกำรเกษตร

6               16,153,000 6         100,981,000 58        41,870,000 70          159,004,000

 2.4 กอ่สร้ำง ปรับปรุง บ ำรุงรักษำ อำคำร สวนสำธำรณะ 
สถำนที่พักผ่อน  และปรับปรุงภูมิทัศน์

5               36,000,000 7         107,938,000 8        25,550,000 20          169,488,000

 2.5  พัฒนำและ ปรับปรุงผังเมือง 4               22,650,000 2           20,620,000 1             100,000 7            43,370,000
รวมยทุธศาสตรท์ี่  2                   60             162,182,020                 198         571,789,560                 158      137,196,500            416          871,168,080

บัญชีโครงการพัฒนา
   บัญชีสรปุโครงการพัฒนา   แผนพัฒนาสามปี (2559 - 2561)  เทศบาลต้าบลทับมา

ยุทธศำสตร์ ปี  2559 ปี  2560 ปี  2561 รวม  3  ปี
จ ำนวนโครงกำร
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จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ งบประมำณ
โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) (บำท)

ยุทธศำสตร์ ปี  2559 ปี  2560 ปี  2561 รวม  3  ปี
จ ำนวนโครงกำร

3.ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
3.1 ป้องกนัและแกไ้ขปัญหำยำเสพติด เพื่อเสริมสร้ำงควำม
เข้มแข็ง  ของชุมชน

7                 1,459,000 6              1,454,000 6          1,454,000 19              4,367,000

3.2 จดัระบบป้องกนั และบรรเทำสำธำรณภัยเพื่อสร้ำงควำม
ปลอดภัย ในชีวิตและ ทรัพย์สินของประชำชน

11               12,460,000 10           55,010,000 9          3,610,000 30            71,080,000

3.3 พัฒนำคุณภำพชีวิตและจดัสวัสดิกำรสังคมอย่ำงเสมอภำค
และทั่วถึง

15               18,137,200 13           13,451,200 13        13,501,200 41            45,089,600

รวมยทุธศาสตรท์ี่  3                   33               32,056,200                   29           69,915,200                   28        18,565,200              90          120,536,600

4. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาการบรหิารจดัการระบบสาธารณสุข 
ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4.1 ส่งเสริมกำรสร้ำงจติส ำนึกและตระหนักในกำรจดักำร
ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม

3                    560,000 3                560,000 3             560,000 9              1,680,000

4.2  ส่งเสริมและพัฒนำระบบกำรจดักำรขยะมูลฝอย 5               11,780,000 5           11,780,000 5        11,780,000 15            35,340,000
4.3  ส่งเสริมสถำนประกอบกำร ร้ำนอำหำร/ร้ำนค้ำ/ตลำดใหไ้ด้
มำตรฐำนของกรมอนำมัย

2                    100,000 3           10,100,000 2             100,000 7            10,300,000

4.4   ส่งเสริมสุขภำพและป้องกนัโรค 7                 1,830,000 8              1,940,000 8          1,950,000 23              5,720,000
4.5   พัฒนำระบบบริกำรด้ำนสำธำรณสุข 9                 7,716,700 9              6,770,000 9          6,770,000 27            21,256,700

รวมยทุธศาสตรท์ี่  4                   26               21,986,700                   28           31,150,000                   27        21,160,000              81            74,296,700
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จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ งบประมำณ
โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) (บำท)

ยุทธศำสตร์ ปี  2559 ปี  2560 ปี  2561 รวม  3  ปี
จ ำนวนโครงกำร

5.ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาและส่งเสรมิการศึกษา การกีฬา 
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณแีละภูมิปัญญาท้องถ่ิน

5.1 ส่งเสริม สนับสนุนกำรจดักำรศึกษำพร้อมเข้ำสู่ประชำคม
อำเซียน

27               16,060,800 28           15,390,800 28        15,490,800 83            46,942,400

5.2 ส่งเสริม สนับสนุนกำรกฬีำและนันทนำกำร 3                    645,000 3                645,000 3             645,000 9              1,935,000
5.3 ส่งเสริม สนับสนุนศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิ
ปัญญำท้องถิ่น

9                 2,380,000 9              2,380,000 9          2,380,000 27              7,140,000

5.4 พัฒนำ ปรับปรุง บ ำรุงรักษำ ซ่อมแซม   โบรำณสถำน  
ศำสนสถำน

1                    500,000  -  -  -  - 1                 500,000

รวมยทุธศาสตรท์ี่  5                   40               19,585,800                   40           18,415,800                   40        18,515,800            120            56,517,400

6. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาเศรษฐกิจและ
   การท่องเที่ยวเชิงอนุรกัษ์
6.1 ส่งเสริมและพัฒนำอำชีพเพื่อสร้ำงรำยได้แกป่ระชำชน  5                    760,000 5              5,730,000 4             730,000 14              7,220,000

6.2 สร้ำงมำตรฐำน  พัฒนำมูลค่ำของสินค้ำเกษตร ตำมหลัก
ปรัชญำ เศรษฐกจิ พอเพียงและส่งเสริมกำรท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

3                    250,000 3                250,000 3             250,000 9                 750,000

รวมยทุธศาสตรท์ี่  6                     8                 1,010,000                     8              5,980,000                     7             980,000              23              7,970,000

7. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการบรหิารจดัการและพัฒนา
ทรพัยากรมนุษย์

                                                            

7.1 ส่งเสริม สนับสนุนกำรพัฒนำศักยภำพ พัฒนำกำรบริหำร
จดักำรองค์กรและเพิ่มประสิทธิภำพกำรจดัเกบ็รำยได้ของท้องถิ่น

7               63,460,000 7           64,790,000 5        68,000,000 19          196,250,000

7.2 จดัหำวัสดุ ครุภัณฑ์ อปุกรณ์ เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ และ
เคร่ืองจกัรกลในกำรปฏิบัติงำนขององค์กร

3               16,996,000 3              7,485,000 3          7,485,000 9            31,966,000

รวมยทุธศาสตรท์ี่  7                   10               80,456,000                   10           72,275,000                     8        75,485,000              28          228,216,000

รวม 7  ยทุธศาสตร์                 190             325,781,720                 326         776,660,560                 280      278,057,500            796       1,380,499,780
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ผ 03

จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ งบประมำณ
โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) (บำท)

1.การพัฒนาด้านการเมือง ข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยี
สารสนเทศ

1.1  สนับสนุน และ ส่งเสริมใหป้ระชำชนมีส่วนร่วมในกำร
บริหำรจดักำรท้องถิ่น ภำยใต้กำรปกครองในระบอบประชำธิปไตย

7                 2,650,000 7              2,630,000 6          2,600,000 20              7,880,000

1.2  สนับสนุนและพัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศในกำร
บริหำรกจิกำรองค์กร

6                 5,855,000 6              4,505,000 6          3,555,000 18            13,915,000

รวมยทุธศาสตรท์ี่  1                   13                 8,505,000                   13              7,135,000                   12          6,155,000              38            21,795,000

2. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานและแหล่งน้้า

2.1 กอ่สร้ำง  ปรับปรุง  บ ำรุงรักษำ ถนน  สะพำน รำง /ท่อ
ระบำยน  ำ  

38               79,529,020 153         325,431,560 30        43,310,500 221          448,271,080

2.2. ขยำยเขต  ติดตั ง ซ่อมแซม บ ำรุงรักษำไฟฟ้ำสำธำรณะ 7                 7,850,000 30           16,819,000 61        26,366,000 98            51,035,000

 2.3 กอ่สร้ำง ปรับปรุง บ ำรุงรักษำ ฝำย คลอง ร ำลำง และ
แหล่งน  ำเพื่อ   กำรอปุโภค  บริโภค และกำรเกษตร

6               16,153,000 6         100,981,000 58        41,870,000 70          159,004,000

 2.4 กอ่สร้ำง ปรับปรุง บ ำรุงรักษำ อำคำร สวนสำธำรณะ 
สถำนที่พักผ่อน  และปรับปรุงภูมิทัศน์

5               36,000,000 7         107,938,000 8        25,550,000 20          169,488,000

 2.5  พัฒนำและ ปรับปรุงผังเมือง 4               22,650,000 2           20,620,000 1             100,000 7            43,370,000
รวมยทุธศาสตรท์ี่  2                   60             162,182,020                 198         571,789,560                 158      137,196,500            416          871,168,080

บัญชีโครงการพัฒนา
   บัญชีสรปุโครงการพัฒนา   แผนพัฒนาสามปี (2559 - 2561)  เทศบาลต้าบลทับมา

ยุทธศำสตร์ ปี  2559 ปี  2560 ปี  2561 รวม  3  ปี
จ ำนวนโครงกำร
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จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ งบประมำณ
โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) (บำท)

ยุทธศำสตร์ ปี  2559 ปี  2560 ปี  2561 รวม  3  ปี
จ ำนวนโครงกำร

3.ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
3.1 ป้องกนัและแกไ้ขปัญหำยำเสพติด เพื่อเสริมสร้ำงควำม
เข้มแข็ง  ของชุมชน

7                 1,459,000 6              1,454,000 6          1,454,000 19              4,367,000

3.2 จดัระบบป้องกนั และบรรเทำสำธำรณภัยเพื่อสร้ำงควำม
ปลอดภัย ในชีวิตและ ทรัพย์สินของประชำชน

11               12,460,000 10           55,010,000 9          3,610,000 30            71,080,000

3.3 พัฒนำคุณภำพชีวิตและจดัสวัสดิกำรสังคมอย่ำงเสมอภำค
และทั่วถึง

15               18,137,200 13           13,451,200 13        13,501,200 41            45,089,600

รวมยทุธศาสตรท์ี่  3                   33               32,056,200                   29           69,915,200                   28        18,565,200              90          120,536,600

4. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาการบรหิารจดัการระบบสาธารณสุข 
ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4.1 ส่งเสริมกำรสร้ำงจติส ำนึกและตระหนักในกำรจดักำร
ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม

3                    560,000 3                560,000 3             560,000 9              1,680,000

4.2  ส่งเสริมและพัฒนำระบบกำรจดักำรขยะมูลฝอย 5               11,780,000 5           11,780,000 5        11,780,000 15            35,340,000
4.3  ส่งเสริมสถำนประกอบกำร ร้ำนอำหำร/ร้ำนค้ำ/ตลำดใหไ้ด้
มำตรฐำนของกรมอนำมัย

2                    100,000 3           10,100,000 2             100,000 7            10,300,000

4.4   ส่งเสริมสุขภำพและป้องกนัโรค 7                 1,830,000 8              1,940,000 8          1,950,000 23              5,720,000
4.5   พัฒนำระบบบริกำรด้ำนสำธำรณสุข 9                 7,716,700 9              6,770,000 9          6,770,000 27            21,256,700

รวมยทุธศาสตรท์ี่  4                   26               21,986,700                   28           31,150,000                   27        21,160,000              81            74,296,700
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จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ งบประมำณ
โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) (บำท)

ยุทธศำสตร์ ปี  2559 ปี  2560 ปี  2561 รวม  3  ปี
จ ำนวนโครงกำร

5.ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาและส่งเสรมิการศึกษา การกีฬา 
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณแีละภูมิปัญญาท้องถ่ิน

5.1 ส่งเสริม สนับสนุนกำรจดักำรศึกษำพร้อมเข้ำสู่ประชำคม
อำเซียน

27               16,060,800 28           15,390,800 28        15,490,800 83            46,942,400

5.2 ส่งเสริม สนับสนุนกำรกฬีำและนันทนำกำร 3                    645,000 3                645,000 3             645,000 9              1,935,000
5.3 ส่งเสริม สนับสนุนศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิ
ปัญญำท้องถิ่น

9                 2,380,000 9              2,380,000 9          2,380,000 27              7,140,000

5.4 พัฒนำ ปรับปรุง บ ำรุงรักษำ ซ่อมแซม   โบรำณสถำน  
ศำสนสถำน

1                    500,000  -  -  -  - 1                 500,000

รวมยทุธศาสตรท์ี่  5                   40               19,585,800                   40           18,415,800                   40        18,515,800            120            56,517,400

6. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาเศรษฐกิจและ
   การท่องเที่ยวเชิงอนุรกัษ์
6.1 ส่งเสริมและพัฒนำอำชีพเพื่อสร้ำงรำยได้แกป่ระชำชน  5                    760,000 5              5,730,000 4             730,000 14              7,220,000

6.2 สร้ำงมำตรฐำน  พัฒนำมูลค่ำของสินค้ำเกษตร ตำมหลัก
ปรัชญำ เศรษฐกจิ พอเพียงและส่งเสริมกำรท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

3                    250,000 3                250,000 3             250,000 9                 750,000

รวมยทุธศาสตรท์ี่  6                     8                 1,010,000                     8              5,980,000                     7             980,000              23              7,970,000

7. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการบรหิารจดัการและพัฒนา
ทรพัยากรมนุษย์

                                                            

7.1 ส่งเสริม สนับสนุนกำรพัฒนำศักยภำพ พัฒนำกำรบริหำร
จดักำรองค์กรและเพิ่มประสิทธิภำพกำรจดัเกบ็รำยได้ของท้องถิ่น

7               63,460,000 7           64,790,000 5        68,000,000 19          196,250,000

7.2 จดัหำวัสดุ ครุภัณฑ์ อปุกรณ์ เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ และ
เคร่ืองจกัรกลในกำรปฏิบัติงำนขององค์กร

3               16,996,000 3              7,485,000 3          7,485,000 9            31,966,000

รวมยทุธศาสตรท์ี่  7                   10               80,456,000                   10           72,275,000                     8        75,485,000              28          228,216,000

รวม 7  ยทุธศาสตร์                 190             325,781,720                 326         776,660,560                 280      278,057,500            796       1,380,499,780
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ยทุธศาสตร์การพัฒนาจงัหวัดระยอง ที ่5  ส่งเสริมและพัฒนาจงัหวัดระยองให้มีความพร้อมรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเชียน 

 ตัวชี้วัด
 พ.ศ.2559  พ.ศ.2560  พ.ศ.2561  KPI 

1 กอ่สร้างถนน คสล. ซอยบา้นปา้ด า ชุมชนบา้น
แหลมทองหลาง หมูท่ี่6 ต าบลทบัมา  อ าเภอ
เมือง จังหวัดระยอง

เพือ่มีเส้นทางการคมนาคมที่
ได้มาตรฐาน

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง  4
 เมตร ยาว 150 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15
หรือมีพื้นที่ไม่นอ้ยกว่า 600 ตารางเมตร

         400,000  -  - ระยะทาง ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร

กองช่าง

2 กอ่สร้างถนน คสล.พร้อมรางระบายน้ ารูปตัวยูพร้อมฝา
ปิด คสล.รางวีสายหนองมะหาด ซอย 24 ชุมชนบ้าน
หนองมะหาด หมู่ที่ 3  ต าบลทับมา อ าเภอเมือง 
จังหวัดระยอง

เพือ่มีเส้นทางการคมนาคมที่
ได้มาตรฐาน  ป้องกนัและ
แกไ้ขปัญหาน้ าท่วม

กอ่สร้างถนน คสล. กว้างประมาณ 4 เมตร 
ยาวประมาณ 560 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 
เมตรพร้อมรางระบายน้ า

1,864,800  -  - ระยะทาง การสัญจรสะดวกและ
แกไ้ขปัญหาน้ าท่วม

กองช่าง

3 กอ่สร้างผนังคอนกรีตเสริมเหล็กป้องกนัตล่ิงพังสองขา้ง
ล าคลองทับมาพร้อมสะพานคนเดิน หมู่ที่ 4 ต าบลทับ
มา อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง

เพือ่ป้องกนัและแกไ้ขปัญหา
น้ าท่วม

กอ่สร้างผนังคอนกรีตเสริมเหล็กและสะพานคน
เดิน ยาวประมาณ 210 เมตรและผนัง
คอนกรีตเสริมเหล็กและชานพัก ยาวประมาณ
 204 เมตร

       11,627,000  -  - ระยะทาง มีการเชื่อมโยงระบบ
ป้องกนั และแกไ้ข
ปัญหาน้ าท่วม

กบอ./อบจ.ระยอง /
ทต.ทับมา/กองทุน

ไฟฟ้า

4 กอ่สร้างรางระบายน้ าคสล.รูปตัวยูฝาปิดรางวี สายหลัก
เชื่อมสาย 36 (ระยะที่ 2) ชุมชนบ้านสะพานหิน หมู่ที่ 
8 ต าบลทับมา อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง

เพือ่ป้องกนัและแกไ้ขปัญหา
น้ าท่วม

กอ่สร้างรางระบายน้ ารูปตัวยูฝาปิดคสล .รางวี 
ยาวประมาณ 200 เมตร

            320,000  -  - ระยะทาง มีการเชื่อมโยงระบบ
ป้องกนั และแกไ้ข
ปัญหาน้ าท่วม

กองช่าง

5 กอ่สร้างท่อคอร์ทขา้มสายเสม็ดแดง -หัวหญ้าคา ชุมชน
บ้านเขาไผ่  หมู่ที่ 5 ต าบลทับมา อ าเภอเมือง จังหวัด
ระยอง

เพือ่ป้องกนัและแกไ้ขปัญหา
น้ าท่วม

กอ่สร้างท่อคอร์ทขา้มสายเสม็ดแดง -หัวหญ้า
คา  ยาวประมาณ  500 เมตร

1,900,000  -  - ระยะทาง มีการเชื่อมโยงระบบ
ป้องกนั และแกไ้ข
ปัญหาน้ าท่วม

กองช่าง

6 กอ่สร้างวางท่อระบายน้ าสายแหลมมะขาม ซอย 2  
ชุมชนบ้านแหลมมะขาม หมู่ที่ 2  ต าบลทับมา อ าเภอ
เมือง จังหวัดระยอง

เพือ่ป้องกนัและแกไ้ขปัญหา
น้ าท่วม

กอ่สร้างวางท่อระบายน้ า ยาวประมาณ  241 
 เมตร

915,800  -  - ระยะทาง  ปัญหาน้ าท่วมในพืน้ที่
ได้รับการแกไ้ข

กองช่าง

7 กอ่สร้างวางท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กชั้น 3 
เส้นผ่าศูนย์กลาง 1 เมตร  สายทับมา-เกาะพรวด 
ชุมชนบ้านขนาบ หมู่ที่ 1 ต าบลทับมา          เชื่อม
ต าบลน้ าคอก อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง

เพือ่มีเส้นทางการคมนาคมที่
ได้มาตรฐาน  ป้องกนัและ
แกไ้ขปัญหาน้ าท่วม

วางท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ชั้น 3 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 เมตร ยาวประมาณ 
3,860 เมตร พร้อมบ่อพัก คอนกรีตเสริม
เหล็ก จ านวน 386  บ่อ

       22,817,000  -  - ระยะทาง การสัญจรสะดวกและ
แกไ้ขปัญหาน้ าท่วม

กบอ./อบจ.ระยอง /
ทต.ทับมา

 งบประมาณ /ระยะเวลาที่มา ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)  เทศบาลต าบลทับมา อ าเภอเมือง จงัหวัดระยอง

2.ยทุธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและแหล่งน้ า
2.1 แนวทาง : ก่อสร้าง  ปรับปรุง  บ ารุงรักษา ถนน  สะพาน ราง /ท่อระบายน้ า
ล าดับที่ โครงการ วัตถปุระสงค์ เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)
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 ตัวชี้วัด
 พ.ศ.2559  พ.ศ.2560  พ.ศ.2561  KPI 

 งบประมาณ /ระยะเวลาที่มา ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ล าดับที่ โครงการ วัตถปุระสงค์ เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)

8 กอ่สร้างถนน คสล.สายบ้านยางปีนตอ(ซอยลุงมาก) 
ชุมชนบ้านเขาโบสถ ์หมู่ที่ 7  ต าบลทับมา อ าเภอเมือง 
จังหวัดระยอง

เพือ่มีเส้นทางการคมนาคมที่
ได้มาตรฐาน

กอ่สร้างถนน คสล.กว้างประมาณ  6 เมตร 
ยาวประมาณ  300  เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 
เมตร หนือมีพืน้ที่ไม่น้อยกว่า  1,800 เมตร 
ไหล่ทางตามสภาพ

1,800,000  -  - ระยะทาง ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร

กองช่าง

9 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายหมูบ่า้น 
ริมธาร-ครัวบอ่ปลา ชุมชนบา้นแหลมทองหลาง 
หมูท่ี่6 ต าบลทบัมา อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง

เพื่อมีเส้นทางการ
คมนาคมที่ได้มาตรฐาน

ช่วงที1่ กว้างประมาณ4เมตรยาว
ประมาณ484เมตร                   ช่วง
ที2่ กว้างประมาณ5เมตร ยาวประมาณ
306เมตร                   ช่วงที่3กว้าง
ประมาณ6เมตรยาวประมาณ587เมตร
 หรือมีพื้นที่ด าเนนิการรวมไม่นอ้ยกว่า 
6,988ตารางเมตร

      5,000,000  -  - ระยะทาง ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร

กองช่าง/กรม
โยธาธิการและผัง
เมือง จังหวัด
ระยอง

10 กอ่สร้างท่อระบายน้ าพร้อมฝาปิด คสล.รางวี บ่อพัก 
สายหนองมะหาด -ชายกระป่อม (ฝ่ังด้านใต้) ชุมชน
บ้านหนองมะหาด หมู่ที่ 3 ต าบลทับมา อ าเภอเมือง 
จังหวัดระยอง

เพือ่มีเส้นทางการคมนาคมที่
ได้มาตรฐาน  ป้องกนัและ
แกไ้ขปัญหาน้ าท่วม

กอ่สร้างท่อระบายน้ า คสล.  ยาวประมาณ 
1,100เมตร

3,300,000  -  - ระยะทาง การสัญจรสะดวกและ
แกไ้ขปัญหาน้ าท่วม

กองช่าง /อบจ.

11 กอ่สร้างรางระบายน้ ารูปตัวยูฝาปิด คสล .รางวี สาย
กรอกในซอย 1 ชุมชนบ้านทับมา หมู่ที่ 4        ต าบล
ทับมา อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง

เพือ่ป้องกนัและแกไ้ขปัญหา
น้ าท่วม

กอ่สร้างรางระบายน้ ากว้างริมนอกประมาณ 
0.60 เมตร ด้านในประมาณ 0.60 เมตร 
ยาวประมาณ 394 เมตร

            985,000  -  - ระยะทาง มีการเชื่อมโยงระบบ
ป้องกนั และแกไ้ข
ปัญหาน้ าท่วม

กองช่าง

12 กอ่สร้างถนนลูกรังซอยพัฒนา 1 เชื่อมสาย 36     (ขา้ง
 RCS) ชุมชนบ้านเขาไผ่ หมู่ที่ 5 ต าบลทับมา อ าเภอ
เมือง จังหวัดระยอง

เพือ่มีเส้นทางการคมนาคมที่
ได้มาตรฐาน

กอ่สร้างถนนลูกรังกว้างประมาณ 4 เมตร ยาว
ประมาณ 225 เมตร หนาเฉล่ีย 0.50 เมตร

            300,000  -  - ระยะทาง ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร

กองช่าง

13 วางท่อระบายน้ าสายทางเซาะ-เชื่อมสายบายพาส  ซอย
 13  (ระยะที่ 2) ชุมชนบ้านแหลมมะขาม หมู่ที่ 2   
ต าบลทับมา อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง

  ป้องกนัและแกไ้ขปัญหาน้ า
ท่วม

วางท่อระบายน้ าสายทางเซาะ-เชื่อมสาย
บายพาส  ซอย 13 ระยะ 1,023 เมตร

         3,069,000  -  - ระยะทาง การสัญจรสะดวกและ
แกไ้ขปัญหาน้ าท่วม

กองช่าง

14 กอ่สร้างถนน คสล. สายทางเซาะ-เชื่อมสายบายพาส  
ซอย 13  (ระยะที่ 2) ชุมชนบ้านแหลมมะขาม หมู่ที่ 2 
  ต าบลทับมา อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง

เพือ่มีเส้นทางการคมนาคมที่
ได้มาตรฐาน

กอ่สร้างถนน คสล.กว้างประมาณ 6 เมตร 
ยาวประมาณ 1,023 เมตร หนาเฉล่ีย 0.20 
เมตร

         3,621,100  -  - ระยะทาง การสัญจรสะดวกและ
แกไ้ขปัญหาน้ าท่วม

กองช่าง

51
 ปี พ.ศ. 2559-2561



 ตัวชี้วัด
 พ.ศ.2559  พ.ศ.2560  พ.ศ.2561  KPI 

 งบประมาณ /ระยะเวลาที่มา ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ล าดับที่ โครงการ วัตถปุระสงค์ เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)

15 ซ่อมแซมถนนพร้อมวางท่อระบายน้ าสายเกาะพรวด -
ชานเมือง ชุมชนบ้านขนาบ หมู่ที่ 1 ต าบลทับมา อ าเภอ
เมือง จังหวัดระยอง

เพือ่มีเส้นทางการคมนาคมที่
ได้มาตรฐาน  ป้องกนัและ
แกไ้ขปัญหาน้ าท่วม

ซ่อมแซมถนนพร้อมวางท่อระบายน้ าสายเกาะ
พรวด -ชานเมือง  ระยะทางประมาณ 2,000 
เมตร

500,000  -  - ระยะทาง ถนนได้มาตรฐานการ
ระบายน้ าสะดวก รวดเร็ว

กองช่าง

16 กอ่สร้างถนน คสล.ซอยลุงเมฆ ชุมชนบ้านเขาโบสถ ์หมู่
ที่ 7 ต าบลทับมา อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง

เพือ่มีเส้นทางการคมนาคมที่
ได้มาตรฐาน

กอ่สร้างถนน คสล.กว้างประมาณ 4 เมตร 
ยาวประมาณ 122 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 
เมตร หรือมีพืน้ที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 488  ตรม.
ไหล่ทางตามสภาพ

            268,400  -  - ระยะทาง ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร

กองช่าง

17 กอ่สร้างวางท่อระบายพร้อมฝาปิด คสล.รางวี สาย
แหลมไผ่ ซอย 1 ชุมชนบ้านหนองมะหาด หมู่ที่ 3 
ต าบลทับมา อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง

เพือ่ป้องกนัและแกไ้ขปัญหา
น้ าท่วม

กอ่สร้างท่อระบายน้ า  ยาวประมาณ  150   
เมตร

450,000  -  - ระยะทาง มีการเชื่อมโยงระบบ
ป้องกนั และแกไ้ข
ปัญหาน้ าท่วม

กองช่าง

18 กอ่สร้างรางระบายน้ ารูปตัวยู ฝาปิด คสล . รางวี       
สายหลัก หมู่บ้านราชพฤกษ์ ชุมชนบ้านทับมา หมู่ที่ 4  
 ต าบลทับมา อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง

เพือ่ป้องกนัและแกไ้ขปัญหา
น้ าท่วม

กอ่สร้างรางระบายน้ ารูปตัวยูขนาดกว้างด้านใน
 0.30 เมตร ลึกตามสภาพหรือไม่น้อยกว่า 
0.60 เมตร ขนาดกว้างด้านนอก 0.60 เมตร 
ผนังและพืน้หนาไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร ยาว
ประมาณ 366 เมตร พร้อมฝาปิด คสล.รางวี

            988,200  -  - ระยะทาง  ปัญหาน้ าท่วมในพืน้ที่
ได้รับการแกไ้ข

กองช่าง

19 กอ่สร้างถนน คสล.สายชายทุ่ง -สนามกฬีา (ระยะที่ 2) 
  ชุมชนบ้านแหลมมะขาม หมู่ที่ 2  ต าบลทับมา อ าเภอ
เมือง จังหวัดระยอง

เพือ่มีเส้นทางการคมนาคมที่
ได้มาตรฐาน

กอ่สร้างถนน คสล.กว้างประมาณ 5 เมตร 
ยาวประมาณ 350 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 
เมตร หรือมีพืน้ท่ประมาณ 1,750 ตรม. ไหล่
ทางตามสภาพ

         1,500,000  -  - ระยะทาง ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร

กองช่าง

20 กอ่สร้างถนน คสล.พร้อมรางระบายน้ าสายเสนะวัต
(ระยะ 2 )ชุมชนบ้านขนาบ หมู่ที่ 1  ต าบลทับมา 
อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง

เพือ่มีเส้นทางการคมนาคมที่
ได้มาตรฐาน  ป้องกนัและ
แกไ้ขปัญหาน้ าท่วม

กอ่สร้างถนน คสล.กว้างประมาณ 4 เมตร  
ยาวประมาณ  100  เมตร  หนาเฉล่ีย  0.15 
 เมตร หรือมีพืน้ที่ คสล.ไม่น้อยกว่า  400 
ตรม.พร้อมรางระบายน้ า

250,000  -  - ระยะทาง การสัญจรสะดวกและ
แกไ้ขปัญหาน้ าท่วม

กองช่าง

21 ปรับปรุงถนนแอสฟัสติกคอนกรีตเป็นถนน คสล . พร้อม 
รางระบายน้ ารูปตัวยูสายขนาบ 1   - ยางปืนตอ 2 
ชุมชนบ้านเขาโบสถ ์หมู่ที่7 ต าบลทับมา อ าเภอเมือง 
จังหวัดระยอง

เพือ่มีเส้นทางการคมนาคมที่
ได้มาตรฐาน  ป้องกนัและ
แกไ้ขปัญหาน้ าท่วม

ปรับปรุงถนน คสล. กว้างประมาณ 5 เมตร 
ยาวประมาณ 200 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 
เมตร หรือมีพืน้ที่ไม่น้อยกว่า 1,000 ตรม. 
พร้อมรางระบายน้ ารูปตัวยู ฝาปิดคสล.รางวี

1,160,000  -  - ระยะทาง การสัญจรสะดวกและ
แกไ้ขปัญหาน้ าท่วม

กองช่าง
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 ตัวชี้วัด
 พ.ศ.2559  พ.ศ.2560  พ.ศ.2561  KPI 

 งบประมาณ /ระยะเวลาที่มา ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ล าดับที่ โครงการ วัตถปุระสงค์ เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)

22 กอ่สร้างดาดคอนกรีต บริเวณครัวบอ่ปลา ชุมชน
บา้นแหลมมะขาม หมูท่ี่2 ต าบลทบัมา อ าเภอ
เมือง จังหวัดระยอง/กอ่สร้างดากคอนกรีต

เพื่อขอคืนพื้นที่ทาง
สาธารณะส าหรับน าไปใช้
ใหเ้ปน็ประโยชนแ์ก่
ส่วนรวม

บล๊อกคอนเวิร์สขนาด2.10x2.10x2.00
เมตร3แถวยาวแถวละ10.00เมตรและผิว
จราจร คสล.ขนาดกว้างประมาณ9.00เมตร
ยาวประมาณ10.00เมตรขนาดเฉล่ีย0.15
เมตรหรือมีพืน้ที่ด าเนินการรวมไม่น้อยกว่า
90.00ตารางเมตร

      1,000,000  -  - ระยะทาง ปอ้งกนัและแกไ้ข
ปญัหาน้ าทว่ม

กองช่าง

23 กอ่สร้างถนนลูกรัง ซอยหลังหมู่บ้านกรุงไทยเชื่อมซอย 
19 ชุมชนบ้านหนองมะหาด หมู่ที่ 3 ต าบลทับมา 
อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง

เพือ่มีเส้นทางการคมนาคมที่
ได้มาตรฐาน

กอ่สร้างถนนลูกรัง กว้างประมาณ 5 เมตร 
ยาวประมาณ  250  เมตรหรือมีพืน้ที่ไม่น้อย
กว่า 1,200 ตร.ไหล่ทางตามสภาพ

300,000  -  - ระยะทาง ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร

กองช่าง

24 กอ่สร้างถนน คสล.พร้อมท่อระบายน้ า ซอยวงษ์สูง 
ชุมชนบ้านขนาบ หมู่ที่ 1 ต าบลทับมา อ าเภอเมือง 
จังหวัดระยอง

เพือ่มีเส้นทางการคมนาคมที่
ได้มาตรฐาน  ป้องกนัและ
แกไ้ขปัญหาน้ าท่วม

กอ่สร้างถนน คสล.กว้างประมาณ 4  เมตร 
ยาวประมาณ 82 เมตร  หนาเฉล่ีย  0.15  
เมตรหรือมีพืน้ที่ไม่น้อยกว่า 328 ตรม. ไหล่
ทางตามสภาพ

            480,000  -  - ระยะทาง การสัญจรสะดวกและ
แกไ้ขปัญหาน้ าท่วม

กองช่าง/กองทุน
ไฟฟ้า

25 กอ่สร้าง คสล.สายชายทุ่ง -บ้านสอ ชุมชนบ้านเขาโบถส์
 หมู่ที่ 7  ต าบลทับมา อ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

เพือ่มีเส้นทางการคมนาคมที่
ได้มาตรฐาน

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง
ประมาณ  4 เมตร  ยาวประมาณ   200  
เมตร   หนาเฉล่ียน 0.15 เมตร หรือมีพืน้ที่ไม่
น้อยกว่า 800 ตรม.ไหล่ทางตามสภาพ

400,000  -  - ระยะทาง ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร

กองช่าง

26 ขุดลอกร่องน้ าบริเวณอูร่ะยองยนต์ ชุมชนบา้น
แหลมทองหลาง หมูท่ี่6 ต าบลทบัมา อ าเภอเมือง
 จังหวัดระยอง

เพื่อขอคืนพื้นที่ทาง
สาธารณะส าหรับน าไปใช้
ใหเ้ปน็ประโยชนแ์ก่
ส่วนรวม

ขุดร่องน้ า ขยายทางน้ าขนาดกว้าง
ประมาณ 6 เมตรยาวประมาณ      50
เมตรหรือมีพื้นที่ด าเนนิการไม่นอ้ยกว่า
300ตารางเมตร

         500,000  -  - การสัญจรสะดวกและ
แกไ้ขปัญหาน้ าท่วม

กองช่าง

27 ขยายไหล่ทางถนน คสล. สาย36 - รพช. (ข้าง
ศูนย์อซูีซุ) ชุมชนบา้นหนองมะหาด หมูท่ี่ 3 
ต าบลทบัมา อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง

เพือ่มีเส้นทางการคมนาคมที่
ได้มาตรฐาน

ไหล่ทางช่วงที่ 1 ขนาดกว้างเฉล่ีย 2.30
เมตร ยาวประมาณ 135.00เมตรช่วงที่
2 ขนาดกว้างเฉล่ีย 1.20เมตร ยาว
ประมาณ 145.00เมตรหรือมีพื้นที่
ด าเนนิการรวม ไม่นอ้ยกว่า 484.50 
ตารางเมตร

400,000  -  - ระยะทาง ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร

กองช่าง
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 ตัวชี้วัด
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รับผิดชอบ

ล าดับที่ โครงการ วัตถปุระสงค์ เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)

28 กอ่สร้างถนนลูกรัง สาย 36 เชื่อมบ้านนายน้อย   
ชุมชนบ้านทับมา หมู่ที่ 4   ต าบลทับมา อ าเภอเมือง 
จังหวัดระยอง

เพือ่มีเส้นทางการคมนาคมที่
ได้มาตรฐาน

กอ่สร้างถนนลูกรังขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 
200 เมตร  หนาเฉล่ีย 0.50 เมตร ไหล่ทาง
ตามสภาพ

            320,000  -  - ระยะทาง ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร

กองช่าง

29 กอ่สร้างถนนคสล. สายซอยจ ารัส (ระยะ3) 
ชุมชนบา้นแหลมมะขาม หมูท่ี่ 2  ต าบลทบัมา 
อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง

เพือ่มีเส้นทางการคมนาคมที่
ได้มาตรฐาน

ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 120 เมตร 
หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่
นอ้ยกว่า 600 ตารางเมตร

500,000  -  - ระยะทาง ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร

กองช่าง

30 ซ่อมแซมถนนคสล.สายบ้านใน - สาย 36 ชุมชนบ้าน
ขนาบ หมู่ที่ 1  ต าบลทับมา อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง

เพือ่มีเส้นทางการคมนาคมที่
ได้มาตรฐาน

ซ่อมแซมถนน คสล.กว้าง 6 เมตร ยาว 404 
เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร หรือมีพืน้ที่ไม่
น้อยกว่า 2,424 ตรม. พร้อมท่อระบายน้ า

678,720  -  - ระยะทาง ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร

กองช่าง

31 กอ่สร้างถนน คสล.ซอยป้านวล ชุมชนบ้านเขาโบสถ ์
หมู่ที่ 7 ต าบลทับมา อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง

เพือ่มีเส้นทางการคมนาคมที่
ได้มาตรฐาน

กอ่สร้างถนน คสล.กว้างประมาณ  4  เมตร 
ยาวประมาณ 100  เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 
เมตร หรือมีพืน้ที่ไม่น้อยกว่า 400 ตรม.ไหล่
ทางตามสภาพพร้อมท่อระบายน้ า

250,000  -  - ระยะทาง ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร

กองช่าง

32 กอ่สร้างถนน คสล. ซอย2 เชือ่มโรงน้ าปลา
ระยอง  ชุมชนบา้นสะพานหนิ หมูท่ี่ 8 ต าบล
ทบัมา  อ าเภอเมือง  จังหวัดระยอง

เพื่อมีเส้นทางการ
คมนาคมที่ได้มาตรฐาน

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชือ่ม
โรงน้ าปลา  ช่วงที1่ กว้าง 5 เมตร ยาว
230 เมตร ช่วงที่2 กว้าง 5 เมตร ยาว 
150 เมตร

2,000,000  -  - ระยะทาง ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร

กองช่าง

33 กอ่สร้างถนน คสล. ซอย1 เชือ่ม สาย36 (ข้าง
โรงงานสตาร์เทค) ชุมชนบา้นสะพานหนิ หมูท่ี่ 8
 ต าบลทบัมา  อ าเภอเมือง  จังหวัดระยอง

เพื่อมีเส้นทางการ
คมนาคมที่ได้มาตรฐาน

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้าง
โรงงานสตาร์เทค  ช่วงที่1 กว้าง 5 เมตร
 ยาว 230 เมตร  ช่วงที่2 กว้าง 5 เมตร
 ยาว 150 เมตร

1,520,000  -  - ระยะทาง ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร

กองช่าง

34 กอ่สร้างถนน คสล. พร้อมรางระบายน้ า   ซอย
ศาลเจ้ายางเอน หมูท่ี่2 ต าบลทบัมา อ าเภอเมือง
 จังหวัดระยอง

เพื่อมีเส้นทางการ
คมนาคมที่ได้มาตรฐาน

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 4 
เมตร ยาว 80 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 
เมตร หรือมีพื้นที่ไม่นอ้ยกว่า 320 
ตารางเมตร พร้อมรางระบายน้ า

244,000  -  - ระยะทาง ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร

กองช่าง
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ล าดับที่ โครงการ วัตถปุระสงค์ เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)

35 ยกระดับถนน คสล. สายบา้นใน ซอย 2/2 
เชือ่มถนนทบัมา-เกาะพรวด ชุมชนบา้นขนาบ 
หมูท่ี่1 ต.ทบัมา อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง

เพื่อมีเส้นทางการ
คมนาคมที่ได้มาตรฐาน

ยกระดับถนน กว้าง 6 มตร ยาว 500 
เมตร หนาเฉล่ีย 0.60 เมตร หรือมีพื้นที่
ไม่นอ้ยกว่า 3,000 ตารางเมตร

4,500,000  -  - ระยะทาง ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร

กองช่าง

36 ปรับปรุงถนน คสล. สายแหลมมะขาม - การ์เดน
โฮม ชุมชนบา้นแหลมมะขาม หมูท่ี่ 2  ต าบลทบั
มา อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง

เพื่อมีเส้นทางการ
คมนาคมที่ได้มาตรฐาน

ปรับปรุงถนน คสล. กว้างประมาณ 6 
เมตร ยาว 500 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่
นอ้ยกว่า 3,000 ตารางเมตร

1,800,000  -  - ระยะทาง ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร

กองช่าง

37 กอ่สร้างสะพานต่างระดับ คสล. คลองยาวเชือ่ม
หมูท่ี่3 ชุมชนบา้นแหลมทองหลาง     หมูท่ี่6 ต.
ทบัมา อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง

เพือ่มีเส้นทางการคมนาคมที่
ได้มาตรฐาน

สะพาน คสล.ขนาดกว้างประมาณ16
เมตรหรือมีพื้นที่ด าเนนิการไม่นอ้ยกว่า
64ตารางเมตร

      1,000,000  -  - ระยะทาง ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร

กองช่าง

38 กอ่สร้างทอ่ระบายน้ า คสล. สาย รพช - กรอกใน
  ชุมชนบา้นทบัมา หมูท่ี่ 4   ต าบลทบัมา อ าเภอ
เมือง จังหวัดระยอง

  ป้องกนัและแกไ้ขปัญหาน้ า
ท่วม

กอ่สร้างท่อระบายน้ า คสล.  ยาวประมาณ 
200 เมตร

         600,000  -  - ระยะทาง มีการเชื่อมโยงระบบ
ป้องกนั และแกไ้ข
ปัญหาน้ าท่วม

กองช่าง

39 กอ่สร้างถนน คสล. พร้อมรางระบายน้ ารูปตัวยูฝาปิด 
คสล.รางวี สายราชพฤกษ์ 4 -หนองส่วย  ชุมชนบ้าน
แหลมทองหลาง  หมู่ที่ 6   ต าบลทับมา อ าเภอเมือง 
จังหวัดระยอง

เพือ่มีเส้นทางการคมนาคมที่
ได้มาตรฐาน  ป้องกนัและ
แกไ้ขปัญหาน้ าท่วม

กอ่สร้างถนน คสล. พร้อมรางระบายน้ ารูปตัวยู
ฝาปิด คสล.รางวี กว้างประมาณ 6 เมตร ยาว
ประมาณ 500 เมตร หรอมืีพืน้ที่ไม่น้อยกว่า 
3,000 ตรม.

 - 1,800,000  - ระยะทาง การสัญจรสะดวกและ
แกไ้ขปัญหาน้ าท่วม

กองช่าง

40 กอ่สร้างถนน คสล.พร้อมท่อระบายน้ าซอยวงษ์ไพศาล 
ชุมชนบ้านแหลมทองหลาง หมู่ที่ 6 ต าบลทับมา อ าเภอ
เมือง จังหวัดระยอง

เพือ่มีเส้นทางการคมนาคมที่
ได้มาตรฐาน  ป้องกนัและ
แกไ้ขปัญหาน้ าท่วม

กอ่สร้างถนน คสล.กว้างประมาณ 4 เมตร 
ยาวประมาณ 120 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 
เมตร หรือมีพืน้ที่ไม่น้อยกว่า 480 ตรม.ไหล่
ทางตามสภาพพร้อมท่อระบายน้ า

 -            264,000  - ระยะทาง การสัญจรสะดวกและ
แกไ้ขปัญหาน้ าท่วม

กองช่าง

41 กอ่สร้างถนนลูกรัง สายหนองโพรง-บายพาส 2 ซอย
มาบแอน่   ชุมชนบ้านแหลมทองหลาง  หมู่ที่ 6  ต าบล
ทับมา อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง

เพือ่มีเส้นทางการคมนาคมที่
ได้มาตรฐาน

กอ่สร้างถนนลูกรังกว้างประมาณ 5 เมตร ยาว
ประมาณ 130 เมตร

 -               36,000  - ระยะทาง ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร

กองช่าง

42 กอ่สร้างท่อระบายน้ าพร้อมฝาปิด คสล.รางวีสายเลียบ
ถนนหนองส่วย (บ้านลุงสวรรค์เชื่อมท่อระบายน้ าขา้ง
โรงเชือดไกบุ่ญยืน) ชุมชนบ้านแหลมทองหลาง หมู่ที่ 6 
ต าบลทับมา อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง

เพือ่ป้องกนัและแกไ้ขปัญหา
น้ าท่วม

กอ่สร้างท่อระบายน้ าพร้อมฝาปิด คสล.รางวี 
ระยะทางประมาณ 1,000 เมตร

 - 3,500,000  - ระยะทาง มีการเชื่อมโยงระบบ
ป้องกนั และแกไ้ข
ปัญหาน้ าท่วม

กองช่าง

55
 ปี พ.ศ. 2559-2561



 ตัวชี้วัด
 พ.ศ.2559  พ.ศ.2560  พ.ศ.2561  KPI 

 งบประมาณ /ระยะเวลาที่มา ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ล าดับที่ โครงการ วัตถปุระสงค์ เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)

43 กอ่สร้างถนน คสล.ซอยบ้านป้าฉออ้น ชุมชนบ้านแหลม
ทองหลาง หมู่ที่ 6 ต าบลทับมา อ าเภอเมือง จังหวัด
ระยอง

เพือ่มีเส้นทางการคมนาคมที่
ได้มาตรฐาน

กอ่สร้างถนน คสล. กว้างประมาณ 5 เมตร 
ยาวประมาณ   200  เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 
เมตร หรือมีพืน้ที่ไม่น้อยกว่า 1,000 ตรม.

 - 600,000  - ระยะทาง ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร

กองช่าง

44 กอ่สร้างถนน คสล.เลียบชายคลองทับมา -ซอยสัมฤทธ์ิ 
ชุมชนบ้านแหลมทองหลาง หมู่ที่ 6 ต าบลทับมา อ าเภอ
เมือง จังหวัดระยอง

เพือ่มีเส้นทางการคมนาคมที่
ได้มาตรฐาน

กอ่สร้างถนน คสล.กว้างประมาณ 3 เมตร 
ยาวประมาณ 572 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 
เมตร หรือมีพืน้ที่ไม่น้อยกว่า 1,716 ตรม. 
ไหล่ทางตามสภาพ

 -            943,800  - ระยะทาง ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร

กองช่าง

45 กอ่สร้างถนนลูกรังบริเวณมุมสามเหล่ียมหมู่บ้านแมกไม้ 
ชุมชนบ้านแหลมทองหลาง หมู่ที่ 6 ต าบลทับมา อ าเภอ
เมือง จังหวัดระยอง

เพือ่มีเส้นทางการคมนาคมที่
ได้มาตรฐาน

กอ่สร้างถนนลูกรังกว้างประมาณ 6 เมตร ยาว
ประมาณ 50 เมตร หรือมีพืน้ที่ไม่น้อยกว่า 30
  ตรม.ไหล่ทางตามสภาพ

 -               54,240  - ระยะทาง ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร

กองช่าง

46 กอ่สร้างถนน คสล.พร้อมท่อระบายน้ าซอยวงษ์ไพศาล 
ชุมชนบ้านแหลมทองหลาง หมู่ที่ 6 ต าบลทับมา อ าเภอ
เมือง จังหวัดระยอง

เพือ่มีเส้นทางการคมนาคมที่
ได้มาตรฐาน  ป้องกนัและ
แกไ้ขปัญหาน้ าท่วม

กอ่สร้างถนน คสล.กว้างประมาณ 4 เมตร 
ยาวประมาณ 120 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 
เมตร หรือมีพืน้ที่ไม่น้อยกว่า 480 ตรม.ไหล่
ทางตามสภาพพร้อมท่อระบายน้ า

 -            264,000  - ระยะทาง การสัญจรสะดวกและ
แกไ้ขปัญหาน้ าท่วม

กองช่าง

47 กอ่สร้างถนนลูกรังซอยป้าทองค า ชุมชนบ้านแหลม
ทองหลาง หมู่ที่ 6 ต าบลทับมา อ าเภอเมือง จังหวัด
ระยอง

เพือ่มีเส้นทางการคมนาคมที่
ได้มาตรฐาน

กอ่สร้างถนนลูกรังกว้างประมาณ 4 เมตร  
ยาวประมาณ 150 เมตร หรือมีพืน้ที่ไม่น้อย
กว่า 600  ตรม.

 -            240,000  - ระยะทาง ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร

กองช่าง

48 กอ่สร้างถนนลูกรัง สายหนองโพรง-บายพาส ซอย 1 
ขา้งโรงเชือดไก่(บ้านบุญยืน) ชุมชนบ้านแหลมทองหลาง
  หมู่ที่ 6       ต าบลทับมา อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง

เพือ่มีเส้นทางการคมนาคมที่
ได้มาตรฐาน

กอ่สร้างถนนลูกรัง   กว้างประมาณ  5  เมตร 
ยาวประมาณ  600  เมตร หนาเฉล่ีย 0.50 
เมตร

 - 1,200,000  - ระยะทาง ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร

กองช่าง

49 กอ่สร้างถนน คสล.พร้อมท่อระบายน้ าสายหมู่บ้านเพลิน
ใจ เชื่อมสายบายพาสเล่ียงเมือง รยศ.3 ชุมชนบ้าน
แหลมทองหลาง หมู่ที่ 6 ต าบลทับมา อ าเภอเมือง 
จังหวัดระยอง

เพือ่มีเส้นทางการคมนาคมที่
ได้มาตรฐาน  ป้องกนัและ
แกไ้ขปัญหาน้ าท่วม

กอ่สร้างถนน คสล. กว้างประมาณ 6  เมตร  
ยาวประมาณ  450   เมตร  หนาเฉล่ีย 0.15 
เมตร หรือมีพืน้ที่ไม่น้อยกว่า 2,700 ตรม.
ไหล่ทางตามสภาพ

 - 1,500,000  - ระยะทาง การสัญจรสะดวกและ
แกไ้ขปัญหาน้ าท่วม

กองช่าง

50 กอ่สร้างถนน คสล.เลียบชายคลองทับมาซอยสัมฤทธ์ิ
เชื่อมสาย รพช.-หนองมะหาด ชุมชนบ้านแหลม
ทองหลาง หมู่ที่ 6 ต าบลทับมา อ าเภอเมือง จังหวัด
ระยอง

เพือ่มีเส้นทางการคมนาคมที่
ได้มาตรฐาน

กอ่สร้างถนนกว้างประมาณ 5 เมตร ยาว
ประมาณ 500 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร 
หรือมีพืน้ที่ไม่น่อยกว่า 2,500 ตรม.ไหล่ทาง
ตามสภาพ

 - 1,400,000  - ระยะทาง ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร

กองช่าง

56
 ปี พ.ศ. 2559-2561



 ตัวชี้วัด
 พ.ศ.2559  พ.ศ.2560  พ.ศ.2561  KPI 

 งบประมาณ /ระยะเวลาที่มา ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ล าดับที่ โครงการ วัตถปุระสงค์ เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)

51 กอ่สร้างถนน คสล.สายสุนทร -เพชรรัตน์  ชุมชนบ้าน
แหลมทองหลาง  หมู่ที่ 6  ต าบลทับมา อ าเภอเมือง 
จังหวัดระยอง

เพือ่มีเส้นทางการคมนาคมที่
ได้มาตรฐาน

กอ่สร้างถนน คสล.กว้างประมาณ  4 เมตร  
ยาวประมาณ  209  เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 
เมตร หรือมีพืน้ที่ไม่น้อยกว่า 836 ตรม.ไหล่
ทางตามสภาพ

 -            501,600  - ระยะทาง ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร

กองช่าง

52 กอ่สร้างถนนลูกรัง สายหนองโพรง-วลีแลนด์ ชุมชน
บ้านแหลมทองหลาง  หมู่ที่ 6   ต าบลทับมา อ าเภอ
เมือง จังหวัดระยอง

เพือ่มีเส้นทางการคมนาคมที่
ได้มาตรฐาน

กอ่สร้างถนนลูกรังกว้างประมาณ 6 เมตร ยาว
ประมาณ 286 เมตร

 -               75,000  - ระยะทาง ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร

กองช่าง

53 กอ่สร้างรางระบายน้ าคสล.รูปตัวยูฝาปิดรางวีสายแหลม
หิน ชุมชนบ้านแหลมทองหลาง หมู่ที่ 6 ต าบลทับมา 
อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง

เพือ่ป้องกนัและแกไ้ขปัญหา
น้ าท่วม

กอ่สร้างรางระบายน้ าคสล.รูปตัวยูฝาปิดรางวี
ระยะทางประมาณ  1,000  เม ตร

 - 3,500,000  - ระยะทาง มีการเชื่อมโยงระบบ
ป้องกนั และแกไ้ข
ปัญหาน้ าท่วม

กองช่าง

54 กอ่สร้างเชื่อมต่อท่อระบายน้ าเสียหมู่บ้านเสริมทรัพย์
เชื่อมถนนหนองโพรง -เสม็ดแดง ชุมชนบ้านแหลม
ทองหลาง หมู่ที่ 6 ต าบลทับมา อ าเภอเมือง จังหวัด
ระยอง

เพือ่ป้องกนัและแกไ้ขปัญหา
น้ าท่วม

กอ่สร้างเชื่อมต่อท่อระบายน้ าเสียหมู่บ้านเสริม
ทรัพย์เชื่อมถนนหนองโพรง -เสม็ดแดง

 - 500,000  - ระยะทาง ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร

กองช่าง

55 กอ่สร้างถนน คสล.พร้อมท่อระบายน้ าซอยไพศาล 
ชุมชนบ้านแหลมทองหลาง    หมู่ที่ 6 ต าบลทับมา 
อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง

เพือ่มีเส้นทางการคมนาคมที่
ได้มาตรฐาน  ป้องกนัและ
แกไ้ขปัญหาน้ าท่วม

กอ่สร้างถนน คสล. กว้างประมาณ 5 เมตร  
ยาวประมาณ   600  เมตร หรือมีพืน้ที่ คสล.
ไม่น้อยกว่า 3,000 ตร.ม.ไหล่ทางตามสภาพ

 - 1,950,000  - ระยะทาง การสัญจรสะดวกและ
แกไ้ขปัญหาน้ าท่วม

กองช่าง

56 กอ่สร้างถนน คสล.ซอยจ ารัส (ระยะที่ 2) ชุมชนบ้าน
แหลมทองหลาง หมู่ที่ 6 ต าบลทับมา อ าเภอเมือง 
จังหวัดระยอง

เพือ่มีเส้นทางการคมนาคมที่
ได้มาตรฐาน

กอ่สร้างถนน คสล. กว้างประมาณ 5 เมตร  
ยาวประมาณ   100  เมตร หรือมีพืน้ที่ คสล.
ไม่น้อยกว่า 7,000 ตร.ม.ไหล่ทางตามสภาพ
พร้อมท่อระบายน้ า

 - 250,000  - ระยะทาง ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร

กองช่าง

57 กอ่สร้างถนน คสล.พร้อมรางระบายน้ าซอยมาบแอน่ 
ชุมชนบ้านแหลมทองหลาง หมู่ที่ 6 ต าบลทับมา อ าเภอ
เมือง จังหวัดระยอง

เพือ่มีเส้นทางการคมนาคมที่
ได้มาตรฐาน  ป้องกนัและ
แกไ้ขปัญหาน้ าท่วม

กอ่สร้างถนน คสล. กว้างประมาณ 5 เมตร  
ยาวประมาณ   1,400  เมตร หรือมีพืน้ที่ 
คสล.ไม่น้อยกว่า 7,000 ตร.ม.ไหล่ทางตาม
สภาพพร้อมท่อระบายน้ าขนาดเส้นผ่าศูน์กลาง
 0.60 เมตร

 - 14,000,000  - ระยะทาง การสัญจรสะดวกและ
แกไ้ขปัญหาน้ าท่วม

กองช่าง
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58 กอ่สร้างปรับปรุงถนนสายหนองโพรง -แหลมมะขาม
พร้อมวางท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กชั้น 3 
เส้นผ่าศูนย์กลาง 1 เมตร ชุมชนบ้านแหลมทองหลาง 
หมู่ที่ 6 ต าบลทับมา อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง

เพือ่มีเส้นทางการคมนาคมที่
ได้มาตรฐาน  ป้องกนัและ
แกไ้ขปัญหาน้ าท่วม

ปรับปรุงผิวจราจรเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดกว่างประมาณ 7 เมตร ยาวประมาณ 
1,667 เมตร หรือมีพืน้ที่ไม่น้อยกว่า 11,669
 ตารางเมตร และวางท่อระบายน้ าคอนกรีต
เสริมเหล็ก ชั้น 3 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 
เมตร ยาวประมาณ 1,000 เมตร พร้อมบ่อ
พักคอนกรีตเสริมเหล็ก จ านวน 100 บ่อ

 -        10,000,000  - ระยะทาง การสัญจรสะดวกและ
แกไ้ขปัญหาน้ าท่วม

กองช่าง

59 กอ่สร้างถนนคสล.พร้อมรางระบายน้ ารูปตัวยูพร้อมฝา
ปิดคสล.รางวีสายหนองมะหาด(ซอยไขแ่ตก) ระยะที่ 2 
ชุมชนบ้านหนองมะหาด หมู่ที่ 3 ต าบลทับมา อ าเภอ
เมือง จังหวัดระยอง

เพือ่มีเส้นทางการคมนาคมที่
ได้มาตรฐาน  ป้องกนัและ
แกไ้ขปัญหาน้ าท่วม

กอ่สร้างถนน คสล.กว้างประมาณ 4 เมตร 
ยาวประมาณ 77  เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 
เมตร หรือมีพืน้ที่ไม่น้อยกว่า 308 ตรม.พร้อม
กอ่สร้างรางระบายน้ ารูปตัวยู ยาวประมาณ 
77 เมตร

 -            423,500  - ระยะทาง การสัญจรสะดวกและ
แกไ้ขปัญหาน้ าท่วม

กองช่าง

60 กอ่สร้างถนน คสล.พร้อมรางระบายน้ ารูปตัวยูฝาปิด 
คสล.รางวีสายหนองมะหาด ซอย 19  ชุมชนบ้าน
หนองมะหาด หมู่ที่ 3  ต าบลทับมา อ าเภอเมือง 
จังหวัดระยอง

เพือ่มีเส้นทางการคมนาคมที่
ได้มาตรฐาน  ป้องกนัและ
แกไ้ขปัญหาน้ าท่วม

กอ่สร้างถนน คสล.กว้างประมาณ 4 เมตร  
ยาวประมาณ 132  เมตร   หนาเฉล่ีย 0.15  
เมตร หรือมีพืน้ที่ไม่น้อยกว่า 528 ตรม.พร้อม
รางระบายน้ า กว้างภายใน 0.40 เมตร ลึก
ประมาณ 0.70 เมตร

 -            633,200  - ระยะทาง การสัญจรสะดวกและ
แกไ้ขปัญหาน้ าท่วม

กองช่าง

61 กอ่สร้างรางระบายน้ ารูปตัวยูพร้อมฝาปิดคสล .รางวีสาย
หนองมะหาดซอย 3  ชุมชนบ้านหนองมะหาด หมู่ที่ 3 
ต าบลทับมา อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง

เพือ่ป้องกนัและแกไ้ขปัญหา
น้ าท่วม

กอ่สร้างรางระบายน้ ารูปตัวยูพร้อมฝาปิดคสล .
รางวียาวประมาณ 58 เมตร

 - 220,400  - ระยะทาง  ปัญหาน้ าท่วมในพืน้ที่
ได้รับการแกไ้ข

กองช่าง

62 กอ่สร้างถนน คสล.สายเขาโบสถ์1( บ้านนายไหล่)  
ชุมชนบ้านเขาโบสถ ์ หมู่ที่ 7   ต าบลทับมา อ าเภอ
เมือง จังหวัดระยอง เชื่อมหมู่ที่ 3 ต าบลน้ าคอก(ระยะ2)

เพือ่มีเส้นทางการคมนาคมที่
ได้มาตรฐาน

กอ่สร้างถนน คสล.กว้างประมาณ 4 เมตร 
ยาวประมาณ 250 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 
เมตร หรือมีพืน้ที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 1,000 
ตรม.ไหล่ทางตามสภาพ

 -            550,000  - ระยะทาง ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร

กองช่าง

63 กอ่สร้างรางระบายน้ ารูปตัวยูพร้อมฝาปิดคสล .รางวีสาย
หนองมะหาดซอย 21 ชุมชนบ้านหนองมะหาด หมู่ที่ 3
 ต าบลทับมา อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง

เพือ่ป้องกนัและแกไ้ขปัญหา
น้ าท่วม

กอ่สร้างรางระบายน้ ารูปตัวยูพร้อมฝาปิดรางวี 
ยาวประมาณ   165  เมตร

 - 891,000  - ระยะทาง  ปัญหาน้ าท่วมในพืน้ที่
ได้รับการแกไ้ข

กองช่าง

64 กอ่สร้างท่อระบายน้ าพร้อมฝาปิด คสล.รางวี       สาย
หนองมะหาด ซอย 12  หมู่ที่ 3 ต าบลทับมา  อ าเภอ
เมือง จังหวัดระยอง

เพือ่ป้องกนัและแกไ้ขปัญหา
น้ าท่วม

กอ่สร้างท่อระบายน้ า  ยาวประมาณ  110   
เมตร

 - 385,000  - ระยะทาง  ปัญหาน้ าท่วมในพืน้ที่
ได้รับการแกไ้ข

กองช่าง
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65 กอ่สร้างถนน คสล.พร้อมรางระบายน้ ารูปตัวยูฝาปิด 
คสล.รางวี สายหนองมะหาดซอย 19/1  ชุมชนบ้าน
หนองมะหาด หมู่ที่ 3 ต าบลทับมา อ าเภอเมือง จังหวัด
ระยอง

เพือ่มีเส้นทางการคมนาคมที่
ได้มาตรฐาน  ป้องกนัและ
แกไ้ขปัญหาน้ าท่วม

กอ่สร้างถนน คสล.กว้างประมาณ 4 เมตร 
ยาวประมาณ 234 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 
เมตร หรือมีพืน้ที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 936 ตรม. 
ไหล่ทางตามสภาพ พร้อมรางระบายน้ า

 - 889,200  - ระยะทาง มีการเชื่อมโยงระบบ
ป้องกนั และแกไ้ข
ปัญหาน้ าท่วม

กองช่าง

66 กอ่สร้างสะพาน คสล.คลองทับมา(สายฉตัรชัย) ชุมชน
บ้านหนองมะหาด หมู่ที่ 3 ต าบลทับมา     อ าเภอเมือง
 จังหวัดระยอง

เพือ่ป้องกนัและแกไ้ขปัญหา
น้ าท่วม

กอ่สร้างสะพาน กว้างประมาณ 4 เมตร ยาว
ประมาณ 420 เมตร

 -          2,214,800  - ระยะทาง มีการเชื่อมโยงระบบ
ป้องกนั และแกไ้ข
ปัญหาน้ าท่วม

กองช่าง

67 กอ่สร้างถนนคสล.สาย รพช. -สะพานแตง หมู่ที่ 3 
ต าบลทับมา อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง

เพือ่มีเส้นทางการคมนาคมที่
ได้มาตรฐาน

กอ่สร้างถนน คสล. กว้างประมาณ  7  เมตร 
ยาวประมาณ  432  เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 
เมตร หรือมีพืน้ที่ไม่น้อยกว่า 3,240  ตรม.
ไหล่ทางตามสภาพและต่อบ่อพักคอนกรีตเสริม
เหล็ก จ านวน 75 บ่อ และเทคอนกรีตไหล่
ทางสองขา้ง

 - 2,570,400  - ระยะทาง ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร

กองช่าง

68 กอ่สร้างถนน คสล.พร้อมท่อระบายน้ า พร้อมฝาปิด 
คสล.รางวี สาย 36 - รพช  ชุมชนบ้านหนองมะหาด 
หมู่ที่ 3 ต าบลทับมา เชื่อม หมู่บ้านชายกระป่อม ต าบล
เชิงเนิน อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง

เพือ่มีเส้นทางการคมนาคมที่
ได้มาตรฐาน  ป้องกนัและ
แกไ้ขปัญหาน้ าท่วม

กอ่สร้างถนน คสล.พร้อมท่อระบายน้ า พร้อม
ฝาปิด คสล.รางวี  กว้างประมาณ 6 เมตร 
ระยะทางประมาณ  1,000  เมตร

 - 3,600,000  - ระยะทาง การสัญจรสะดวกและ
แกไ้ขปัญหาน้ าท่วม

กองช่าง

69 กอ่สร้างถนน คสล.พร้อมรางระบายน้ ารูปตัวยูฝาปิด 
คสล.รางวี สายหนองมะหาด ซอย 13/1 ชุมชนบ้าน
หนองมะหาด หมู่ที่ 3 ต าบลทับมา อ าเภอเมือง จังหวัด
ระยอง

เพือ่มีเส้นทางการคมนาคมที่
ได้มาตรฐาน  ป้องกนัและ
แกไ้ขปัญหาน้ าท่วม

กอ่สร้างถนน คสล.พร้อมรางระบายน้ ารูปตัวยู
ฝาปิดคสล.รางวี  กว้างประมาณ  5  เมตร 
ยาวประมาณ  700  เมตร

 - 2,100,000  - ระยะทาง การสัญจรสะดวกและ
แกไ้ขปัญหาน้ าท่วม

กองช่าง

70 กอ่สร้างถนน คสล.พร้อมรางระบายน้ ารูปตัวยูฝาปิด 
คสล.รางวี  หนองมะหาด ซอย 17 ( ระยะที่ 2 ) 
ชุมชนบ้านหนองมะหาด หมู่ที่ 3 ต าบลทับมา อ าเภอ
เมือง จังหวัดระยอง

เพือ่มีเส้นทางการคมนาคมที่
ได้มาตรฐาน  ป้องกนัและ
แกไ้ขปัญหาน้ าท่วม

กอ่สร้างถนน คสล.พร้อมรางระบายน้ ารูปตัวยู
ฝาปิด คสล.รางวี   กว้างประมาณ  3  เมตร  
ยาวประมาณ  50  เมตร  หรือมีพืน้ที่ไม่น้อย
กว่า 150 ตรม.

 - 540,000  - ระยะทาง การสัญจรสะดวกและ
แกไ้ขปัญหาน้ าท่วม

กองช่าง
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71 กอ่สร้างรางระบายน้ ารูปตัวยูพร้อมฝาปิดคสล .รางวี  
หนองมะหาด ซอย 7 ( ระยะที่ 2 ) ชุมชนบ้านหนอง
มะหาด หมู่ที่ 3 ต าบลทับมา อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง

เพือ่ป้องกนัและแกไ้ขปัญหา
น้ าท่วม

กอ่สร้างรางระบายน้ ารูปตัวยูฝาปิด คสล .รางวี 
ยาวประมาณ 141 มตร

 - 224,800  - ระยะทาง  ปัญหาน้ าท่วมในพืน้ที่
ได้รับการแกไ้ข

กองช่าง

72 กอ่สร้างถนน คสล.พร้อมรางระบายน้ ารูปตัวยูฝาปิด 
คสล.รางวี  หนองมะหาด ซอย 18 ( ระยะที่ 2 ) 
ชุมชนบ้านหนองมะหาด หมู่ที่ 3 ต าบลทับมา อ าเภอ
เมือง จังหวัดระยอง

เพือ่มีเส้นทางการคมนาคมที่
ได้มาตรฐาน  ป้องกนัและ
แกไ้ขปัญหาน้ าท่วม

กอ่สร้างถนน คสล.กว้างประมาณ 4 เมตร 
ยาวประมาณ 75 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร
 หรือมีพืน้ที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 300 ตรม.ไหล่
ทางตามสภาพ พร้อมรางระบายน้ า

 - 285,000  - ระยะทาง การสัญจรสะดวกและ
แกไ้ขปัญหาน้ าท่วม

กองช่าง

73 กอ่สร้างถนน คสล.พร้อมรางระบายน้ ารูปตัวยูฝาปิด 
คสล.รางวี ซอยออ่นแสง ชุมชนบ้านหนองมะหาด หมู่ที่
 3 ต าบลทับมา อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง

เพือ่มีเส้นทางการคมนาคมที่
ได้มาตรฐาน  ป้องกนัและ
แกไ้ขปัญหาน้ าท่วม

กอ่สร้างถนน คสล.พร้อมรางระบายน้ ารูปตัวยู
ฝาปิด คสล.รางวี   กว้างประมาณ  6  เมตร 
ยาวประมาณ  300  เมตร

 - 1,080,000  - ระยะทาง การสัญจรสะดวกและ
แกไ้ขปัญหาน้ าท่วม

กองช่าง

74 กอ่สร้างรางระบายน้ ารูปตัวยูฝาปิดคสล .รางวีสาย  โรง
โฟม (ระยะที่ 2) ชุมชนบ้านทับมา หมู่ที่ 4   ต าบลทับ
มา อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง

เพือ่ป้องกนัและแกไ้ขปัญหา
น้ าท่วม

กอ่สร้างรางระบายน้ ารูปตัวยูฝาปิดคสล .รางวี
กว้างด้านใน 0.30 เมตร ด้านนอก 0.60 
เมตร ยาวประมาณ 163 เมตร

 - 440,100  - ระยะทาง มีการเชื่อมโยงระบบ
ป้องกนั และแกไ้ข
ปัญหาน้ าท่วม

กองช่าง

75 กอ่สร้างถนน คสล. สายหลังบ้านนายฮ็อก  -  รพช.     (
 รย 4006 )ชุมชนบ้านทับมา หมู่ที่ 4   ต าบลทับมา 
อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง

เพือ่มีเส้นทางการคมนาคมที่
ได้มาตรฐาน

กอ่สร้างถนน คสล.กว้างประมาณ 5 เมตร 
ยาวประมาณ 420 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 
เมตร หรือมีพืน้ที่ไม่น้อยกว่า 2,100 ตรม.

 -          1,176,000  - ระยะทาง ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร

กองช่าง

76 กอ่สร้างถนนพร้อมรางระบายน้ ารูปตัวยูฝาปิด คสล .ราง
วี สายแหลมไผ่เชื่อมคลองทับมา ชุมชนบ้านทับมา หมู่ที่
 4   ต าบลทับมา อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง

เพือ่มีเส้นทางการคมนาคมที่
ได้มาตรฐาน  ป้องกนัและ
แกไ้ขปัญหาน้ าท่วม

กอ่สร้างถนน คสล.กว้างประมาณ3.50 เมตร 
ยาวประมาณ 119 เมตร หนาเฉล่ียน 0.15 
เมตร หรือมีพืน้ที่ไม่น้อยกว่า 4,165 ตรม.
พร้อมวางท่อระบายน้ า ไหล่ทางตามสภาพ

 -          5,635,800  - ระยะทาง การสัญจรสะดวกและ
แกไ้ขปัญหาน้ าท่วม

กองช่าง
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77 ซ่อมแซมถนนแอสฟัสท์ติกคอนกรีตพร้อมท่อระบายน้ า 
สายต้ังน่ าเส็ง    ชุมชนบ้านทับมา หมู่ที่ 4  ต าบลทับมา
 อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง

เพือ่มีเส้นทางการคมนาคมที่
ได้มาตรฐาน  ป้องกนัและ
แกไ้ขปัญหาน้ าท่วม

ซ่อมแซมถนนกว้างประมาณ 6 เมตร ยาว
ประมาณ 60 เมตรพร้อมวางท่อระบายน้ า

 -            180,000  - ระยะทาง การสัญจรสะดวกและ
แกไ้ขปัญหาน้ าท่วม

กองช่าง

78 กอ่สร้างรางระบายน้ ารูปตัวยู ฝาปิด คสล .รางวี ซอย
บ้านจ่าเสริม ชุมชนบ้านทับมา หมู่ที่ 4   ต าบลทับมา 
อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง

เพือ่ป้องกนัและแกไ้ขปัญหา
น้ าท่วม

กอ่สร้างรางระบายน้ ากว้างภายใน 0.40 เมตร
 ลึก 0.70 เมตร ยาวประมาณ 230 เมตร

 -            460,000  - ระยะทาง มีการเชื่อมโยงระบบ
ป้องกนั และแกไ้ข
ปัญหาน้ าท่วม

กองช่าง

79 กอ่สร้างถนน คสล.พร้อมท่อระบายน้ าซอยบ้านจ่าโอ ๋
ชุมชนบ้านทับมา หมู่ที่ 4   ต าบลทับมา อ าเภอเมือง 
จังหวัดระยอง

เพือ่มีเส้นทางการคมนาคมที่
ได้มาตรฐาน  ป้องกนัและ
แกไ้ขปัญหาน้ าท่วม

กอ่สร้างถนน คสล.กว้างประมาณ 5 เมตร 
ยาวประมาณ 113 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 
เมตร หรือมีพืน้ที่ไม่น้อยกว่า 565 ตรม.ไหล่
ทางตามสภาพพร้อมท่อระบายน้ า

 -            299,450  - ระยะทาง การสัญจรสะดวกและ
แกไ้ขปัญหาน้ าท่วม

กองช่าง

80 กอ่สร้างถนนลูกรัง สายแหลมไผ่ ซอย 2   เชื่อมคลอง  
 ทับมา ชุมชนบ้านทับมา หมู่ที่ 4  ต าบลทับมา อ าเภอ
เมือง จังหวัดระยอง

เพือ่มีเส้นทางการคมนาคมที่
ได้มาตรฐาน

กอ่สร้างถนนลูกรังกว้างประมาณ 4 เมตร ยาว
ประมาณ 500 เมตร ไหล่ทางตามสภาพ

 -            152,640  - ระยะทาง ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร

กองช่าง

81 กอ่สร้างถนน คสล.สาย รพช.- คลองทับมา -ฮวงจุ้ย  
ชุมชนบ้านทับมา หมู่ที่ 4 ต าบลทับมา อ าเภอเมือง 
จังหวัดระยอง

เพือ่มีเส้นทางการคมนาคมที่
ได้มาตรฐาน

กอ่สร้างถนนคสล.  กว้างประมาณ 6 เมตร  
ยาวประมาณ  199  เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 
เมตร หรือมีพืน้ที่ไม่น้อยกว่า  1,194 ตรม. 
ไหล่ทางตามสภาพ

 - 1,014,900  - ระยะทาง ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร

กองช่าง

82 กอ่สร้างถนนคสล.พร้อมท่อระบายน้ าสายบ้านลุงทวี
(ซอยบ้านไสวออกปัม้น้ ามันถนนสาย รพช . ) ชุมชน
บ้านทับมา หมู่ที่ 4  ต าบลทับมา อ าเภอเมือง จังหวัด
ระยอง

เพือ่มีเส้นทางการคมนาคมที่
ได้มาตรฐาน  ป้องกนัและ
แกไ้ขปัญหาน้ าท่วม

กอ่สร้างถนน คสล.กว้างประมาณ 4 เมตร 
ยาวประมาณ 230 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15  
เมตร หรือมีพืน้ที่ไม่น้อยกว่า 920 ตรม.ไหล่
ทางตามสภาพพร้อมท่อระบายน้ า

 -            552,000  - ระยะทาง การสัญจรสะดวกและ
แกไ้ขปัญหาน้ าท่วม

กองช่าง

83 กอ่สร้างถนน คสล. พร้อมท่อระบายน้ า ซอยบ้านลุง
เสาร์  ชุมชนบ้านทับมา หมู่ที่ 4 ต าบลทับมา อ าเภอ
เมือง จังหวัดระยอง

เพือ่มีเส้นทางการคมนาคมที่
ได้มาตรฐาน  ป้องกนัและ
แกไ้ขปัญหาน้ าท่วม

กอ่สร้างถนน คสล.กว้างประมาณ 5  เมตร 
ยาวประมาณ 200  เมตร หนาเฉล่ีย 0.15  
เมตร  หรือมีพืน้ที่ไม่น้อยกว่า 1,000 ตรม.
ไหล่ทางตามสภาพพร้อมท่อระบายน้ า

 -            560,000  - ระยะทาง การสัญจรสะดวกและ
แกไ้ขปัญหาน้ าท่วม

กองช่าง
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84 กอ่สร้างวางท่อระบายน้ าซอยแหลมไผ่ เชื่อมกรอกพรวด
 ชุมชนบ้านทับมา หมู่ที่ 4 ต าบลทับมา อ าเภอเมือง 
จังหวัดระยอง

เพือ่ป้องกนัและแกไ้ขปัญหา
น้ าท่วม

กอ่สร้างวางท่อระบายน้ า ยาวประมาณ  917 
เมตร

 - 3,668,000  - ระยะทาง มีการเชื่อมโยงระบบ
ป้องกนั และแกไ้ข
ปัญหาน้ าท่วม

กองช่าง

85 กอ่สร้างถนน คสล.พร้อมท่อระบายน้ าซอยบ้านเจ๊กเม้ง 
เชื่อม ซอยบ้านป้าแหว๋ว ชุมชนบ้านทับมา หมู่ที่ 4 
ต าบลทับมา อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง

เพือ่มีเส้นทางการคมนาคมที่
ได้มาตรฐาน  ป้องกนัและ
แกไ้ขปัญหาน้ าท่วม

กอ่สร้างถนน คสล. กว้างประมาณ  5  เมตร 
ยาวประมาณ  300 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 
เมตร หรือมีพืน้ที่ไม่น้อยกว่า 1,500 ตรม. 
ไหล่ทางตามสภาพพร้อมท่อระบายน้ า

 - 900,000  - ระยะทาง การสัญจรสะดวกและ
แกไ้ขปัญหาน้ าท่วม

กองช่าง

86 กอ่สร้างรางระบายน้ ารูปตัวยูฝาปิด คสล .รางวีซอย    
นิลฉวี ชุมชนบ้านทับมา หมู่ที่ 4 ต าบลทับมา อ าเภอ
เมือง จังหวัดระยอง

เพือ่ป้องกนัและแกไ้ขปัญหา
น้ าท่วม

กอ่สร้างรางระบายน้ ารูปตัวยูฝาปิด คสล .รางวี 
ยาวประมาณ  700  เมตร

 - 2,450,000  - ระยะทาง มีการเชื่อมโยงระบบ
ป้องกนั และแกไ้ข
ปัญหาน้ าท่วม

กองช่าง

87 กอ่สร้างถนน คสล. พร้อมท่อระบายน้ าซอย 3 เชื่อม 
ซอย 1 (บ้านป้าโพธ์ิ)ชุมชนบ้านทับมา หมู่ที่ 4   ต าบล
ทับมา อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง

เพือ่มีเส้นทางการคมนาคมที่
ได้มาตรฐาน  ป้องกนัและ
แกไ้ขปัญหาน้ าท่วม

กอ่สร้างถนน คสล.กว้างประมาณ 4 เมตร 
ยาวประมาณ 212 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 
เมตร หรือมีพืน้ที่ไม่น้อยกว่า 848 ตรม. ไหล่
ทางตามสภาพพร้อมท่อระบายน้ า

 -            524,700  - ระยะทาง การสัญจรสะดวกและ
แกไ้ขปัญหาน้ าท่วม

กองช่าง

88 กอ่สร้างถนน คสล.พร้อมท่อระบายน้ าซอยลุงอนิชุมชน
บ้านทับมา หมู่ที่ 4   ต าบลทับมา อ าเภอเมือง จังหวัด
ระยอง

เพือ่มีเส้นทางการคมนาคมที่
ได้มาตรฐาน  ป้องกนัและ
แกไ้ขปัญหาน้ าท่วม

กอ่สร้างถนน คสล.กว้างประมาณ 4 เมตร 
ยาวประมาณ 250 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15  
เมตร  หรือพืน้ที่ไม่น้อยกว่า 1,000 ตรม.ไหล่
ทางตามสภาพ พร้อมท่อระบายน้ า

 -            500,000  - ระยะทาง การสัญจรสะดวกและ
แกไ้ขปัญหาน้ าท่วม

กองช่าง

89 กอ่สร้างถนน คสล.พร้อมท่อระบายน้ าซอยไพโรจน์ 
เชื่อมซอยลุงจันทร์-บ้านสว่าง ชุมชนบ้านทับมา หมู่ที่ 4 
 ต าบลทับมา อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง

เพือ่มีเส้นทางการคมนาคมที่
ได้มาตรฐาน  ป้องกนัและ
แกไ้ขปัญหาน้ าท่วม

กอ่สร้างถนน คสล.กว้างประมาณ  5   เมตร 
ยาวประมาณ    100   เมตร หนาเฉล่ีย 0.15
  เมตร   หรือมีพืน้ที่ไม่น่อยกว่า 500 ตรม. 
ไหล่ทางตามสภาพพร้อมท่อระบายน้ า

 -            280,000  - ระยะทาง การสัญจรสะดวกและ
แกไ้ขปัญหาน้ าท่วม

กองช่าง

90 กอ่สร้างวางท่อระบายน้ าซอยลุงพูล - แหลมไผ่ ชุมชน
บ้านทับมา หมู่ที่ 4  ต าบลทับมา อ าเภอเมือง จังหวัด
ระยอง

เพือ่ป้องกนัและแกไ้ขปัญหา
น้ าท่วม

กอ่สร้างวางท่อระบายน้ า ยาวประมาณ 150 
เมตร

 - 525,000  - ระยะทาง มีการเชื่อมโยงระบบ
ป้องกนั และแกไ้ข
ปัญหาน้ าท่วม

กองช่าง
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91 กอ่สร้างสะพานต่างระดับบริเวณส่ีแยกทับมา หมู่ที่ 4 
ต าบลทับมา อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง

เพือ่มีเส้นทางการคมนาคมที่
ได้มาตรฐาน

กอ่สร้างสะพานต่างระดับ 1 แห่ง  - 5,000,000  - ระยะทาง ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร

กองช่าง

92 กอ่สร้างถนน คสล. ซอย 1 เชื่อม ซอย เจริญ ชุมชน
บ้านทับมา หมู่ที่ 4  ต าบลทับมา อ าเภอเมือง จังหวัด
ระยอง

เพือ่มีเส้นทางการคมนาคมที่
ได้มาตรฐาน

กอ่สร้างถนน คสล.กว้างประมาณ 3.50 เมตร 
 ยาวประมาณ  70 เมตร  หนาเฉล่ีย 0.15  
เมตร หรือมีพืน้ที่ไม่น้อยกว่า 245 ตรม.

 -            134,750  - ระยะทาง ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร

กองช่าง

93 กอ่สร้างถนน คสล.พร้อมท่อระบายน้ าสาย 36 - บ้าน
เจ๊หวัน  ชุมชนบ้านทับมา หมู่ที่ 4 ต าบลทับมา อ าเภอ
เมือง จังหวัดระยอง

เพือ่มีเส้นทางการคมนาคมที่
ได้มาตรฐาน  ป้องกนัและ
แกไ้ขปัญหาน้ าท่วม

กอ่สร้างถนน คสล.กว้างประมาณ 5 เมตร  
ยาวประมาณ  500 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 
เมตร หรือมีพืน้ที่ไม่น้อยกว่า 2,500  ตรม.
ไหล่ทางตามสภาพพร้อมท่อระบายน้ า

 - 1,500,000  - ระยะทาง การสัญจรสะดวกและ
แกไ้ขปัญหาน้ าท่วม

กองช่าง

94 กอ่สร้างถนน คสล.พร้อมท่อระบายน้ าสาย รพช.-สวน
สายทอง ชุมชนบ้านทับมา หมู่ที่ 4 ต าบลทับมา อ าเภอ
เมืองระยอง จังหวัดระยอง

เพือ่มีเส้นทางการคมนาคมที่
ได้มาตรฐาน  ป้องกนัและ
แกไ้ขปัญหาน้ าท่วม

กอ่สร้างถนน คสล.กว้างประมาณ 5 เมตร  
ยาวประมาณ  300 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 
เมตร หรือมีพืน้ที่ไม่น้อยกว่า 1,500  ตรม.
ไหล่ทางตามสภาพพร้อมท่อระบายน้ า

 - 750,000  - ระยะทาง การสัญจรสะดวกและ
แกไ้ขปัญหาน้ าท่วม

กองช่าง

95 กอ่สร้างท่อระบายน้ าขนาด 0.80x1 เมตร ถนนสาย  
ทับมาคลองช้างตาย ชุมชนบ้านทับมา หมู่ที่ 4 เชื่อม
ชุมชนบ้านเขาโบสถ ์หมู่ที่ 7 ต าบลทับมา อ าเภอเมือง 
จังหวัดระยอง เชื่อม ต าบลมาบขา่ จังหวัดระยอง

เพือ่ป้องกนัและแกไ้ขปัญหา
น้ าท่วม

กอ่สร้างท่อระบายน้ าขนาด 0.80x1   เมตร
ระยะทาง 1,500 เมตร

 -          4,200,000  - ระยะทาง มีการเชื่อมโยงระบบ
ป้องกนั และแกไ้ข
ปัญหาน้ าท่วม

กองช่าง

96 กอ่สร้างรางระบายน้ าถนนหลังเพชรรัตน์วัสดุ  ชุมชน
บ้านทับมา หมู่ที่ 4 ต าบลทับมา อ าเภอเมืองระยอง 
จังหวัดระยอง

เพือ่ป้องกนัและแกไ้ขปัญหา
น้ าท่วม

กอ่สร้างรางระบายน้ า ระยะทางประมาณ 
250  เมตร

 - 750,000  - ระยะทาง มีการเชื่อมโยงระบบ
ป้องกนั และแกไ้ข
ปัญหาน้ าท่วม

กองช่าง

97 ขดุลอกท่อระบายน้ า ชุมชนบ้านทับมา หมู่ที่ 4 ต าบล
ทับมา อ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

เพือ่ป้องกนัและแกไ้ขปัญหา
น้ าท่วม

ขดุลอกท่อระบายน้ า  ระยะทางประมาณ 
1,000 เมตร

 -          1,000,000  - ระยะทาง มีการเชื่อมโยงระบบ
ป้องกนั และแกไ้ข
ปัญหาน้ าท่วม

กองช่าง

98 กอ่สร้างถนน คสล.สายโรงโฟม(บ้านลุงเหลือ) ชุมชน
บ้านทับมา หมู่ที่ 4 ต าบลทับมา อ าเภอเมือง จะงหวัด
ระยอง

เพือ่มีเส้นทางการคมนาคมที่
ได้มาตรฐาน

กอ่สร้างถนน คสล.ยาวประมาณ  200 เมตร
กว้าง 5 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร หรือมี
พืน้ที่ไม่น้อยกว่า 1,000 ตรม. ไหล่ทางตาม
สภาพ

 -            500,000  - ระยะทาง ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร

กองช่าง
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99 กอ่สร้างรางระบายน้ า ซอย 3  ชุมชนบ้านสะพานหิน  
หมู่ที่ 8  ต าบลทับมา อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง

เพือ่ป้องกนัและแกไ้ขปัญหา
น้ าท่วม

กอ่สร้างรางระบายน้ าระยะทางประมาณ 323
 เมตร

 - 800,000  - ระยะทาง  ปัญหาน้ าท่วมในพืน้ที่
ได้รับการแกไ้ข

กองช่าง

100 กอ่สร้างท่อระบายน้ าพร้อมฝาปิดรางวี ซอย 1 (บริเวณ
ศาลเจ้าพ่อกระบองทอง )ชุมชนบ้านสะพานหิน หมู่ที่ 8

เพือ่ป้องกนัและแกไ้ขปัญหา
น้ าท่วม

กอ่สร้างท่อระบายน้ าพร้อมฝาปิดรางวี  ยาว
ประมาณ  400  เมตร

 - 1,400,000  - ระยะทาง มีการเชื่อมโยงระบบ
ป้องกนั และแกไ้ข
ปัญหาน้ าท่วม

กองช่าง

101 กอ่สร้างถนนลูกรังสายชายทุ่ง - สาย 36 ชุมชนบ้าน
สะพานหิน หมู่ที่ 8  ต าบลทับมา อ าเภอเมือง จังหวัด
ระยอง

เพือ่มีเส้นทางการคมนาคมที่
ได้มาตรฐาน

กอ่สร้างถนนลูกรัง ขนาดกว้างประมาณ  5 
เมตร  ยาวประมาณ   1,000  เมตร ไหล่ทาง
ตามสภาพ

 - 300,000  - ระยะทาง ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร

กองช่าง

102 กอ่สร้างถนนลูกรังสายชายทุ่งเชื่อมสะพานหิน ซอย 7  
ชุมชนบ้านสะพานหิน  หมู่ที่ 8  ต าบลทับมา อ าเภอ
เมือง จังหวัดระยอง

เพือ่มีเส้นทางการคมนาคมที่
ได้มาตรฐาน

กอ่สร้างถนนลูกรังกว้างประมาณ 5 เมตร ยาว
ประมาณ 1,000  เมตร ไหล่ทางตามสภาพ

 -            508,800  - ระยะทาง ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร

กองช่าง

103 กอ่สร้างถนนลูกรัง สายซอยชายทุ่ง เชื่อมสาย 2    
(บ้าน ผญ.ม.8) ชุมชนบ้านสะพานหิน  หมู่ที่ 8   ต าบล
ทับมา อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง

เพือ่มีเส้นทางการคมนาคมที่
ได้มาตรฐาน

กอ่สร้างถนนลูกรัง   กว้างประมาณ 6 เมตร 
ยาวประมาณ  600  เมตร หนาเฉล่ีย 0.50 
เมตร

 - 400,000  - ระยะทาง ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร

กองช่าง

104 กอ่สร้างผนังคอนกรีตพร้อมฝายกั้นดินพังคลองจ าหรุ 
ชุมชนบ้านสะพานหิน  หมู่ที่ 8 ต าบลทับมา อ าเภอ
เมือง จังหวัดระยอง

เพือ่ป้องกนัและแกไ้ขปัญหา
น้ าท่วม

กอ่สร้างผนังคอนกรีตพร้อมฝายทดน้ า ยาว
ประมาณ  500  เมตร

 - 5,000,000  - ระยะทาง มีการเชื่อมโยงระบบ
ป้องกนั และแกไ้ข
ปัญหาน้ าท่วม

กองช่าง

105 กอ่สร้างรางระบายน้ ารูปตัวยูพร้อมฝาปิดสาย 36 ขา้ง
โรงน้ าปลาเชื่อม ซอย 2 (บ้านน้องอี๊ด)ระยะที่ 2  หมู่ที่
 8   ต าบลทับมา อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง

เพือ่ป้องกนัและแกไ้ขปัญหา
น้ าท่วม

กอ่สร้างรางระบายน้ า กว้างประมาณ 0.40 
เมตร ลึกประมาณ 0.70เมตร ยาวประมาณ 
500 เมตร

 - 1,000,000  - ระยะทาง มีการเชื่อมโยงระบบ
ป้องกนั และแกไ้ข
ปัญหาน้ าท่วม

กองช่าง

106 กอ่สร้างถนน คสล.พร้อมท่อระบายน้ าสายบ้านลุง
ประเสริฐ  ชุมชนบ้านทับมา หมู่ที่ 4 เชื่อม ชุมชนบ้าน
สะพานหิน หมู่ที่ 8  ต าบลทับมา อ าเภอเมือง จังหวัด
ระยอง

เพือ่มีเส้นทางการคมนาคมที่
ได้มาตรฐาน  ป้องกนัและ
แกไ้ขปัญหาน้ าท่วม

กอ่สร้างถนน คสล.กว้างประมาณ 4 เมตร 
ยาวประมาณ 917 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 
เมตร หรือมีพืน้ที่ไม่น้อยกว่า 3,668 ตรม. 
ไหล่ทางตามสภาพพร้อมท่อระบายน้ า

 - 2,054,080  - ระยะทาง การสัญจรสะดวกและ
แกไ้ขปัญหาน้ าท่วม

กองช่าง
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107 ซ่อมแซมถนนแอสฟัสติกคอนกรีตเป็นถนน คสล .ซอย 1
 เชื่อมสาย 36 ชุมชนบ้านสะพานหิน หมู่ที่ 8 ต าบล
ทับมา อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง

เพือ่มีเส้นทางการคมนาคมที่
ได้มาตรฐาน

ซ่อมแซมถนนแอสฟัสติกคอนกรีตเป็นถนน คส
ล.กว้างประมาณ 5 เมตร ยาวประมาณ 200 
เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร หรือมีพืน้ที่คสล.
ไม่น้อยกว่า 1,000 ตรม. ไหล่ทางตามสภาพ

 - 480,000  - ระยะทาง ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร

กองช่าง

108 กอ่สร้างถนนลูกรังสายหนองผักหนามเชื่อมสาย 36 
ชุมชนบ้านสะพานหิน  หมู่ที่ 8   ต าบลทับมา อ าเภอ
เมือง จังหวัดระยอง

เพือ่มีเส้นทางการคมนาคมที่
ได้มาตรฐาน

กอ่สร้างถนนลูกรังกว้างประมาณ 5 เมตร ยาว
ประมาณ 1,700 เมตร

 -            864,960  - ระยะทาง ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร

กองช่าง

109 กอ่สร้างรางระบายน้ ารูปตัวยู ฝาปิด คสล .รางวีซอย
ทรัพย์สิน ชุมชนบ้านสะพานหิน  หมู่ที่ 8  ต าบลทับมา
 อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง

เพือ่ป้องกนัและแกไ้ขปัญหา
น้ าท่วม

กอ่สร้างรางระบายน้ ากว้างด้านใน 0.30 เมตร
 กว้างด้านนอก 0.50 เมตรพร้อมฝาปิดคสล.
รางวี

 - 594,000  - ระยะทาง มีการเชื่อมโยงระบบ
ป้องกนั และแกไ้ข
ปัญหาน้ าท่วม

กองช่าง

110 กอ่สร้างถนน คสล.พร้อมท่อระบายน้ าสายขา้งแขวง
การทาง เล้าหมู ชุมชนบ้านสะพานหิน  หมู่ที่ 8  ต าบล
ทับมา อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง

เพือ่มีเส้นทางการคมนาคมที่
ได้มาตรฐาน  ป้องกนัและ
แกไ้ขปัญหาน้ าท่วม

กอ่สร้างถนน คสล.กว้างประมาณ 6 เมตร 
ยาวประมาณ 150 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15  
เมตร  หรือมีพืน้ที่ไม่น้อยกว่า 900 ตรม.ไหล่
ทางตามสภาพพร้อมท่อระบายน้ า

 -            504,000  - ระยะทาง การสัญจรสะดวกและ
แกไ้ขปัญหาน้ าท่วม

กองช่าง

111 กอ่สร้างถนน คสล.พร้อมท่อระบายน้ าสายสะพานหิน 
ซอย 8 (ลุงดิษฐ์)  (ระยะที่ 2) ชุมชนบ้านสะพานหิน 
หมู่ที่ 8 ต าบลทับมา อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง

เพือ่มีเส้นทางการคมนาคมที่
ได้มาตรฐาน  ป้องกนัและ
แกไ้ขปัญหาน้ าท่วม

กอ่สร้างถนน คสล.กว้างประมาณ 4 เมตร 
ยาวประมาณ 26 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15  
เมตร  หรือมีพืน้ที่ไม่น่อยกว่า 144 ตรม.ไหล่
ทางตามสภาพพร้อมท่อระบายน้ า

 -               67,000  - ระยะทาง การสัญจรสะดวกและ
แกไ้ขปัญหาน้ าท่วม

กองช่าง

112 กอ่สร้างถนน คสล. พร้อมท่อระบายน้ าสายสะพานหิน 
ซอย 9 (เกษมจิตต์ )ชุมชนบ้านสะพานหิน  หมู่ที่ 8  
ต าบลทับมา อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง

เพือ่มีเส้นทางการคมนาคมที่
ได้มาตรฐาน  ป้องกนัและ
แกไ้ขปัญหาน้ าท่วม

กอ่สร้างถนนกว้างประมาณ 5 เมตร ยาว
ประมาณ 124 เมตร  หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร 
หรือมีพืน้ที่ไม่น้อยกว่า 620 ตรม.ไหล่ทาง
ตามสภาพพร้อมท่อระบายน้ า

 -            279,000  - ระยะทาง การสัญจรสะดวกและ
แกไ้ขปัญหาน้ าท่วม

กองช่าง

113 กอ่สร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูพร้อม
ฝาปิดรางวี ซอย 1 -สาย 36 (ระยะที่ 3) ชุมชนบ้าน
สะพานหิน หมู่ที่ 8 ต าบลทับมา อ าเภอเมือง จังหวัด
ระยอง

เพือ่ป้องกนัและแกไ้ขปัญหา
น้ าท่วม

กอ่สร้างรางระบายน้ ารูปตัวยูฝาปิด คสล .ราวี 
ยาวประมาณ 200 เมตร

 - 700,000  - ระยะทาง มีการเชื่อมโยงระบบ
ป้องกนั และแกไ้ข
ปัญหาน้ าท่วม

กองช่าง

114 กอ่สร้างถนนลูกรังสายสะพานหินซอย1/2 เชื่อม สาย
36 ชุมชนบ้านสะพานหิน หมู่ที่ 8 ต าบลทับมา อ าเภอ
เมือง จังหวัดระยอง

เพือ่มีเส้นทางการคมนาคมที่
ได้มาตรฐาน

กอ่สร้างถนนลูกรัง กว้างประมาณ 5 เมตร  
ยาวประมาณ  100 เมตร ไหล่ทางตามสภาพ

 -            100,000  - ระยะทาง ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร

กองช่าง
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115 กอ่สร้างถนนลูกรังซอยร่วมใจพัฒนา (บ้านลุงเออ่ )
ชุมชนบ้านเขาไผ่ หมู่ที่ 5 ต าบลทับมา อ าเภอเมือง 
จังหวัดระยอง

เพือ่มีเส้นทางการคมนาคมที่
ได้มาตรฐาน

กอ่สร้างถนนลูกรังกว้างประมาณ 4 เมตร ยาว
ประมาณ 1,000 เมตร หรือมีพืน้ที่ไม่น้อยกว่า
 4,000 ตรม.

 - 723,200  - ระยะทาง ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร

กองช่าง

116 กอ่สร้างถนน คสล.พร้อมท่อระบายน้ าสายห้วยวัว  หมู่ที่
 5 ชุมชนบ้านเขาไผ่ เชื่อม สาย 36  ต าบลทับมา 
อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง

เพือ่มีเส้นทางการคมนาคมที่
ได้มาตรฐาน  ป้องกนัและ
แกไ้ขปัญหาน้ าท่วม

กอ่สร้างถนน คสล. กว้างประมาณ 5 เมตร 
ยาวประมาณ  604  เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 
เมตร หรือมีพืน้ที่ไม่น้อยกว่า 3,020 ตรม. 
ไหล่ทางตามสภาพพร้อมท่อระบายน้ า

 - 5,134,000  - ระยะทาง การสัญจรสะดวกและ
แกไ้ขปัญหาน้ าท่วม

กองช่าง

117 กอ่สร้างถนนลูกรังสายสัมฤทธ์ิ ซอย 2 (ขา้ง
บ้านผญ.วรรณา ) ชุมชนบ้านเขาไผ่ หมู่ที่ 5 ต าบลทับ
มา อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง

เพือ่มีเส้นทางการคมนาคมที่
ได้มาตรฐาน

กอ่สร้างถนนกว้างประมาณ 4 เมตร ยาว
ประมาณ  60 เมตร หรือมีพืน้ที่ คสล.ไม่น้อย
กว่า 240 ตรม. ไหล่ทางตามสภาพ

 - 43,400  - ระยะทาง ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร

กองช่าง

118 ปรับปรุงและลอกท่อ/รางระบายน้ าสายหนองว้า      - 
หัวหญ้าคา ชุมชนบ้านเขาไผ่ หมู่ที่ 5 ต าบลทับมา 
อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง

เพือ่ป้องกนัและแกไ้ขปัญหา
น้ าท่วม

ปรับปรุงและลอกท่อ /ราง ระบายน้ า
ระยะทางประมาณ  500  เมตร

 - 548,900  - ระยะทาง มีการเชื่อมโยงระบบ
ป้องกนั และแกไ้ข
ปัญหาน้ าท่วม

กองช่าง

119 กอ่สร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ าสายเสม็ดแดง
 -   หัวหญ้าคา ชุมชนบ้านเขาไผ่ หมู่ที่ 5 ต าบลทับมา 
อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง

เพือ่มีเส้นทางการคมนาคมที่
ได้มาตรฐาน  ป้องกนัและ
แกไ้ขปัญหาน้ าท่วม

กอ่สร้างถนน คสล.กว้างประมาณ 4 เมตร 
ยาวประมาณ 1,067 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 
เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ ายาวประมาณ 
1,067  เมตร

 - 3,201,000  - ระยะทาง การสัญจรสะดวกและ
แกไ้ขปัญหาน้ าท่วม

กองช่าง

120 กอ่สร้างถนน คสล.พร้อมท่อระบายน้ าสายส านักกะบาก
 ซอย 1 (ระยะที่ 2) ชุมชนบ้านเขาไผ่  หมู่ที่ 5 ต าบล
ทับมา อ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

เพือ่มีเส้นทางการคมนาคมที่
ได้มาตรฐาน  ป้องกนัและ
แกไ้ขปัญหาน้ าท่วม

กอ่สร้างถนน คสล.กว้างประมาณ 4 เมตร 
ยาวประมาณ 100 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 
เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ ายาวประมาณ 
1,067  เมตร

 -            280,000  - ระยะทาง การสัญจรสะดวกและ
แกไ้ขปัญหาน้ าท่วม

กองช่าง

121 กอ่สร้างถนน คสล.สายเสม็ดแดง-เขาไผ่ ซอย 1 (ระยะ
ที่ 2) ชุมชนบ้านเขาไผ่  หมู่ที่ 5 ต าบลทับมา อ าเภอ
เมืองระยอง จังหวัดระยอง

เพือ่มีเส้นทางการคมนาคมที่
ได้มาตรฐาน

กอ่สร้างถนน คสล.กว้างประมาณ 4 เมตร 
ยาวประมาณ 50 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร

 -            140,000  - ระยะทาง ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร

กองช่าง

122 ปรับปรุงหัวถนนสายศูนย์ราชการ ชุมชนบ้านเขาไผ่  
หมู่ที่ 5 ต าบลทับมา อ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

เพือ่มีเส้นทางการคมนาคมที่
ได้มาตรฐาน

ปรับปรุงถนน คสล.กว้างประมาณ 4 เมตร 
ยาวประมาณ 10 เมตร

 -               28,000  - ระยะทาง ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร

กองช่าง

123 กอ่สร้างท่อระบายน้ าซอยถวิล ชุมชนบ้านแหลมมะขาม
 หมู่ที่ 2 ต าบลทับมา อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง

เพือ่ป้องกนัและแกไ้ขปัญหา
น้ าท่วม

กอ่สร้างท่อระบายน้ ายาวประมาณ  200  
เมตร

 -            600,000  - ระยะทาง  ปัญหาน้ าท่วมในพืน้ที่
ได้รับการแกไ้ข

กองช่าง

124 กอ่สร้างถนน คสล.พร้อมท่อระบายน้ าซอยจ ารัส       ( 
ระยะที่ 2) ชุมชนบ้านแหลมมะขาม หมู่ที่ 2 ต าบลทับ
มา อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง

เพือ่มีเส้นทางการคมนาคมที่
ได้มาตรฐาน  ป้องกนัและ
แกไ้ขปัญหาน้ าท่วม

กอ่สร้างถนน คสล.  กว้างประมาณ 5 เมตร 
ยาวประมาณ  100  เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 
เมตร หรือมีพืน้ที่ไม่น้อยกว่า 500 ตรม.ไหล่
ทางตามสภาพพร้อมท่อระบายน้ า

 - 300,000  - ระยะทาง การสัญจรสะดวกและ
แกไ้ขปัญหาน้ าท่วม

กองช่าง
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125 กอ่สร้างถนนแหลมมะขามซอย 5  เชื่อม คลอง
ชลประทาน(ซอยลุงวัน) ชุมชนบ้านแหลมมะขาม     
หมู่ที่ 2  ต าบลทับมา อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง

เพือ่มีเส้นทางการคมนาคมที่
ได้มาตรฐาน

กอ่สร้างถนน คสล.กว้างประมาณ 4  เมตร  
ยาวประมาณ  60   เมตร หนาเฉล่ีย  0.15  
เมตร หรือมีพืน้ที่ไม่น้อยกว่า 240 ตรม.

 -            144,000  - ระยะทาง ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร

กองช่าง

126 กอ่สร้างถนนลูกรังซอยลุงเจริญ ชุมชนบ้านแหลมมะขาม
 หมู่ที่ 2 ต าบลทับมา อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง

เพือ่มีเส้นทางการคมนาคมที่
ได้มาตรฐาน

กอ่สร้างถนนลูกรังกว้างประมาณ  5  เมตร 
ยาวประมาณ 450  เมตร หนาเฉล่ีย 0.50 
เมตร ไหล่ทางตามสภาพ

 - 350,000  - ระยะทาง ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร

กองช่าง

127 ปรับปรุงถนนสาย รพช.บริเวณสามแยกชุมชนบ้าน
แหลมมะขาม เชื่อม ซอย 4 ชุมชนบ้านแหลมมะขาม 
หมู่ที่ 2 ต าบลทับมา อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง

เพือ่มีเส้นทางการคมนาคมที่
ได้มาตรฐาน

ปรับปรุงถนนกว้างประมาณ 4  เมตร ยาว
ประมาณ 622  เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร 
หรือมีพืน้ที่ไม่น้อยกว่า 2,488 ตรม. ไหล่ทาง
ตามสภาพ

 - 1,906,560  - ระยะทาง ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร

กองช่าง

128 กอ่สร้างถนน คสล. พร้อมท่อระบายน้ าซอยนายส ารวล 
ชุมชนบ้านแหลมมะขาม หมู่ที่ 2   ต าบลทับมา อ าเภอ
เมือง จังหวัดระยอง

เพือ่มีเส้นทางการคมนาคมที่
ได้มาตรฐาน  ป้องกนัและ
แกไ้ขปัญหาน้ าท่วม

กอ่สร้างถนนกว้างประมาณ 4 เมตร ยาว
ประมาณ 47 เมตร หนาเฉล่ีย  0.15  เมตร 
หรือมีพืน้ที่ไม่น้อยกว่า 188 ตรม.ไหล่ทาง
ตามสภาพพร้อมท่อระบายน้ า

 -            105,280  - ระยะทาง การสัญจรสะดวกและ
แกไ้ขปัญหาน้ าท่วม

กองช่าง

129 กอ่สร้างวางท่อระบายน้ าสายแหลมมะขาม ซอย 6  
ชุมชนบ้านแหลมมะขาม หมู่ที่ 2   ต าบลทับมา อ าเภอ
เมือง จังหวัดระยอง

เพือ่ป้องกนัและแกไ้ขปัญหา
น้ าท่วม

กอ่สร้างวางท่อระบายน้ ายาวประมาณ  128  
เมตร

 -            384,000  - ระยะทาง  ปัญหาน้ าท่วมในพืน้ที่
ได้รับการแกไ้ข

กองช่าง

130 กอ่สร้างวางท่อระบายน้ าสายแหลมมะขาม ซอย 4  
ชุมชนบ้านแหลมมะขาม หมู่ที่ 2  ต าบลทับมา อ าเภอ
เมือง จังหวัดระยอง

เพือ่ป้องกนัและแกไ้ขปัญหา
น้ าท่วม

กอ่สร้างวางท่อระบายน้ ายาวประมาณ  112  
เมตร

 - 425,600  - ระยะทาง  ปัญหาน้ าท่วมในพืน้ที่
ได้รับการแกไ้ข

กองช่าง

131 กอ่สร้างท่อระบายน้ า คสล.พร้อมฝาปิด คสล.รางวีซอย
บุญช่วย  ชุมชนบ้านแหลมมะขาม หมู่ที่ 2 ต าบลทับมา
 อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง

เพือ่ป้องกนัและแกไ้ขปัญหา
น้ าท่วม

กอ่สร้างท่อระบายน้ า คสล.พร้อมฝาปิด คสล.
รางวี  ยาวประมาณ  90  เมตร

 - 315,000  - ระยะทาง  ปัญหาน้ าท่วมในพืน้ที่
ได้รับการแกไ้ข

กองช่าง

132 กอ่สร้างถนนลูกรังซอยลุงโหล่ง (หลังเพลินใจ 2)  
ชุมชนบ้านแหลมมะขาม หมู่ที่ 2  ต าบลทับมา อ าเภอ
เมือง จังหวัดระยอง

เพือ่มีเส้นทางการคมนาคมที่
ได้มาตรฐาน

กอ่สร้างถนนลูกรังกว้างประมาณ  4  เมตร  
ยาวประมาณ  214  เมตร  หนาเฉล่ีย  0.30 
 เมตร

 -               36,000  - ระยะทาง ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร

กองช่าง

133 กอ่สร้างวางท่อระบายน้ า อสมท -เพลินใจ 3 (ระยะที่ 
2)ชุมชนบ้านแหลมมะขาม หมู่ที่ 2   ต าบลทับมา 
อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง

เพือ่ป้องกนัและแกไ้ขปัญหา
น้ าท่วม

กอ่สร้างวางท่อระบายน้ า ระยะทางประมาณ 
500 เมตร

 - 4,900,000  - ระยะทาง  ปัญหาน้ าท่วมในพืน้ที่
ได้รับการแกไ้ข

กองช่าง

134 กอ่สร้างท่อระบายน้ าซอย 6 (ระยะที่ 2)  ชุมชนบ้าน
แหลมมะขาม หมู่ที่ 2 ต าบลทับมา อ าเภอเมือง จังหวัด
ระยอง

เพือ่มีเส้นทางการคมนาคมที่
ได้มาตรฐาน  ป้องกนัและ
แกไ้ขปัญหาน้ าท่วม

กอ่สร้างวางท่อระบายน้ า ยาวประมาณ  100 
 เมตร

 - 300,000  - ระยะทาง การะบายน้ าสะดวกและ
แกไ้ขปัญหาน้ าท่วม

กองช่าง
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135 กอ่สร้างท่อระบายน้ าซอย 7  ชุมชนบ้านแหลมมะขาม 
หมู่ที่ 2  ต าบลทับมา อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง

เพือ่ป้องกนัและแกไ้ขปัญหา
น้ าท่วม

กอ่สร้างท่อระบายน้ ายาวประมาณ  164  
เมตร

 -            623,200  - ระยะทาง  ปัญหาน้ าท่วมในพืน้ที่
ได้รับการแกไ้ข

กองช่าง

136 กอ่สร้างถนน คสล.พร้อมท่อระบายน้ า ซอยนางต๋ิน 
ชุมชนบ้านแหลมมะขาม หมู่ที่ 2  ต าบลทับมา อ าเภอ
เมือง จังหวัดระยอง

เพือ่มีเส้นทางการคมนาคมที่
ได้มาตรฐาน  ป้องกนัและ
แกไ้ขปัญหาน้ าท่วม

กอ่สร้างถนนกว้างประมาณ 5 เมตร ยาว
ประมาณ 149 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15  เมตร 
 หรือมีพืน้ที่ไม่น้อยกว่า 745 ตรม.ไหล่ทาง
ตามสภาพพร้อมท่อระบายน้ า

 -            417,200  - ระยะทาง การสัญจรสะดวกและ
แกไ้ขปัญหาน้ าท่วม

กองช่าง

137 กอ่สร้างถนน คสล.พร้อมท่อระบายน้ าซอยลุงสมัย 
เชื่อมต่อหมู่บ้านแมกไม้ ชุมชนบ้านแหลมมะขาม หมู่ที่ 
2 ต าบลทับมา อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง

เพือ่มีเส้นทางการคมนาคมที่
ได้มาตรฐาน  ป้องกนัและ
แกไ้ขปัญหาน้ าท่วม

กอ่สร้างถนน คสล.กว้างประมาณ 3 เมตร 
ยาวประมาณ 250 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 
เมตร หรือมีพืน้ที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 750 ตรม.
ไหล่ทางตามสภาพพร้อมท่อระบายน้ า

 - 412,500  - ระยะทาง การสัญจรสะดวกและ
แกไ้ขปัญหาน้ าท่วม

กองช่าง

138 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ าสาย
เพลินใจ 5   ชุมชนบ้านแหลมมะขาม หมู่ที่ 2   (ขา้ง
สถานีขนส่งจังหวัดระยองแห่งที่ 2 )ต าบลทับมา อ าเภอ
เมือง จังหวัดระยอง

เพือ่มีเส้นทางการคมนาคมที่
ได้มาตรฐาน  ป้องกนัและ
แกไ้ขปัญหาน้ าท่วม

กอ่สร้างถนน คสล. ขนาดกว้างประมาณ 6 
เมตร ยาวประมาณ    450  เมตร  หนาเฉล่ีย 
 0.15 เมตร หรือมีพืน้ที่การจราจรไม่น้อยกว่า
  2,700  ตารางเมตร  ไหล่ทางตามสภาพ
พร้อมท่อระบายน้ า

 - 1,431,000  - ระยะทาง การสัญจรสะดวกและ
แกไ้ขปัญหาน้ าท่วม

กองช่าง

139 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเพลินใจ 4  -  การ
เคหะ    ชุมชนบ้านแหลมมะขาม หมู่ที่ 2 ต าบลทับมา 
อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง

เพือ่มีเส้นทางการคมนาคมที่
ได้มาตรฐาน

กอ่สร้างถนน คสล. กว้างประมาณ  6     เมตร
 ยาวประมาณ  485 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 
เมตร หรือมีพืน้ที่ไม่น้อยกว่า 2,910 เมตร

 - 2,473,500  - ระยะทาง ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร

กองช่าง

140 กอ่สร้างวางท่อระบายน้ าสายกลางทุ่ง หมู่ที่ 6 -เชื่อม
ชุมชนบ้านแหลมมะขาม หมู่ที่  2  ต าบลทับมา อ าเภอ
เมือง จังหวัดระยอง

เพือ่ป้องกนัและแกไ้ขปัญหา
น้ าท่วม

กอ่สร้างวางท่อระบายน้ า ระยะทางประมาณ  
250  เมตร

 - 750,000  - ระยะทาง  ปัญหาน้ าท่วมในพืน้ที่
ได้รับการแกไ้ข

กองช่าง

141 กอ่สร้างวางท่อระบายน้ าสายแหลมมะขาม ซอย 1  
ชุมชนบ้านแหลมมะขาม หมู่ที่ 2  ต าบลทับมา อ าเภอ
เมือง จังหวัดระยอง

เพือ่ป้องกนัและแกไ้ขปัญหา
น้ าท่วม

กอ่สร้างวางท่อระบายน้ ายาวประมาณ     37 
 เมตร

 -            111,000  - ระยะทาง  ปัญหาน้ าท่วมในพืน้ที่
ได้รับการแกไ้ข

กองช่าง
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142 กอ่สร้างวางท่อระบายน้ าสายแหลมมะขาม ซอย 3  
ชุมชนบ้านแหลมมะขาม หมู่ที่ 2  ต าบลทับมา อ าเภอ
เมือง จังหวัดระยอง

เพือ่ป้องกนัและแกไ้ขปัญหา
น้ าท่วม

กอ่สร้างวางท่อระบายน้ ายาวประมาณ  127  
เมตร

 -            381,000  - ระยะทาง  ปัญหาน้ าท่วมในพืน้ที่
ได้รับการแกไ้ข

กองช่าง

143 กอ่สร้างวางท่อระบายน้ าสายแหลมมะขาม ซอย 5  
ชุมชนบ้านแหลมมะขาม หมู่ที่ 2  ต าบลทับมา อ าเภอ
เมือง จังหวัดระยอง

เพือ่ป้องกนัและแกไ้ขปัญหา
น้ าท่วม

กอ่สร้างวางท่อระบายน้ า ยาวประมาณ  226 
 เมตร

 - 858,800  - ระยะทาง  ปัญหาน้ าท่วมในพืน้ที่
ได้รับการแกไ้ข

กองช่าง

144 กอ่สร้างถนน คสล.พร้อมท่อระบายน้ าซอยอนิทร์ 
(ระยะที่ 2) ชุมชนบ้านแหลมมะขาม หมู่ที่ 2  ต าบล
ทับมา อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง

เพือ่มีเส้นทางการคมนาคมที่
ได้มาตรฐาน  ป้องกนัและ
แกไ้ขปัญหาน้ าท่วม

กอ่สร้างถนน คสล.กว้างประมาณ 4 เมตร 
ยาวประมาณ 140 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 
เมตร หรือมีพืน้ที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 560 ตรม.
ไหล่ทางตามสภาพพร้อมท่อระบายน้ า

 -            308,000  - ระยะทาง การสัญจรสะดวกและ
แกไ้ขปัญหาน้ าท่วม

กองช่าง

145 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแหลมมะขาม -การ์
เด้นโฮม ชุมชนบ้านแหลมมะขาม หมู่ที่ 2 ต าบลทับมา 
เชื่อม เทศบาลต าบลเนินพระ อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง

เพือ่มีเส้นทางการคมนาคมที่
ได้มาตรฐาน

กอ่สร้างถนน คสล.กว้างประมาณ 5 เมตร 
ยาวประมาณ 500 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 
เมตร หรือมีพืน้ท่ประมาณ 2,500 ตรม. ไหล่
ทางตามสภาพ

 - 1,500,000  - ระยะทาง ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร

กองช่าง

146 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแหลมมะขาม - 
หมู่บ้านเพลินใจ 3 ( ระยองยนต์) ชุมนบ้านแหลม
มะขาม หมู่ที่ 2 ต าบลทับมา อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง

เพือ่มีเส้นทางการคมนาคมที่
ได้มาตรฐาน

กอ่สร้างถนน คสล.กว้างประมาณ 5 เมตร 
ยาวประมาณ 300 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 
เมตร หรือมีพืน้ท่ประมาณ 1,500 ตรม. ไหล่
ทางตามสภาพ

 - 900,000  - ระยะทาง ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร

กองช่าง

147 กอ่สร้างถนน คสล. สายบ้านใน ซอย 1 เชื่อมสายบ้าน
ในซอย 2 ชุมชนบ้านขนาบ หมู่ที่ 1 ต าบลทับมา อ าเภอ
เมือง จังหวัดระยอง

เพือ่ให้ได้ถนนที่ได้มาตรฐาน
การคมนาคมสะดวก

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนกว้างประมาณ 4 เมตร 
ยาวประมาณ 168 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 
เมตร หรือมีพืน้ที่ไม่น้อยกว่า 672  ตรม.ไหล่
ทางตามสภาพ

 -            369,600  - ระยะทาง ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร

กองช่าง

148 กอ่สร้างถนน คสล.ซอยเกษร ชุมชนบ้านขนาบ หมู่ที่ 1
 ต าบลทับมา อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง

เพือ่มีเส้นทางการคมนาคมที่
ได้มาตรฐาน

กอ่สร้างถนน คสล. กว้างประมาณ 6 เมตร 
ยาวประมาณ 230 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 
เมตร หรือมีพืน้ที่ไม่น้อยกว่า 741 ตรม.พร้อม
รางระบายน้ า

 - 966,000  - ระยะทาง ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร

กองช่าง

149 กอ่สร้างถนน คสล.สายนายแหยม ซอย 1 (ระยะที่ 2) 
ชุมชนบ้านขนาบ หมู่ที่ 1 ต าบลทับมา อ าเภอเมือง 
จังหวัดระยอง

เพือ่มีเส้นทางการคมนาคมที่
ได้มาตรฐาน

กอ่สร้างถนน คสล.กว้างประมาณ 4 เมตร 
ยาวประมาณ 741 เมตร หรือมีพืน้ที่ คสล.ไม่
น้อยกว่า 296 ตรม. ไหล่ทางตามสภาพ

 -            162,800  - ระยะทาง ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร

กองช่าง
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150 ปรับปรุงถนนแอสฟัสติกท์คอนกรีตถนนสายทับมา -
เกาะพรวด หมู่ที่ 1  ต าบลทับมา อ าเภอเมือง  จังหวัด
ระยอง

เพือ่มีเส้นทางการคมนาคมที่
ได้มาตรฐาน  ป้องกนัและ
แกไ้ขปัญหาน้ าท่วม

ปรับปรุงถนนแอสฟัสท์ติกคอนกรีต เป็นถนน 
คสล.กว้างประมาณ 12 เมตร ยาวประมาณ 
2,300 เมตร หนาเฉล่ียประมาณ 0.05 เมตร
หรือมีพืน้ที่ไม่น้อยกว่า 27,300 ตรม.

 -        20,680,000  - ระยะทาง การสัญจรสะดวกและ
แกไ้ขปัญหาน้ าท่วม

กองช่าง/กบจ.

151 กอ่สร้างวางท่อระบายน้ าสายเกาะพรวด -น้ าคอก(ระยะ
 2 )ชุมชนบ้านขนาบ หมู่ที่ 1  ต าบลทับมา อ าเภอเมือง
 จังหวัดระยอง

เพือ่ป้องกนัและแกไ้ขปัญหา
น้ าท่วม

กอ่สร้างวางท่อระบายน้ ายาวประมาณ  
1,115  เมตร

 -          4,237,000  - ระยะทาง  ปัญหาน้ าท่วมในพืน้ที่
ได้รับการแกไ้ข

กองช่าง

152 กอ่สร้างถนน คสล.พร้อมไฟฟ้าส่องสว่างสนามกฬีา 
ชุมชนบ้านขนาบ หมู่ที่ 1 ต าบลทับมา อ าเภอเมือง 
จังหวัดระยอง

เพือ่มีเส้นทางการคมนาคมที่
ได้มาตรฐาน

กอ่สร้างถนน คสล.ขนาดกว้างประมาณ 6  
เมตร ยาวประมาณ  300  เมตร   หนาเฉล่ีย 
0.15 เมตร หรือมีพืน้ที่ไม่น้อยกว่า 1,800 
ตรม.ไหล่ทางตามสภาพ พร้อมติดต้ังไฟฟ้าส่อง
สว่าง

 - 1,500,000  - ระยะทาง ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร

กองช่าง

153 กอ่สร้างรางระบายน้ ารูปตัวยูฝาปิด คสล .รางวี      สาย
บ้านใน   ซอย 2/2 หมู่ที่ 1 ต าบลทับมา อ าเภอเมือง 
จังหวัดระยอง

เพือ่ป้องกนัและแกไ้ขปัญหา
น้ าท่วม

กอ่สร้างรางระบายน้ ารูปตัวยู ฝาปิดคสล .รางวี 
ระยะทางประมาณ  200  เมตร

 - 600,000  - ระยะทาง มีการเชื่อมโยงระบบ
ป้องกนั และแกไ้ข
ปัญหาน้ าท่วม

กองช่าง

154 กอ่สร้างวางท่อระบายน้ า คสล.ถนนสายบ้านใน        -
 ชานเมือง ชุมชนบ้านขนาบ หมู่ที่ 1 ต าบลทับมา 
อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง

เพือ่ป้องกนัและแกไ้ขปัญหา
น้ าท่วม

กอ่สร้างวางท่อระบายน้ ายาวประมาณ  796  
เมตร

 -          3,024,800  - ระยะทาง  ปัญหาน้ าท่วมในพืน้ที่
ได้รับการแกไ้ข

กองช่าง

155 กอ่สร้างถนน คสล.พร้อมท่อระบายน้ าสายเกาะพรวด 
ซอย 1 ชุมชนบ้านขนาบ หมู่ที่ 1 ต าบลทับมา อ าเภอ
เมือง จังหวัดระยอง

เพือ่มีเส้นทางการคมนาคมที่
ได้มาตรฐาน  ป้องกนัและ
แกไ้ขปัญหาน้ าท่วม

กอ่สร้างถนน คสล.กว้างประมาณ 4 เมตร 
ยาวประมาณ  100  เมตร หนาเฉล่ีย 0.15  
เมตร หรือมีพืน้ที่ไม่น้อยกว่า 400 ตรม.ไหล่
ทางตามสภาพพร้อมท่อระบายน้ า

 -            260,000  - ระยะทาง การสัญจรสะดวกและ
แกไ้ขปัญหาน้ าท่วม

กองช่าง

156 กอ่สร้างถนนคอนกรีตคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านใน 
ซอย 3 (ระยะ3) ชุมชนบ้านขนาบ หมู่ที่ 1 ต าบลทับมา
 อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง

เพือ่มีเส้นทางการคมนาคมที่
ได้มาตรฐาน

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง
ประมาณ  4 เมตร  ยาวประมาณ   40  เมตร 
  หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร หรือมีพืน้ที่ไม่น้อยกว่า
 160 ตรม.ไหล่ทางตามสภาพ

 - 89,600  - ระยะทาง ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร

กองช่าง

157 กอ่สร้างถนน คสล.พร้อมท่อระบายน้ า ซอย 3  ชุมชน
บ้านขนาบ หมู่ที่ 1 ต าบลทับมา อ าเภอเมืองระยอง 
จังหวัดระยอง

เพือ่มีเส้นทางการคมนาคมที่
ได้มาตรฐาน  ป้องกนัและ
แกไ้ขปัญหาน้ าท่วม

กอ่สร้างถนน คสล.กว้างประมาณ 4 เมตร  
ยาวประมาณ  156   เมตร   หรือมีพืน้ที่ 
คสล.ไม่น้อยกว่า  624 ตรม. ไหล่ทางตาม
สภาพ

 - 450,000  - ระยะทาง การสัญจรสะดวกและ
แกไ้ขปัญหาน้ าท่วม

กองช่าง

158 กอ่สร้างวางท่อระบายน้ า ซอย เทียนอบุล ซอย 2 
ชุมชนบ้านขนาบ หมู่ที่ 1 ต าบลทับมา อ าเภอเมือง
ระยอง จังหวัดระยอง

เพือ่ป้องกนัและแกไ้ขปัญหา
น้ าท่วม

กอ่สร้างวางท่อระบายน้ า ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร ยาวประมาณ 
597  เมตร

 - 3,000,000  - ระยะทาง มีการเชื่อมโยงระบบ
ป้องกนั และแกไ้ข
ปัญหาน้ าท่วม

กองช่าง
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159  กอ่สร้างวางท่อระบายน้ าสายทับมา - เขาโบสถ ์หมู่ที่ 7
  ต าบลทับมา อ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

เพือ่ป้องกนัและแกไ้ขปัญหา
น้ าท่วม

 กอ่สร้างวางท่อระบายน้ า ระยะทางประมาณ 
 500 เมตร

 -            300,000  - ระยะทาง  ปัญหาน้ าท่วมในพืน้ที่
ได้รับการแกไ้ข

กองช่าง

160 กอ่สร้างถนน คสล.โค้งชายคลอง (ขา้งตลาดนัดขนุเชาว์
 )ชุมชนบ้านเขาโบสถ ์ หมู่ที่ 7   ต าบลทับมา อ าเภอ
เมือง จังหวัดระยอง

เพือ่มีเส้นทางการคมนาคมที่
ได้มาตรฐาน

กอ่สร้างถนน คสล.กว้างประมาณ 4 เมตร 
ยาวประมาณ 100 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 
เมตร หรือมีพืน้ที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 400 ตรม.
ไหล่ทางตามสภาพ

 -            220,000  - ระยะทาง ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร

กองช่าง

161 กอ่สร้างถนน คสล.ซอยสุขสว่าง  ชุมชนบ้านเขาโบสถ ์ 
หมู่ที่ 7 ต าบลทับมา อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง

เพือ่มีเส้นทางการคมนาคมที่
ได้มาตรฐาน

กอ่สร้างถนน คสล.กว้างประมาณ 4 เมตร 
ยาวประมาณ 85 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร
 หรือมีพืน้ที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 340 ตรม.ไหล่
ทางตามสภาพ

 - 260,000  - ระยะทาง ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร

กองช่าง

162 กอ่สร้างถนน คสล.สายเขาโบสถย์างปืนตอ ซอย 3 
เชื่อม ซอย 1 ชุมชนบ้านเขาโบสถ ์ หมู่ที่ 7   ต าบลทับ
มา อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง เชื่อมหมู่ที่ 3 ต าบลน้ า
คอก(ระยะ2)

เพือ่มีเส้นทางการคมนาคมที่
ได้มาตรฐาน

กอ่สร้างถนน คสล.ยาวประมาณ  1,000 
เมตรกว้าง 6 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร 
หรือมีพืน้ที่ไม่น้อยกว่า 6,000 ตรม. ไหล่ทาง
ตามสภาพ

 - 2,730,000  - ระยะทาง ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร

กองช่าง

163 กอ่สร้างวางท่อระบายน้ าสายยางปีนตอ ซอย 5 (บ้าน
ป้าแจง)ชุมชนบ้านเขาโบสถ ์ หมู่ที่ 7 ต าบลทับมา 
อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง

เพือ่ป้องกนัและแกไ้ขปัญหา
น้ าท่วม

กอ่สร้างวางท่อระบายน้ ายาวประมาณ  102  
เมตร

 - 244,800  - ระยะทาง  ปัญหาน้ าท่วมในพืน้ที่
ได้รับการแกไ้ข

กองช่าง

164 กอ่สร้างถนนจักรยานเลียบคลองทับมา ชุมชนบ้าน      
เขาโบสถ ์ หมู่ที่ 7   ต าบลทับมา อ าเภอเมือง จังหวัด
ระยอง

เพือ่มีเส้นทางการคมนาคมที่
ได้มาตรฐาน

กอ่สร้างถนน คสล.กว้าง 1 เมตร ยาว 1,000 
เมตร หนาเฉล่ีย 0.15  เมตร

 -            500,000  - ระยะทาง ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร

กองช่าง

165 กอ่สร้างรางระบายน้ ารูปตัวยู พร้อมฝาปิดรางวี     สาย
ยางปืนตอ ซอย 4 ชุมชนบ้านเขาโบสถ ์ หมู่ที่ 7  
ต าบลทับมา อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง

เพือ่ป้องกนัและแกไ้ขปัญหา
น้ าท่วม

กอ่สร้างรางระบายน้ ารูปตัวยูพร้อมฝาปิดรางวี 
 ยาวประมาณ 200  เมตร

 -          1,048,000  - ระยะทาง มีการเชื่อมโยงระบบ
ป้องกนั และแกไ้ข
ปัญหาน้ าท่วม

กองช่าง

166 กอ่สร้างถนน คสล. พร้อมท่อระบายน้ าสายบ้าน         
ลุงแกน่(ระยะ2)ชุมชนบ้านเขาโบสถ ์ หมู่ที่ 7  ต าบล
ทับมา อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง

เพือ่มีเส้นทางการคมนาคมที่
ได้มาตรฐาน  ป้องกนัและ
แกไ้ขปัญหาน้ าท่วม

กอ่สร้างถนน คสล.กว้างประมาณ 5 เมตร 
ยาวประมาณ 80 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร
 หรือมีพืน้ที่ไม่น้อยกว่า 400 ตรม.ไหล่ทาง
ตามสภาพพร้อมท่อระบายน้ า

 -            176,000  - ระยะทาง การสัญจรสะดวกและ
แกไ้ขปัญหาน้ าท่วม

กองช่าง
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167 กอ่สร้างถนน คสล.พร้อมท่อระบายน้ าฝายน้ าล้น - รพช.
 ชุมชนบ้านเขาโบสถ ์    หมู่ที่ 7  ต าบลทับมา อ าเภอ
เมือง จังหวัดระยอง

เพือ่มีเส้นทางการคมนาคมที่
ได้มาตรฐาน  ป้องกนัและ
แกไ้ขปัญหาน้ าท่วม

กอ่สร้างถนน คสล.กว้างประมาณ  4  เมตร  
ยาวประมาณ  200 เมตร หนาเฉล่ีย  0.15  
เมตร หรือมีพืน้ที่ไม่น่อยกว่า 800 ตรม.ไหล่
ทางตามสภาพพร้อมท่อระบายน้ า

 -            480,000  - ระยะทาง การสัญจรสะดวกและ
แกไ้ขปัญหาน้ าท่วม

กองช่าง

168 กอ่สร้างถนน คสล. พร้อมท่อระบายน้ าสายดังกอ้ง 
เชื่อม สายรพช.  ชุมชนบ้านเขาโบสถ ์ หมู่ที่ 7   ต าบล
ทับมา อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง

เพือ่มีเส้นทางการคมนาคมที่
ได้มาตรฐาน  ป้องกนัและ
แกไ้ขปัญหาน้ าท่วม

กอ่สร้างถนน คสล.กว้างประมาณ 4 เมตร 
ยาวประมาณ 220 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 
เมตร หรือมีพืน้ที่ไม่น้อยกว่า 880 ตรม.ไหล่
ทางตามสภาพพร้อมท่อระบายน้ า

 -            492,800  - ระยะทาง การสัญจรสะดวกและ
แกไ้ขปัญหาน้ าท่วม

กองช่าง

169 กอ่สร้างรางระบายน้ ารูปตัวยูพร้อมฝาปิดรางวีสาย
สะพานหิน-เชื่อมสาย รพช.ชุมชนบ้านเขาโบสถ ์ หมู่ที่ 
7   ต าบลทับมา อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง

เพือ่ป้องกนัและแกไ้ขปัญหา
น้ าท่วม

กอ่สร้างรางระบายน้ ากว้างประมาณ 0.60 
เมตร ยาวประมาณ 1,000 เมตร

 -          3,000,000  - ระยะทาง มีการเชื่อมโยงระบบ
ป้องกนั และแกไ้ข
ปัญหาน้ าท่วม

กองช่าง

170 ปรับปรุงถนนลูกรังสายเล้าหมู-กะเฉด ชุมชนบ้าน     
เขาโบสถ ์ หมู่ที่ 7    ต าบลทับมา อ าเภอเมือง จังหวัด
ระยอง

เพือ่มีเส้นทางการคมนาคมที่
ได้มาตรฐาน

ปรับปรุงถนนลูกรังกว้างประมาณ 6 เมตร 
ยาวประมาณ 1,600เมตร

 -            411,900  - ระยะทาง ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร

กองช่าง

171 กอ่สร้างปรับปรุงถนนแอสฬัสท์ติกคอนกรีต เป็นถนน 
คสล.สายทุ่งนอก-เล้าไก ่ชุมชนบ้านเขาโบสถ ์ หมู่ที่ 7  
ต าบลทับมา อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง

เพือ่มีเส้นทางการคมนาคมที่
ได้มาตรฐาน

กอ่สร้างถนนแอสฟัสติกคอนกรีต กว้าง
ประมาณ 5 เมตร ยาวประมาณ 400 เมตร 
หนาเฉล่ีย 0.05  เมตร  หรือมีพืน้ที่ไม่น้อยกว่า
 2,000 ตรม.ไหล่ทางตามสภาพ

 -          1,000,000  - ระยะทาง ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร

กองช่าง

172 กอ่สร้างปรับปรุงถนนแอสฟัสติกคอนกรีตเป็นถนน 
คสล.สายบ้านสอ -มาบแอน่ ชุมชนบ้านเขาโบสถ ์หมู่ที่ 
7 ต าบลทับมา อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง

เพือ่มีเส้นทางการคมนาคมที่
ได้มาตรฐาน

กอ่สร้างปรับปรุงถนนแอสฟัสติกคอนกรีต เป็น
ถนน คสล.กว้างประมาณ 5 เมตร ยาว
ประมาณ 500 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15  เมตร 
 หรือมีพืน้ที่หม่น้อยกว่า 2,500 ตรม.ไหล่ทาง
ตามสภาพ

 -          1,625,000  - ระยะทาง ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร

กองช่าง

173 กอ่สร้างถนน คสล.พร้อมท่อระบายน้ าสายเล้าไก ่   
ซอย 3 ชุมชนบ้านเขาโบสถ ์หมู่ที่ 7 ต าบลทับมา 
อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง

เพือ่มีเส้นทางการคมนาคมที่
ได้มาตรฐาน  ป้องกนัและ
แกไ้ขปัญหาน้ าท่วม

กอ่สร้างถนน คสล.กว้างประมาณ 4 เมตร 
ยาวประมาณ 200 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 
เมตร หรือมีพืน้ที่ไม่น้อยกว่า 800 ตรม.ไหล่
ทางตามสภาพพร้อมท่อระบายน้ า

 -            450,000  - ระยะทาง การสัญจรสะดวกและ
แกไ้ขปัญหาน้ าท่วม

กองช่าง
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174 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนายวิโรจน์ ชุมชน
บ้านเขาโบสถ ์หมู่ที่ 7 ต าบลทับมา อ าเภอเมือง จังหวัด
ระยอง

เพือ่มีเส้นทางการคมนาคมที่
ได้มาตรฐาน

กอ่สร้างถนนคสล.กว้างประมาณ  5  เมตร 
ยาวประมาณ  300  เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 
เมตร หรือมีพืน้ที่ไม่น้อยกว่า 1,500  ตรม.

 - 900,000  - ระยะทาง ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร

กองช่าง

175 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ า
สายซอยลุงพงษ์ ชุมชนบ้านเขาโบสถ ์หมู่ที่ 7            
ต าบลทับมา อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง

เพือ่มีเส้นทางการคมนาคมที่
ได้มาตรฐาน  ป้องกนัและ
แกไ้ขปัญหาน้ าท่วม

กอ่สร้างถนน คสล.กว้างประมาณ  5  เมตร 
ยาวประมาณ 400  เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 
เมตร หรือมีพืน้ที่ไม่น้อยกว่า 2,000 ตรม.
ไหล่ทางตามสภาพพร้อมท่อระบายน้ า

 - 1,200,000  - ระยะทาง การสัญจรสะดวกและ
แกไ้ขปัญหาน้ าท่วม

กองช่าง

176 กอ่สร้างถนน คสล.สายมาบเตย ซอย 1 (ระยะที่ 2) 
ชุมชนบ้านเขาโบสถ ์หมู่ที่ 7 ต าบลทับมา อ าเภอเมือง 
จังหวัดระยอง

เพือ่มีเส้นทางการคมนาคมที่
ได้มาตรฐาน

กอ่สร้างถนน คสล.กว้างประมาณ  5  เมตร 
ยาวประมาณ 100  เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 
เมตร หรือมีพืน้ที่ไม่น้อยกว่า 500 ตรม.ไหล่
ทางตามสภาพพร้อมท่อระบายน้ า

 - 300,000  - ระยะทาง ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร

กองช่าง

177 กอ่สร้างถนน คสล. สายขา้งคลองจ าหรุ-บ้านสอ ระยะ
ที่2 ชุมชนบ้านเขาโบสถ ์หมู่ที่ 7 ต าบลทับมา อ าเภอ
เมือง จังหวัดระยอง

เพือ่มีเส้นทางการคมนาคมที่
ได้มาตรฐาน

กอ่สร้างถนน คสล. กว้าง 4 เมตร ยาว 200 
เมตร

 - 480,000  - ระยะทาง ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร

กองช่าง

178 กอ่สร้างท่อระบายน้ าสายขนาบ-ยางปีนตอ พร้อมบ่อพัก
 ชุมชนบ้านเขาโบสถ ์หมู่ที่ 7 ต าบลทับมา อ าเภอเมือง 
จังหวัดระยอง

เพือ่ป้องกนัและแกไ้ขปัญหา
น้ าท่วม

กอ่สร้างท่อระบายน้ า ยาว 200 เมตร  - 600,000  - ระยะทาง การสัญจรสะดวกและ
แกไ้ขปัญหาน้ าท่วม

กองช่าง

179 ปรับปรุง-ซ่อมบ ารุงถนนสายหนองหว้า-หัวหญ้าคา หมู่ที่
 5 ต าบลทับมา เชื่อมเทศบาลเมืองมาบตาพุด (ระยะที่
 2)  อ าเภอเมือง  จังหวัดระยอง

เพือ่มีเส้นทางการคมนาคมที่
ได้มาตรฐาน

ปรับปรุง-ซ่อมบ ารุงถนนกว้างประมาณ 6 เมตร
 ยาวประมาณ 2,500 เมตร ไหล่ทางขา้งละ 1
 เมตรหรือมีพืน้ที่คสล.ไม่น้อยกว่า 15,000 
ตรม. พร้อมตีเส้นการจราจร

 - 6,900,000  - ระยะทาง ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร

กบอ./อบจ.ระยอง /
ทต.ทับมา

180 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณสายส านักกะ
บาก ซอย 2 เชื่อมสายเสม็ดแดง-หัวหญ้าคา เชื่อมต่อ
ระหว่างหมู่ที่ 5 ต าบลทับมา กบัเขตเทศบาลเมืองมาบ
ตาพุด จังหวัดระยอง

เพือ่ให้มีเส้นทางการคมนาคม
ที่สะดวกได้มาตรฐาน

กอ่สร้างถนน คสล.ขนาดกว้างประมาณ 2.20 
เมตร ยาวประมาณ 400 เมตรหนาเฉล่ีย 
0.15 เมตร หรือมีพืน้ที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 
2,000 ตรม. และกอ่สร้างถนน คสล.ยาว
ประมาณ 2.20 เมตร กว้างประมาณ 4 เมตร
 หรือตามสภาพท่อบล็อคเดิมขนาดกว้าง
ประมาณ 0.60 เมตร ลึกประมาณ 0.60 เมตร

 - 2,128,000          - ระยะทาง เส้นทางคมนาคมมี
มาตรฐาน ประชาชนมี
ความสะดวกในการสัญจร

กบอ./อบจ.ระยอง /
ทต.ทับมา
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181 ปรับปรุงระบบรางระบายน้ าเชื่อมคลองหนองโพรง -
คลองกิ่ว หมู่ที่ 6 ต าบลทับมา อ าเภอเมือง จังหวัด
ระยอง

เพือ่ป้องกนัและแกไ้ขปัญหา
น้ าท่วม

ปรับปรุงระบบรางระบายน้ าเชื่อมคลองหนอง
โพรง -คลองกิ่ว

 - 29,000,000  - ระยะทาง มีการเชื่อมโยงระบบ
ป้องกนั และแกไ้ข
ปัญหาน้ าท่วม

กบอ./อบจ.ระยอง /
ทต.ทับมา

182 แกไ้ขปัญหาน้ าท่วมบริเวณหมู่บ้านริมธารหมู่ที่6 ต าบล
ทับมา อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง

เพือ่ป้องกนัและแกไ้ขปัญหา
น้ าท่วม

วางท่อผันน้ าขนาด 1.5 เมตร ความลาดชัน 
1:1000 ความยาวประมาณ 980 เมตร

 -        12,000,000  - ระยะทาง การระบายน้ าสะดวก 
ป้องกนัและแกไ้ขปัญหา
น้ าท่วม

กบอ./อบจ.ระยอง /
ทต.ทับมา

183 กอ่สร้างที่จอดรถคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณ
สวนสาธารณะชุมชนบ้านแหลมมะขาม หมู่ที่ 2 ต าบล
ทับมา อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง

เพือ่สนับสนุนส่งเสริมการ
จัดบริการสาธารณะแก่
ประชาชน

กอ่สร้างที่จอดรถคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณ
สวนสาธารณะชุมชนบ้านแหลมมะขาม หมู่ที่ 2
 ต าบลทับมา อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง

 - 2,000,000  - ร้อยละ
ครัวเรือนที่

ได้รับ
ประโยชน์

อ านวยความสะดวก
ประชาชน

กองทุนไฟฟ้าฯ/กอง
ช่าง

184 กอ่สร้างปรับปรุงถนนพร้อมท่อระบายน้ าสายแหลม
มะขาม   ชุมชนบ้านแหลมมะขาม หมู่ที่ 2 ต าบลทับมา 
เชื่อมเทศบาลเมืองมาบตาพุด  อ าเภอเมือง  จังหวัด
ระยอง

เพือ่มีเส้นทางการคมนาคมที่
ได้มาตรฐาน  ป้องกนัและ
แกไ้ขปัญหาน้ าท่วม

ถนนกว้างประมาณ 6 เมตร ยาวประมาณ 
900 เมตร หนาเฉล่ีย 0.05 เมตร หรือมีพืน้ที่
ไม่น้อยกว่า 5,400  ตรม.ไหล่ทางตามสภาพ
พร้อมวางท่อระบายน้ าขนาด Øไม่น้อยกว่า
0.80 เมตร พร้อมบ่อพักยาวประมาณ  900 
เมตร

 -          5,742,000  - ระยะทาง การสัญจรสะดวกและ
แกไ้ขปัญหาน้ าท่วม

กบอ./อบจ.ระยอง /
ทต.ทับมา

185 กอ่สร้างวางท่อบล๊อคคอนเวิร์สสายแหลมมะขาม  -     
การ์เด้นโฮม หมู่ที่ 2 เชื่อมเทศบาลต าบลเนินพระ 
อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง

เพือ่ป้องกนัและแกไ้ขปัญหา
น้ าท่วมบริเวณลุ่มน้ าทับมา

กอ่สร้างวางท่อบล๊อคคอนเวิร์ส สายแหลม
มะขาม-การ์เด้นโฮม หมู่ที่ 2 เชื่อมเทศบาล
ต าบลเนินพระ อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง

 -        20,000,000  - ระยะทาง การระบายน้ าสะดวก 
ป้องกนัและแกไ้ขปัญหา
น้ าท่วม

กบอ./อบจ.ระยอง /
ทต.ทับมา

186 กอ่สร้างปรับปรุงถนน คสล. สายแยกทางหลวง      รย
 3143 – บ้านหนองสนม ( ตอน 2) ชุมชน   บ้าน
แหลมมะขาม หมู่ที่ 2 ต าบลทับมา  อ าเภอเมือง 
จังหวัดระยอง

เพือ่ให้มีเส้นทางการคมนาคม
ที่สะดวก

ซ่อมสร้างเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กมีพืน้ที่
ไม่น้อยกว่า 2,115 ตารางเมตร 
รายละเอยีดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่
ก าหนด

 - 1,473,000  - ระยะทาง การคมนาคมสะดวกได้
มาตรฐาน

สถ./ทต.ทับมา

187 กอ่สร้างดาด คสล. คลองหนองโพรง บริเวณครัวบ่อปลา
  ชุมชนบ้านแหลมมะขาม หมู่ที่ 2 ต าบล  ทับมา  
อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง

เพือ่ให้มีเส้นทางการคมนาคม
ที่สะดวก

กอ่สร้างดาด คสล. ยาวประมาณ 100 เมตร  - 1,500,000  - ระยะทาง การคมนาคมสะดวกได้
มาตรฐาน

กองช่าง
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188 กอ่สร้างถนน คสล. สายทางเซาะ - เพลินใจ ชุมชนบ้าน
แหลมมะขาม หมู่ที่ 2 ต าบล  ทับมา  อ าเภอเมือง 
จังหวัดระยอง

เพือ่ให้มีเส้นทางการคมนาคม
ที่สะดวก

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5 เมตร
 ยาว 300 เมตร

 - 900,000  - ระยะทาง การคมนาคมสะดวกได้
มาตรฐาน

กองช่าง

189 ปรับปรุงถนนแอสฟสัติกคอนกรีตเปน็ถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางทอ่ระบายน้ า ติดต้ัง
โคมไฟประติมากรรม ถนนบา้นใน-แหลมยาง 
ชุมชนบา้นขนาบ หมูท่ี่1 ต าบลทบัมา อ าเภอ
เมือง จังหวัดระยอง

เพือ่มีเส้นทางการคมนาคมที่
ได้มาตรฐาน  ป้องกนัและ
แกไ้ขปัญหาน้ าท่วม

ช่วงที1่วางทอ่ระบายน้ าคอนกรีตเสริม
เหล็กขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง0.60เมตร
 ยาวประมาณ 665เมตร และบอ่พกั
คอนกรีตเสริมเหลกพร้อมฝาปดิ
เหล็กหล่อ 66 บอ่                        
ช่วงที2่ วางทอ่ระบายน้ าคอนกรีตเสริม
เหล็กขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60
เมตรยาวประมาณ150เมตร และบอ่พกั
คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปดิ
เหล็กหล่อ15บอ่                       
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกว้างประมาณ6
เมตร ยาวประมาณ 665 เมตร หรือมี
พื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่นอ้ยกว่า 
3990 ตารางเมตร                       
ทางเดินเทา้ปบูล็อกตัวหนอนสองข้าง
ทางมีพื้นที่ไม่นอ้ยกว่า 1330 ตาราง
เมตร                                       
เสาประติมากรรมสองข้างทางจ านวน 
66 ต้น

 - 20,525,000  - ระยะทาง การคมนาคมสะดวกได้
มาตราฐาน การระบาย
น้ าสะดวก สามารถ
ป้องกนัและแกไ้ขปัญหา
น้ าท่วม

งบตาม
แผนปฏิบติั

ราชการจังหวัด
ระยอง

190 กอ่สร้างวางทอ่ระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ชัน้3 เส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 เมตร สายทบัมา - 
เกาะพรวด ชุมชนบา้นขนาบ หมูท่ี่1 ต าบลทบัมา
 อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง

เพือ่มีเส้นทางการคมนาคมที่
ได้มาตรฐาน  ป้องกนัและ
แกไ้ขปัญหาน้ าท่วม

วางทอ่ระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 เมตร ยาว
ประมาณ 4560 เมตร และบอ่พกั
คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปดิ
เหล็กหล่อ จ านวน 456บอ่

 - 32,083,000  - ระยะทาง การระบายน้ าสะดวก 
ป้องกนัและแกไ้ขปัญหา
น้ าท่วม

งบตาม
แผนปฏิบติั

ราชการจังหวัด
ระยอง

191 กอ่สร้างปรับปรุงเส้นทางจักรยาน ต าบลทบัมา 
อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง

เพื่อใหป้ระชาชนได้ออก
ก าลังกายและมีเส้นทาง
ในการออกก าลังกายที่ได้
มาตรฐาน

ระยะทาง 1,000 เมตร  - 2,000,000  - ระยะทาง มีเส้นทางคมนาคม
ส าหรับการปั่น
จักรยานที่ได้มาตรฐาน

กองช่าง
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192 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. พร้อมรางระบายน้ า
 คสล.รูปตัวยูแบบมีฝาปดิรางวีซอยบา้นปา้
ชะออ้น ชุมชนบา้นแหลมทองหลาง หมูที่ 6    
ต าบลทบัมา อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง

เพือ่มีเส้นทางการคมนาคมที่
ได้มาตรฐาน  ป้องกนัและ
แกไ้ขปัญหาน้ าท่วม

ผิวจราจรกว้างประมาณ 4.00เมตรยาว
ประมาณ 152เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 
เมตรหรือมีพื้นที่ด าเนนิการไม่นอ้ยกว่า 
608 ตารางเมตรและรางระบายน้ า
ขนาดกว้างภายใน0.40เมตรมีความยาว
ประมาณ 149เมตร

 -  -                950,000 ระยะทาง ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร

กองช่าง

193 ปรับปรุงแกไ้ขล้างทอ่ - รางระบายน้ าถนนสาย
หนองโพรง ชุมชนบา้นแหลมทองหลาง หมูท่ี่6 
ต.ทบัมา อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง

เพือ่มีเส้นทางการคมนาคมที่
ได้มาตรฐาน  ป้องกนัและ
แกไ้ขปัญหาน้ าท่วม

รางระบายน้ ามีความยาวประมาณ
350.00เมตรและบอ่พกั3บอ่

 -  -                100,000 ระยะทาง ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร

กองช่าง

194 กอ่สร้างถนน คสล. ชายทุ่งหมูบ่า้นอมัพร ซอย
ทุ่งแสงตะวัน ชุมชนบา้นแหลมทองหลาง    หมูท่ี่
 6 ต.ทบัมา อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง

เพื่อมีเส้นทางการ
คมนาคมที่ได้มาตรฐาน

ผิวจราจรกว้างประมาณ4.00เมตรยาว
ประมาณ100เมตร

 -  -                400,000 ระยะทาง ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร

กองช่าง

195 กอ่สร้างสร้างสะพานคนเดินคลองทบัมา ชุมชน
บา้นแหลมทองหลาง    หมูท่ี่ 6 ต าบลทบัมา 
อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง

เพื่อใหป้ระชาชนมี
เส้นทางสัญจรที่สะดวก

กอ่สร้างสะพาน 1 แหง่  -  -             3,000,000 ระยะทาง ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร

กองช่าง

196 กอ่สร้างถนน คสล พร้อมรางระบายน้ ารูปตัวยู
พร้อมฝาปดิ คสล. รางวีสายหมูท่ี่ 3 ชุมชนบา้น
หนองมะหาด ต าบลทบัมา อ าเภอเมือง จังหวัด
ระยอง

เพือ่มีเส้นทางการคมนาคมที่
ได้มาตรฐาน  ป้องกนัและ
แกไ้ขปัญหาน้ าท่วม

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้องราง
ระบายน้ ารูปตัวยู กว้าง 4 เมตร ยาว 
150เมตร

 -   -             1,700,000 ระยะทาง การคมนาคมสะดวก
ได้มาตราฐาน การ
ระบายน้ าสะดวก 
สามารถปอ้งกนัและ
แกไ้ขปญัหาน้ าทว่ม

กองช่าง

197 กอ่สร้างถนน คสล. พร้อมรางระบายน้ ารูปตัวยู 
พร้อมฝาปดิ คสล. รางวีสายหนองมะหาด     
ซอย 19 หมูท่ี่ 3 ชุมชนบา้นหนองมะหาด 
ต าบลทบัมา อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง

เพือ่มีเส้นทางการคมนาคมที่
ได้มาตรฐาน  ป้องกนัและ
แกไ้ขปัญหาน้ าท่วม

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้องราง
ระบายน้ ารูปตัวยู กว้าง 4 เมตร ยาว 
400 เมตร

 -   -             3,400,000 ระยะทาง การคมนาคมสะดวก
ได้มาตราฐาน การ
ระบายน้ าสะดวก 
สามารถปอ้งกนัและ
แกไ้ขปญัหาน้ าทว่ม

กองช่าง
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198 กอ่สร้างถนน คสล. พร้อมทอ่ระบายน้ า สาย 
รพช. - สะพานแตง (ระยะ2) หมูท่ี่ 3ชุมชนบา้น
หนองมะหาด ต.ทบัมา อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง

เพือ่มีเส้นทางการคมนาคมที่
ได้มาตรฐาน  ป้องกนัและ
แกไ้ขปัญหาน้ าท่วม

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 4
เมตร ยาว 200 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่
นอ้ยกว่า 800 ตารางเมตร

 -   -                480,000 ระยะทาง การคมนาคมสะดวก
ได้มาตราฐาน การ
ระบายน้ าสะดวก 
สามารถปอ้งกนัและ
แกไ้ขปญัหาน้ าทว่ม

กองช่าง

199 กอ่สร้างรางระบายน้ ารูปตัวยูฝาปดิ คสล. รางวี 
ซอย 10 (ระยะ 2) หมูท่ี่ 3ชุมชนบา้นหนอง
มะหาด ต าบลทบัมา อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง

เพือ่มีเส้นทางการคมนาคมที่
ได้มาตรฐาน  ป้องกนัและ
แกไ้ขปัญหาน้ าท่วม

รางระบายน้ า คสล. รูปตัวยูแบบมีฝาปดิ
รางวี ขนาดกว้างภายใน ประมาณ0.40 
เมตร มีความยาวประมาณ 128 เมตร

 -  - 540,000 ระยะทาง การสัญจรสะดวกและ
แกไ้ขปัญหาน้ าท่วม

กองช่าง

200 กอ่สร้างถนน คสล.พร้อมวางทอ่ระบายน้ า ซอย
บา้นจ่าเหลิม เชือ่มสาย36 ชุมชนบา้นหนอง
มะหาดหมู่3  ต.ทบัมา อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง

เพือ่มีเส้นทางการคมนาคมที่
ได้มาตรฐาน  ป้องกนัและ
แกไ้ขปัญหาน้ าท่วม

ผิวจราจรกว้างประมาณ 5.00เมตรยาว
ประมาณ 90เมตรและวางทิ่ระบายน้ า
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60เมตรบอ่
พกั คสล. พร้อมฝาปดิเหล็กหล่อจ านวน 
16 บอ่มีความยาวทอ่รวมบอ่พกั178
เมตรหรือมีพื้นที่ด าเนนิการรวมไม่นอ้ย
กว่า 450  ตารางเมตร

 -  - 1,300,000 ระยะทาง การสัญจรสะดวกและ
แกไ้ขปัญหาน้ าท่วม

กองช่าง

201 กอ่สร้างถนน คสล พร้อมรางระบายน้ า     ซอย
ลุงใบ ชุมชนบา้นทบัมา หมูท่ี่4 ต าบล  ทบัมา 
อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง

เพื่อปอ้งกนัและแกไ้ข
ปญัหาน้ าทว่ม

ผิวจราจรรวมรางระบายน้ ากว้าง
ประมาณ 4.oo เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 
เมตร พร้อมรางระบายน้ า คสล แบบมี
ฝาปดิรางวี ขนาดกว้างภายในประมาณ 
0.44 เมตร

 -  - 540000 ระยะทาง ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร

กองช่าง

202 กอ่สร้างถนน คสล. พร้อมรางระบายน้ า ซอยปา้
มาลี ชุมชนบา้นทบัมา หมูท่ี่4 ต าบลทบัมา 
อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง

เพื่อปอ้งกนัและแกไ้ข
ปญัหาน้ าทว่ม

ผิวจราจรรวมรางระบายน้ ากว้าง
ประมาณ 4.00เมตรยาวประมาณ 65
เมตรหนาเฉล่ีย0.15เมตร พร้อมราง
ระบายน้ า คสล.แบบมีฝาปดิรางวี ขนาด
กว้างภายในประมาณ 0.40เมตร มี
ความยาวรวมประมาณ 130เมตรหรือ
มีพื้นที่ด าเนนิการรวมไม่นอ้ยกว่า 260
ตารางเมตร

 -  - 585,000 ระยะทาง ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร

กองช่าง
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203 กอ่สร้างถนน คสล. บา้นฝาย ซอย1 ชุมชนบา้น
ทบัมา หมูท่ี่4 ต าบลทบัมา อ าเภอเมือง จังหวัด
ระยอง

เพื่อมีเส้นทางการ
คมนาคมที่ได้มาตรฐาน

ผิวจราจรกว้าประมาณ 4เมตรยาว
ประมาณ 94เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 
เมตร หรือมีพื้นที่ด าเนนิการไม่นอ้ยกว่า 
376ตารางเมตร

 -  - 265,000 ระยะทาง ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร

กองช่าง

204 กอ่สร้างถนน คสล. ซอยข้างบา้นปา้หวี ชุมชน
บา้นทบัมา หมูท่ี่4 ต าบลทบัมา อ าเภอเมือง 
จังหวัดระยอง

เพื่อมีเส้นทางการ
คมนาคมที่ได้มาตรฐาน

ผิวจราจรกว้างประมาณ 4.00เมตรยาว
ประมาณ50เมตรหนาเฉล่ีย0.15เมตร
หรือมีพื้นที่ด าเนนิการไม่นอ้ยกว่า200
ตาราเมตร

 -  - 185,000 ระยะทาง ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร

กองช่าง

205 กอ่สร้างถนน คสล. บา้นฝาย ซอย1 ชุมชนบา้น
ทบัมา หมูท่ี่4 ต าบลทบัมา อ าเภอเมือง จังหวัด
ระยอง

เพื่อมีเส้นทางการ
คมนาคมที่ได้มาตรฐาน

ผิวจราจรกว้าประมาณ 4.00เมตรยาว
ประมาณ 94 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 
เมตร หรือมีพื้นที่ด าเนนิการไม่นอ้ยกว่า 
376 ตารางเมตร

 -  - 265,000 ระยะทาง ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร

กองช่าง

206 กอ่สร้างถนนลูกรัง สายรพช.-ปา้อิง้ หมูท่ี่4 
ชุมชนบา้นทบัมา หมูท่ี่4 ต าบลทบัมา อ าเภอ
เมือง จังหวัดระยอง

เพื่อมีเส้นทางการ
คมนาคมที่ได้มาตรฐาน

ขนาดผิวจราจรกว้างประมาณ 4 เมตร
ยาวประมาณ 107 เมตรหนาเฉล่ีย0.50
เมตรหรือมีพื้นที่ด าเนนิการไม่นอ้ยกว่า 
428 ตารางเมตร

 -  - 100,000 ระยะทาง ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร

กองช่าง

207 ขยายผิวจราจรถนน สายกรอกใน เชือ่ม รพช.  
ชุมชนบา้นทบัมา หมูท่ี่4 ต าบลทบัมา อ าเภอ
เมือง จังหวัดระยอง

เพื่อมีเส้นทางการ
คมนาคมที่ได้มาตรฐาน

ขยายผิวจราจร สายกรอกใน เชือ่ม รพช.
 กว้าง 6 เมตร ยาว 2,300 เมตร

 -  -           11,000,000 ระยะทาง ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร

กองช่าง

208 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายข้างบา้นปา้สาว  ชุมชน
บา้นทบัมา หมูท่ี่4 ต าบลทบัมา อ าเภอเมือง 
จังหวัดระยอง

เพื่อมีเส้นทางการ
คมนาคมที่ได้มาตรฐาน

ปรับปรุงถนนลูกรังกว้างประมาณ 4 
เมตร ยาวประมาณ 100เมตร

 -  -                  50,000 ระยะทาง ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร

กองช่าง

209 ปรับปรุงถนน คสล. สายสะพานหนิ          ซอย
 1   - สาย36 (ตรงข้ามบา้นคุณปราณี) หมูบ่า้น
สะพานหนิ หมูท่ี่8 ต าบลทบัมา อ าเภอเมือง 
จังหวัดระยอง

เพื่อมีเส้นทางการ
คมนาคมที่ได้มาตรฐาน

ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง
ประมาณ 5 เมตร ยาวประมาณ 250
เมตร

 -  -                750,000 ระยะทาง ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร

กองช่าง

210 ปรับปรุงถนน สายโรงยาง - 36 หมูท่ี่ 5 ต าบล
ทบัมา อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง

เพื่อมีเส้นทางการ
คมนาคมที่ได้มาตรฐาน

ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 
6 เมตร ยาว 440 เมตร

 -  - 1,584,000 ระยะทาง ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร

กองช่าง
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211 กอ่สร้างวางทอ่ระบายน้ า สายเขาไผ่-หวัหญ้าคา 
ระยะที2่ ชุมชนบา้นเขาไผ่ หมูท่ี่ 5 ต าบลทบัมา
 อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง

เพือ่ป้องกนัและแกไ้ขปัญหา
น้ าท่วม

กอ่สร้างทอ่ระบายน้ ายาวประมาณ 500
 เมตร

 -  - 1,750,000 ระยะทาง แกไ้ขปญัหาน้ าทว่ม กองช่าง

212 ขยายผิวจราจรถนน สายโรงยาง ชุมชนบา้นเขา
ไผ่ หมูท่ี่ 5 ต าบลทบัมา อ าเภอเมือง จังหวัด
ระยอง

เพื่อมีเส้นทางการ
คมนาคมที่ได้มาตรฐาน

ขยายผิวจราจรระยะทางประมาณ 500 
เมตร

 -  - 600,000 ระยะทาง ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร

กองช่าง

213 กอ่สร้างถนนสายชายทุ่ง พร้อมทั้งยกระดับถนน
และขยายเขตไฟฟา้ หมูท่ี่2 ต าบลทบัมา อ าเภอ
เมือง จังหวัดระยอง

เพือ่มีเส้นทางการคมนาคมที่
ได้มาตรฐาน

ยกระดับถนนพร้อมขยายเขตไฟฟา้  -  - 5,000,000 ระยะทาง ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร

กองช่าง

214 ปรับปรุงถนน คสล. ซอยลุงเจริญ และซอย 7 
เมตร ชุมชนบา้นแหลมมะขาม หมูท่ี่ 2  ต าบล
ทบัมา อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง

เพือ่มีเส้นทางการคมนาคมที่
ได้มาตรฐาน

ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
กว้าง 4 เมตร ยาว 300 เมตร

 -  - 850,000 ระยะทาง ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร

กองช่าง

215 กอ่สร้างถนน คสล. ชายทุ่งสนามกฬีาระยะ 2 
หมูท่ี่2 ต าบลทบัมา อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง

เพือ่มีเส้นทางการคมนาคมที่
ได้มาตรฐาน

ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 350 เมตร  -  - 1,100,000 ระยะทาง ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร

กองช่าง

216 กอ่สร้างทอ่ระบายน้ าพร้อมพื้นผิวจราจร สาย
กน้ทุ่ง - ถนนสุขุมวิทชุม ชนบา้นแหลมมะขาม 
หมูท่ี่ 2  ต าบลทบัมา อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง

เพือ่มีเส้นทางการคมนาคมที่
ได้มาตรฐาน  ป้องกนัและ
แกไ้ขปัญหาน้ าท่วม

ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 450 เมตร ทอ่
ระบายน้ ายาว 900 เมตร

 -  - 5,500,000 ระยะทาง ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร

กองช่าง

217 กอ่สร้างถนนลูกรัง สายบา้นปา้หมวย  ชุมชน
บา้นขนาบ หมูท่ี่ 1 ต าบลทบัมาอ าเภอเมือง 
จังหวัดระยอง

เพื่อใหป้ระชาชนมี
ทางการคมนาคมที่สะดวก

กอ่สร้างถนนลูกรัง กว้าง 4 เมตร ยาว 
160 เมตร

 -  -                200,000 ระยะทาง การสัญจรสะดวก กองช่าง

218 ปรับปรุงเส้นทางจักรยานสายทบัมา - เกาะพรวด
 ชุมชนบา้นขนาบ หมูท่ี่ 1 ต าบลทบัมาอ าเภอ
เมือง จังหวัดระยอง

เพื่อใหป้ระชาชนมีทาง
จักรยานส าหรับออกก าลัง
กาย

ขยายไหล่ทางภนนลาดยางแอสฟสัติ
กคอนกรีต กว้างประมาณ 1.50 เมตร 
ยาวรวมประมาณ 4,564 เมตร

  -  -             5,000,000 ร้อยละ
ครัวเรือนที่
ออกก าลัง

กาย

ประชาชนมีทาง
จักรยานไว้ส าหรับปั่น
จักรยานออกก าลังกาย

กองช่าง
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219 ถนนตัวอย่างสายทบัมา - เกาะพรวด ชุมชนบา้น
ขนาบ หมูท่ี่ 1 ต าบลทบัมาอ าเภอเมือง จังหวัด
ระยอง

เพื่อสร้างความสวยงามใน
การสัญจร

ปรับภูมิทศันป์ลูกต้นไม้สองข้างทาง   -  -             5,000,000 ระยะทาง ต าบลทับมามีถนนที่
สวยงาม และเป็นถนน
ตัวอย่าง

กองช่าง

220 กอ่สร้างถนน คสล. สายเกาะพรวด - น้ าคอก  
ชุมชนบา้นขนาบ หมูท่ี่ 1 ต าบลทบัมาอ าเภอ
เมือง จังหวัดระยอง

เพื่อใหป้ระชาชนมี
ทางการคมนาคมที่สะดวก

กว้าง 4 เมตร ยาว 250 เมตร หรือมี
พื้นที่ด าเนนิการไม่นอ้ยกว่า 1,000 
ตารางเมตร

 -  -                700,000 ระยะทาง การสัญจรสะดวก กองช่าง

221 กอ่สร้างถนน คสล. พร้อมวางทอ่ระบายน้ า ซอย
นายสมัย ชุมชนบา้นแหลมมะขาม หมูท่ี่ 2 
ต าบลทบัมา อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง

เพื่อใหป้ระชาชนมี
ทางการคมนาคมที่สะดวก

กว้าง 4 เมตร ยาว 250 เมตร หรือมี
พื้นที่ด าเนนิการไม่นอ้ยกว่า 1,000 
ตารางเมตร

 -  -                416,500 ระยะทาง การสัญจรสะดวก กองช่าง
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ยทุธศาสตร์การพัฒนาจงัหวดัระยอง ที ่5  สง่เสริมและพัฒนาจงัหวดัระยองให้มีความพร้อมรองรับการเข้าสูป่ระชาคมเศรษฐกิจอาเชียน 

 ตัวชี้วัด

 พ.ศ.2559  พ.ศ.2560  พ.ศ.2561  KPI 

1 ขยายเขตไฟฟา้ส่วนภูมิภาคเป็นระบบสามเฟส
พร้อมไฟฟา้ส่องสว่าง ซอย 1เชื่อม สาย 36
ชุมชนบ้านสะพานหิน หมู่ที่ 8 ต าบลทับมา 
อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟา้แสงสว่างใช้อย่าง
ทั่วถึง

ขยายเขตไฟฟา้ ระยะทาง   
ประมาณ 700 เมตร

700,000  -  - ร้อยละ
ครัวเรือนทีม่ี

ไฟฟ้าใช้

ประชาชนมีไฟฟา้
แสงสว่างใช้เพยีงพอ

กองช่าง

2 ขยายเขตไฟฟา้พร้อมเพิ่มหม้อแปลง ถนนสาย
หนองส่วย หมู่ที6่ ชุมชนบ้านแหลมทองหลาง 
ต าบลทับมา อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟา้แสงสว่างใช้อย่าง
ทั่วถึง

ขยายเขตไฟฟา้พร้อมหม้อ
แปลงมีความยาวประมาณ 
734.00เมตร

     2,000,000  -  - ร้อยละ
ครัวเรือนทีม่ี

ไฟฟ้าใช้

ประชาชนมีไฟฟา้
แสงสว่างใช้เพยีงพอ

กองช่าง

3 ขยายเขตไฟฟา้ส่วนภูมิภาคพร้อมไฟฟา้ส่องสว่าง 
ซอยโรงน้ าปลาเชื่อมซอย 2 ชุมชนบ้านสะพาน
หิน หมู่ที่ 8 ต าบลทับมา อ าเภอเมือง จังหวัด
ระยอง

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟา้แสงสว่างใช้อย่าง
ทั่วถึง

ขยายเขตไฟฟา้ ระยะทาง   
ประมาณ 500 เมตร

250,000  -  - ร้อยละ
ครัวเรือนทีม่ี

ไฟฟ้าใช้

ประชาชนมีไฟฟา้
แสงสว่างใช้เพยีงพอ

กองช่าง

4 ขยายเขตไฟฟา้พร้อมติดต้ังไฟฟา้ส่องสว่าง     
สายห้วยวัว ชุมชนบ้านเขาไผ่หมู่ที่ 5 ต าบลทับมา
  อ าเภอเมือง  จังหวัดระยอง

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟา้แสงสว่างใช้อย่าง
ทั่วถึง

ขยายเขตไฟฟา้ ระยะทาง
ประมาณ  600  เมตร

     1,800,000  -  - ร้อยละ
ครัวเรือนทีม่ี

ไฟฟ้าใช้

ประชาชนมีไฟฟา้
แสงสว่างใช้เพยีงพอ

กองช่าง

5 ขยายเขตไฟฟา้แรงสูง ซอย8ชุมชนบ้านแหลม
มะขาม หมู่ที่ 2  ต าบลทับมา อ าเภอเมือง 
จังหวัดระยอง

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟา้แสงสว่างใช้อย่าง
ทั่วถึง

ขยายเขตไฟฟา้แรงสูงพร้อม
หม้อแปลง มีความยาวประมาณ
 500 เมตร

     1,500,000  -  - ร้อยละ
ครัวเรือนทีม่ี

ไฟฟ้าใช้

ประชาชนมีไฟฟา้
แสงสว่างใช้เพยีงพอ

กองช่าง

6 ขยายเขตไฟฟา้แรงสูง บริเวณสวนสาธารณะ 
ชุมชนบ้านแหลมมะขาม หมู่ที่ 2  ต าบลทับมา 
อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟา้แสงสว่างใช้อย่าง
ทั่วถึง

ขยายเขตไฟฟา้แรงสูงพร้อม
หม้อแปลง มีความยาวประมาณ
 500 เมตร

     1,500,000  -  - ร้อยละ
ครัวเรือนทีม่ี

ไฟฟ้าใช้

ประชาชนมีไฟฟา้
แสงสว่างใช้เพยีงพอ

กองช่าง

7 ติดต้ังไฟส่องสว่างซอยลุงเมฆ ชุมชนบ้านเขาโบสถ์
 หมู่ที่ 7 ต าบลทับมา อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟา้แสงสว่างใช้อย่าง
ทั่วถึง

ติดต้ังไฟฟา้ส่องสว่างซอยลุงเมฆ
 ชุมชนบ้านเขาโบสถ์ หมู่ที่ 7

       100,000  -  - ร้อยละ
ครัวเรือนทีม่ี

ไฟฟ้าใช้

ประชาชนมีไฟฟา้
แสงสว่างใช้เพยีงพอ

กองช่าง

8 ติดต้ังไฟฟา้ส่องสว่างบริเวณสามแยกสบู่ด า 
ชุมชนบ้านแหลมทองหลาง หมู่ที่ 6 ต าบลทับมา 
อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟา้แสงสว่างใช้อย่าง
ทั่วถึง

ติดต้ังไฟฟา้ส่องสว่าง 1 ชุด  - 20,000  - ร้อยละ
ครัวเรือนทีม่ี

ไฟฟ้าใช้

ประชาชนมีไฟฟา้
แสงสว่างใช้เพยีงพอ

กองช่าง

2.ยทุธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและแหลง่น้้า

2.2 แนวทาง :  ขยายเขต  ติดต้ัง ซ่อมแซม บ้ารุงรักษาไฟฟ้าสาธารณะ

ล าดับที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)  งบประมาณ /ระยะเวลา ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
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 ตัวชี้วัด

 พ.ศ.2559  พ.ศ.2560  พ.ศ.2561  KPI 

ล าดับที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)  งบประมาณ /ระยะเวลา ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

9 ขยายเขตไฟฟา้ ซอยจ ารัส หมู่ที่ 6 ต าบลทับมา 
อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟา้แสงสว่างใช้อย่าง
ทั่วถึง

ขยายเขตไฟฟา้ระยะทาง
ประมาณ  300 เมตร

 -        180,000  - ร้อยละ
ครัวเรือนทีม่ี

ไฟฟ้าใช้

ประชาชนมีไฟฟา้
แสงสว่างใช้เพยีงพอ

กองช่าง

10 ขยายเขตไฟฟา้แรงต่ าสายแหลมไผ่ -คลองกิ่ว 
ชุมชนบ้านหนองมะหาด หมู่ที่ 3 ต าบลทับมา 
อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟา้แสงสว่างใช้อย่าง
ทั่วถึง

ขยายเขตไฟฟา้แรงต่ าสาย
แหลมไผ่ -คลองกิ่ว

 - 300,000  - ร้อยละ
ครัวเรือนทีม่ี

ไฟฟ้าใช้

ประชาชนมีไฟฟา้
แสงสว่างใช้เพยีงพอ

กองช่าง

11 ติดต้ังไฟฟา้ส่องสว่างตามจุดเส่ียง (30 ต้น )
ชุมชนบ้านหนองมะหาด หมู่ที่ 3 ต าบลทับมา 
อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟา้แสงสว่างใช้อย่าง
ทั่วถึง

ติดต้ังไฟฟา้ส่องสว่างตามจุด
เส่ียง   จ านวน  30   ต้น

 - 900,000  - ร้อยละ
ครัวเรือนทีม่ี

ไฟฟ้าใช้

ประชาชนมีไฟฟา้
แสงสว่างใช้เพยีงพอ

กองช่าง

12 ติดต้ังซ่อมแซมไฟฟา้ส่องสว่างสาย รพช. ชุมชน
บ้านหนองมะหาด หมู่ที่ 3 ต าบลทับมา อ าเภอ
เมือง จังหวัดระยอง

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟา้แสงสว่างใช้อย่าง
ทั่วถึง

ติดต้ังซ่อมแซมไฟฟา้ส่องสว่าง 
ระยะทางประมาณ 1,000 
เมตร

 - 50,000  - ร้อยละ
ครัวเรือนทีม่ี

ไฟฟ้าใช้

ประชาชนมีไฟฟา้
แสงสว่างใช้เพยีงพอ

กองช่าง

13 ติดต้ังซ่อมแซมไฟฟา้ส่องสว่างสาย รพช. ชุมชน
บ้านหนองมะหาด หมู่ที่ 3 ต าบลทับมา อ าเภอ
เมือง จังหวัดระยอง

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟา้แสงสว่างใช้อย่าง
ทั่วถึง

ติดต้ังซ่อมแซมไฟฟา้ส่องสว่าง 
ระยะทางประมาณ 300 เมตร

 - 200,000  - ร้อยละ
ครัวเรือนทีม่ี

ไฟฟ้าใช้

ประชาชนมีไฟฟา้
แสงสว่างใช้เพยีงพอ

กองช่าง

14 ขยายเขตไฟฟา้ส่องสว่างสายแหลมไผ่ ชุมชนบ้าน
ทับมา หมู่ที่ 4 ต าบลทับมา อ าเภอเมืองระยอง 
จังหวัดระยอง

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟา้แสงสว่างใช้อย่าง
ทั่วถึง

ขยายเขตไฟฟา้ส่องสว่าง 
ระยะทางประมาณ  500 เมตร

 - 900,000  - ร้อยละ
ครัวเรือนทีม่ี

ไฟฟ้าใช้

ประชาชนมีไฟฟา้
แสงสว่างใช้เพยีงพอ

กองช่าง

15 ขยายเขตไฟฟา้แรงต่ าพร้อมติดต้ังไฟส่องสว่าง
สายลุงโมทย์-โกลบอล ชุมชนบ้านทับมา หมู่ที่ 4 
ต าบลทับมา อ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟา้แสงสว่างใช้อย่าง
ทั่วถึง

ขยายเขตไฟฟา้แรงต่ า 
ระยะทางประมาณ 700  เมตร

 - 1,200,000  - ร้อยละ
ครัวเรือนทีม่ี

ไฟฟ้าใช้

ประชาชนมีไฟฟา้
แสงสว่างใช้เพยีงพอ

กองช่าง

16 ขยายเขตไฟฟา้ส่วนภูมิภาคพร้อมไฟฟา้ส่องสว่าง 
ซอย 7 ชุมชนบ้านสะพานหิน หมู่ที่ 8 ต าบลทับ
มา อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟา้แสงสว่างใช้อย่าง
ทั่วถึง

ขยายเขตไฟฟา้ ระยะทาง    
ประมาณ 300 เมตร

 - 300,000  - ร้อยละ
ครัวเรือนทีม่ี

ไฟฟ้าใช้

ประชาชนมีไฟฟา้
แสงสว่างใช้เพยีงพอ

กองช่าง

17 ขยายเขตไฟฟา้ 3  เฟส พร้อมหม้อแปลงและ
ไฟฟา้ส่องสว่างสายเสม็ดแดง -หัวหญา้คาชุมชน
บ้านเขาไผ่ หมู่ที่ 5  ต าบลทับมา  อ าเภอเมือง  
จังหวัดระยอง

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟา้แสงสว่างใช้อย่าง
ทั่วถึง

ขยายเขตไฟฟา้ 3  เฟส พร้อม
หม้อแปลงและไฟฟา้ส่องสว่าง
สายเสม็ดแดง -หัวหญา้คา

 - 300,000  - ร้อยละ
ครัวเรือนทีม่ี

ไฟฟ้าใช้

ประชาชนมีไฟฟา้
แสงสว่างใช้เพยีงพอ

กองช่าง

18 ติดต้ังไฟฟา้ส่องสว่าง ซอยป้ามะลิ   ชุมชน     
บ้านเขาไผ่  หมู่ที่ 5 ต าบลทับมา อ าเภอเมือง
ระยอง จังหวัดระยอง

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟา้แสงสว่างใช้อย่าง
ทั่วถึง

ติดต้ังไฟฟา้ส่องสว่าง ระยะทาง
 300 เมตร

 -        200,000  - ร้อยละ
ครัวเรือนทีม่ี

ไฟฟ้าใช้

ประชาชนมีไฟฟา้
แสงสว่างใช้เพยีงพอ

กองช่าง
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 ตัวชี้วัด

 พ.ศ.2559  พ.ศ.2560  พ.ศ.2561  KPI 

ล าดับที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)  งบประมาณ /ระยะเวลา ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

19 ขยายเขตไฟฟา้พร้อมติดต้ังไฟฟา้ส่องสว่าง     
สายหัวหญา้คา -หนองหว้า ชุมชนบ้านเขาไผ่ หมู่
ที่ 5 ต าบลทับมา  อ าเภอเมือง  จังหวัดระยอง

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟา้แสงสว่างใช้อย่าง
ทั่วถึง

ขยายเขตไฟฟา้ ระยะทาง
ประมาณ  600  เมตร

 -     1,800,000  - ร้อยละ
ครัวเรือนทีม่ี

ไฟฟ้าใช้

ประชาชนมีไฟฟา้
แสงสว่างใช้เพยีงพอ

กองช่าง

20 ขยายเขตไฟฟา้ สายเขาไผ่-หัวหญา้คา ชุมชนบ้าน
เขาไผ่ หมู่ที่ 5 ต าบลทับมา  อ าเภอเมือง  
จังหวัดระยอง

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟา้แสงสว่างใช้อย่าง
ทั่วถึง

ขยายเขตไฟฟา้ ระยะทาง    
ประมาณ 300 เมตร

 - 300,000  - ร้อยละ
ครัวเรือนทีม่ี

ไฟฟ้าใช้

ประชาชนมีไฟฟา้
แสงสว่างใช้เพยีงพอ

กองช่าง

21 ขยายเขตไฟฟา้แรงต่ าพร้อมไฟฟา้ส่องสว่างสาย
บ้านในซอย 2 -เกาะพรวด ชุมชนบ้านขนาบ หมู่
ที่ 1   ต าบลทับมา อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟา้แสงสว่างใช้อย่าง
ทั่วถึง

ขยายเขตไฟฟา้แรงต่ าพร้อม
ไฟฟา้ส่องสว่างระยะทาง
ประมาณ 300 เมตร

 - 300,000  - ร้อยละ
ครัวเรือนทีม่ี

ไฟฟ้าใช้

ประชาชนมีไฟฟา้
แสงสว่างใช้เพยีงพอ

กองช่าง

22 ขยายเขตไฟฟา้พร้อมติดต้ังไฟฟา้ส่องสว่าง     
สายทับมา -เกาะพรวด  ชุมชนบ้านขนาบ หมู่ที่ 1
 ต าบลทับมา อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟา้แสงสว่างใช้อย่าง
ทั่วถึง

ขยายเขตไฟฟา้พร้อมติดต้ัง
ไฟฟา้ส่องสว่าง ระยะทาง
ประมาณ 700 เมตร

 - 300,000  - ร้อยละ
ครัวเรือนทีม่ี

ไฟฟ้าใช้

ประชาชนมีไฟฟา้
แสงสว่างใช้เพยีงพอ

กองช่าง

23 ขยายเขตไฟฟา้แรงต่ าซอยรักสกุล  ชุมชนบ้าน
ขนาบ หมู่ที่ 1ต าบลทับมา อ าเภอเมือง  จังหวัด
ระยอง

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟา้แสงสว่างใช้อย่าง
ทั่วถึง

ขยายเขตไฟฟา้แรงต่ า 
ระยะทางประมาณ 300  เมตร

 - 300,000  - ร้อยละ
ครัวเรือนทีม่ี

ไฟฟ้าใช้

ประชาชนมีไฟฟา้
แสงสว่างใช้เพยีงพอ

กองช่าง

24 ติดต้ังไฟฟา้ส่องสว่างถนนสายเกาะพรวด    -
ตรอกตาช้าง ชุมชนบ้านขนาบ หมู่ที่ 1  ต าบล
ทับมา  อ าเภอเมือง  จังหวัดระยอง

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟา้แสงสว่างใช้อย่าง
ทั่วถึง

ติดต้ังไฟฟา้ส่องสว่าง ระยะทาง
ประมาณ 200 เมตร

 -        450,000  - ร้อยละ
ครัวเรือนทีม่ี

ไฟฟ้าใช้

ประชาชนมีไฟฟา้
แสงสว่างใช้เพยีงพอ

กองช่าง

25 ปรับปรุงระบบไฟฟา้สนามกีฬาเป็นระบบ 3 เฟส 
 ชุมชนบ้านขนาบ หมู่ที่ 1 ต าบลทับมา  อ าเภอ
เมือง  จังหวัดระยอง

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟา้แสงสว่างใช้อย่าง
ทั่วถึง

ปรับปรุงระบบไฟฟา้สนามกีฬา
 จ านวน 1 ชุด

 - 100,000  - ร้อยละ
ครัวเรือนทีม่ี

ไฟฟ้าใช้

ประชาชนมีไฟฟา้
แสงสว่างใช้เพยีงพอ

กองช่าง

26 ติดต้ังไฟไฮแมทบริเวณสนามกีฬา หมู่ที่ 1 ต าบล
ทับมา อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟา้แสงสว่างใช้อย่าง
ทั่วถึง

ติดต้ังไฟฟา้ส่องสว่างไฮแมท 
จ านวน 4 ต้น

 - 2,600,000  - ร้อยละ
ครัวเรือนทีม่ี

ไฟฟ้าใช้

ประชาชนมีไฟฟา้
แสงสว่างใช้เพยีงพอ

กองช่าง

27 ติดต้ังไฟฟา้ส่องสว่าง ถนนสายบ้านใน ซอย 1 
เชื่อมวัดทับมา ชุมชนบ้านขนาบ หมู่ที่ 1 ต าบล
ทับมา  อ าเภอเมือง  จังหวัดระยอง

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟา้แสงสว่างใช้อย่าง
ทั่วถึง

ขยายเขตไฟฟา้ ระยะทาง
ประมาณ 170 เมตร

 -        340,000  - ร้อยละ
ครัวเรือนทีม่ี

ไฟฟ้าใช้

ประชาชนมีไฟฟา้
แสงสว่างใช้เพยีงพอ

กองช่าง
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ได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

28 ขยายเขตไฟฟา้ส่องสว่างสายบ้านใน -น้ าคอก 
ชุมชนบ้านขนาบ หมู่ที่ 1 ต าบลทับมา อ าเภอ
เมือง จังหวัดระยอง

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟา้แสงสว่างใช้อย่าง
ทั่วถึง

ขยายเขตฟา้ส่องสว่าง 
ระยะทางประมาณ  2,000  
เมตร

 -        400,000  - ร้อยละ
ครัวเรือนทีม่ี

ไฟฟ้าใช้

ประชาชนมีไฟฟา้
แสงสว่างใช้เพยีงพอ

กองช่าง

29 ติดต้ังไฟฟา้ส่องสว่างบริเวณสนามกีฬาบ้านขนาบ
 หมู่ที่ 1 ต าบลทับมา

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟา้แสงสว่างใช้อย่าง
ทั่วถึง

ติดต้ังไฟฟา้ส่องสว่างสนามกีฬา  - 500,000  - ร้อยละ
ครัวเรือนทีม่ี

ไฟฟ้าใช้

ประชาชนมีไฟฟา้
แสงสว่างใช้เพยีงพอ

กองช่าง

30 ขยายเขตไฟฟา้แรงต่ า ซอย 2 ชุมชนบ้านขนาบ 
หมู่ที่ 1 ต าบลทับมา อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟา้แสงสว่างใช้อย่าง
ทั่วถึง

ขยายเขตไฟฟา้สาธารณะ  
ระยะทางประมาณ 300 เมตร

 - 400,000  - ร้อยละ
ครัวเรือนทีม่ี

ไฟฟ้าใช้

ประชาชนมีไฟฟา้
แสงสว่างใช้เพยีงพอ

กองช่าง

31 ขยายเขตไฟฟา้สาธารณะสายทุ่งนอก-ศาลเจ้า 
ชุมชนบ้านเขาโบสถ์ หมู่ที่ 7 ต าบลทับมา อ าเภอ
เมือง จังหวัดระยอง

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟา้แสงสว่างใช้อย่าง
ทั่วถึง

ขยายเขตไฟฟา้ ระยะทาง
ประมาณ  300 เมตร

 - 300,000  - ร้อยละ
ครัวเรือนทีม่ี

ไฟฟ้าใช้

ประชาชนมีไฟฟา้
แสงสว่างใช้เพยีงพอ

กองช่าง

32 ขยายเขตไฟฟา้สาธารณะสายขนาบ 1 ยางปีนตอ
 2  ชุมชนบ้านเขาโบสถ์ หมู่ที่ 7 ต าบลทับมา 
อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟา้แสงสว่างใช้อย่าง
ทั่วถึง

ขยายเขตไฟฟา้ ระยะทาง
ประมาณ  200 เมตร

 - 400,000  - ร้อยละ
ครัวเรือนทีม่ี

ไฟฟ้าใช้

ประชาชนมีไฟฟา้
แสงสว่างใช้เพยีงพอ

กองช่าง

33 ขยายเขตไฟฟา้สาธารณะสายทุ่งนอก-ศาลเจ้า 
ชุมชนบ้านเขาโบสถ์ หมู่ที่ 7 ต าบลทับมา อ าเภอ
เมือง จังหวัดระยอง

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟา้แสงสว่างใช้อย่าง
ทั่วถึง

ขยายเขตไฟฟา้ ระยะทาง
ประมาณ  400 เมตร

 - 500,000  - ร้อยละ
ครัวเรือนทีม่ี

ไฟฟ้าใช้

ประชาชนมีไฟฟา้
แสงสว่างใช้เพยีงพอ

กองช่าง

34 ขยายเขตไฟฟา้สายยางปืนตอ 1-ติดเขตน้ าคอก
ชุมชนบ้านเขาโบสถ์  หมู่ที่ 7 ต าบลทับมา  
อ าเภอเมือง  จังหวัดระยอง

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟา้แสงสว่างใช้อย่าง
ทั่วถึง

ขยายเขตไฟฟา้ระยะทาง
ประมาณ 76 เมตร

 -        228,000  - ร้อยละ
ครัวเรือนทีม่ี

ไฟฟ้าใช้

ประชาชนมีไฟฟา้
แสงสว่างใช้เพยีงพอ

กองช่าง

35 ขยายเขตไฟฟา้สายทุ่งนอก-ศาลเจ้า ชุมชนบ้าน
เขาโบสถ์ หมู่ที่ 7   ต าบลทับมา  อ าเภอเมือง  
จังหวัดระยอง

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟา้แสงสว่างใช้อย่าง
ทั่วถึง

 ติดต้ัง ซ่อมแซม บ ารุงรักษา
ไฟฟา้  ไฟสัญญาณเตือนจราจร

 - 600,000  - ร้อยละ
ครัวเรือนทีม่ี

ไฟฟ้าใช้

ประชาชนมีไฟฟา้
แสงสว่างใช้เพยีงพอ

กองช่าง

36 ขยายเขตไฟฟา้พร้อมติดต้ังไฟฟา้ส่องสว่าง      
สายเขาโบสถ์ -ทุ่งนอก     ชุมชนบ้านเขาโบสถ์  
หมู่ที่ 7 ต าบลทับมา  อ าเภอเมือง  จังหวัดระยอง

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟา้แสงสว่างใช้อย่าง
ทั่วถึง

ขยายเขตไฟฟา้ ระยะทาง
ประมาณ  500  เมตร

 -     1,500,000  - ร้อยละ
ครัวเรือนทีม่ี

ไฟฟ้าใช้

ประชาชนมีไฟฟา้
แสงสว่างใช้เพยีงพอ

กองช่าง
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ที่รับผิดชอบ

37 ติดต้ังไฟไฮแมสถนนสาย36 (บางนา-ตราด) เขต
ต าบลทับมา อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟา้แสงสว่างใช้อย่าง
ทั่วถึง

ติดต้ังโคมไฟฟา้ส่องส่วาง 
จ านวน 23 ต้น ยาวประมาณ 
2500 เมตร

 -        951,000  - ร้อยละ
ครัวเรือนทีม่ี

ไฟฟ้าใช้

ประชาชนมีไฟฟา้
แสงสว่างใช้เพยีงพอ

งบกองทุน
โรงไฟฟา้ฯ

38 ขยายเขตไฟฟา้ส่องสว่างสายบ้านคุณสวรรค์ 
เชื่อม สาย 36 หมู่ที่ 6  ต าบลทับมา อ าเภอเมือง
 จังหวัดระยอง

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟา้แสงสว่างใช้อย่าง
ทั่วถึง

ขยายเขตฟา้ส่องสว่าง 
ระยะทางประมาณ  350  เมตร

 -  -        300,000 ร้อยละ
ครัวเรือนทีม่ี

ไฟฟ้าใช้

ประชาชนมีไฟฟา้
แสงสว่างใช้เพยีงพอ

กองช่าง

39 ขยายเขตไฟฟา้สายหนองโพรง 2 - หมู่บ้าน
พรรณา -หมู่บ้านวลีแลนด์  หมู่ที่ 6 ต าบลทับมา 
 อ าเภอเมือง  จังหวัดระยอง

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟา้แสงสว่างใช้อย่าง
ทั่วถึง

ขยายเขตไฟฟา้ระยะทาง
ประมาณ 200 เมตร

 -  -        200,000 ร้อยละ
ครัวเรือนทีม่ี

ไฟฟ้าใช้

ประชาชนมีไฟฟา้
แสงสว่างใช้เพยีงพอ

กองช่าง

40 ขยายเขตไฟฟา้ส่องสว่างสายหนองโพรง        
เชื่อม สาย รพช.     (สบู่ด า) ชุมชนบ้านแหลม
ทองหลาง หมู่ที่ 6 ต าบลทับมา  อ าเภอเมือง  
จังหวัดระยอง

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟา้แสงสว่างใช้อย่าง
ทั่วถึง

ขยายเขตไฟฟา้ ระยะทาง
ประมาณ 221 เมตร

 -  - 221,000 ร้อยละ
ครัวเรือนทีม่ี

ไฟฟ้าใช้

ประชาชนมีไฟฟา้
แสงสว่างใช้เพยีงพอ

กองช่าง

41 ขยายเขตไฟฟา้พร้อมติดต้ังไฟฟา้ส่องสว่างสาย
หนองโพรง-แหลมทองหลางสาย 2  ชุมชนบ้าน
แหลมทองหลาง  หมู่ที่ 6  ต าบลทับมา  อ าเภอ
เมือง  จังหวัดระยอง

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟา้แสงสว่างใช้อย่าง
ทั่วถึง

ประมาณ 450 เมตร ติดต้ังไฟ
รายทางพร้อมพาดสาย
ระยะทางประมาณ 650 เมตร

 -  -          45,000 ร้อยละ
ครัวเรือนทีม่ี

ไฟฟ้าใช้

ประชาชนมีไฟฟา้
แสงสว่างใช้เพยีงพอ

กองช่าง

42 ติดต้ังไฟฟา้ส่องสว่าง ชุมชนบ้านแหลมทองหลาง 
 หมู่ที่ 6    ต าบลทับมา  อ าเภอเมือง  จังหวัด
ระยอง

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟา้แสงสว่างใช้อย่าง
ทั่วถึง

ติดต้ังไฟฟา้ส่องสว่างตามจุดเส่ียง  -  - 100,000 ร้อยละ
ครัวเรือนทีม่ี

ไฟฟ้าใช้

ประชาชนมีไฟฟา้
แสงสว่างใช้เพยีงพอ

กองช่าง

43 ติดต้ังไฟฟา้ส่องสว่างรายทาง ซอยทวีลาภ ชุมชน
บ้านแหลมทองหลาง  หมู่ที่ 6 ต าบลทับมา  
อ าเภอเมือง  จังหวัดระยอง

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟา้แสงสว่างใช้อย่าง
ทั่วถึง

ติดต้ังไฟฟา้ส่องสว่าง  
ระยะทางประมาณ 180 เมตร

 -  -        180,000 ร้อยละ
ครัวเรือนทีม่ี

ไฟฟ้าใช้

ประชาชนมีไฟฟา้
แสงสว่างใช้เพยีงพอ

กองช่าง

44 ติดต้ังไฟฟา้ส่องสว่างเลียบถนนบายพาส ม. 6 
(กรมทางหลวง) ชุมชนบ้านแหลมทองหลาง  หมู่
ที่ 6 ต าบลทับมา  อ าเภอเมือง  จังหวัดระยอง

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟา้แสงสว่างใช้อย่าง
ทั่วถึง

ติดต้ังไฟฟา้ส่องสว่าง ระยะทาง
ประมาณ 100 เมตร

 -  - 100,000 ร้อยละ
ครัวเรือนทีม่ี

ไฟฟ้าใช้

ประชาชนมีไฟฟา้
แสงสว่างใช้เพยีงพอ

กองช่าง
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45 ขยายเขตไฟฟา้ส่องสว่างซอยทองอินทร์สวัสด์ิ 
ชุมชนบ้านแหลมทองหลาง หมู่ที่ 6 ต าบลทับมา 
 อ าเภอเมือง  จังหวัดระยอง

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟา้แสงสว่างใช้อย่าง
ทั่วถึง

ติดต้ังไฟฟา้สาธารณะ 
ระยะทางประมาณ  400 เมตร

 -  - 250,000 ร้อยละ
ครัวเรือนทีม่ี

ไฟฟ้าใช้

ประชาชนมีไฟฟา้
แสงสว่างใช้เพยีงพอ

กองช่าง

46 ขยายเขตไฟฟา้ส่องสว่างซอยสัมฤทธ์ิชุมชนบ้าน
แหลมทองหลาง หมู่ที่ 6 ต าบลทับมา  อ าเภอ
เมือง  จังหวัดระยอง

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟา้แสงสว่างใช้อย่าง
ทั่วถึง

ติดต้ังไฟฟา้สาธารณะ 
ระยะทางประมาณ  400 เมตร

 -  - 250,000 ร้อยละ
ครัวเรือนทีม่ี

ไฟฟ้าใช้

ประชาชนมีไฟฟา้
แสงสว่างใช้เพยีงพอ

กองช่าง

47 ขยายเขตไฟฟา้ส่องสว่างซอยลุงมิ่ง ชุมชนบ้าน
แหลมทองหลาง หมู่ที่ 6 ต าบลทับมา  อ าเภอ
เมือง  จังหวัดระยอง

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟา้แสงสว่างใช้อย่าง
ทั่วถึง

ติดต้ังไฟฟา้สาธารณะ 
ระยะทางประมาณ  400 เมตร

 -  - 250,000 ร้อยละ
ครัวเรือนทีม่ี

ไฟฟ้าใช้

ประชาชนมีไฟฟา้
แสงสว่างใช้เพยีงพอ

กองช่าง

48 ขยายเขตไฟฟา้สายหนองโพรง 2 ชุมชนบ้าน
แหลมทองหลาง หมู่ที่ 6 ต าบลทับมา  อ าเภอ
เมือง  จังหวัดระยอง

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟา้แสงสว่างใช้อย่าง
ทั่วถึง

ขยายเขตไฟฟา้ส่องสว่าง 
ระยะทางประมาณ  350  เมตร

 -  -        175,000 ร้อยละ
ครัวเรือนทีม่ี

ไฟฟ้าใช้

ประชาชนมีไฟฟา้
แสงสว่างใช้เพยีงพอ

กองช่าง

49 ติดต้ังไฟฟา้ส่องสว่างสายป้าหมด    ชุมชนบ้าน
ทับมา หมู่ที่ 4 ต าบลทับมา อ าเภอเมืองระยอง 
จังหวัดระยอง

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟา้แสงสว่างใช้อย่าง
ทั่วถึง

ติดต้ังไฟฟา้ส่องสว่างระยะทาง
ประมาณ 300 เมตร

 -  - 400,000 ร้อยละ
ครัวเรือนทีม่ี

ไฟฟ้าใช้

ประชาชนมีไฟฟา้
แสงสว่างใช้เพยีงพอ

กองช่าง

50 ขยายเขตไฟฟา้ซอยลุงจันทร์ ออกบ้านสว่าง หมู่ที่
 4 ต าบลทับมา  อ าเภอเมือง  จังหวัดระยอง

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟา้แสงสว่างใช้อย่าง
ทั่วถึง

ขยายเขตไฟฟา้ ระยะทาง
ประมาณ  300  เมตร

 -  -        200,000 ร้อยละ
ครัวเรือนทีม่ี

ไฟฟ้าใช้

ประชาชนมีไฟฟา้
แสงสว่างใช้เพยีงพอ

กองช่าง

51 ขยายเขตไฟฟา้พร้อมติดต้ังไฟฟา้ส่องสว่างซอยลุง
โมทย์ - เล่ียงเมือง สาย 36  ชุมชนบ้านทับมา 
หมู่ที่ 4 ต าบลทับมา  อ าเภอเมือง  จังหวัดระยอง

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟา้แสงสว่างใช้อย่าง
ทั่วถึง

ขยายเขตไฟฟา้ ระยะทาง
ประมาณ 600  เมตร

 -  -        600,000 ร้อยละ
ครัวเรือนทีม่ี

ไฟฟ้าใช้

ประชาชนมีไฟฟา้
แสงสว่างใช้เพยีงพอ

กองช่าง

52 ขยายเขตไฟฟา้ซอยกรอกใน-ลุงผล  หมู่ที่ 4 
ต าบลทับมา  อ าเภอเมือง  จังหวัดระยอง

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟา้แสงสว่างใช้อย่าง
ทั่วถึง

ขยายเขตไฟฟา้ ระยะทาง
ประมาณ 300  เมตร

 -  -        300,000 ร้อยละ
ครัวเรือนทีม่ี

ไฟฟ้าใช้

ประชาชนมีไฟฟา้
แสงสว่างใช้เพยีงพอ

กองช่าง

53 ขยายเขตไฟฟา้พร้อมแสงสว่างสายกรอกพรวด-
บ้านสอ  ชุมชนบ้านทับมา หมู่ที่ 4 ต าบลทับมา 
 อ าเภอเมือง  จังหวัดระยอง

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟา้แสงสว่างใช้อย่าง
ทั่วถึง

ติดต้ังโคมไฟระยะทางประมาณ
 300 เมตร

 -  -        115,000 ร้อยละ
ครัวเรือนทีม่ี

ไฟฟ้าใช้

ประชาชนมีไฟฟา้
แสงสว่างใช้เพยีงพอ

กองช่าง
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54 ซ่อมแซมไฟฟา้ส่องสว่างสายทับมา -คลองช้าง
ตาย (ทางหลวง)ชุมชนบ้านทับมา หมู่ที่ 4  
ต าบลทับมา  อ าเภอเมือง  จังหวัดระยอง

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟา้แสงสว่างใช้อย่าง
ทั่วถึง

ซ่อมแซมไฟฟา้ส่องสว่าง
ระยะทางประมาณ  5,000   
เมตร

 -  -        500,000 ร้อยละ
ครัวเรือนทีม่ี

ไฟฟ้าใช้

ประชาชนมีไฟฟา้
แสงสว่างใช้เพยีงพอ

กองช่าง

55 ขยายเขตไฟฟา้สาธารณะ (โคมต๊ักแตน )        
สายรพช.-บ้านสอ  ชุมชนบ้านทับมา หมู่ที่ 4  
ต าบลทับมา  อ าเภอเมือง  จังหวัดระยอง

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟา้แสงสว่างใช้อย่าง
ทั่วถึง

ขยายเขตไฟฟา้สาธารณะ (โคม
ต๊ักแตน ) ระยะทางประมาณ 
500 เมตร

 -  - 50,000 ร้อยละ
ครัวเรือนทีม่ี

ไฟฟ้าใช้

ประชาชนมีไฟฟา้
แสงสว่างใช้เพยีงพอ

กองช่าง

56 ติดต้ังไฟฟา้ส่องสว่างสายทับมา -บ้านสอ      
ชุมชนบ้านทับมา หมู่ที่ 4  ต าบลทับมา  อ าเภอ
เมือง  จังหวัดระยอง

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟา้แสงสว่างใช้อย่าง
ทั่วถึง

ติดต้ังไฟฟา้ ระยะทาง  
ประมาณ 500  เมตร

 -  -        375,000 ร้อยละ
ครัวเรือนทีม่ี

ไฟฟ้าใช้

ประชาชนมีไฟฟา้
แสงสว่างใช้เพยีงพอ

กองช่าง

57 ติดต้ังไฟฟา้ส่องสว่าง ซอยราชพฤกษ-์สาย36 
(บ้านลุงช่วย)  ชุมชนบ้านทับมา หมู่ที่ 4  ต าบล
ทับมา  อ าเภอเมือง  จังหวัดระยอง

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟา้แสงสว่างใช้อย่าง
ทั่วถึง

ติดต้ังไฟฟา้ส่องสว่าง(โคม
ต๊ักแตน)ช่วงที่1จ านวน9ต้น
หรือมีความยาวรวมไม่น้อยกว่า
325.000เมตร ช่วงที2่ 
จ านวน14ต้นหรือมีความยาว
ไม่น้อยกว่า 521.00เมตร 
พร้อมติดต้ังหม้อแปลงไฟฟา้

 -  - 1,240,000 ร้อยละ
ครัวเรือนทีม่ี

ไฟฟ้าใช้

ประชาชนมีไฟฟา้
แสงสว่างใช้เพยีงพอ

กองช่าง

58 ติดต้ังไฟฟา้ส่องสว่าง ซอยจ่าโอ๋  ชุมชนบ้านทับมา
 หมู่ที่ 4  ต าบลทับมา  อ าเภอเมือง  จังหวัด
ระยอง

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟา้แสงสว่างใช้อย่าง
ทั่วถึง

ติดต้ังไฟฟา้ส่องสว่าง(โคม
ต๊ักแตน)จ านวน2ต้นหรือมี
ความยาวรวมไม่น้อยกว่า
53.00เมตร

 -  - 90,000 ร้อยละ
ครัวเรือนทีม่ี

ไฟฟ้าใช้

ประชาชนมีไฟฟา้
แสงสว่างใช้เพยีงพอ

กองช่าง

59 ติดต้ังไฟฟา้ส่องสว่าง ซอยบ้านลุงไหว-เชื่อมสาย
36 (โคมต๊ักแตน)  ชุมชนบ้านทับมา หมู่ที่ 4  
ต าบลทับมา  อ าเภอเมือง  จังหวัดระยอง

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟา้แสงสว่างใช้อย่าง
ทั่วถึง

ติดต้ังไฟฟา้ส่องสว่าง(โคม
ต๊ักแตน)จ านวน25ต้นหรือมี
ความยาวรวมไม่น้อยกว่า
946.00เมตรพร้อมติดต้ังหม้อ
แปลงไฟฟา้

 -  - 1,325,000 ร้อยละ
ครัวเรือนทีม่ี

ไฟฟ้าใช้

ประชาชนมีไฟฟา้
แสงสว่างใช้เพยีงพอ

กองช่าง

60 ขยายเขตไฟฟา้สาธารณะสะพานหิน ซอย 3 
(ทรัพย์สิน) ชุมชนบ้านสะพานหิน  หมู่ที่ 8  
ต าบลทับมา  อ าเภอเมือง  จังหวัดระยอง

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟา้แสงสว่างใช้อย่าง
ทั่วถึง

ขยายเขตไฟฟา้ ระยะทาง   
ประมาณ 150 เมตร

 -  - 150,000 ร้อยละ
ครัวเรือนทีม่ี

ไฟฟ้าใช้

ประชาชนมีไฟฟา้
แสงสว่างใช้เพยีงพอ

กองช่าง
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61 ขยายเขตไฟฟา้สาธารณะ สะพานหิน ซอย 5 
(สามพี่น้อง)ชุมชนบ้านสะพานหิน  หมู่ที่ 8  
ต าบลทับมา  อ าเภอเมือง  จังหวัดระยอง

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟา้แสงสว่างใช้อย่าง
ทั่วถึง

ขยายเขตไฟฟา้ ระยะทาง  
ประมาณ 150 เมตร

 -  - 160,000 ร้อยละ
ครัวเรือนทีม่ี

ไฟฟ้าใช้

ประชาชนมีไฟฟา้
แสงสว่างใช้เพยีงพอ

กองช่าง

62 ขยายเขตไฟฟา้สาธารณะสายสะพานหิน ซอย 1 
เชื่อม สาย 36 ชุมชนบ้านสะพานหิน หมู่ที่ 8 
ต าบลทับมา อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟา้แสงสว่างใช้อย่าง
ทั่วถึง

ขยายเขตไฟฟา้สาธารณะ  
ระยะทางประมาณ 150 เมตร

 -  - 300,000 ร้อยละ
ครัวเรือนทีม่ี

ไฟฟ้าใช้

ประชาชนมีไฟฟา้
แสงสว่างใช้เพยีงพอ

กองช่าง

63 ติดต้ังไฟฟา้สาธารณะ ซอยต้นโพธ์ิ -ชอย 4 
ชุมชนบ้านสะพานหิน  หมู่ที่ 8   ต าบลทับมา  
อ าเภอเมือง  จังหวัดระยอง

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟา้แสงสว่างใช้อย่าง
ทั่วถึง

ติดต้ังไฟฟา้สาธารณะ   จ านวน
  7  ต้น

 -  - 50,000 ร้อยละ
ครัวเรือนทีม่ี

ไฟฟ้าใช้

ประชาชนมีไฟฟา้
แสงสว่างใช้เพยีงพอ

กองช่าง

64 ขยายเขตไฟฟา้สาธารณะซอยบ้านลุงผูก ชุมชน
บ้านสะพานหิน  หมู่ที่ 8   ต าบลทับมา  อ าเภอ
เมือง  จังหวัดระยอง

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟา้แสงสว่างใช้อย่าง
ทั่วถึง

ขยายเขตไฟฟา้ ระยะทาง
ประมาณ 300 เมตร

 -  - 300,000 ร้อยละ
ครัวเรือนทีม่ี

ไฟฟ้าใช้

ประชาชนมีไฟฟา้
แสงสว่างใช้เพยีงพอ

กองช่าง

65 ติดต้ังไฟฟา้ส่องสว่าง สายห้วยวัว-สาย 36  
ชุมชนบ้านเขาไผ่  หมู่ที่ 5 ต าบลทับมา อ าเภอ
เมืองระยอง จังหวัดระยอง

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟา้แสงสว่างใช้อย่าง
ทั่วถึง

ติดต้ังไฟฟา้ส่องสว่าง ระยะทาง
 500 เมตร

 -  - 500,000 ร้อยละ
ครัวเรือนทีม่ี

ไฟฟ้าใช้

ประชาชนมีไฟฟา้
แสงสว่างใช้เพยีงพอ

กองช่าง

66 ขยายเขตไฟฟา้สายหนองหว้า เชื่อมสาย 36 
พร้อมไฟรายทาง ชุมชนบ้านเขาไผ่ หมู่ที่ 5   
ต าบลทับมา  อ าเภอเมือง  จังหวัดระยอง

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟา้แสงสว่างใช้อย่าง
ทั่วถึง

ขยายเขตไฟฟา้สายหนองหว้า 
เชื่อมสาย 36 พร้อมไฟรายทาง

 -  - 200,000 ร้อยละ
ครัวเรือนทีม่ี

ไฟฟ้าใช้

ประชาชนมีไฟฟา้
แสงสว่างใช้เพยีงพอ

กองช่าง

67 ติดต้ังโคมไฟบริเวณส่ีแยก(บ้านป้าค า) ชุมชนบ้าน
เขาไผ่ หมู่ที่ 5 ต าบลทับมา  อ าเภอเมือง  
จังหวัดระยอง

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟา้แสงสว่างใช้อย่าง
ทั่วถึง

ติดต้ังโคมไฟบริเวณส่ีแยก(บ้าน
ป้าค า) จ านวน  1  ชุด

 -  - 50,000 ร้อยละ
ครัวเรือนทีม่ี

ไฟฟ้าใช้

ประชาชนมีไฟฟา้
แสงสว่างใช้เพยีงพอ

กองช่าง

68 ขยายเขตไฟฟา้ส่องสว่างซอยบ้านชุมพร  ชุมชน
บ้านเขาไผ่      หมู่ที่ 5 ต าบลทับมา อ าเภอเมือง
 จังหวัดระยอง

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟา้แสงสว่างใช้อย่าง
ทั่วถึง

ขยายเขตไฟฟา้ส่องสว่าง 
ระยะทางประมาณ 200 เมตร

 -  - 200,000 ร้อยละ
ครัวเรือนทีม่ี

ไฟฟ้าใช้

ประชาชนมีไฟฟา้
แสงสว่างใช้เพยีงพอ

กองช่าง

69 ติดต้ังไฟฟา้สาธารณะ สายหนองหว้า ซอย  1  
ชุมชนบ้านเขาไผ่ หมู่ที่ 5 ต าบลทับมา  อ าเภอ
เมือง  จังหวัดระยอง

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟา้แสงสว่างใช้อย่าง
ทั่วถึง

ติดต้ังไฟฟา้พร้อมติดต้ังโคม
ไฟฟา้ ระยะทางประมาณ 489
 เมตร

 -  -        100,000 ร้อยละ
ครัวเรือนทีม่ี

ไฟฟ้าใช้

ประชาชนมีไฟฟา้
แสงสว่างใช้เพยีงพอ

กองช่าง
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 ตัวชี้วัด

 พ.ศ.2559  พ.ศ.2560  พ.ศ.2561  KPI 

ล าดับที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)  งบประมาณ /ระยะเวลา ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

70 ขยายเขตไฟฟา้ 3 เฟส สายห้วยวัว เชื่อม       
สาย36(ช่วงบ้านลุงต๊ิด) ชุมชนบ้านเขาไผ่ หมู่ที่ 5
   ต าบลทับมา  อ าเภอเมือง  จังหวัดระยอง

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟา้แสงสว่างใช้อย่าง
ทั่วถึง

ขยายเขตไฟฟา้ 3 เฟส สาย
ห้วยวัว เชื่อมสาย36(ช่วงบ้าน
ลุงต๊ิด)

 -  - 300,000 ร้อยละ
ครัวเรือนทีม่ี

ไฟฟ้าใช้

ประชาชนมีไฟฟา้
แสงสว่างใช้เพยีงพอ

กองช่าง

71 ติดต้ังไฟฟา้สาธารณะสายหนองตอง  ชุมชนบ้าน
แหลมมะขาม หมู่ที่ 2  ต าบลทับมา อ าเภอเมือง 
จังหวัดระยอง

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟา้แสงสว่างใช้อย่าง
ทั่วถึง

ติดต้ังไฟฟา้สาธารณ ระยะทาง
ประมาณ 400 เมตร

 -  -        600,000 ร้อยละ
ครัวเรือนทีม่ี

ไฟฟ้าใช้

ประชาชนมีไฟฟา้
แสงสว่างใช้เพยีงพอ

กองช่าง

72 ติดต้ังไฟฟา้สาธารณะสายบ้านฟา้พงษ์      
ชุมชนบ้านแหลมมะขาม หมู่ที่ 2  ต าบลทับมา 
อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟา้แสงสว่างใช้อย่าง
ทั่วถึง

ติดต้ังไฟฟา้สาธารณะระยะทาง
ประมาณ 300 เมตร

 -  -        450,000 ร้อยละ
ครัวเรือนทีม่ี

ไฟฟ้าใช้

ประชาชนมีไฟฟา้
แสงสว่างใช้เพยีงพอ

กองช่าง

73 ติดต้ังไฟรายทางถนนสายชายทุ่ง  ชุมชนบ้าน
แหลมมะขาม    หมู่ที่ 2   ต าบลทับมา  อ าเภอ
เมือง  จังหวัดระยอง

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟา้แสงสว่างใช้อย่าง
ทั่วถึง

ติดต้ังไฟรายทางถนนสายชาย
ทุ่ง  ระยะทางประมาณ  600 
เมตร

 -  - 500,000 ร้อยละ
ครัวเรือนทีม่ี

ไฟฟ้าใช้

ประชาชนมีไฟฟา้
แสงสว่างใช้เพยีงพอ

กองช่าง

74 ติดต้ังไฟฟา้ส่องสว่างสายหมู่บ้านการเคหะเชื่อม
สายเล่ียงเมือง ชุมชนบ้านแหลมมะขาม หมู่ที่ 2 
ต าบลทับมา  อ าเภอเมือง  จังหวัดระยอง

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟา้แสงสว่างใช้อย่าง
ทั่วถึง

ติดต้ังไฟฟา้ส่องสว่างระยะทาง
ประมาณ 500 เมตร

 -  -          50,000 ร้อยละ
ครัวเรือนทีม่ี

ไฟฟ้าใช้

ประชาชนมีไฟฟา้
แสงสว่างใช้เพยีงพอ

กองช่าง

75 ขยายเขตไฟฟา้ ซอยถวิล  ชุมชนบ้านแหลม
มะขาม หมู่ที่ 2  ต าบลทับมา  อ าเภอเมือง  
จังหวัดระยอง

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟา้แสงสว่างใช้อย่าง
ทั่วถึง

ขยายเขตไฟฟา้   ระยะทาง
ประมาณ  900  เมตร

 -  -        900,000 ร้อยละ
ครัวเรือนทีม่ี

ไฟฟ้าใช้

ประชาชนมีไฟฟา้
แสงสว่างใช้เพยีงพอ

กองช่าง

76 ขยายเขตไฟฟา้พร้อมติดต้ังไฟฟา้ส่องสว่าง     
ซอยทางเซาะตลอดเส้นทาง  ชุมชนบ้าน     
แหลมมะขาม หมู่ที่ 2 ต าบลทับมา  อ าเภอเมือง 
 จังหวัดระยอง

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟา้แสงสว่างใช้อย่าง
ทั่วถึง

ขยายเขตไฟฟา้ ระยะทาง
ประมาณ  450  เมตร

 -  -        450,000 ร้อยละ
ครัวเรือนทีม่ี

ไฟฟ้าใช้

ประชาชนมีไฟฟา้
แสงสว่างใช้เพยีงพอ

กองช่าง
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 ตัวชี้วัด

 พ.ศ.2559  พ.ศ.2560  พ.ศ.2561  KPI 

ล าดับที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)  งบประมาณ /ระยะเวลา ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

77 ขยายเขตไฟฟา้พร้อมติดต้ังไฟฟา้ส่องสว่าง     
ซอยป้าย้อยหนองตอง ชุมชนบ้านแหลมมะขาม
หมู่ที่ 2   ต าบลทับมา  อ าเภอเมือง  จังหวัด
ระยอง

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟา้แสงสว่างใช้อย่าง
ทั่วถึง

ขยายเขตไฟฟา้ ระยะทาง
ประมาณ 200  เมตร

 -  - 600,000 ร้อยละ
ครัวเรือนทีม่ี

ไฟฟ้าใช้

ประชาชนมีไฟฟา้
แสงสว่างใช้เพยีงพอ

กองช่าง

78 ขยายเขตไฟฟา้พร้อมติดต้ังไฟฟา้ส่องสว่าง ซอย 5
 เชื่อม ซอย 2   ชุมชนบ้านแหลมมะขาม หมู่ที่ 2
   ต าบลทับมา  อ าเภอเมือง  จังหวัดระยอง

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟา้แสงสว่างใช้อย่าง
ทั่วถึง

การขยายเขตไฟฟา้  ระยะทาง
ประมาณ  900  เมตร

 -  -     1,000,000 ร้อยละ
ครัวเรือนทีม่ี

ไฟฟ้าใช้

ประชาชนมีไฟฟา้
แสงสว่างใช้เพยีงพอ

กองช่าง

79 ขยายเขตไฟฟา้ ถนนสายการ์เด้นโฮม  ชุมชน
บ้านแหลมมะขาม หมู่ที่ 2 ต าบลทับมา  อ าเภอ
เมือง  จังหวัดระยอง

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟา้แสงสว่างใช้อย่าง
ทั่วถึง

 ขยายเขตไฟฟา้  ระยะทาง
ประมาณ  600  เมตร

 -  -        700,000 ร้อยละ
ครัวเรือนทีม่ี

ไฟฟ้าใช้

ประชาชนมีไฟฟา้
แสงสว่างใช้เพยีงพอ

กองช่าง

80 ขยายเขตไฟฟา้ ซอย 6  ชุมชนบ้านแหลมมะขาม 
  หมู่ที่ 2   ต าบลทับมา  อ าเภอเมือง  จังหวัด
ระยอง

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟา้แสงสว่างใช้อย่าง
ทั่วถึง

ขยายเขตไฟฟา้ ระยะทาง
ประมาณ 128 เมตร

 -  - 50,000 ร้อยละ
ครัวเรือนทีม่ี

ไฟฟ้าใช้

ประชาชนมีไฟฟา้
แสงสว่างใช้เพยีงพอ

กองช่าง

81 ขยายเขตไฟฟา้พร้อมติดต้ังไฟฟา้ส่องสว่าง     
ซอยป้าพงษ์  ชุมชนบ้านแหลมมะขาม หมู่ที่ 2 
ต าบลทับมา  อ าเภอเมือง  จังหวัดระยอง

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟา้แสงสว่างใช้อย่าง
ทั่วถึง

ขยายเขตไฟฟา้  ระยะทาง
ประมาณ   150  เมตร

 -  -        150,000 ร้อยละ
ครัวเรือนทีม่ี

ไฟฟ้าใช้

ประชาชนมีไฟฟา้
แสงสว่างใช้เพยีงพอ

กองช่าง

82 ขยายเขตไฟฟา้สนามกีฬา ชุมชนบ้านแหลม
มะขาม หมู่ที่ 2 ต าบลทับมา อ าเภอเมือง จังหวัด
ระยอง

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟา้แสงสว่างใช้อย่าง
ทั่วถึง

ขยายเขตไฟฟา้ ระยะทาง
ประมาณ 1,000 เมตร

 -  - 1,500,000 ร้อยละ
ครัวเรือนทีม่ี

ไฟฟ้าใช้

ประชาชนมีไฟฟา้
แสงสว่างใช้เพยีงพอ

83 ติดต้ังไฟฟา้ส่องสว่าง(โคมต๊ักแตน) สายชานเมือง
 - เกาะพรวด ชุมชนบ้านขนาบ หมู่ที่ 1 ต าบล
ทับมา อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟา้แสงสว่างใช้อย่าง
ทั่วถึง

ติดต้ังโคมไฟต๊ักแตน ยาว 970 
เมตร จ านวน 25 ต้น

 -  -     1,200,000 ร้อยละ
ครัวเรือนทีม่ี

ไฟฟ้าใช้

ประชาชนมีไฟฟา้
แสงสว่างใช้เพยีงพอ

กองช่าง
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 ตัวชี้วัด
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ได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

84 ติดต้ังไฟส่องส่วาง ซอย2 - ชานเมือง ชุมชนบ้าน
ขนาบ หมู่ที่ 1 ต าบลทับมา อ าเภอเมือง จังหวัด
ระยอง

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟา้แสงสว่างใช้อย่าง
ทั่วถึง

ติดต้ังไฟส่องสว่าง จ านวน 20 
จุด

 -  -        200,000 ร้อยละ
ครัวเรือนทีม่ี

ไฟฟ้าใช้

ประชาชนมีไฟฟา้
แสงสว่างใช้เพยีงพอ

กองช่าง

85 ขยายเขตไฟฟา้สาธารณะ 3 เส้น สายบ้านใน - 
แหลมยาง ชุมชนบ้านขนาบ หมู่ที่ 1 ต าบลทับมา
 อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟา้แสงสว่างใช้อย่าง
ทั่วถึง

ขยายเขตไฟฟา้พร้อมหม้อแปลง
 มีความยาว 1,157.00เมตร

 -  -     2,200,000 ร้อยละ
ครัวเรือนทีม่ี

ไฟฟ้าใช้

ประชาชนมีไฟฟา้
แสงสว่างใช้เพยีงพอ

กองช่าง

86 ปรับปรุงไฟฟา้สาธารณะสายมาบเตย       
ชุมชนบ้านเขาโบสถ์  หมู่ที่ 7   ต าบลทับมา  
อ าเภอเมือง  จังหวัดระยอง

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟา้แสงสว่างใช้อย่าง
ทั่วถึง

ปรับปรุงไฟฟา้ระยะทาง  
ประมาณ 300  เมตร

 -  -        900,000 ร้อยละ
ครัวเรือนทีม่ี

ไฟฟ้าใช้

ประชาชนมีไฟฟา้
แสงสว่างใช้เพยีงพอ

กองช่าง

87 ขยายเขตไฟฟา้สาธารณะ (โคมต๊ักแตน ) หมู่ที่ 4
 -เขาโบสถ์    หมู่ที่ 7  ต าบลทับมา  อ าเภอเมือง
  จังหวัดระยอง

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟา้แสงสว่างใช้อย่าง
ทั่วถึง

ขยายเขตไฟฟา้สาธารณะ (โคม
ต๊ักแตน )  ระยะทางประมาณ 
200 เมตร

 -  - 40,000 ร้อยละ
ครัวเรือนทีม่ี

ไฟฟ้าใช้

ประชาชนมีไฟฟา้
แสงสว่างใช้เพยีงพอ

กองช่าง

88 ขยายเขตไฟฟา้ พร้อมไฟฟา้สาธารณะ สายชาย
ทุ่ง- บ้านสอ ชุมชนบ้านเขาโบสถ์  หมู่ที่ 7  
ต าบลทับมา  อ าเภอเมือง  จังหวัดระยอง

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟา้แสงสว่างใช้อย่าง
ทั่วถึง

ขยายเขตไฟฟา้ ระยะทาง  
ประมาณ  300  เมตร

 -  - 300,000 ร้อยละ
ครัวเรือนทีม่ี

ไฟฟ้าใช้

ประชาชนมีไฟฟา้
แสงสว่างใช้เพยีงพอ

กองช่าง

89 ขยายเขตไฟฟา้ซอยยางปีนตอ ซอย 5         
(บ้านยายแจง) หมู่ที่ 7 ต าบลทับมา  อ าเภอเมือง
  จังหวัดระยอง

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟา้แสงสว่างใช้อย่าง
ทั่วถึง

ขยายเขตไฟฟา้ ระยะทาง    
ประมาณ  600  เมตร

 -  -        600,000 ร้อยละ
ครัวเรือนทีม่ี

ไฟฟ้าใช้

ประชาชนมีไฟฟา้
แสงสว่างใช้เพยีงพอ

กองช่าง

90 ขยายเขตไฟฟา้ซอยเล้าไก่ หมู่ที่ 7 ต าบลทับมา 
อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟา้แสงสว่างใช้อย่าง
ทั่วถึง

ขยายเขตไฟฟา้ ระยะทาง   
ประมาณ  300  เมตร

 -  -        300,000 ร้อยละ
ครัวเรือนทีม่ี

ไฟฟ้าใช้

ประชาชนมีไฟฟา้
แสงสว่างใช้เพยีงพอ

กองช่าง
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ได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

91 ขยายเขตไฟฟา้สายยางปืนตอ 1 ซอย  2(ลุงชัย)  
  ชุมชนบ้านเขาโบสถ์  หมู่ที่ 7 ต าบลทับมา  
อ าเภอเมือง  จังหวัดระยอง

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟา้แสงสว่างใช้อย่าง
ทั่วถึง

ขยายเขตไฟฟา้พร้อมติดต้ังโคม
ไฟระยะทางประมาณ 175 
เมตร

 -  -        175,000 ร้อยละ
ครัวเรือนทีม่ี

ไฟฟ้าใช้

ประชาชนมีไฟฟา้
แสงสว่างใช้เพยีงพอ

กองช่าง

92 ขยายเขตไฟฟา้สายเขาโบสถ์ ซอย 7          
ชุมชนบ้านเขาโบสถ์      หมู่ที่ 7 ต าบลทับมา  
อ าเภอเมือง  จังหวัดระยอง

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟา้แสงสว่างใช้อย่าง
ทั่วถึง

ขยายเขตไฟฟา้ระยะทาง
ประมาณ 220 เมตร

 -  -        220,000 ร้อยละ
ครัวเรือนทีม่ี

ไฟฟ้าใช้

ประชาชนมีไฟฟา้
แสงสว่างใช้เพยีงพอ

กองช่าง

93 ติดต้ังไฟฟา้ส่องสว่างสาธารณะสายมาบเตย 
ชุมชนบ้านเขาโบสถ์  หมู่ที่ 7 เชื่อมต าบลมาบข่า 
 อ าเภอเมือง  จังหวัดระยอง

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟา้แสงสว่างใช้อย่าง
ทั่วถึง

ติดต้ังไฟฟา้สาธารณะ 
ระยะทางประมาณ  400 เมตร

 -  -     3,000,000 ร้อยละ
ครัวเรือนทีม่ี

ไฟฟ้าใช้

ประชาชนมีไฟฟา้
แสงสว่างใช้เพยีงพอ

กองช่าง

94 ติดต้ังไฟฟา้เข้าศาลาขนาบ ชุมชนบ้านเขาโบสถ์  
หมู่ที่ 7  ต าบลทับมา  อ าเภอเมือง  จังหวัดระยอง

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟา้แสงสว่างใช้อย่าง
ทั่วถึง

ขยายเขตไฟฟา้ ระยะทาง
ประมาณ 85 เมตร

 -  -          85,000 ร้อยละ
ครัวเรือนทีม่ี

ไฟฟ้าใช้

ประชาชนมีไฟฟา้
แสงสว่างใช้เพยีงพอ

กองช่าง

95 ขยายเขตไฟฟา้พร้อมไฟฟา้สาธารณะสายบ้านสอ
 หมู่ที่ 7   ต าบลทับมา อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟา้แสงสว่างใช้อย่าง
ทั่วถึง

ขยายเขตไฟฟา้ ระยะทาง  
ประมาณ 95 เมตร

 -  -        190,000 ร้อยละ
ครัวเรือนทีม่ี

ไฟฟ้าใช้

ประชาชนมีไฟฟา้
แสงสว่างใช้เพยีงพอ

กองช่าง

96 ขยายเขตไฟฟา้และติดต้ังไฟฟา้สาธารณะ (โคม
ต๊ักแตน ) สายเขาโบสถ์ 7 -    ทุ่งนอก  หมู่ที่ 7 
ต าบลทับมา  อ าเภอเมือง  จังหวัดระยอง

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟา้แสงสว่างใช้อย่าง
ทั่วถึง

ขยายเขตไฟฟา้พร้อมไฟฟา้ 
ระยะทางประมาณ 250 เมตร

 -  -        250,000 ร้อยละ
ครัวเรือนทีม่ี

ไฟฟ้าใช้

ประชาชนมีไฟฟา้
แสงสว่างใช้เพยีงพอ

กองช่าง

97 ติดต้ังไฟฟา้สาธารณะ(โคมต๊ักแตน)ถนนทางหลวง
ชนบท  บ้านทับมา หมู่ที่ 4 -บ้านเขาโบสถ์ หมู่ที่
 7 ต าบลทับมา เชื่อม ต าบลมาบข่า อ าเภอเมือง 
จังหวัดระยอง

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟา้แสงสว่างใช้อย่าง
ทั่วถึง

ขยายเขตไฟฟา้สาธารณะ (โคม
ต๊ักแตน ) ระยะทาง  ประมาณ
 150 เมตร

 -  -        150,000 ร้อยละ
ครัวเรือนทีม่ี

ไฟฟ้าใช้

ประชาชนมีไฟฟา้
แสงสว่างใช้เพยีงพอ

กองช่าง

98 ติดต้ังกระจกโค้งจราจร ตามจุดเส่ียง ชุมชนบ้าน
เขาโบสถ์ หมู่ที่  7 ต าบลทับมา อ าเภอเมือง 
จังหวัดระยอง

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟา้แสงสว่างใช้อย่าง
ทั่วถึง

ติดต้ังกระจกโค้งจราจร ตามจุด
เส่ียง

 -  - 30,000 ร้อยละ
ครัวเรือนทีม่ี

ไฟฟ้าใช้

ประชาชนมีไฟฟา้
แสงสว่างใช้เพยีงพอ

กองช่าง
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ยทุธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดระยอง ที ่5  ส่งเสริมและพัฒนาจังหวัดระยองใหม้คีวามพร้อมรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเชียน  

2.3 แนวทาง  : ก่อสร้าง ปรับปรุง บ้ารุงรักษา ฝาย คลอง ร้าลาง และแหล่งน ้าเพ่ือการอุปโภค  บริโภค และการเกษตร 

 ตัวชี้วัด
 พ.ศ.2559  พ.ศ.2560  พ.ศ.2561  KPI 

1 ขยายเขตระบบจา้หน่ายน้้าประปาภูมิภาคสาย
หลัก ซอย 1-หมู่บ้านคงคอแรน ชุมชนบ้าน
สะพานหิน  หมู่ที่ 8   ต้าบลทับมา อา้เภอ
เมือง จังหวัดระยอง

เพื่อให้ประชาชนมีน้้า
เพียงพอต่อการอุปโภค
 บริโภค

ขยายเขตระบบจา้หน่าย
น้้าประปา ระยะทาง
ประมาณ  2,253  เมตร

2,253,000  -  - ร้อยละครัวเรือน
ที่มีน้้าอุปโภค
บริโภค

ประชาชนมีน้้า
ส้าหรับการอุปโภค-
บริโภค

กองช่าง

2 ขยายเขตระบบจา้หน่ายน้้าประปาภูมิภาคสาย
แหลมมะขาม ซอย2 ชุมชนบ้านแหลมมะขาม
 หมู่ที่ 2 ต้าบลทับมา อา้เภอเมือง จังหวัด
ระยอง

เพื่อให้ประชาชนมีน้้า
เพียงพอต่อการอุปโภค
 บริโภค

ขยายเขตระบบจา้หน่าย
น้้าประปาภูมิภาคระยะทาง
ประมาณ  300  เมตร

200,000  -  - ร้อยละครัวเรือน
ที่มีน้้าอุปโภค
บริโภค

ประชาชนมีน้้า
ส้าหรับการอุปโภค-
บริโภค

กองช่าง

3  ขยายเขตและติดต้ังระบบน้้าประปาภายใน
บริเวณโรงเรียนอนุบาลทับมาและ ศพด.   ทับ
มา หมู่ที่ 4 ต้าบลทับมา อา้เภอเมือง จังหวัด
ระยอง

เพื่อให้มีน้้าเพียงพอต่อ
การอุปโภค บริโภค

 ขยายเขตประปาและติดต้ัง
ระบบประปาภายในโรงเรียน
อนุบาลทับมาและ ศพด.ทับ
มา

        500,000  -  - ร้อยละครัวเรือน
ที่มีน้้าอุปโภค
บริโภค

ประชาชนมีน้้า
ส้าหรับการอุปโภค-
บริโภค

กองช่าง

4 ขุดลอกคลองจา้หรุ บริเวณหมู่ที่ 4 ต้าบล   
ทับมา อา้เภอเมือง จังหวัดระยอง

เพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหาน้้าท่วม

ขุดลอกคลอง ระยะทาง
ประมาณ 1,000 เมตร

3,000,000  -  - ระยะทาง มีการเชื่อมโยงระบบ
ป้องกัน และแก้ไข
ปัญหาน้้าท่วม

กองช่าง

5 ขุดเจาะบ่อบาดาล เทศบาลต้าบลทับมา หมู่ที่
8 ต้าบลทับมา อา้เภอเมือง จังหวัดระยอง

เพื่อขุดเจาะบ่อบาดาล จา้นวน 1 แห่ง 7,000,000  -  -  จา้นวนบ่อบาดาล มีบ่อบาดาลไว้ใช้ กองช่าง

6 ขุดลอกคลองทับมา ต้าบลทับมา อา้เภอเมือง 
จังหวัดระยอง

เพื่อให้ประชาชนมีน้้า
เพียงพอต่อการอุปโภค
 บริโภค

ขุดลอกคลอง กว้างประมาณ
 10  เมตร ยาวประมาณ 
5,000 เมตร บริเวณหมู่ที่ 
1,3,4,6,7

      3,200,000  - ร้อยละครัวเรือน
ที่มีน้้าอุปโภค
บริโภค

ประชาชนมีน้้า
ส้าหรับการอุปโภค-
บริโภค

กองช่าง/
อบจ.

7 ขยายเขตระบบจา้หน่ายน้้าประปาภูมิภาคสาย
สะพานแตง ชุมชนบ้านหนองมะหาด หมู่ที่ 3 
ต้าบลทับมา อา้เภอเมือง จังหวัดระยอง

เพื่อให้ประชาชนมีน้้า
เพียงพอต่อการอุปโภค
 บริโภค

ขยายเขตระบบจา้หน่าย
น้้าประปาภูมิภาค  
ระยะทางประมาณ   430  
เมตร

 - 430,000  - ร้อยละครัวเรือน
ที่มีน้้าอุปโภค
บริโภค

ประชาชนมีน้้า
ส้าหรับการอุปโภค-
บริโภค

กองช่าง

8 ขยายเขตระบบจา้หน่ายน้้าประปาภูมิภาคสาย
บ้านใน -แหลมยาง  ชุมชนบ้านขนาบ หมู่ที่ 1
 ต้าบลทับมา อา้เภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

เพื่อให้ประชาชนมีน้้า
เพียงพอต่อการอุปโภค
 บริโภค

ขยายเขตประปาภูมิภาค  
ระยะทางประมาณ 500 
เมตร

 - 750,000  - ร้อยละครัวเรือน
ที่มีน้้าอุปโภค
บริโภค

ประชาชนมีน้้า
ส้าหรับการอุปโภค-
บริโภค

กองช่าง

2.ยทุธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื นฐานและแหล่งน ้า

ล้าดับที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย(ผลผลิตของ
โครงการ)

 งบประมาณ /ระยะเวลา ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
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 ตัวชี้วัด
 พ.ศ.2559  พ.ศ.2560  พ.ศ.2561  KPI 

ล้าดับที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย(ผลผลิตของ
โครงการ)

 งบประมาณ /ระยะเวลา ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

9 กอ่สร้างสถานผัีนน้้าจากคลองทบัมา -  คลองตาแม 
หมู่ที ่ 7 ต้าบลทบัมา เชื่อม หมู่ที ่3 ต้าบลน้้าคอก 
อ้าเภอเมือง  จังหวัดระยอง

เพือ่ปอ้งกนัและแกไ้ข
ปญัหาน้้าทว่มบริเวณลุ่ม
น้้าทบัมา

กอ่สร้างสร้างสถานสูีบน้้าขนาด
ใหญ่  ท้างานด้วยระบบไฟฟ้า 
รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน
ของกรมชลประทาน

 -         90,000,000  - จ้านวนครัวเรือนที่ได้รับ
ประโยชน์

การระบายน้้าสะดวก 
ปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหา
น้้าทว่ม

กบอ./อบจ.
ระยอง /ทต.

ทบัมา

10  ขุดลอกร่องน้้าถนนในเขตเทศบาลต้าบลทบัมา 
บริเวณสองข้างทางถนนสาย 36 ชุมชนบา้นหนอง
มะหาด หมู่ที ่3 ต้าบลทบัมา อ้าเภอเมือง จังหวัด
ระยอง

เพือ่ปอ้งกนัและแกไ้ข
ปญัหาน้้าทว่ม

 ขุดลอกร่องน้้าถนนในเขต
เทศบาลต้าบลทบัมา บริเวณสอง
ข้างทางถนนสาย 36  ระยะทาง
ประมาณ 1,500  เมตร

 -           3,227,000  - ระยะทาง  ปญัหาน้้าทว่มในพืน้ที่
ได้รับการแกไ้ข

กองช่าง /
อบจ./กบจ

11 กอ่สร้างคันดินคลองทบัมา บริเวณหมู่บา้นกรุงไทย 
ชุมชนบา้นหนองมะหาด หมู่ที ่3 ต้าบลทบัมา    
อ้าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

เพือ่ปอ้งกนัและแกไ้ข
ปญัหาน้้าทว่ม

กอ่สร้างคันดินยาวประมาณ  
1,000 เมตร

 - 3,000,000  - ระยะทาง มีการเชื่อมโยงระบบ
ปอ้งกนั และแกไ้ข
ปญัหาน้้าทว่ม

กองช่าง

12 ก่อสร้างปรับปรุงฝายทดน้้าวัดทับมา ชุมชน
บ้านทับมา หมู่ที4่ ต้าบลทับมา อา้เภอเมือง 
จังหวัดระยอง

เพือ่ปอ้งกนัและแกไ้ข
ปญัหาน้้าทว่ม

ขนาดกว้างประมาณ 1.70 
เมตร ลึกประมาณ 2.50 
เมตร จา้นวน 3 ช่อง

 -           3,574,000  - ระยะทาง มีการเชื่อมโยงระบบ
ปอ้งกนั และแกไ้ข
ปญัหาน้้าทว่ม

งบกองทุน
โรงไฟฟ้า

13 ขุดลอกคลองหมู่บ้านเพลินใจ -หมู่บ้านโมเดิร์น
 ชุมชนบ้านแหลมทองหลาง  หมู่ที่ 6   ต้าบล
ทับมา อา้เภอเมือง จังหวัดระยอง

เพื่อมีเส้นทางการ
คมนาคมที่ได้มาตรฐาน

ขุดลอกคลองระยะทาง 
ประมาณ 450 เมตร

 -  - 1,000,000 ระยะทาง ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจร

กองช่าง

14 ขยายเขตระบบจา้หน่ายน้้าประปาภูมิภาค
ซอยทวีลาภ ชุมชนบ้านแหลมทองหลาง  หมู่ที่
 6  ต้าบลทับมา  อา้เภอเมือง  จังหวัดระยอง

เพื่อให้ประชาชนมีน้้า
เพียงพอต่อการอุปโภค
 บริโภค

ขยายเขตระบบจา้หน่าย
น้้าประปา ระยะทาง
ประมาณ 300 เมตร

 -  - 300,000 ร้อยละครัวเรือน
ที่มีน้้าอุปโภค
บริโภค

ประชาชนมีน้้า
ส้าหรับการอุปโภค-
บริโภค

กองช่าง

15 ขยายเขตระบบจา้หน่ายน้้าประปาภูมิภาค
ซอยสว่างรุ่ง ชุมชนบ้านแหลมทองหลาง  หมู่ที่
 6  ต้าบลทับมา  อา้เภอเมือง  จังหวัดระยอง

เพื่อให้ประชาชนมีน้้า
เพียงพอต่อการอุปโภค
 บริโภค

ขยายเขตระบบจา้หน่าย
น้้าประปา  ระยะทาง
ประมาณ 500 เมตร

 -  -       500,000 ร้อยละครัวเรือน
ที่มีน้้าอุปโภค
บริโภค

ประชาชนมีน้้า
ส้าหรับการอุปโภค-
บริโภค

กองช่าง

16 ขยายเขตระบบจา้หน่ายน้้าประปาภูมิภาค
ถนนสายสัมฤทธ์ิชุมชนบ้านแหลมทองหลาง  
หมู่ที่ 6  ต้าบลทับมา  อา้เภอเมือง  จังหวัด
ระยอง

เพื่อให้ประชาชนมีน้้า
เพียงพอต่อการอุปโภค
 บริโภค

ขยายเขตระบบจา้หน่าย
น้้าประปาภูมิภาค ยาว
ประมาณ 70เมตร

 -  - 100,000 ร้อยละครัวเรือน
ที่มีน้้าอุปโภค
บริโภค

ประชาชนมีน้้า
ส้าหรับการอุปโภค-
บริโภค

กองช่าง
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 ตัวชี้วัด
 พ.ศ.2559  พ.ศ.2560  พ.ศ.2561  KPI 

ล้าดับที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย(ผลผลิตของ
โครงการ)

 งบประมาณ /ระยะเวลา ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

17 ขยายเขตระบบจา้หน่ายน้้าประปาภูมิภาค
ซอยบ้านป้าฉอ้อน ชุมชนบ้านแหลมทองหลาง 
 หมู่ที่ 6  ต้าบลทับมา  อา้เภอเมือง  จังหวัด
ระยอง

เพื่อให้ประชาชนมีน้้า
เพียงพอต่อการอุปโภค
 บริโภค

ขยายเขตระบบจา้หน่าย
น้้าประปาภูมิภาค  
ระยะทางประมาณ 200 
เมตร

 -  - 200,000 ร้อยละครัวเรือน
ที่มีน้้าอุปโภค
บริโภค

ประชาชนมีน้้า
ส้าหรับการอุปโภค-
บริโภค

กองช่าง

18 ขยายเขตระบบจา้หน่ายน้้าประปาภูมิภาคสาย
ศาลาหนองโพรงออกแหลมมะขาม  ชุมชน
บ้านแหลมทองหลาง  หมู่ที่ 6  ต้าบลทับมา  
อา้เภอเมือง  จังหวัดระยอง

เพื่อให้ประชาชนมีน้้า
เพียงพอต่อการอุปโภค
 บริโภค

ขยายเขตประปาภูมิภาคสาย
หมู่บ้านเสริมทรัพย์  ชุมชน
บ้านแหลมทองหลาง  หมู่ที่ 
6  ระยะทางประมาณ  479
  เมตร

 -  -       479,000 ร้อยละครัวเรือน
ที่มีน้้าอุปโภค
บริโภค

ประชาชนมีน้้า
ส้าหรับการอุปโภค-
บริโภค

กองช่าง

19 ขยายเขตระบบจา้หน่ายน้้าประปาภูมิภาค
ซอยมาบแอ่น  ชุมชนบ้านแหลมทองหลาง  
หมู่ที่ 6 ต้าบลทับมา  อา้เภอเมือง  จังหวัด
ระยอง

เพื่อให้ประชาชนมีน้้า
เพียงพอต่อการอุปโภค
 บริโภค

ขยายเขตระบบจา้หน่าย
น้้าประปาซอยมาบแอ่น  
ชุมชนบ้านแหลมทองหลาง  
หมู่ที่ 6 ระยะทางประมาณ 
 818  เมตร

 -  -       818,000 ร้อยละครัวเรือน
ที่มีน้้าอุปโภค
บริโภค

ประชาชนมีน้้า
ส้าหรับการอุปโภค-
บริโภค

กองช่าง

20 ขยายเขตระบบจา้หน่ายน้้าประปาภูมิภาคสาย
หนองโพรง -สาย 36 ชุมชนบ้านแหลม
ทองหลาง  หมู่ที่ 6 ต้าบลทับมา  อา้เภอเมือง 
 จังหวัดระยอง

เพื่อให้ประชาชนมีน้้า
เพียงพอต่อการอุปโภค
 บริโภค

ขยายเขตระบบจา้หน่าย
น้้าประปาภูมิภาคสายหนอง
โพรง -สาย 36 ชุมชนบ้าน
แหลมทองหลาง  หมู่ที่ 6 
ระยะทางประมาณ  1,572 
 เมตร

 -  -     1,572,000 ร้อยละครัวเรือน
ที่มีน้้าอุปโภค
บริโภค

ประชาชนมีน้้า
ส้าหรับการอุปโภค-
บริโภค

กองช่าง

21 ขยายเขตระบบจา้หน่ายน้้าประปาภูมิภาค
แหลมทองหลาง-หนองโพรงสาย 2  ชุมชน
บ้านแหลมทองหลาง  หมู่ที่ 6 ต้าบลทับมา  
อา้เภอเมือง  จังหวัดระยอง

เพื่อให้ประชาชนมีน้้า
เพียงพอต่อการอุปโภค
 บริโภค

ขยายเขตระบบจา้หน่าย
น้้าประปาภูมิภาค ยาว
ประมาณ 480 เมตร

 -  -       480,000 ร้อยละครัวเรือน
ที่มีน้้าอุปโภค
บริโภค

ประชาชนมีน้้า
ส้าหรับการอุปโภค-
บริโภค

กองช่าง

22 ขยายเขตประปาภูมิภาคสายบ้านลุงตาด -
ลุงสง่ัน  ชุมชนบ้านแหลมทองหลาง หมู่ที่ 6 
ต้าบลทับมา  อา้เภอเมือง  จังหวัดระยอง

เพื่อให้ประชาชนมีน้้า
เพียงพอต่อการอุปโภค
 บริโภค

ขยายเขตระบบจา้หน่าย
น้้าประปาภูมิภาคยาว
ประมาณ 480 เมตร

 -  -       480,000 ร้อยละครัวเรือน
ที่มีน้้าอุปโภค
บริโภค

ประชาชนมีน้้า
ส้าหรับการอุปโภค-
บริโภค

กองช่าง

23 ขยายเขตระบบจา้หน่ายน้้าประปาภูมิภาค 
สายหนองมะหาด ซอย 21 ชุมชนบ้านหนอง
มะหาด หมู่ที่ 3 ต้าบลทับมา อา้เภอเมือง 
จังหวัดระยอง

เพื่อให้ประชาชนมีน้้า
เพียงพอต่อการอุปโภค
 บริโภค

ขยายเขตระบบจา้หน่าย
น้้าประปาภูมิภาคสายหนอง
มะหาด ซอย 21

  -   -       480,000 ร้อยละครัวเรือน
ที่มีน้้าอุปโภค
บริโภค

ประชาชนมีน้้า
ส้าหรับการอุปโภค-
บริโภค

กองช่าง
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 ตัวชี้วัด
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ล้าดับที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย(ผลผลิตของ
โครงการ)

 งบประมาณ /ระยะเวลา ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

24 ขยายเขตระบบจา้หน่ายน้้าประปาภูมิภาค ฝ่ัง
ตะวันตก สาย 36 - รพช. (ข้างศูนย์อีซูซุ) 
ชุมชนบ้านหนองมะหาด หมู่ที่ 3 ต้าบลทับมา 
อา้เภอเมือง จังหวัดระยอง

เพื่อให้ประชาชนมีน้้า
เพียงพอต่อการอุปโภค
 บริโภค

ขยายเขตระบบจา้หน่าย
ประปาภูมิภาค มีความยาว
ประมาณ 544.00เมตร

  -   - 550,000 ร้อยละครัวเรือน
ที่มีน้้าอุปโภค
บริโภค

ประชาชนมีน้้า
ส้าหรับการอุปโภค-
บริโภค

กองช่าง

25 ขยายเขตระบบจา้หน่ายน้้าประปาภูมิภาค 
ซอย 19  ชุมชนบ้านหนองมะหาด หมู่ที่ 3 
ต้าบลทับมา อา้เภอเมือง จังหวัดระยอง

เพื่อให้ประชาชนมีน้้า
เพียงพอต่อการอุปโภค
 บริโภค

ขยายเขตระบบจา้หน่าย
ประปาภูมิภาค มีความยาว
ประมาณ 236.00เมตร

  -   - 250,000 ร้อยละครัวเรือน
ที่มีน้้าอุปโภค
บริโภค

ประชาชนมีน้้า
ส้าหรับการอุปโภค-
บริโภค

กองช่าง

26 ขยายเขตระบบจา้หน่ายน้้าประปาภูมิภาคสาย
 ป. ร่มไทร-สาย 36 ชุมชนบ้านทับมา หมู่ที่ 4
  ต้าบลทับมา  อา้เภอเมือง  จังหวัดระยอง

เพื่อให้ประชาชนมีน้้า
เพียงพอต่อการอุปโภค
 บริโภค

ขยายเขตประปาภูมิภาค  
ระยะทางประมาณ 500 
เมตร

  -  - 500,000 ร้อยละครัวเรือน
ที่มีน้้าอุปโภค
บริโภค

ประชาชนมีน้้า
ส้าหรับการอุปโภค-
บริโภค

กองช่าง

27 ขยายเขตระบบจา้หน่ายน้้าประปาภูมิภาคสาย
ทับมา -เกาะพรวด (ระย 2) ชุมชนบ้านทับมา
 หมู่ที่ 4 ต้าบลทับมา  อา้เภอเมือง  จังหวัด
ระยอง

เพื่อให้ประชาชนมีน้้า
เพียงพอต่อการอุปโภค
 บริโภค

ขยายเขตระบบจา้หน่าย
น้้าประปา ระยะทาง
ประมาณ 1,500  เมตร

  -  -     1,500,000 ร้อยละครัวเรือน
ที่มีน้้าอุปโภค
บริโภค

ประชาชนมีน้้า
ส้าหรับการอุปโภค-
บริโภค

กองช่าง

28 ขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค ซอยแหลมไผ่-ลุง
เรียน ชุมชนบ้านทับมา หมู่ที่ 4 ต้าบลทับมา  
อา้เภอเมือง  จังหวัดระยอง

เพื่อให้ประชาชนมีน้้า
เพียงพอต่อการอุปโภค
 บริโภค

ขยายเขตระบบจา้หน่าย
ประปาภูมิภาคมีความยาว
ประมาณ86.00เมตร

  -  - 100,000 ร้อยละครัวเรือน
ที่มีน้้าอุปโภค
บริโภค

ประชาชนมีน้้า
ส้าหรับการอุปโภค-
บริโภค

กองช่าง

29 ขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค คลองตะโก(เส้น
หลัก) ชุมชนบ้านทับมา หมู่ที่ 4 ต้าบลทับมา  
อา้เภอเมือง  จังหวัดระยอง

เพื่อให้ประชาชนมีน้้า
เพียงพอต่อการอุปโภค
 บริโภค

ขยายเขตระบบจา้หน่าย
ประปาภูมิภาคมีความยาว
ประมาณ 611.00เมตร

  -  - 611,000 ร้อยละครัวเรือน
ที่มีน้้าอุปโภค
บริโภค

ประชาชนมีน้้า
ส้าหรับการอุปโภค-
บริโภค

กองช่าง

30 ขุดลอกคลอง ร้าราง  ชุมชนบ้านทับมา หมู่ที่ 
4 ต้าบลทับมา อา้เภอเมือง จังหวัดระยอง

เพื่อให้มีน้้าเพียงพอต่อ
การอุปโภค บริโภค

ขุดลอกคลอง ร้าราง   
ระยะทางประมาณ  2,000 
เมตร

 -  - 8,000,000 ร้อยละครัวเรือน
ที่มีน้้าบริโภค

ประชาชนมีน้้า
อุปโภค-บริโภค

กองช่าง

31 ก่อสร้างผนังกั้นดินรางยูล้ารางสาธารณะต้าบล
 ชุมชนบ้านทับมา หมู่ที่ 4 ต้าบลทับมา อา้เภอ
เมืองระยอง จังหวัดระยอง

เพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหาน้้าท่วม

ก่อสร้างผนังกั้นดินรางยูล้า
รางสาธารณะ  1 แห่ง

 -  -       900,000 ระยะทาง มีการเชื่อมโยงระบบ
ป้องกัน และแก้ไข
ปัญหาน้้าท่วม

กองช่าง

32 ขยายเขตระบบจา้หน่ายน้้าประปาภูมิภาคสาย
หลัก ซอย 2 ชุมชนบ้านสะพานหิน  หมู่ที่ 8  
 ต้าบลทับมา อา้เภอเมือง จังหวัดระยอง

เพื่อให้ประชาชนมีน้้า
เพียงพอต่อการอุปโภค
 บริโภค

ขยายเขตระบบจา้หน่าย
น้้าประปาภูมิภาค  
ระยะทางประมาณ 100 
เมตร

 -  -       400,000 ร้อยละครัวเรือน
ที่มีน้้าอุปโภค
บริโภค

ประชาชนมีน้้า
ส้าหรับการอุปโภค-
บริโภค

กองช่าง

96  ป ีพ.ศ. 2559-2561



 ตัวชี้วัด
 พ.ศ.2559  พ.ศ.2560  พ.ศ.2561  KPI 

ล้าดับที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย(ผลผลิตของ
โครงการ)

 งบประมาณ /ระยะเวลา ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

33 ขยายเขตระบบจา้หน่ายน้้าประปาภูมิภาคสาย
หลัก ซอย 3 ชุมชนบ้านสะพานหิน  หมู่ที่ 8  
 ต้าบลทับมา อา้เภอเมือง จังหวัดระยอง

เพื่อให้ประชาชนมีน้้า
เพียงพอต่อการอุปโภค
 บริโภค

ขยายเขตระบบจา้หน่าย
น้้าประปาภูมิภาค ระยะทาง
ประมาณ 300 เมตร

 -  - 300,000 ร้อยละครัวเรือน
ที่มีน้้าอุปโภค
บริโภค

ประชาชนมีน้้า
ส้าหรับการอุปโภค-
บริโภค

กองช่าง

34 ขยายเขตระบบจา้หน่ายน้้าประปาภูมิภาคสาย
หลัก ซอย 4 ชุมชนบ้านสะพานหิน  หมู่ที่ 8  
 ต้าบลทับมา อา้เภอเมือง จังหวัดระยอง

เพื่อให้ประชาชนมีน้้า
เพียงพอต่อการอุปโภค
 บริโภค

ขยายเขตระบบจา้หน่าย
น้้าประปาภูมิภาค ระยะทาง
ประมาณ 300 เมตร

 -  - 300,000 ร้อยละครัวเรือน
ที่มีน้้าอุปโภค
บริโภค

ประชาชนมีน้้า
ส้าหรับการอุปโภค-
บริโภค

กองช่าง

35 ขยายเขตระบบจา้หน่ายน้้าประปาภูมิภาคสาย
หลัก ซอย 5 ชุมชนบ้านสะพานหิน  หมู่ที่ 8  
 ต้าบลทับมา อา้เภอเมือง จังหวัดระยอง

เพื่อให้ประชาชนมีน้้า
เพียงพอต่อการอุปโภค
 บริโภค

ขยายเขตระบบจา้หน่าย
น้้าประปาภูมิภาคสายหลัก 
ซอย 5  ระยะทางประมาณ 
500 เมตร

 -  -       500,000 ร้อยละครัวเรือน
ที่มีน้้าอุปโภค
บริโภค

ประชาชนมีน้้า
ส้าหรับการอุปโภค-
บริโภค

กองช่าง

36 ขยายเขตระบบจา้หน่ายน้้าประปาภูมิภาคสาย
หลัก ซอย 6 ชุมชนบ้านสะพานหิน  หมู่ที่ 8  
 ต้าบลทับมา อา้เภอเมือง จังหวัดระยอง

เพื่อให้ประชาชนมีน้้า
เพียงพอต่อการอุปโภค
 บริโภค

ขยายเขตระบบจา้หน่าย
น้้าประปาภูมิภาคสายหลัก 
ซอย 6  ระยะทางประมาณ 
500 เมตร

 -  -       500,000 ร้อยละครัวเรือน
ที่มีน้้าอุปโภค
บริโภค

ประชาชนมีน้้า
ส้าหรับการอุปโภค-
บริโภค

กองช่าง

37 ขยายเขตระบบจา้หน่ายน้้าประปาภูมิภาคสาย
หลัก ซอย 7 ชุมชนบ้านสะพานหิน  หมู่ที่ 8  
 ต้าบลทับมา อา้เภอเมือง จังหวัดระยอง

เพื่อให้ประชาชนมีน้้า
เพียงพอต่อการอุปโภค
 บริโภค

ขยายเขตระบบจา้หน่าย
น้้าประปาภูมิภาคสายหลัก 
ซอย 7  ระยะทางประมาณ 
250 เมตร

 -  -       250,000 ร้อยละครัวเรือน
ที่มีน้้าอุปโภค
บริโภค

ประชาชนมีน้้า
ส้าหรับการอุปโภค-
บริโภค

กองช่าง

38 ขยายเขตระบบจา้หน่ายน้้าประปาภูมิภาคสาย
หลัก -ซอย 8 ชุมชนบ้านสะพานหิน หมู่ที่ 8 
ต้าบลทับมา  อา้เภอเมือง  จังหวัดระยอง

เพื่อให้ประชาชนมีน้้า
เพียงพอต่อการอุปโภค
 บริโภค

ขยายเขตระบบจา้หน่าย
น้้าประปา สายหลัก - สาย 
36 ระยะทางประมาณ  
500 เมตร

 -  -       500,000 ร้อยละครัวเรือน
ที่มีน้้าอุปโภค
บริโภค

ประชาชนมีน้้า
ส้าหรับการอุปโภค-
บริโภค

กองช่าง

39 โครงการขุดลอกคลอง/ล้าราง คลองจา้หรุ 
ชุมชนบ้านสะพานหิน หมู่ที่ 8 ต้าบลทับมา  
อา้เภอเมือง  จังหวัดระยอง

เพือ่ปอ้งกนัและแกไ้ข
ปญัหาน้้าทว่ม

ขุดลอก กว้างประมาณ 4 
เมตร ยาวประมาณ 1,500 
เมตร

 -  - 450000 ระยะทาง มีการเชื่อมโยงระบบ
ปอ้งกนั และแกไ้ข
ปญัหาน้้าทว่ม

กองช่าง

40 ขยายเขตระบบจา้หน่ายน้้าประปาภูมิภาค
ซอยบ้านชุมพร หมู่ที่ 5 ต้าบลทับมา  อา้เภอ
เมือง  จังหวัดระยอง

เพื่อให้ประชาชนมีน้้า
เพียงพอต่อการอุปโภค
 บริโภค

ขยายเขตระบบจา้หน่าย
น้้าประปาภูมิภาค ระยะทาง
ประมาณ  600  เมตร

 -  -     1,800,000 ร้อยละครัวเรือน
ที่มีน้้าอุปโภค
บริโภค

ประชาชนมีน้้า
ส้าหรับการอุปโภค-
บริโภค

กองช่าง

97  ป ีพ.ศ. 2559-2561



 ตัวชี้วัด
 พ.ศ.2559  พ.ศ.2560  พ.ศ.2561  KPI 

ล้าดับที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย(ผลผลิตของ
โครงการ)

 งบประมาณ /ระยะเวลา ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

41 ขยายเขตระบบจา้หน่ายประปาภูมิภาค   สาย
เสม็ดแดง -หัวหญ้าคา ชุมชนบ้านเขาไผ่ หมู่ที่ 
5  ต้าบลทับมา อา้เภอเมือง จังหวัดระยอง

เพื่อให้ประชาชนมีน้้า
เพียงพอต่อการอุปโภค
 บริโภค

ขยายเขตระบบจา้หน่าย
ประปาภูมิภาค ระยะทาง
ประมาณ 250 เมตร

 -  -       250,000 ร้อยละครัวเรือน
ที่มีน้้าอุปโภค
บริโภค

ประชาชนมีน้้า
ส้าหรับการอุปโภค-
บริโภค

กองช่าง

42 ขุดลอกล้าราง สายเขาไผ่-ส้านักกะบาก(ระยะ
ที2่)ชุมชนบ้านเขาไผ่ หมู่ที่ 5  ต้าบลทับมา  
อา้เภอเมือง  จังหวัดระยอง

เพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหาน้้าท่วม

ขุดลอกล้าราง ระยะทาง
ประมาณ  1,500  เมตร

 -  - 5,000,000 ความยาวคลอง มีการเชื่อมโยงระบบ
ป้องกัน และแก้ไข
ปัญหาน้้าท่วม

กองช่าง

43  ปรับปรุงระบบน้้าบริเวณสวนสาธารณะ 
ชุมชนบ้านแหลมมะขาม หมู่ที่ 2 บ้านแหลม
มะขาม ต้าบลทับมา อา้เภอเมือง จังหวัดระยอง

เพื่อให้ประชาชนมีน้้า
เพียงพอต่อการอุปโภค
 บริโภค

 ปรับปรุงระบบน้้า
สวนสาธารณะ 1 แห่ง

 -  - 300,000 จา้นวนครัวเรือนที่
ได้รับประโยชน์

ประชาชนมีน้้า
ส้าหรับการอุปโภค-
บริโภค

กองช่าง

44 ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน ชุมชนบ้าน
แหลมมะขาม    หมู่ที่ 2  ต้าบลทับมา  อา้เภอ
เมือง  จังหวัดระยอง

เพื่อให้ประชาชนมีน้้า
เพียงพอต่อการอุปโภค
 บริโภค

การปรับปรุงประปาหมู่บ้าน 
ชุมชนบ้านแหลมมะขาม  
หมู่ที่ 2 จา้นวน  1 หน่วย

 -  -       500,000 ร้อยละครัวเรือน
ที่มีน้้าอุปโภค
บริโภค

ประชาชนมีน้้า
ส้าหรับการอุปโภค-
บริโภค

กองช่าง

45 ขยายเขตระบบจา้หน่ายน้้าประปาภูมิภาคสาย
หนองตอง ชุมชนบ้านแหลมมะขาม หมู่ที่ 2  
ต้าบลทับมา  อา้เภอเมือง  จังหวัดระยอง

เพื่อให้ประชาชนมีน้้า
เพียงพอต่อการอุปโภค
 บริโภค

ขยายเขตระบบจา้หน่าย
น้้าประปา ระยะทาง
ประมาณ 300 เมตร

 -  - 300,000 ร้อยละครัวเรือน
ที่มีน้้าอุปโภค
บริโภค

ประชาชนมีน้้า
ส้าหรับการอุปโภค-
บริโภค

กองช่าง

46 ขยายเขตระบบจา้หน่ายน้้าประปาภูมิภาค
ซอยพร้อมพันธ์ ชุมชนบ้านแหลมมะขาม หมู่ที่
 2 ต้าบลทับมา อา้เภอเมือง จังหวัดระยอง

เพื่อให้ประชาชนมีน้้า
เพียงพอต่อการอุปโภค
 บริโภค

ขยายเขตระบบจา้หน่าย
น้้าประปาภูมิภาคระยะทาง
ประมาณ  200  เมตร

 -  - 200,000 ร้อยละครัวเรือน
ที่มีน้้าอุปโภค
บริโภค

ประชาชนมีน้้า
ส้าหรับการอุปโภค-
บริโภค

กองช่าง

47 ขยายเขตระบบจา้หน่ายน้้าประปาภูมิภาค     
 ซอย 1  ชุมชนบ้านแหลมมะขาม หมู่ที่ 2 
ต้าบลทับมา อา้เภอเมือง จังหวัดระยอง

เพื่อให้ประชาชนมีน้้า
เพียงพอต่อการอุปโภค
 บริโภค

ขยายเขตประปาภูมิภาค
ระยะทางประมาณ 500 
เมตร

 -  - 500,000 ร้อยละครัวเรือน
ที่มีน้้าอุปโภค
บริโภค

ประชาชนมีน้้า
ส้าหรับการอุปโภค-
บริโภค

กองช่าง

48 ขยายเขตระบบจา้หน่ายน้้าประปาภูมิภาค     
 ซอย 2 ชุมชนบ้านแหลมมะขาม หมู่ที่ 2 
ต้าบลทับมา อา้เภอเมือง จังหวัดระยอง

เพื่อให้ประชาชนมีน้้า
เพียงพอต่อการอุปโภค
 บริโภค

ขยายเขตประปาภูมิภาค
ระยะทางประมาณ 500 
เมตร

 -  - 500,000 ร้อยละครัวเรือน
ที่มีน้้าอุปโภค
บริโภค

ประชาชนมีน้้า
ส้าหรับการอุปโภค-
บริโภค

กองช่าง

49 ขยายเขตระบบจา้หน่ายน้้าประปาภูมิภาค     
 ซอย 3 ชุมชนบ้านแหลมมะขาม หมู่ที่ 2 
ต้าบลทับมา อา้เภอเมือง จังหวัดระยอง

เพื่อให้ประชาชนมีน้้า
เพียงพอต่อการอุปโภค
 บริโภค

ขยายเขตประปาภูมิภาค
ระยะทางประมาณ 500 
เมตร

 -  - 500,000 ร้อยละครัวเรือน
ที่มีน้้าอุปโภค
บริโภค

ประชาชนมีน้้า
ส้าหรับการอุปโภค-
บริโภค

กองช่าง
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 งบประมาณ /ระยะเวลา ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

50 ขยายเขตระบบจา้หน่ายน้้าประปาภูมิภาค     
  ซอยถวิล ชุมชนบ้านแหลมมะขาม หมู่ที่ 2 
ต้าบลทับมา อา้เภอเมือง จังหวัดระยอง

เพื่อให้ประชาชนมีน้้า
เพียงพอต่อการอุปโภค
 บริโภค

ขยายเขตประปาภูมิภาค
ระยะทางประมาณ 500 
เมตร

 -  - 500,000 ร้อยละครัวเรือน
ที่มีน้้าอุปโภค
บริโภค

ประชาชนมีน้้า
ส้าหรับการอุปโภค-
บริโภค

กองช่าง

51 ขยายเขตระบบจา้หน่ายน้้าประปาภูมิภาคสาย
แหลมมะขาม ซอย4 ชุมชนบ้านแหลมมะขาม
 หมู่ที่ 2 ต้าบลทับมา อา้เภอเมือง จังหวัด
ระยอง

เพื่อให้ประชาชนมีน้้า
เพียงพอต่อการอุปโภค
 บริโภค

ขยายเขตระบบจา้หน่าย
น้้าประปาภูมิภาคระยะทาง
ประมาณ  300  เมตร

 -  - 200,000 ร้อยละครัวเรือน
ที่มีน้้าอุปโภค
บริโภค

ประชาชนมีน้้า
ส้าหรับการอุปโภค-
บริโภค

กองช่าง

52 ขยายเขตระบบจา้หน่ายน้้าประปาภูมิภาคสาย
แหลมมะขาม ซอย5 ชุมชนบ้านแหลมมะขาม
 หมู่ที่ 2 ต้าบลทับมา อา้เภอเมือง จังหวัด
ระยอง

เพื่อให้ประชาชนมีน้้า
เพียงพอต่อการอุปโภค
 บริโภค

ขยายเขตระบบจา้หน่าย
น้้าประปาภูมิภาคระยะทาง
ประมาณ  300  เมตร

 -  - 200,000 ร้อยละครัวเรือน
ที่มีน้้าอุปโภค
บริโภค

ประชาชนมีน้้า
ส้าหรับการอุปโภค-
บริโภค

กองช่าง

53 ขยายเขตระบบจา้หน่ายน้้าประปาภูมิภาคสาย
แหลมมะขาม ซอย6 ชุมชนบ้านแหลมมะขาม
 หมู่ที่ 2 ต้าบลทับมา อา้เภอเมือง จังหวัด
ระยอง

เพื่อให้ประชาชนมีน้้า
เพียงพอต่อการอุปโภค
 บริโภค

ขยายเขตระบบจา้หน่าย
น้้าประปาภูมิภาคระยะทาง
ประมาณ  300  เมตร

 -  - 200,000 ร้อยละครัวเรือน
ที่มีน้้าอุปโภค
บริโภค

ประชาชนมีน้้า
ส้าหรับการอุปโภค-
บริโภค

กองช่าง

54 ขยายเขตระบบจา้หน่ายน้้าประปาภูมิภาคสาย
แหลมมะขาม ซอย7 ชุมชนบ้านแหลมมะขาม
 หมู่ที่ 2 ต้าบลทับมา อา้เภอเมือง จังหวัด
ระยอง

เพื่อให้ประชาชนมีน้้า
เพียงพอต่อการอุปโภค
 บริโภค

ขยายเขตระบบจา้หน่าย
น้้าประปาภูมิภาคระยะทาง
ประมาณ  300  เมตร

 -  - 200,000 ร้อยละครัวเรือน
ที่มีน้้าอุปโภค
บริโภค

ประชาชนมีน้้า
ส้าหรับการอุปโภค-
บริโภค

กองช่าง

55 ขยายเขตระบบจา้หน่ายน้้าประปาภูมิภาคสาย
แหลมมะขาม ซอย8 ชุมชนบ้านแหลมมะขาม
 หมู่ที่ 2 ต้าบลทับมา อา้เภอเมือง จังหวัด
ระยอง

เพื่อให้ประชาชนมีน้้า
เพียงพอต่อการอุปโภค
 บริโภค

ขยายเขตระบบจา้หน่าย
น้้าประปาภูมิภาคระยะทาง
ประมาณ  300  เมตร

 -  - 200,000 ร้อยละครัวเรือน
ที่มีน้้าอุปโภค
บริโภค

ประชาชนมีน้้า
ส้าหรับการอุปโภค-
บริโภค

กองช่าง

56 ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน ชุมชนบ้าน
ขนาบ หมู่ที่ 1 ต้าบลทับมา อา้เภอเมืองระยอง
 จังหวัดระยอง

เพื่อให้ประชาชนมีน้้า
เพียงพอต่อการอุปโภค
 บริโภค

ปรับปรุงระบบประปา
หมู่บ้าน จา้นวน 1 แห่ง

 -  - 1,500,000 ร้อยละครัวเรือน
ที่มีน้้าอุปโภค
บริโภค

ประชาชนมีน้้า
ส้าหรับการอุปโภค-
บริโภค

กองช่าง

57 ขยายเขตระบบจา้หน่ายน้้าประปาภูมิภาคสาย
เกาะพรวด - บ้านใน ซอย 2 (บริเวณซอย
หน้าบ้านลุงชบา) ชุมชนบ้านขนาบ หมู่ที่ 1 
ต้าบลทับมา อา้เภอเมือง จังหวัดระยอง

เพื่อให้ประชาชนมีน้้า
เพียงพอต่อการอุปโภค
 บริโภค

ขยายเขตประปาภูมิภาค  
ระยะทางประมาณ 200 
เมตร

 -  - 300,000 ร้อยละครัวเรือน
ที่มีน้้าอุปโภค
บริโภค

ประชาชนมีน้้า
ส้าหรับการอุปโภค-
บริโภค

กองช่าง

99  ป ีพ.ศ. 2559-2561



 ตัวชี้วัด
 พ.ศ.2559  พ.ศ.2560  พ.ศ.2561  KPI 

ล้าดับที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย(ผลผลิตของ
โครงการ)

 งบประมาณ /ระยะเวลา ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

58 ขยายเขตระบบจา้หน่ายน้้าประปาภูมิภาคซอย
 2 เชื่อมซอยเทียนอุบล ชุมชนบ้านขนาบ หมู่ที่
 1 ต้าบลทับมา อา้เภอเมือง จังหวัดระยอง

เพื่อให้ประชาชนมีน้้า
เพียงพอต่อการอุปโภค
 บริโภค

ขยายเขตระบบจา้หน่าย
น้้าประปาภูมิภาค ระยะทาง
ประมาณ 250 เมตร

 -  -       250,000 ร้อยละครัวเรือน
ที่มีน้้าอุปโภค
บริโภค

ประชาชนมีน้้า
ส้าหรับการอุปโภค-
บริโภค

กองช่าง

59 ขยายเขตระบบจา้หน่ายน้้าประปาภูมิภาคซอย
 2 เชื่อมซอยเทียนอุบล ชุมชนบ้านขนาบ หมู่ที่
 1 ต้าบลทับมา อา้เภอเมือง จังหวัดระยอง

เพื่อให้ประชาชนมีน้้า
เพียงพอต่อการอุปโภค
 บริโภค

ขยายเขตระบบจา้หน่าย
น้้าประปาภูมิภาคซอย 2 
เชื่อมซอยเทียนอุบล

 -  - 500,000 ร้อยละครัวเรือน
ที่มีน้้าอุปโภค
บริโภค

ประชาชนมีน้้า
ส้าหรับการอุปโภค-
บริโภค

กองช่าง

60 ขยายเขตระบบจา้หน่ายน้้าประปาภูมิภาคสาย
บ้านในซฮย 2 เชื่อมซอยรักสกุล ชุมชนบ้าน
ขนาบ หมู่ที่ 1 ต้าบลทับมา อา้เภอเมือง 
จังหวัดระยอง

เพื่อให้ประชาชนมีน้้า
เพียงพอต่อการอุปโภค
 บริโภค

ขยายเขตระบบจา้หน่าย
น้้าประปาภูมิภาคสายบ้าน
ในซฮย 2 เชื่อมซอยรักสกุล

 -  -       500,000 ร้อยละครัวเรือน
ที่มีน้้าอุปโภค
บริโภค

ประชาชนมีน้้า
ส้าหรับการอุปโภค-
บริโภค

กองช่าง

61 ขยายเขตระบบจา้หน่ายเขตประปาภูมิภาคสาย
เกาะพรวด - น้้าคอก ชุมชนบ้านขนาบ หมู่ที่ 1
 ต้าบลทับมา อา้เภอเมือง จังหวัดระยอง

เพื่อให้ประชาชนมีน้้า
เพียงพอต่อการอุปโภค
 บริโภค

ขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค
มีความยาวประมาณ 
184.00 เมตร

 -  -       200,000 ร้อยละครัวเรือน
ที่มีน้้าอุปโภค
บริโภค

ประชาชนมีน้้า
ส้าหรับการอุปโภค-
บริโภค

กองช่าง

62 ขยายเขตระบบประปาภูมิภาคสายเล้าไก่  
ชุมชนบ้านเขาโบสถ์  หมู่ที่ 7   ต้าบลทับมา  
อา้เภอเมือง  จังหวัดระยอง

เพื่อให้ประชาชนมีน้้า
เพียงพอต่อการอุปโภค
 บริโภค

ขยายเขตระบบจา้หน่าย
น้้าประปา  ระยะทาง
ประมาณ 400 เมตร

 -  -       400,000 ร้อยละครัวเรือน
ที่มีน้้าอุปโภค
บริโภค

ประชาชนมีน้้า
ส้าหรับการอุปโภค-
บริโภค

กองช่าง

63 ขยายเขตระบบจา้หน่ายน้้าประปาภูมิภาคสาย
ลุงแผละ  ชุมชนบ้านเขาโบสถ์  หมู่ที่ 7   
ต้าบลทับมา  อา้เภอเมือง  จังหวัดระยอง

เพื่อให้ประชาชนมีน้้า
เพียงพอต่อการอุปโภค
 บริโภค

ขยายเขตระบบจา้หน่าย
น้้าประปาภูมิภาคระยะทาง
ประมาณ  500  เมตร

 -  -       500,000 ร้อยละครัวเรือน
ที่มีน้้าอุปโภค
บริโภค

ประชาชนมีน้้า
ส้าหรับการอุปโภค-
บริโภค

กองช่าง

64 ขยายเขตระบบจา้หน่ายน้้าประปาภูมิภาคสาย
รพช.-สะพานหิน ชุมชนบ้านเขาโบสถ์  หมู่ที่ 7
   ต้าบลทับมา  อา้เภอเมือง  จังหวัดระยอง

เพื่อให้ประชาชนมีน้้า
เพียงพอต่อการอุปโภค
 บริโภค

ขยายเขตระบบจา้หน่าย
น้้าประปาภูมิภาคระยะทาง
ประมาณ  1,000  เมตร

 -  -     1,000,000 ร้อยละครัวเรือน
ที่มีน้้าอุปโภค
บริโภค

ประชาชนมีน้้า
ส้าหรับการอุปโภค-
บริโภค

กองช่าง

65 ขยายเขตระบบจา้หน่ายน้้าประปาภูมิภาคสาย
นายบิน  ชุมชนบ้านเขาโบสถ์  หมู่ที่ 7   
ต้าบลทับมา  อา้เภอเมือง  จังหวัดระยอง

เพื่อให้ประชาชนมีน้้า
เพียงพอต่อการอุปโภค
 บริโภค

ขยายเขตระบบจา้หน่าย
น้้าประปาภูมิภาคระยะทาง
ประมาณ  300  เมตร

 -  -       300,000 ร้อยละครัวเรือน
ที่มีน้้าอุปโภค
บริโภค

ประชาชนมีน้้า
ส้าหรับการอุปโภค-
บริโภค

กองช่าง
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 ตัวชี้วัด
 พ.ศ.2559  พ.ศ.2560  พ.ศ.2561  KPI 

ล้าดับที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย(ผลผลิตของ
โครงการ)

 งบประมาณ /ระยะเวลา ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

66 ขยายเขตระบบจา้หน่ายน้้าประปาภูมิภาคสาย
มาบเตย  ชุมชนบ้านเขาโบสถ์  หมู่ที่ 7  
ต้าบลทับมา  อา้เภอเมือง  จังหวัดระยอง

เพื่อให้ประชาชนมีน้้า
เพียงพอต่อการอุปโภค
 บริโภค

ขยายเขตระบบจา้หน่าย
น้้าประปาภูมิภาคระยะทาง
ประมาณ  500  เมตร

 -  -       500,000 ร้อยละครัวเรือน
ที่มีน้้าอุปโภค
บริโภค

ประชาชนมีน้้า
ส้าหรับการอุปโภค-
บริโภค

กองช่าง

67 ขยายเขตระบบจา้หน่ายน้้าประปาภูมิภาคสาย
ทุ่งนอก 3 -เขาโบสถ์ 4   ชุมชน        บ้าน
เขาโบสถ์  หมู่ที่ 7  ต้าบลทับมา     อา้เภอ
เมือง  จังหวัดระยอง

เพื่อให้ประชาชนมีน้้า
เพียงพอต่อการอุปโภค
 บริโภค

ขยายเขตระบบจา้หน่าย
น้้าประปาภูมิภาค  
ระยะทางประมาณ  550  
เมตร

 -  -       550,000 ร้อยละครัวเรือน
ที่มีน้้าอุปโภค
บริโภค

ประชาชนมีน้้า
ส้าหรับการอุปโภค-
บริโภค

กองช่าง

68 ขยายเขตระบบจา้หน่ายน้้าประปาภูมิภาค
ซอยลุงบิน ซอย 1 ชุมชนบ้านเขาโบสถ์ หมูที่ 
7   ต้าบลทับมา  อา้เภอเมือง  จังหวัดระยอง

เพื่อให้ประชาชนมีน้้า
เพียงพอต่อการอุปโภค
 บริโภค

ขยายเขตระบบจา้หน่าย
น้้าประปาภูมิภาคระยะทาง
ประมาณ  150  เมตร

 -  - 100,000 ร้อยละครัวเรือน
ที่มีน้้าอุปโภค
บริโภค

ประชาชนมีน้้า
ส้าหรับการอุปโภค-
บริโภค

กองช่าง

69 ก่อสร้างดาดคอนกรีต คลองทับมาบริเวณหลัง
วัดเขาโบสถ์ ชุมชนบ้านเขาโบสถ์  หมู่ที่ 7   
ต้าบลทับมา อา้เภอเมือง จังหวัดระยอง

เพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหาน้้าท่วม

ก่อสร้างดาดคอนกรีต จา้นวน
  1 แห่ง

 -  - 1,000,000 ระยะทาง มีการเชื่อมโยงระบบ
ป้องกัน และแก้ไข
ปัญหาน้้าท่วม

กองช่าง

70 ปรับปรุงฝายน้้าล้น ต้าบลทับมา  อา้เภอเมือง 
 จังหวัดระยอง

เพื่อให้ประชาชนมีน้้า
เพียงพอต่อการอุปโภค
 บริโภค

ปรับปรุงฝายน้้าล้นในเขต
ต้าบลทับมา

 -  - 900,000 ร้อยละครัวเรือน
ที่มีน้้าอุปโภค
บริโภค

ประชาชนมีน้้า
ส้าหรับการอุปโภค-
บริโภค

กองช่าง
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ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดระยอง ที ่5  ส่งเสรมิและพัฒนาจังหวัดระยองใหม้ีความพรอ้มรองรบัการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเชียน 

2.4 แนวทาง  : ก่อสรา้ง ปรบัปรงุ บ ารงุรกัษา อาคาร สวนสาธารณะ สถานทีพั่กผ่อน และปรบัปรงุภูมิทศัน์  

 ตัวชี้วัด
 พ.ศ.2559  พ.ศ.2560  พ.ศ.2561  KPI 

1  กอ่สร้างอาคารเกบ็พสัดุเทศบาล
ต าบลทับมา หมู่ท่ี4 ต าบลทับมา 
อ าเภอเมือง จงัหวัดระยอง

 เพือ่ใหม้ีสถานท่ีเกบ็
วัสดุ อปุกรณ์

 กอ่สร้างอาคารเกบ็พสัดุ 
จ านวน  1  หลัง

       3,000,000  -  - ร้อยละผู้ใช้บริการ  บริเวณส านักงาน
สะอาดเปน็ระเบยีบ

กองช่าง

2 ปรับปรุงภูมิทัศน์สนามกฬีา  ชุมชน
บา้นแหลมมะขาม หมู่ท่ี 2 ต าบลทับมา
 อ าเภอเมือง จงัหวัดระยอง

เพือ่ใหม้ีสถานท่ีออก
ก าลังกายและท า
กจิกรรม

ปรับปรุงภูมิทัศน์สนามกฬีา   
จ านวน  1  แหง่

3,000,000  -  - ร้อยละผู้ใช้บริการ  มีสถานที่ออกก าลัง
กายเพือ่สุขภาพ 
แขง็แรง

กองช่าง/
อบจ./กบจ.

3 จดัซ้ือท่ีดิน เพือ่สร้างตลาดสดต าบล
ทับมา

เพือ่รองรับการสร้าง
ตลาดสด

เนื้อท่ีประมาณ 3 ไร่      15,000,000  -  - จ านวนที่ดิน จดัหาที่ดินในการ
สร้างตลาดสด

กองช่าง

4 กอ่สร้างสถานธนานุบาล (โรงรับจ าน า) 
เทศบาลต าบลทับมา อ าเภอเมือง 
จงัหวัดระยอง

เพือ่เพิม่พนูรายได้
ใหก้บัองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่

กอ่สร้างสถานธนานุบาล 1 แหง่      10,000,000  -  - ร้อยละของ
ประชาชนที่เข้า

รับบริการ

องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่มีรายได้
เพิม่ขึน้

กองช่าง

5 กอ่สร้างอฒัจรรย์ สนามกฬีา ชุมชน
บา้นขนาบ  หมู่ท่ี1 ต าบลทับมา อ าเภอ
เมือง จงัหวัดระยอง

เพือ่ใหป้ระชาชนได้มี
สถานท่ีท ากจิกรรม

กอ่สร้างอฒัจรรย์ 1 แหง่        5,000,000  -  - ร้อยละของ
ประชาชนที่เข้า

รับบริการ

 มีสถานที่ออกก าลัง
กายเพือ่สุขภาพ 
แขง็แรง

กองช่าง

6 ปรับปรุงภูมิทัศน์คลองทับมา  ต าบล
ทับมา อ าเภอเมือง จงัหวดระยอง

เพือ่ปอ้งกนัและแกไ้ข
ปญัหาน้ าท่วม

ปรับปรุงภูมิทัศน์คลองทับมา  
หมู่ท่ี1, 3,4 ,6,7  โดยถมคัน
คอลสองขา้งเพือ่ปอ้งกนัดินพงั
และปอ้งกนัน้ าท่วม ยาว
ประมาณ 2,000 เมตร

 - 18,000,000  - ร้อยละครัวเรือน
ที่ได้รับประโยชน์

แกไ้ขปญัหาน้ าท่วม กองช่าง

7 กอ่สร้างอาคารร้านค้าชุมชนต าบลทับมา เพือ่ใหม้ีถานท่ีท า
กจิกรรมสาธาธารณะ

กอ่สร้างอาคารร้านค้าชุมชน  
จ านวน  1 แหง่

 - 5,000,000  - ร้อยละผู้ใช้บริการ มีสถานที่บริการ
ประชาชนเพยีงพอ

กองช่าง

2.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานและแหล่งน้ า

ล าดับท่ี โครงการ วัตถปุระสงค์ เปา้หมาย(ผลผลิตของโครงการ)  งบประมาณ /ระยะเวลา ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
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 ตัวชี้วัด
 พ.ศ.2559  พ.ศ.2560  พ.ศ.2561  KPI 

8 กอ่สร้างลานจอดรถสนามกฬีาชุมชน
บา้นแหลมมะขามหมู่ท่ี2 ต าบลทับมา 
อ าเภอเมือง จงัหวัดระยอง

เพือ่ใหม้ีถานท่ีท า
กจิกรรมสาธาธารณะ

ช่วงท่ี1 ลานจอดรถคอนกรีต
เสริมเหล็กหนาประมาณ 0.15 
เมตร และมีพืน้ท่ีคอนกรีตเสริม
เหล็กไม่น้อยกว่า 1600 ตาราง
เมตร  ช่วงท่ี2ลานจอดรถ
คอนกรีตเสริมเหล็ก หนา
ประมาณ 0.15 เมตร และมี
พืน้ท่ีคอนกรีตเสริมเหล็กไม่
น้อยกว่า 1,500 ตารางเมตร

  - 1,938,000  - ร้อยละผู้ใช้บริการ มีสถานที่บริการ
ประชาชนเพยีงพอ

งบกองทุน
โรงไฟฟา้ฯ

9 กอ่สร้างอาคารเอนกประสงค์วัดเขา
โบสถ ์ชุมชนบา้นเขาโบสถ ์หมู่ท่ี 7  
ต าบลทับมา อ าเภอเมือง จงัหวัดระยอง

เพือ่ใหม้ีสถานท่ีจดั
กจิกรรมของชุมชน

ขนาดกว้าง 20เมตร ยาว 20 
เมตร หรือมีพืน้ท่ีด าเนินการไม่
น้อยกว่า 400 ตารางเมตร

  - 5,000,000  - ร้อยละ
ประชากรที่เข้า

ใช้บริการ

มีสถานที่บริการ
ประชาชนเพยีงพอ

กองช่าง

10 จา้งท่ีปรึกษาส ารวจออกแบบอาคาร เพือ่ด าเนินการส ารวจ
ออกแบบอาคาร

จา้งท่ีปรึกษาส ารวจออกแบบ
อาคาร

 - 3,000,000  - จ านวนชุมชน
ที่ได้รับ

ประโยชน์

มีอาคารที่ได้
มาตรฐาน

กองช่าง

     11 กอ่สร้าง / ปรับปรุง /ต่อเติม /ซ่อมแซม
 อาคาร ศูนย์พฒันาเด็กเล็กบา้นทับมา

เพือ่สนับสนุนการจดั
การศึกษา

กอ่สร้าง / ปรับปรุง /ต่อเติม /
ซ่อมแซม อาคาร โรงเรียน
อนุบาลทับมาและศูนย์พฒันา
เด็กเล็กบา้นทับมา

  - 55,000,000  - ร้อยละ ความพงึ
พอใจผู้ใช้บริการ

   -  กอ่สร้างปรับปรุงภูมิทัศน์ 
จดัสวนหย่อม บริเวณหน้า
สถานศึกษา หอประชุม และ 
สร้างแหล่งเรียนรู้ภายในบริเวณ
รอบ ๆ อาคารเรียนโรงเรียน
อนุบาลทับมา

   - ซ่อมแซมอาคารเรียน
ปรับปรุงท่ีดินและส่ิงกอ่สร้าง
โรงเรียนอนุบาลทับมา

  สถานศึกษามี
ความร่มร่ืน สะอาด
 สะดวกต่อการ
เรียนรู้และ มีแหล่ง
เรียนรู้อย่างเพยีงพอ

กองช่าง/
กอง

การศึกษา

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ล าดับท่ี โครงการ วัตถปุระสงค์ เปา้หมาย(ผลผลิตของโครงการ)  งบประมาณ /ระยะเวลา ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ
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 ตัวชี้วัด
 พ.ศ.2559  พ.ศ.2560  พ.ศ.2561  KPI 

   -   ติดต้ังประตูบานเล่ือนเปดิ
 -ปดิ อตัโนมัติ
จดัหาเคร่ืองเล่นสนามพลาสติก
และปพูืน้
  - กอ่สร้างสระว่ายน้ า จ านวน 
 1  แหง่
   - กอ่สร้างโรงอาหารศูนย์
พฒันาเด็กเล็กบา้นทับมา        
 - ต่อเติมประตูหนีไฟด้านหลัง
อาคารเรียนสูนย์พฒันาเด็กเล็ก
บา้นทับมา

   -บอร์ดประชาสัมพนัธ์
ขา่วสารผู้ปกครองศูนย์พฒันา
เด็กเล็กบา้นทับมา
   -จดัท าปา้ยลูกศรทางเดินขึน้ -
ลงบนัไดศูนย์พฒันาเด็กเล็ก
บา้นทับมา
   -กอ่สร้างเสาธงศูนย์พฒันา
เด็กเล็ก
    -ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคา
(หลังคาร่ัว)อาคารศูนย์พฒันา
เด็กเล็ก

ล าดับท่ี โครงการ วัตถปุระสงค์ เปา้หมาย(ผลผลิตของโครงการ)  งบประมาณ /ระยะเวลา ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
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 ตัวชี้วัด
 พ.ศ.2559  พ.ศ.2560  พ.ศ.2561  KPI 

    -กอ่สร้างท่ีแปรงฟนั/อา่ง
ล้างหน้า ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก
    -ติดต้ังพดัลมโคจรติดเพดาน
 ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก 4 เคร่ือง

    -ติดต้ังมุ้งลวด ศูนย์พฒันา
เด็กเล็ก
    -ติดต้ังเหล็กดัดตามช่อง
บานหน้าต่าง/ประตู
    -จดัหาโต๊ะเกา้อีส้ าหรับเด็ก
รับประทานอาหารส าหรับศูนย์
พฒันาเด็กเล็ก
   -ปรับปรุงระบบไฟฟา้
   -ติดต้ังระบบน้ าประปา
   -ปรับปรุงรางระบายน้ า

12 โครงการจดัซ้ือท่ีดินเพือ่การพานิชย์ 
ต าบลทับมา อ าเภอเมือง จงัหวัดระยอง

เพือ่จดัซ้ือท่ีดินเพือ่
การพาณิชย์

จดัซ้ือท่ีดินเพือ่การพาณิชย์  - 20,000,000  - จ านวนที่ดิน เพือ้ซ้ือที่ดินเพือ่
การพาณิชย์

กองช่าง

13 กอ่สร้างสวนสุขภาพพร้อมปรับปรุงภูมิ
ทัศน์สนามกฬีาชุมชน ชุมชนบา้น
หนองมะหาด หมู่ท่ี 3 ต าบลทับมา 
อ าเภอเมืองระยอง จงัหวัดระยอง

เพือ่ใหม้ีสถานท่ีจดั
กจิกรรมของชุมชน

กอ่สร้างสวนสุขภาพพร้อม
ปรับปรุงภูมิทัศน์สนามกฬีา
ชุมชน  จ านวน  1  แหง่

  -  -            900,000 ร้อยละผู้ใช้บริการ  มีสถานที่ออกก าลัง
กายเพือ่สุขภาพ 
แขง็แรง

กองช่าง/
อบจ./กบจ.

14 กอ่สร้างอาคารเอนกประสงค์ชุมชน
บา้นแหลมมะขาม (ระยะท่ี3)       หมู่
ท่ี 2 ต าบลทับมา อ าเภอเมือง จงัหวัด
ระยอง

เพือ่ใหม้ีถานท่ีท า
กจิกรรมสาธาธารณะ

กอ่สร้างอาคารเอนกประสงค์
ชุมชนบา้นแหลมมะขาม หมู่ที่ 
2  จ านวน 1 แหง่

  -  - 4,500,000 ร้อยละผู้ใช้บริการ มีสถานที่บริการ
ประชาชนเพยีงพอ

กองช่าง

15 กอ่สร้างปหูนิใหญส่ระน้ า พร้อมติดต้ัง
ไฟส่องสว่างรอบบริเวณสระ    ชุมชน
บา้นขนาบ หมู่ท่ี 1 ต าบลทับมา อ าเภอ
เมือง จงัหวัดระยอง

เพือ่ใหป้ระชาชนมีน้ า
เพยีงพอต่อการอปุโภค
 บริโภค

ปหูนิใหญส่ระน้ าบา้นขนาบ 1 
แหง่

  -  -            500,000 ร้อยละ
ครัวเรือนที่มี
น้ าอปุโภค
บริโภค

ประชาชนมีน้ า
ส าหรับการอปุโภค-
บริโภค

กองช่าง

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ล าดับท่ี โครงการ วัตถปุระสงค์ เปา้หมาย(ผลผลิตของโครงการ)  งบประมาณ /ระยะเวลา ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ
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 ตัวชี้วัด
 พ.ศ.2559  พ.ศ.2560  พ.ศ.2561  KPI 

16 กอ่สร้าง ปรับปรุงสนามกฬีา สวน
สุขภาพชุมชนบา้นขนาบ หมู่ที่ 1 
ต าบลทับมา อ าเภอเมือง จงัหวัดระยอง

เพือ่ปรับปรุงสถานท่ี
ออกก าลังกาย และ
พกัผ่อนแกป่ระชาชน

กอ่สร้าง ปรับปรุงสนามกฬีา 
สวนสุขภาพชุมชนบา้นขนาบ 
หมู่ท่ี 1 ต าบลทับมา อ าเภอ
เมือง จงัหวัดระยอง โดย
กอ่สร้าง ปรับปรุงสนามกฬีา 
สวนสุขภาพ จ านวน 1 แหง่

  -  -       10,000,000 ร้อยละผู้ใช้บริการ  มีสถานที่ออกก าลัง
กายเพือ่สุขภาพ 
แขง็แรง

กองช่าง/
อบจ./กบจ.

17 กอ่สร้างหอ้งน้ าสวนสาธารณะ ชุมชน
บา้นขนาบ หมู่ท่ี 1 ต าบลทับมาอ าเภอ
เมือง จงัหวัดระยอง

เพือ่ใหม้ีหอ้งน้ าใช้
เพยีงพอใน
สวนสาธารณะ

กอ่สร้างสวนสาธารณะกว้าง 6 
เมตร ยาว 15 เมตรหรือมีพืน้ที่
ด าเนินการไม่น้อยกว่า 90 
ตารางเมตร

  -  -            650,000 จ านวนห้องน้ า ประชาชนใน
สวนสาธารณะมี
หอ้งน้ าใช้เพยีงพอ

กองช่าง

18 กอ่สร้างอาคารอเนกประสงค์ ชุมชน
บา้นขนาบ หมู่ท่ี 1 ต าบลทับมาอ าเภอ
เมือง จงัหวัดระยอง

เพือ่ใหม้ีถานท่ีท า
กจิกรรมสาธาธารณะ

กอ่สร้างอาคารเอนกประสงค์
ขนาดกว้าง 20 เมตร หรือมี
พืน้ท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า 
400 ตารางเมตร

  -  -         5,000,000 จ านวนครัวเรือน
ที่ใช้บริการ

ประชาชนในหมู่ที่1 
ได้มีสถานที่ในการ
จดักจิกรรม

กองช่าง

19 กอ่สร้าง ปรับปรุงศาลาบา้นสอ ชุมชน
บา้นเขาโบสถ ์หมู่ท่ี 7 ต าบลทับมา 
อ าเภอเมือง จงัหวัดระยอง

เพือ่ใหม้ีสถานท่ีจดั
กจิกรรมของชุมชน

กอ่สร้าง ปรับปรุงศาลาบา้นสอ 
ชุมชนบา้นเขาโบสถ ์หมู่ที่ 7 
ต าบลทับมา อ าเภอเมือง 
จงัหวัดระยอง

  -  -         2,000,000 ร้อยละครัวเรือน
ที่ได้รับประโยชน์

มีสถานที่บริการ
ประชาชนเพยีงพอ

กองช่าง

20 ปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้ าล้นบา้นสอ 
และปรับปรุงภูมิทัศน์รอบฝาย ชุมชน
บา้นเขาโบสถ ์หมู่ท่ี 7  ต าบลทับมา 
อ าเภอเมือง จงัหวัดระยอง

เพือ่ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาน้ าท่วมบริเวณลุ่ม
น้ าทับมา

ปรับปรุงฝายน้ าล้น คสล . 
พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์

  -  - 2,000,000 จ านวนครัวเรือนที่
ได้รับประโยชน์

มีการเชื่อมโยงระบบ
ป้องกัน และแก้ไข
ปัญหาน้ าท่วม

กองช่าง

ล าดับท่ี โครงการ วัตถปุระสงค์ เปา้หมาย(ผลผลิตของโครงการ)  งบประมาณ /ระยะเวลา ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
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ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดระยอง ที ่5  ส่งเสรมิและพัฒนาจังหวัดระยองใหม้ีความพรอ้มรองรบัการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเชียน 

2.5 แนวทาง  : พัฒนาและ ปรบัปรงุผังเมือง   

 ตัวชี้วัด
 พ.ศ.2559  พ.ศ.2560  พ.ศ.2561  KPI 

1 ติดต้ังกระจกโค้งมองไกลตามจดุเส่ียง 
ชุมชนบา้นทับมา หมู่ท่ี 4 ต าบลทับมา
 อ าเภอเมือง จงัหวัดระยอง

เพือ่ใหป้ระชาชนมี
ไฟฟา้แสงสว่างใช้อย่าง
ท่ัวถงึ

ติดต้ังกระจกโค้งมองไกลตามจดุ
เส่ียง ประมาณ  7  จดุ

50,000  -  - ร้อยละครัวเรือน
ที่มีไฟฟา้ใช้

ประชาชนมีไฟฟา้
แสงสว่างใช้เพยีงพอ

กองช่าง

2 ตีเส้นจราจร /ติดต้ังปา้ยสัญญาณเตือน
จราจร/การ์ดเลน ถนนในเขตเทศบาล
ต าบลทับมา

เพือ่อ านวยความ
สะดวกและปอ้งกนั
อบุติัเหตุจากการจราจร

ตีเส้นจราจร/ติดต้ังปา้ยสัญญาณ
เตือนจราจรถนนในเขต
เทศบาลต าบลทับมา

       1,600,000  -  - ร้อยละการ
เกดิอบุติัเหตุ

ลดการเกดิอบุติัเหตุ กองช่าง

3 จดัท าแบบจ าลองภูมิศาสตร์ ภูมิ
ประเทศต าบลทับมา

พฒันาเมืองและปรับปรุง
ระบบผังเมืองชุมชน

จดัท าแบบจ าลองภูมิศาสตร์ 
ภูมิประเทศต าบลทับมา

2,000,000  -  -  จ านวน
ชุมชนที่ได้รับ

ประโยชน์

การวางแผนการจัดการ
ผังเมืองมีประสิทธิภาพ

กองช่าง

4 จดัซ้ือรถดูดโคลน เพือ่แกไ้ขปญัหาน้ า
ท่วมและก าจดัส่ิงปฏิกลู

จดัซ้ือรถดูดโคลนจ านวน 1 คัน      19,000,000   -   - ร้อยละครัวเรือน
ที่ได้รับประโยชน์

ปอ้งกนัปญัหาน้ า
ท่วมและก าจดัส่ิง
ปฏิกลู

กองช่าง

5 กอ่สร้างศาลาสวดอภิธรรมวัดทับมา 
ชุมชนบา้นทับมา หมู่ท่ี4ต าบลทับมา 
อ าเภอเมือง จงัหวัดระยอง

เพือ่ปรับปรุงศาลาสวด
อภิธรรมวัดทับมาให้
คนมาใช้ได้มากขึน้

ขนาดกว้างประมาณ 12 เมตร 
ยาวประมาณ 25 เมตร หรือ
พืน้ท่ีใช้สอยไม่น้อยกว่า 300 
ตารางเมตร

 - 4,870,000  - จ านวนศาลา มีสถานที่บริการ
ประชาชนเพยีงพอ

กองช่าง/
กองทุน

โรงไฟฟา้ฯ

6 ติดต้ังโคมไฟประติมากรรมถนนสาย
หนองสนม-คลองช้างตาย(ส่ีแยกทับมา-
เขาโบสถ์) ต าบลทับมา อ าเภอเมือง 
จงัหวัดระยอง

เพือ่ใหป้ระชาชนมี
ไฟฟา้แสงสว่างใช้อย่าง
ท่ัวถงึ

ติดต้ังไฟประติมากรรม จ านวน
 110 ต้น

 - 15,750,000  - ระยะทาง ประชาชนในต าบล
ทับมามีเส้นทาง
คมนาคมที่ได้
มาตรฐาน

งบกองทุน
โรงไฟฟา้ฯ

7 ติดต้ังการ์ดเลนส์ตามทางโค้ง/จดุเส่ียง 
ต าบลทับมา

เพือ่ปอ้งกนัอบุติัเหตุใน
ต าบล

ติดต้ังการ์ดเลนส์ ยาว 17 เมตร
 จ านวน 1 จดุ

 -  -            100,000  จ านวน
ชุมชนที่ได้รับ

ประโยชน์

ประชาชนในต าบล
ทับมามีเส้นทาง
คมนาคมที่ได้
มาตรฐาน

กองช่าง

2.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานและแหล่งน้ า

ล าดับท่ี โครงการ วัตถปุระสงค์ เปา้หมาย(ผลผลิตของโครงการ)  งบประมาณ /ระยะเวลา ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดให้มีมูลค่าทางเศรษฐกิจควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเที่ยวให้คงอยู่อย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 6 เสริมสร้างคุณภาพชีวิตและคุ้มครองสิทธิของประชาชนและสังคมจังหวัดระยองให้มีความเข้มแข็งและด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
3.1 ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็ง ของชุมชน 

 ตัวชี้วัด
 พ.ศ.2559  พ.ศ.2560  พ.ศ.2561  KPI 

1 สนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติดเทศบาลต าบลทับมา

เพื่อป้องกันและลด
การระบาดของยา
เสพติด

 - สนับสนุนกิจการ  ศป.ปส.ทต.
ทับมา เช่น การประชาสัมพันธ์  
สนับสนุนการด าเนินการ กิจกรรม 
ชมรม TO BE NUMBER ONE 
รณรงค์ป้องกันยาเสพติด สนับสนุน
การต้ังจุดตรวจ จุดสกัด ฯลฯ

350,000 350,000 350,000 จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ

ชุมชน เข้มแข็ง 
ปลอดยาเสพติด

ฝ่ายแผนงานฯ/
ส านักปลัดฯ

 - โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด
 - กิจกรรมการบ าบัดฟื้นฟูโดยการ
น าผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดเข้ารับการ
อบรมบ าบัดรักษาอย่างสมัครใจ
หรือกึ่งสมัครใจ

 - กิจกรรมฝึกอาชีพให้กับผู้ติด /ผู้
เสพยาเสพติดที่ผ่านการบ าบัด

 -  โครงการทับมาเมืองสีขาวต้าน
ภัยยาเสพติดต าบลทับมา

2  อุดหนุนโครงการขอรับการสนับสนุน
งบประมาณเพื่อด าเนินการ "กิจกรรมส่งเสริม
กองทุนแม่ของแผ่นดิน"แก่หมู่บ้าน /ชุมชนใน
เขตต าบลทับมา

เพื่อสนับสนุน
เครือข่ายกองทุนแม่
ของแผ่นดิน

 อุดหนุนโครงการขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณเพื่อ
ด าเนินการ "กิจกรรมส่งเสริม
กองทุนแม่ของแผ่นดิน"แก่หมู่บ้าน
 /ชุมชนในเขตต าบลทับมา   
ชุมชนละ 8,000  บาท

64,000 64,000 64,000 จ านวน
งบประมาณ

ชุมชน เข้มแข็ง 
ประชาชนมีความ
จงรักภักดีต่อ
สถาบัน
พระมหากษัตริย์

ฝ่ายแผนงานฯ/
ส านักปลัดฯ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

ล าดับ
ที่

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)  งบประมาณ /ระยะเวลาที่มา
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 ตัวชี้วัด
 พ.ศ.2559  พ.ศ.2560  พ.ศ.2561  KPI 

3 โครงการแข่งขันกีฬาประเพณีต าบลทับมา
เสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์และต้าน
ยาเสพติด

เพื่อส่งเสริมการออก
ก าลังกายของ
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด

จัดการแข่งขันกีฬาประเพณีต าบล
ทับมาต้านยาเสพติดแก่เด็กเยาวชน
 ผู้สูงอายุและประชาชนในเขต
ต าบลทับมา และสร้างความ
ปรองดอง

400,000 400,000 400,000 จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ

 เยาวชน 
ผู้สูงอายุและ
ประชาชนมี
สุขภาพร่างกาย
แข็งแรง

กองการศึกษา

4 อุดหนุนโครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดของศูนย์อ านวยการป้องกันและปราบปราม
ยาเสพติด

เพื่อลดการระบาด
ของยาเสพติดในพื้นที่

อุดหนุนโครงการขอรับเงินอุดหนุน
เพื่อเพิ่มศักยภาพในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติดของศูนย์
ปฏิบัติป้องกันและปราบปรามยา
เสพติดอ าเภอเมืองระยอง

         240,000          240,000            240,000 จ านวน
งบประมาณ

ชุมชน เข้มแข็ง 
ปลอดยาเสพติด

ฝ่ายแผนงานฯ/
ส านักปลัดฯ

 อุดหนุนโครงการขอรับเงินอุดหนุน
เพื่อเพิ่มศักยภาพในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติดของศูนย์
อ านวยการป้องกันและปราบปราม
ยาเสพติดจังหวัดระยอง แก่จังหวัด
ระยอง (ศอ.ปส.จ.รย.)

         300,000          300,000            300,000 จ านวน
งบประมาณ

ชุมชน เข้มแข็ง 
ปลอดยาเสพติด

ฝ่ายแผนงานฯ/
ส านักปลัดฯ

5 อุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติดในสถานศึกษาโรงเรียนชุมชนวัดทับมา

เพื่อลดการระบาด
ของยาเสพติดใน
สถานศึกษา

อุดหนุนโครงการป้องกันและ
แก้ขัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
โรงเรียนชุมชนวัดทับมา

             5,000   -   - จ านวน
งบประมาณ

ชุมชน เข้มแข็ง 
ปลอดยาเสพติด

กองการศึกษา

6 โครงการรณรงค์ปั่นจักรยานเทิดพระเกียรติ   
5  ธันวา มหาราช

เพื่อแสดงความ
จงรักภักดีต่อ
สถาบัน
พระมหากษัตริย์ 
ความสามัคคี  และ
ส่งเสริมการออก
ก าลังกาย

ผู้เข้าร่วมรณรงค์ปั่นจักรยาน  
เทิดพระเกียรติ   5  ธันวา มหาราช

           50,000            50,000              50,000 จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ

 แสดงออกถึง
ความจงรักภักดี
ต่อ
พระมหากษัตริย์
และประชาชนได้
ออกก าลังกาย

กองการศึกษา

 งบประมาณ /ระยะเวลาที่มาวัตถุประสงค์ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

โครงการล าดับ
ที่

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)
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 ตัวชี้วัด
 พ.ศ.2559  พ.ศ.2560  พ.ศ.2561  KPI 

7 โครงการรณรงค์ปั่นจักรยานเทิดพระเกียรติ  
12 สิงหา มหาราชินี

เพื่อแสดงความ
จงรักภักดีต่อ
สถาบัน
พระมหากษัตริย์ 
ความสามัคคี  และ
ส่งเสริมการออก
ก าลังกาย

ผู้เข้าร่วมรณรงค์ปั่นจักรยาน  
เทิดพระเกียรติ   12 สิงหามหาราช

           50,000            50,000              50,000 จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ

 แสดงออกถึง
ความจงรักภักดี
ต่อพระราชินีและ
ประชาชนได้ออก
ก าลังกาย

กองการศึกษา

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดให้มีมูลค่าทางเศรษฐกิจควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเที่ยวให้คงอยู่อย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 6 เสริมสร้างคุณภาพชีวิตและคุ้มครองสิทธิของประชาชนและสังคมจังหวัดระยองให้มีความเข้มแข็งและด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
3.2 จัดระบบป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยเพ่ือสร้างความปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สินของประชาชน 

 ตัวชี้วัด
 พ.ศ.2559  พ.ศ.2560  พ.ศ.2561  KPI 

    1  โครงการจุดบริการประชาชนเพื่อป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางจราจรช่วงเทศกาลปีใหม่

 เพื่อสร้างความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินของ
ประชาชนที่ใช้
ยานพาหนะบนท้อง
ถนน

 ประชาชนทั่วไปที่ใช้ยานพาหนะ
สัญจรไปมาผ่านบริเวณสีแยกถนน
สาย 36

           80,000            80,000              80,000 จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ

 ปัญหาอุบัติเหตุ
ทางการจราจร
บนท้องถนนช่วง
เทศกาลปีใหม่มี
จ านวนลดน้อยลง

 ส านักปลัดฯ/ฝ่าย
อ านวยการ

    2  โครงการจุดบริการประชาชนเพื่อป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางจราจรช่วงเทศกาลสงกรานต์

 เพื่อสร้างความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินของ
ประชาชนที่ใช้
ยานพาหนะบนท้อง
ถนน

 ประชาชนทั่วไปที่ใช้ยานพาหนะ
สัญจรไปมาผ่านบริเวณสีแยกถนน
สาย 36

           80,000            80,000              80,000 จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ

 ปัญหาอุบัติเหตุ
ทางการจราจร
บนท้องถนนช่วง
เทศกาลปีใหม่มี
จ านวนลดน้อยลง

 ส านักปลัดฯ/ฝ่าย
อ านวยการ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

 งบประมาณ /ระยะเวลาที่มา

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)

โครงการล าดับ
ที่

 งบประมาณ /ระยะเวลาที่มา

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

ล าดับ
ที่

โครงการ วัตถุประสงค์
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 ตัวชี้วัด
 พ.ศ.2559  พ.ศ.2560  พ.ศ.2561  KPI 

    3  โครงการสนับสนุนการฝึกซ้อมแผนป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย

 เพื่อเป็นการเตรียม
ความพร้อมซักซ้อม
ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับสาธารณภัย
ที่อาจจะเปิดขึ้น

 ประชาชนในเขตพื้นที่ต าบลทับ
มา/พื้นที่ประสบภัย

         100,000          100,000            100,000 จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ

 ประชาชนมี
ความรู้ความ
เข้าใจ สามารถ
รับมือกับ
สถานการณ์สา
ธารณภัยที่อาจจะ
เกิดขึ้นในอนาคต

 ส านักปลัดฯ/ฝ่าย
อ านวยการ

    4  โครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับภัยและการ
ป้องกันสาธารณภัยแก่ประชาชน

 เป็นการสร้าง
เคร่ือข่ายด้านการ
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยให้
เกิดขึ้นครอบคลุม
ระหว่างหน่วยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชน
และภาคประชาชน

 คณะผู้บริหารฯ สท.พนักงาน
เทศบาล หนักงานจ้าง ทต.ทับมา
ผู้น าชุมชน อปพร.มูลนิธิ และ
ประชาชนทั่วไป

         100,000          100,000            100,000 จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ

 สามารถน า
ความรู้ที่ได้รับมา
ปรับใช้ให้เกิด
ประโยชน์ต่อ
ชุมชน และต่อ
หน่วยงานใน
หน้าที่ด้าน
ป้องกันและสา
ธารณภัย

 ส านักปลัดฯ/ฝ่าย
อ านวยการ

    5  โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน (อปพร.)

 เพื่อให้มีสมาชิก อป
พร.ตามเป้าหมายที่
รัฐบาลก าหนดเพื่อ
ช่วยเหลืองาน
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

 จัดฝึกอบรมข้าราชการ เจ้าหน้าที่
เทศบาลต าบลทับมาและประชนใน
เขตพื้นที่ต าบลทับมา หลักสูตร 
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(
 อป.พร.)

           50,000            50,000              50,000 จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ

 มีอ อป.พร.เพิ่ม
มากขึ้นสามารถ
ปฏิบัติงาน
ป้องกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัยต่างๆในพื้นที่ได้

 ส านักปลัดฯ/ฝ่าย
อ านวยการ

    6  โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)

 เพื่อให้ อปพร.มี
ความรู้และเข้าใจใน
ข้อระเบียบ กฎหมาย
 แนวทางการปฏิบัติ
ภารกิจหน้าที่

 จัดส่ง สมาชิกอาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เทศบาล
ต าบลทับมาเข้ารับการฝึกทบทวน

           50,000            50,000              50,000 จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ

 การบริหาร
จัดการ อปพร.มี
ระบบเครือข่าย
การปฏิบัติงาน
ทันต่อเหตุการณ์

 ส านักปลัดฯ/ฝ่าย
อ านวยการ

 งบประมาณ /ระยะเวลาที่มาล าดับ
ที่

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
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 ตัวชี้วัด
 พ.ศ.2559  พ.ศ.2560  พ.ศ.2561  KPI 

    7  โครงการฝึกอบรม 1 ทีม กู้ชีพกู้ภัย (OTOS)  เพื่อให้ประชาชนมี
ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวด้านสาธารณะ
ภัย

 จัดฝึกอบรมให้ประชาชนที่สนใจ
เข้าร่วมในการอบรมเพื่อจัดต้ัง 1
ทีมกู้ชีพกู้ภัยประจ าต าบล

           50,000            50,000              50,000 จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ

 เพื่อมีทีมกู้ชีพ
กู้ภัยประจ าต าบล

 ส านักปลัดฯ/ฝ่าย
อ านวยการ

8 จัดซ้ือรถบรรทุก (ดีเซล ) ขับเคล่ือน 4 ล้อ 
แบบดับเบิ้ลแค๊บ

จัดซ้ือรถบรรทุก (ดีเซล ) ขับเคล่ือน
 4 ล้อ

1,200,000   -   - ครัวเรือนที่
ได้รับการ
ช่วยเหลือ

แบบดับเบิ้ลแค๊บ
(1) เป็นกระบะส าเร็จรูป
(2) ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิ้ล
แค๊บ 4 ประตู
(3) เป็นราคาเคร่ืองปรับอากาศ
(4) ราคารวมภาษีสรรพสามิต
(5) เป็นแบบออฟโรด  ตัวถังยกสูง
จากตัวรถ 1 เมตร ต่อระบบท่ออี
ป้องกันน้ าเข้าเคร่ือง และต่อท่อไอ
เสียสูงพ้นจากตัวรถ

    9  โครงการก่อสร้างแม่ข่ายสถานีวิทยุส่ือสาร  เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
แจ้งเหตุสาธารณภัย
และการติดต่อส่ืสาร
ประสานงาน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 ผู้ใช้วิทยุส่ือสารทางราชการ งาน
ป้องกันบรรเทาสาธารณภัยสมาชิก
สภาเทศบาลก านัน-ผู้ใหญ่บ้าน
สมาคมมูลนิธิการกุศล และอปท.
ข้างเคียงที่เกี่ยวข้อง

         300,000   -   - จ านวนหนึ่งแม่
ข่ายสถานีวิทยุ

 สามารถ
ติดต่อส่ือสารแจ้ง
เหตุแจ้งข้อมูล
และประสานงาน
หน่วยงานต่างๆ
ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

งานป้องกนัฯ ฝ่าย
อ านวยการ ส านัก

ปลัดฯ

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

มีรถยนต์ส าหรับ
ช่วยเหลือ
ประชาชน
ผู้ประสบภัยน้ า
ท่วม

วัตถุประสงค์

เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานช่วยเหลือ
ประชาชนและช้วย
เหลือผู้ประสบภัยน้ า
ท่วม

เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)  งบประมาณ /ระยะเวลาที่มา

งานป้องกนัฯ ฝ่าย
อ านวยการ ส านัก

ปลัดฯ

ล าดับ
ที่

โครงการ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
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 ตัวชี้วัด
 พ.ศ.2559  พ.ศ.2560  พ.ศ.2561  KPI 

10 จัดซ้ือรถกระเช้า เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
ท างานและแก้ไข
ปัญหางานได้อย่าง
ทันท่วงที

รถกระเช้า 1 คัน ชนิด 6 ล้อติดต้ัง
เครนไฮโดรลิกพร้อม กระเช้าซ่อม
ไฟฟ้า และอุปกรณ์ ฯลฯ

    10,000,000   -   -  จ านวนรถ
กระเช้า

งานกองช่างมี
ประสิทธิภาพใน
การท างานมาก
ขึ้นและสามารถ
ปฏิบัติงานได้
อย่างทันท่วงที

กองช่าง

  11 จัดซ้ือชุดผจญเพลิงกู้ภัยพร้อมเคร่ืองช่วย
หายใจชนิดอัดอากาศแบบสะพายหลัง

เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานให้กับ
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน

จัดซ้ือชุดผจญเพลิงกู้ภัยพร้อม
เคร่ืองช่วยหายใจชนิดอัดอากาศ
แบบสะพายหลัง 2 ชุด

         450,000   -   - จ านวนชุดผจญ
เพลิง

งานป้องกันฯมี
ความพร้อมใน
ด้านวัสดุอุปกรณ์
ในการปฏิบัติ

งานป้องกนัฯ/ ฝ่าย
อ านวยการ/ ส านัก

ปลัดฯ

  12 โครงการจัดซ้ือรถบรรทุกน้ าดับเพลิง
เอนกประสงค์

เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
ป้องกันและระงับ
อัคคีภัย ในเขตพื้นที่
เทศบาลต าบลทับมา
และพื้นที่ข้างเคียง

ลดความสูญเสียทางด้านร่างกาย
ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
และทางราชการ

  -       3,000,000         3,000,000 จ านวนรถบรรทุก งานป้องกันฯมี
ความพร้อมใน
ด้านวัสดุอุปกรณ์
ในการปฏิบัติ

งานป้องกนัฯ ฝ่าย
อ านวยการ ส านัก

ปลัดฯ

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

 งบประมาณ /ระยะเวลาที่มาล าดับ
ที่

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
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 ตัวชี้วัด
 พ.ศ.2559  พ.ศ.2560  พ.ศ.2561  KPI 

13 โครงการติดต้ังกล้องวงจรปิดตามจุดเส่ียง
พร้อมห้องควบคุม

เพื่อสร้างความ
ปลอดภัยให้แก่
ประชาชนและลด
ความเส่ียงในการ
ด าเนินชีวิต

ติดต้ังกล้องวงจรปิดตามจุดเส่ียง
ชุมชนในเขตเทศบาล  /ส านักงาน
เทศบาลต าบลทับมา  / รร.อนุบาล
ทับมา /ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทับ
มา

  -       9,000,000   - จ านวนชุมชนที่
ติดต้ังกล้อง
วงจรปิด

เพื่อความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน
ของประชาชน

กองช่าง/กบจ/
กองทุนโรงไฟฟ้าฯ

14 จัดหารถยนต์บันไดกู้ภัยแบบบันไดเล่ือน เพื่อป้องกันและ
ระงับอัคคีภัยในเขต
พื้นที่ต าบลทับมา
และบริเวณใกล้เคียง

จัดหารถยนต์บันไดกู้ภัยแบบบันได
เล่ือน มีความสูงไม่น้อยกว่า 22 
เมตร มีกระเช้าส าหรับใช้งานในที่สูง
 ติดต้ังสปอร์ตไลท์ส่องสว่าง     ถัง
บรรจุน้ าปริมาตรไม่น้อยกว่า 
5,000 ลิตร พร้อมถังบรรจุโฟม 
200 ลิตร ชนิด 10 ล้อ    มีก าลัง
แรงม้าไม่น้อยกว่า 400  แรงม้า 
จ านวน 1 คัน

  - 42,500,000   - ครัวเรือนที่
ได้รับการ
ช่วยเหลือ

มีรถกู้ภัย
ช่วยชีวิต
ประชาชนจาก
เหตุอัคคีภัย

ทต.ทับมา/อ าเภอ
เมืองระยอง/กบจ./

กองทุนฯ

  15  โครงการฝึกอบรมอาสาจราจรต าบลทับมา  เพื่อฝึกอบรมให้
ความรู้ด้าน
การจราจรและการ
ปฏิบัติงานที่ถูกต้อง

 จัดฝึกอบรมความรู้และวิธีการ
ปฏิบัติงานด้านการจราจรแก่
พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง 
และประชาชนที่สนใจ

  -   -            100,000 จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ

  ลดการเกิด
อุบัติเหตุจาก
การจราจร

 ส านักปลัดฯ/ฝ่าย
อ านวยการ

ล าดับ
ที่

โครงการ วัตถุประสงค์ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

 งบประมาณ /ระยะเวลาที่มา ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดให้มีมูลค่าทางเศรษฐกิจควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเที่ยวให้คงอยู่อย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 6 เสริมสร้างคุณภาพชีวิตและคุ้มครองสิทธิของประชาชนและสังคมจังหวัดระยองให้มีความเข้มแข็งและด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
3.3 พัฒนาคุณภาพชีวิตและจัดสวัสดิการสังคมอย่างเสมอภาคและทั่วถึง

 ตัวชี้วัด
 พ.ศ.2559  พ.ศ.2560  พ.ศ.2561  KPI 

    1  โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ  เพื่อจัดสวัสดิการ
เบี้ยยังชีพคนพิการ

 จัดสงเคราะห์ให้ความช่วยเหลือ
เบี้ยยังชัพแก่คนพิการในเขตเทศบาล

         840,000          900,000            950,000 จ านวนคนพิการ  ผู้พิการมี
คุณภาพชีวิตที่ดี

 กองสวัสดิการฯ

    2  โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  จัดสวัสดิการเบี้ยยัง
ชีพผู้สูงอายุ

 จัดสวัสดิการเบี้ยผู้สูงอายุ ในเขต
เทศบาล

    11,047,200     11,047,200       11,047,200  จ านวนผู้สูงอายุ  ผู้สูงอายุมี
คุณภาพชีวิตที่ดี

 กองสวัสดิการฯ

    3  โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์  จัดสวัสดิการเบี้ยยัง
ชีพผู้ป่วยเอดส์

 จัดสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
ในเขตเทศบาล

         150,000          150,000            150,000  จ านวนผู้ป่วย
เอดส์

 ผู้ป่วยเอดส์มี
คุณภาพชีวิตที่ดี

 กองสวัสดิการฯ

    4  โครงการสนับสนุนกองทุนสวัสดิการสังคม  เพื่อสนับสนุนการ
ด าเนินงานกองทุน
สวัสดิการสังคม

 สนับสนุนการด าเนินงานกองทุน
สวัสดิการสังคม ชุมชนในเขต
เทศบาล

         264,000          264,000            264,000  จ านวนสมาชิก
กองทุนฯ

 เพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตและ
ช่วยเหลือ
ประชาชน

 กองสวัสดิการฯ

    5  โครงการตลาดนัดภูมิปัญญาผู้สูงอายุ  เพื่อสร้างขวัญและ
ก าลังให้แก่ผู้สูงอายุ

 จัดตลาดนัดภูมิปัญญาผู้สูงอายุ            50,000            50,000              50,000  จ านวนสมาชิก
ชมรม

 ผู้สูงอายุมีความ
เข้มแข็ง สามัคคี

 กองสวัสดิการฯ

    6  โครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันการหกล้ม
ในผู้สูงอายุและจัดสภาพแวดล้อมและที่อยู่
อาศัยที่ปลอดภัย

 เพื่อป้องกันการ
บาดเจ็บในผู้สูงอายุ
เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของผู้สูงอายุให้
ดีขึ้น

 อบรมให้ความรู้และจัด
สภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้
เหมาะสมกับผู้สูงอายุ

           30,000            30,000              30,000 จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ

 ผู้สูงอายุมี
สุขภาพแข็งแรงมี
สุขภาพจิตใจที่ดี

 กองสวัสดิการฯ

    7  โครงการครอบครัวล้อมรัก พิทักษ์ส่ิงแวดล้อม  เพื่อส่งเสริมให้
สถาบันครอบครัวมี
ความเข้มแข็ง

 จัดโครงการครอบครัวล้อมรัก            30,000            30,000              30,000 จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ

สถาบันครอบครัว
มีความเข้มแข็ง
และมีความสุข

 กองสวัสดิการฯ

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ล าดับ
ที่

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)  งบประมาณ /ระยะเวลาที่มา
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 ตัวชี้วัด
 พ.ศ.2559  พ.ศ.2560  พ.ศ.2561  KPI 

    8  โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก
และสตรีเพื่อยุติปัญหาความรุนแรงในครอบครัว

 เพื่อให้ประชาชน
ตระหนักถึง
ความส าคัญของสตรี
และครอบครัว

 จัดกิจกรรมป้องกันปัญหาการค้า
มนุษย์และความรุนแรงในครอบครัว

           50,000   -   - จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ

เด็กสตรีมีความ
ปลอดภัยในชีวิต

 กองสวัสดิการฯ

    9  โครงการค่ายพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งสภาเด็กและเยาวชนต าบลทับมา

 เพื่อสร้างเครือข่าย
เด็กและเยาวชนให้มี
ความรู้มีความ
สามัคคี มีคุณธรรม

 สนับสนุนสภาเด็กและเยาวชน
ต าบลทับมา

         300,000          300,000            300,000 จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ

เครือข่ายและ
สมาชิกสภาเด็กฯ
 มีความเข้มแข็ง

 กองสวัสดิการฯ

  10  โครงการจ้างนักเรียน นักศึกษาท างานช่วงปิด
ภาคเรียน(ภาคฤดูร้อน)

 เพื่อสร้างรายได้
ให้แก่นักเรียน
นักศึกษา

 จ้างนักเรียน นักศึกษาในเขตพื้นที่
ต าบลทับมาท างานช่วงปิดภาคเรียน
(ภาคฤดูร้อน)

         100,000          100,000            100,000  จ านวนนักเรียน  นักเรียน 
นักศึกษามีรายได้
และใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์

 กองสวัสดิการฯ

  11  โครงการสนับสนุนการด าเนินงานศูนย์พัฒนา
คุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ

 เพื่อให้ผู้สูงอายุมี
แหล่งเรียนรู้และท า
กิจกรรมร่วมกัน

 สนับสนุนศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต
และส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาล
ต าบลทับมา

         400,000          400,000            400,000  จ านวนผู้สูงอายุ  ผู้สูงอายุมี
สถานที่ท า
กิจกรรมและมี
คุณภาพชีวิตที่ดี 
และมีรายได้

 กองสวัสดิการฯ

  12 โครงการช่วยเหลือเด็กนักเรียน นักศึกษาและ
เด็กด้อยโอกาสทางการศึกษา

เพื่อให้เด็กนักเรียน
ด้อยโอกาส ได้รับ
ความช่วยเหลือทาง
การศึกษา

จัดความช่วยเหลือเด็กนักเรียนและ
เด็กด้อยโอกาสชุมชนในเขตเทศบาล

30,000 30,000 30,000  จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ

เด็กนักเรียนที่ได้รับ
การชว่ยเหลือมี
คุณภาพชวิีตที่ดี

กองการศึกษา

  13  โครงการชุมชนห่วงใย ใส่ใจผู้สูงอายุ/      ผู้
พิการ/ผู้ด้อยโอกาส

 เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ผู้สูงอายุและผู้พิการ

 เพื่อออกเย่ียมและช่วยเหลือให้
ผู้สูงอายุ,ผู้พิการ,ผู้ด้อยโอกาส  มี
สภาพจิตใจดีร่างกายแข็งแรง

           50,000            50,000              50,000  จ านวน 
ผู้สูงอายุ/    ผู้

พิการ/
ผู้ด้อยโอกาส

 พัฒนาคุณภาพ
ผู้สูงอายุ

 สปสช/อสพ.

  14  โครงการสร้าง /ซ่อมแซมบ้านแก่ผู้ด้อยโอกาส
(บ้านเทิดไท้ฯ)

 เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของผู้ด้อยโอกาส

 ก่อสร้างซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้แก่
ผู้ด้อยโอกาส

         100,000          100,000            100,000  จ านวนผู้ได้รับ
การช่วยเหลือ

 ผู้ด้อยโอกาสมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

 กองสวัสดิการฯ

  15  โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและ
ส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ เทศบาลต าบลทับมา

 เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของผู้สูงอายุ

 ขนาดกว้างประมาณ 8.50 เมตร 
ยาวประมาณ 19 เมตร หรือพื้นที่
ใช้สอยไม่น้อยกว่า 150.30 ตาราง
เมตร

      4,696,000   -   -  จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ

 พัฒนาคุณภาพ
ผู้สูงอายุ

 กองสวัสดิการ/
กองช่าง/กองทุน
ไฟฟ้าฯ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ล าดับ
ที่

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)  งบประมาณ /ระยะเวลาที่มา ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดให้มีมูลค่าทางเศรษฐกิจ   ควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเที่ยวให้คงอยู่อย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 6 เสริมสร้างคุณภาพชีวิตและคุ้มครองสิทธิของประชาชนและสังคมจังหวัดระยองให้มีความเข้มแข็งและด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการระบบสาธารณสุข ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4.1 ส่งเสริมการสร้างจิตส านึกและตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ตัวชี้วัด

 พ.ศ.2559  พ.ศ.2560  พ.ศ.2561 KPI

1    โครงการทับมา Big Cleaning Day  เพื่อสร้างความร่วมมือแก
ภาครัฐเอกชน และภาค
ประชาชน เพื่อสร้างวินัยคนใน
ต าบลทับมา เพื่อพัฒนาต าบล
ทับมาให้เป็นเมืองน่าอยู้

 ผู้บริหาร สมาชิกเทศบาล 
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า 
พนักงานจ้างผู้น าชุมชน เยาวชน 
สมาชิก อสม.ประชาชนทั่วไป 
โรงเรียนชุมชนวัดทับมา ฯลฯ 
จ านวน 300 คน

          200,000          200,000          200,000  จ านวนผู้เขา้ร่วม
โครงการ

 ชุมชนทั้ง8ชุมชนมี
ความสะอาดสวยงาม

 กอง
สาธารณสุขฯ

2    โครงการขยะย้ิม   เพื่อส่งเสริมการคัดแยกขยะ
อย่างถูกต้อง ลดปริมาณขยะ  
เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย
 สวยงามของชุมชนและลด
โอกาศเกิดระเบิดที่มีสาเหตุ
จากขยะมูลฝอย

  จัดอบรมสร้างจิตส านึกในการคัด
แยกขยะแก่เด็ก เยาวชน 
ประชาชนทั่วไปผู้น าชุมชน และ
ผู้ประกอบการ  / จัดกิจกรรม
ธนาคารขยะชุมชน/โรงเรียน / จัด
ประชุมชี้แจง /  จัดท าพื้นที่น าร่อง
อย่างน้อย 1 ชุมชน

          300,000          300,000          300,000  จ านวนผู้เขา้ร่วม
โครงการ

  ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจในการคัด
แยกขยะ ชุมชนที่มี
ธนาคารขยะ ชุมชน
ปลอดภัยอย่างน้อย 2
  ชุมชน

 กอง
สาธารณสุข
ฯ/กองช่าง

3    โครงการสายลับตาวิเศษ  สร้างจิตส านึกในการรักษา
และเฝ้าระวังคุณภาพ
ส่ิงแวดล้อม

 จัดอบรมให้แก่สายรับตาวิเศษ
100คนและลงพื้นที่ตรวจวัด
คุณภาพส่ิงแวดล้อม

            60,000            60,000            60,000  จ านวนผู้เขา้ร่วม
อบรม

 มีเครือข่ายเฝ้าระวัง
คุณภาพส่ิงแวดล้อม

 กอง
สาธารณสุขฯ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ล าดับ
ที่

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)  งบประมาณ /ระยะเวลาที่มา ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดให้มีมูลค่าทางเศรษฐกิจควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเที่ยวให้คงอยู่อย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 6 เสริมสร้างคุณภาพชีวิตและคุ้มครองสิทธิของประชาชนและสังคมจังหวัดระยองให้มีความเข้มแข็งและด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการระบบสาธารณสุข ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4.2  ส่งเสริมและพัฒนาระบบการจัดการขยะมูลฝอย

ตัวชี้วัด

 พ.ศ.2559  พ.ศ.2560  พ.ศ.2561 KPI

1 โครงการจัดซ้ือวัสดุรองรับขยะ เพื่อก าจัดขยะและส่ิงปฏิกูล จัดซ้ือวัสดุรองรับขยะให้แก่
ครัวเรือนในเขตต าบลทับมา

          200,000          200,000          200,000 จ านวนวัสดุรองรับ
ขยะ

เขตชุมชนสะอาด มี
สภาพแวดล้อมที่ดี

 กอง
สาธารณสุขฯ

2 ค่าด าเนินการก าจัดขยะมูลฝอยของ
เทศบาลต าบลทับมา

 เพื่อก าจัดขยะและส่ิงปฏิกูล จัดรถบรรทุกขยะออกบริการ
จัดเก็บขยะมูลฝอยในต าบลทับมา
ไปก าจัดที่บ่อฝังกลบของศูนย์
ก าจัดขยะ อบจ.ระยอง

       1,500,000       1,500,000       1,500,000 จ านวนชมุชนที่
ด าเนินการจดัเกบ็
ขยะ

เขตชุมชนสะอาดมี
ส่ิงแวดล้อมดี

กอง
สาธารณสุขฯ

3 โครงการจ้างเหมาเอกชนจัดเก็บขยะมูลฝอย  เพื่อก าจัดขยะและส่ิงปฏิกูล จ้างเหมาเอกชนจัดเก็บขยะมูลฝอย
ในเขตเทศบาล

     10,000,000     10,000,000     10,000,000 จ านวนชมุชนที่
ด าเนินการจดัเกบ็
ขยะ

เขตชุมชนสะอาดมี
ส่ิงแวดล้อมดี

กอง
สาธารณสุขฯ

4 โครงการอบรมให้ความรู้การติดต้ังถังดัก
ไขมันในสถานประกอบการ

เพื่อส่งเสริมให้สถาน
ประกอบการติดต้ังถังดักไขมัน
ลดปัญหามลพิษทางน้ า

จัดอบรมให้ความรู้การติดต้ังถังดัก
ไขมันแก่สถานประกอบการ

            50,000            50,000            50,000 จ านวนผู้เข้ารับ
การอบรม

เขตชุมชนสะอาดมี
ส่ิงแวดล้อมดี

กอง
สาธารณสุขฯ

5 โครงการถนนปลอดถัง เพื่อให้ต าบลทับมามีภูมิทัศน์
ข้างทางสวยงาม

ถนนสายต้นทางรัก-แหลมมะขาม 
 ถนนสายหนองสนม-คลองช้างตาย

            30,000            30,000            30,000 จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ

ต าบลทับมามีถนน
สวยปราศจากถังขยะ

กอง
สาธารณสุขฯ

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ล าดับ
ที่

โครงการ  งบประมาณ /ระยะเวลาที่มา ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดให้มีมูลค่าทางเศรษฐกิจควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเที่ยวให้คงอยู่อย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 6 เสริมสร้างคุณภาพชีวิตและคุ้มครองสิทธิของประชาชนและสังคมจังหวัดระยองให้มีความเข้มแข็งและด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการระบบสาธารณสุข ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4.3  ส่งเสริมสถานประกอบการ ร้านอาหาร/ร้านค้า/ตลาดให้ได้มาตรฐานของกรมอนามัย  

ตัวชี้วัด

 พ.ศ.2559  พ.ศ.2560  พ.ศ.2561 KPI

    1  โครงการอบรมให้ความรู้ผู้ประกอบการ
เพื่อส่งเสริมการประกอบการให้ถูกต้องตาม
 พรบ. สาธารณะสุข

 เพื่อให้ผู้ประกอบการมีความรู้
เกี่ยวกับ พรบ.การสาธารณสุข 
 เพื่อให้ผู้ประกอบการช าระ
ค่าธรรมเนียมตามกฎหมาย 
ลดปัญหาเหตุร าคาญในพื้นที่

 จัดอบรมให้ผู้ประกอบการ 100 
ราย

            30,000            30,000            30,000  จ านวนผู้เขา้ร่วม
โครงการ

 มีเครือข่ายสถาน
ประกอบการ  มีผู้
ช าระค่าธรรมเนียม
รายใหม่เพิ่มขึ้น

 กอง
สาธารณสุขฯ

2    โครงการอบรมตลาดสดน่าซ้ือ  เพื่อสร้างความต่ืนตัวและ
พัฒนาด้านการสุขาภิบาล
ส่ิงแวดล้อม ความปลอดภัย
ด้านอาหาร และการคุ้มครอง
ผู้บริโภค ตามมาตรฐานตลาด
สด

 จัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่
ผู้ประกอบการในตลาด ในพื้นที่
ต าบลทับมา    โดยให้ได้มาตรฐาน
ตลาดสด ๑๓  ข้อ มาตรฐานตลาด
สดน่าซ้ือ    ร้อยละ 80

70,000            70,000           70,000            จ านวนผู้เขา้ร่วม
โครงการ

 ผู้ประกอบการ
พัฒนาตลาดสดให้ได้
มาตรฐานถูก
สุขลักษณะจ าหน่าย
อาหารที่ปลอดภัย
ให้แก่ประชาชนที่ใช้
บริการตลาดสด

 กอง
สาธารณสุขฯ

3     ก่อสร้างตลาดสดเทศบาลต าบลทับมา  เพื่อจัดให้มีตลาดที่ถูก
สุขลักษณะ

 ก่อสร้างตลาดสดเทศบาลต าบล
ทับมาที่ถูกหลักสุขาภิบาล จ านวน
 ๑ แห่ง โดย จัดซ้ือที่ดินเพื่อสร้าง
ตลาดสดเทศบาลต าบลทับมา พื้นที่
ไม่น้อยกว่า ๓ ไร่ และ -ก่อสร้าง
อาคารตลาดสดเทศบาลต าบลทับมา

 - 10,000,000     - จ านวนตลาด  มีตลาดเทศบาลที่ถูก
สุขลักษณะ

 กอง
สาธารณสุข/

กองช่าง

ล าดับ
ที่

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

 งบประมาณ /ระยะเวลาที่มา ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ
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4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการระบบสาธารณสุข ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4.4   ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค

ตัวชี้วัด

 พ.ศ.2559  พ.ศ.2560  พ.ศ.2561 KPI

1  โครงการสาธารณสุขบริการใส่ใจห่วงใย
ประชาชน

 เพื่อประชาสัมพันธ์และขยาย
บริการด้านสาธารณสุข

 ออกหน่วยเคล่ือนที่รักษาพยาบาล
เบื้องต้นแกป่ระชาชนในเขตต าบลทับมา
 8 ชมุชน

            70,000            70,000            70,000  จ านวน
ผู้รับบริการ

 ประชาชนเขา้ถงึบริการ
สาธารณสุขด้วยความ
เสมอภาค

 ศูนย์บริการฯ/
กอง

สาธารณสุขฯ

2 สนับสนุนการด าเนินการกองทุน
หลักประกันสุขภาพท้องถิ่นต าบลทับมา

เพื่อสมทบเงินสนับสนุนแก่
สนง.หลักประกันสุขภาพ

ประชาชนในเขตพื้นที่ต าบลทับมา 
ประมาณ 22,000  ราย

          950,000          990,000       1,000,000  จ านวน
ผู้รับบริการ

สนับสนุน ส่งเสริมด้าน
สุขภาพแกป่ระชาชน ให้
แขง็แรงสมบูรณ์

กอง
สาธารณสุขฯ

3 โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก เพื่อป้องกันและควบคุมโรค
ไข้เลือดออก

ชมุชนในพื้นที่ต าบลทับมา  8  ชมุชน           400,000          400,000          400,000  อตัราการป่วยโรค
ไขเ้ลือดออกลดลง

ลดการระบาดของโรค
ไขเ้ลือดออก

กอง
สาธารณสุขฯ

4 โครงการคัดกรองป้องกันเบาหวานความดัน
และโรคไม่ติดต่อ

เพื่อคัดกรองสุขภาพประชาชน
กลุ่มเส่ียงเพื่อรับการดูแลด้าน
สุขภาพที่ถูกต้องและส่งเสริม
สุขภาพประชาชนในเขตพื้นที่
ต าบลทับมาให้มีสุขภาพและ
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ตรวจสุขภาพและคัดกรอง
ประชาชนต าบลทับมาทั้ง 8 ชุมชน

          200,000          200,000          200,000 อัตราการลดการ
เจ็บป่วย

 ประชาชนได้รับการ
ดูแลสุขภาพและมี
ความตระหนักในการ
ดูแลตนเองเพิ่มขึ้น

กอง
สาธารณสุข
ฯ/สปสช.

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)  งบประมาณ /ระยะเวลาที่มาล าดับ
ที่

โครงการ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ
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ตัวชี้วัด

 พ.ศ.2559  พ.ศ.2560  พ.ศ.2561 KPI

5 โครงการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
และมะเร็งเต้านม

เพื่อคัดกรองกลุ่มสตรีที่มีความ
เส่ียงต่อการเกิดโรคมะเร็ง 
และลดอัตราการเกิดโรคมะเร็ง
ในกลุ่มสตรีต าบลทับมา

กลุ่มสตรีต าบลทับมา จ านวน 100
 คน

            80,000            80,000            80,000 จ านวนสตรีที่
เข้าร่วมโครงการ

กลุ่มสตรีที่ตรวจพบว่า
เป็นกลุ่มเส่ียงหรือเป็น
โรคได้รับการดูแล
อย่างถูกต้อง

กอง
สาธารณสุข
ฯ/สปสช.

6 โครงการรักปลอดภัย อย่าไว้ใจเอดส์ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ
โรคเอดส์ในต าบลทับมาและ
ส่งเสริมให้ความรู้เร่ืองการ
ป้องกันโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์

กลุ่มเยาวชนต าบลทับมา             50,000            50,000            50,000 กลุ่มเยาวชนมี
ความรู้เร่ืองการ
ป้องกันโรคไม่
ติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์

จ านวนเยาวชนที่เข้า
เข้าร่วมโครงการ

กอง
สาธารณสุข
ฯ/สปสช.

7 โครงการเย่ียมบ้านเชิงรุกดูแลใกล้ใจใกล้บ้าน เพื่อดูแลและให้ค าแนะน า
ประชาชนทุกกลุ่มวัยและเพเม
ศักยภาพในการดูแลสุขภาพ
ผู้ป่วยที่บ้าน

ออกย่ียมดูแลประชาชนทุกกลุ่มวัย
ประกอบด้วยหญิงต้ังครรภ์,วัยเด็ก
,เด็กแรกเกิด,ผู้สูงอายุ,ผู้พิการ,
ผู้ป่วยเร้ือรัง,ผู้ด้อยโอกาสในเขต
พื้นที่ต าบลทับมาทั้ง8ชุมชน

            80,000            80,000            80,000 จ านวนคนที่เข้า
ร่วมโครงการ

ประชาชนต าบลทับมา
ได้รับความ
สะดวกสบายในการ
รับบริการด้านทันตก
รรม 1 แห่ง

กอง
สาธารณสุข/
ฝ่ายบริการ
สาธารณสุข

8  โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า  เพื่อป้องกันและควบคุมโรค
พิษสุนัขบ้า และให้ประชาชนมี
ความรู้เร่ืองการป้องกันโรค
ไข้เลือดออก

 สุนัขและแมวในเขตพื้นที่ต าบลทับมา
ได้รับการฉดีวัคซีนป้องกนัโรคพิษสุนัข
บ้าและท าหมนั ทั้ง 8 ชมุชน

 -            70,000            70,000  จ านวน
ผู้รับบริการ

 ไมพ่บการระบาดของ
โรคพิษสุนัขบ้าในเขต 
ต าบลทับมา                
 ประชาชนในเขตพื้นที่
ต าบลทับมาตระหนักถงึ
ความส าคัญในการดูแล
สัตว์เล้ียง

 กอง
สาธารณสุขฯ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ล าดับ
ที่

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)  งบประมาณ /ระยะเวลาที่มา ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดให้มีมูลค่าทางเศรษฐกิจควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเที่ยวให้คงอยู่อย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 6 เสริมสร้างคุณภาพชีวิตและคุ้มครองสิทธิของประชาชนและสังคมจังหวัดระยองให้มีความเข้มแข็งและด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการระบบสาธารณสุข ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4.5   พัฒนาระบบบริการด้านสาธารณสุข

ตัวชี้วัด

 พ.ศ.2559  พ.ศ.2560  พ.ศ.2561 KPI

1 โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของ   อส
ม. ต าบลทับมา

เพื่อพัฒนาความรู้ด้านการดูแล
สุขภาพประชาชนแก่เจ้าหน้าที่
 อสม.

กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขต าบล
ทับมาทั้ง 8 ชุมชน

          500,000          500,000          500,000 จ านวนผู้เข้รา
ร่วมโครงการ

กลุ่ม อสม.ประจ า
หมู่บ้านได้รับการ
พัฒนาองค์ความรู้
ด้านสาธารณสุขเพิ่มขึ้น

กองสาธารณสุขฯ

2 โครงการสนับสนุนการพัฒนาสาธารณสุข
มูลฐานในพื้นที่ต าบลทับมา

เพื่อสนับสนุนการพัฒนา
สาธารณสุขมูลฐาน

อุดหนุนกลุ่ม อสม.ในเขตต าบลทับ
มา8 หมู่ ๆ ละ 15,000 บาท

120,000 120,000 120,000 จ านวนกลุ่ม อส
ม.ที่ได้รับการ
สนับสนุน

กลุ่ม อสม.มีเครือข่าย
ด้านสุขภาพที่มีความ
เข้มแข็ง

กองสาธารณสุขฯ

3 โครงการอบรมชุมชนฉลาดไม่ขาดไอโอดีน เพื่อลดปัญหาการขาดสาร
ไอโอดีนแก่ประชาชน

จัดอบรมความรู้ให้กับประชาชนได้
บริโภคอาหารหรือผลิตภัณฑ์เสริม
ไอโอดีนเป็นส่วนประกอบ

            50,000            50,000            50,000 จ านวนผู้เข้า
อบรม

ไม่พบประชาชนขาด
สารไอโอดีน

กองสาธารณสุข
ฯ/ศูนย์บริการฯ

4 โครงการอบรมการช่วยเหลือฟื้นคืนชีพ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถใน
การดูแลประชาชนและเพิ่มพูน
ความรู้เจ้าหน้าที่

จัดอบรมให้ความรู้การช่วยเหลือ
ฟื้นคืนชีพให้กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

            50,000            50,000            50,000 จ านวนผู้เข้า
อบรม

ผู้ประสบอุบติัเหตุ /ประสบภัย
ได้รับการช่วยเหลือทนัที

กองสาธารณสุข
ฯ/ศูนย์บริการฯ

5 โครงการแพทย์ฉุกเฉิน เพื่อขีดความสามารถในการ
ดูแล ช่วยเหลือประชาชน

จัดต้ังทีมแพทย์ฉุกเฉินเคล่ือนที่
ช่วยเหลือประชาชนในภาวะวิกฤต
ให้ได้รับความปลอดภัย

          100,000          100,000          100,000 จ านวนสมาชิก
ทีมแพทย์ฉุกเฉิน

ผู้ประสบอุบติัเหตุ /ประสบภัย
ได้รับการช่วยเหลือทนัที

กองสาธารณสุข
ฯ/ศูนย์บริการฯ

ล าดับ
ที่

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

 งบประมาณ /ระยะเวลาที่มา ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ
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ตัวชี้วัด

 พ.ศ.2559  พ.ศ.2560  พ.ศ.2561 KPI

6 โครงการอบรมการนวดแผนไทย เพื่อฝึกปฏิบัติให้ประชาชนใน
เขตพื้นที่ให้มีความรู้เร่ืองการ
นวดแผนไทยน าไปใช้ในการ
บ าบัดดูแลผู้ป่วยญาติ และ
พัฒนาบุคลากรประจ าคลีนิค
นวดแผนไทยต าบลทับมา

ประชาชนต าบลทับมาที่สนใจ
จ านวน 20 คน

          100,000          100,000          100,000 จ านวนผู้เข้า
อบรม

ประชาชนมีความรู้ใน
การน าวิธีการนวด
แผนไทยไปใช้ดูแล
ตัวเองได้ และ
บุคลากรประจ าคลีนิค
มีความรู้ความช านาญ
ในการนวดแผนไทย

กองสาธารณสุข
ฯ/ฝ่ายบริการฯ

7  โครงการจัดซ้ือวัสดุ ครุภัณฑ์ศูนย์บริการ
สาธารณสุข

 เพื่อจัดซ้ือ วัสดุ ครุภัณฑ์
ส าหรับการบริการรักษา
ประชาชน

 จัดซ้ือครุภัณฑ์ส าหรับปฏิบัติงาน
บริการศูนย์บริการสาธารณสุข ดังนี้

 ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ผู้รับบริการ

 ประชาชนมีสุขภาพ
แข็งแรง

กองสาธารณสุข
ฯ/ศูนย์บริการฯ

  - เคร่ืองท าน้ าเย็น น้ าร้อน 
จ านวน 1 เคร่ือง

              7,000   -   - 

  - เสาน้ าเกลือสแตนเลส จ านวน 
1 อัน

              2,000   -   - 

  - เสาน้ าเกลือล้อเล่ือน 4 แฉก 
จ านวน 1 ชุด  จ านวน 1 อัน

              2,500   -   - 

  - เคร่ืองซีลปิดผนึกซองนึ่งฆ่าเชื้อ
โรค จ านวน 1 เคร่ือง

            26,500   -   - 

  - เคร่ืองซีลปิดผนึกซองนึ่งฆ่าเชื้อ
โรค จ านวน 1 เคร่ือง

            26,500   -   - 

  - เคร่ืองวัดความอิ่มตัวของ
ออกซิเจนในเลือดแบบพกพา 
จ านวน 1 เคร่ือง

              6,500   -   - 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ล าดับ
ที่

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)  งบประมาณ /ระยะเวลาที่มา ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ
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ตัวชี้วัด

 พ.ศ.2559  พ.ศ.2560  พ.ศ.2561 KPI

  - โคมไฟส่องท าหัตถกรรม 
จ านวน 1 โคม

            15,000   -   - 

  - เคร่ืองฟังเสียงหัวใจทารกใน
ครรภ์ จ านวน 1 เคร่ือง

            50,000   -   - 

  - ฉากบังตา 3 ตอนสแตน
เลสพร้อมผ้า จ านวน 1 ชุด

              8,500   -   - 

  - เก้าอี้แถวนั่งคอย จ านวน 3 ชุด               4,200   -   - 

  - ชุดทันตกรรมเคล่ือนที่
พร้อมเอ้าอี้สนามและโคมไฟ

            65,000   -   - 

  - ตาชั้งเด็กชนิดถาดนอนกแบบ
ดิจิตอล จ านวน 1 เคร่ือง

            12,000   -   - 

  - ชุดช่วยหายใจมือบีบผู้ใหญ่ 
จ านวน 1 ชุด

              5,000   -   - 

  - ชุดช่วยหายใจมือบีบเด็ก  
จ านวน 1 ชุด

              5,000   -   - 

  - เคร่ืองตรวจระดับ
โคเลสเตอรอลและไตรกลีเซอร์ใน
เลือด จ านวน 1 เคร่ือง

            10,000   -   - 

  - เมโยสแตนเลสพร้อมถาด 
จ านวน 1 ชุด

              6,500   -   - 

  - เตียงตรวจโรคพร้อมบันไดขึ้น
เตียงแบบ 2 ขั้น จ านวน 1 เตียง

            13,500   -   - 

  - ชุดเคร่ืองตรวจหู ตา   1 ชุด             18,000   -   - 
  - ชุดให้ออกซิเจน ขนาด 6 คิว 
พร้อมเกจ์ จ านวน 1 ชุด

              8,500   -   - 

ล าดับ
ที่

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)  งบประมาณ /ระยะเวลาที่มา ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
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ตัวชี้วัด

 พ.ศ.2559  พ.ศ.2560  พ.ศ.2561 KPI

  - รถเข็นฉุกเฉินสแตนเลส แบบ 3
 ล้ินชัก จ านวน 1 คัน

              2,500   -   - 

  - ชุดส่องหลอดลมเพื่อใส่ท่อช่วย
หายใจพร้อมเบลคโค้งเบอร์2,3,4 
จ านวน 1 ชุด

            20,000   -   - 

  - รถเข็นเปลนอน จ านวน 1 คัน               2,500   -   - 

  - เตียงตรวจภายในพร้อมขาหย่ัง 
จ านวน 1 ตัว

            25,000   -   - 

  - เก้าอี้กลมสแตนเลส หมุนปรับ
ระดับได้ จ านวน 1 ตัว

              4,500   -   - 

  - ยูนิตท าฟัน จ านวน  1  ชุด           600,000   -   - 
 จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์ เช่น ถุงมือ เวชภัณฑ์ยา
 ถุงขยะแดง ส าหรับใส่ขยะติดเชื้อ 
ฯลฯ

          250,000          250,000          250,000

8 โครงการพัฒนารูปแบบคลินิกนวดแผนไทย
เทศบาลต าบลทับมา อ าเภอเมือง จังหวัด
ระยอง

เพื่อให้บริการทางเลือกแก่
ประชาชนให้ครอบคลุม

ขนาดกว้างประมาณ 6 เมตร ยาว
ประมาณ 17.80 เมตร หรือพื้นที่
ภายในไม่น้อยกว่า 106.80 เมตร

       2,600,000       2,600,000       2,600,000 จ านวนคลินิก ประชาชนมีทางเลือก
ในการรับบริการ
แพทย์ทางเลือก

งบกองทนุ
โรงไฟฟ้าฯ

9 โครงการพัฒนารูปแบบคลินิกทันตกรรม 
เทศบาลต าบลทับมา อ าเภอเมือง จังหวัด
ระยอง

เพื่อเพิ่มขีดความสามารถใน
การดูแลสุขภาพช่องปากให้กับ
ประชาชนในพื้นที่ และให้
ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการเข้าถึง
บริการด้านสาธารณสุข

ดูแลสุขภาพช่องปากประชาชนใน
พื้นที่ต าบลทับมาทั้ง 8 ชุมชน 
และมีคลีนิคทัตกรรมประจ าต าบล
ทับมา 1 แห่ง

       3,000,000       3,000,000       3,000,000 จ านวน
ผู้รับบริการด้าน
ทันตกรรม

ประชาชนต าบลทับมา
ได้รับความ
สะดวกสบายในการ
รับบริการด้านทัต
กรรม และมีคลีนิคทัน
ตกรรม 1 แห่ง

งบกองทนุ
โรงไฟฟ้าฯ

ล าดับ
ที่

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)  งบประมาณ /ระยะเวลาที่มา ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
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ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวดัที ่1   ส่งเสรมิและพัฒนาการทอ่งเทีย่วของจังหวดัใหม้มีลูค่าทางเศรษฐกิจ   ควบคู่กับการอนุรกัษ์ทรพัยากรการทอ่งเทีย่วใหค้งอยู่อยา่งยั่งยนื 
ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวดัที ่6 เสรมิสรา้งคุณภาพชีวติและคุ้มครองสิทธขิองประชาชนและสังคมจังหวดัระยองใหม้คีวามเข้มแข็งและด ารงชีวติตามหลักปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง
5. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาและส่งเสรมิการศึกษา การกีฬา ศาสนา ศิลปะ วฒันธรรม ประเพณแีละภูมปัิญญาทอ้งถ่ิน 
5.1 ส่งเสรมิ สนับสนุนการจัดการศึกษาพรอ้มเข้าสูป่ระชาคมอาเซียน

ตัวชี้วัด

 พ.ศ.2559  พ.ศ.2560  พ.ศ.2561 KPI

1 โครงการหอ้งสมุดไอที เพือ่ให้นักเรียนเกิดการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตรู้จัก
ทักษะการค้นคว้า การ
ใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์และรักการอ่าน

  หอ้งสมุดไอที จ านวน ๑ หอ้ง 
ประกอบด้วยหนังสือ ต าราเรียน 
เอกสาร คอมพวิเตอร์ ระบบ 
อนิเตอร์เน็ต และอปุกรณ์ฯลฯ 
พร้อมใช้งาน

     1,000,000     1,000,000     1,100,000 จ านวนผู้ใช้บริการ นักเรียนเกดิการเรียนรู้
เพิม่มากขึ้น มีทักษะการ
ค้นคว้าการอา่น และใช้
เวลาว่างใหเ้กดิ
ประโยชน์มากย่ิงขึ้นกา้ว
ทันต่อโลกปัจจบุัน

กองการศึกษา

2 โครงการหอ้งมัลติมีเดียโรงเรียนอนุบาลทับมา 
ต าบลทับมา อ าเภอเมือง จงัหวัดระยอง

เพือ่ส่งเสริมการ
เรียนรู้ทีท่ันสมัย

จดัท าหอ้งมัลติมีเดีย จ านวน 1 หอ้ง      2,000,000     1,000,000     1,000,000 จ านวนผู้ใช้บริการ เยาวชน ประชาชน มี
แหล่งเรียนรู้ทีท่ันจสมัย

กองการศึกษา/
กองทุน

โรงไฟฟา้ฯ

3 สนับสนุนค่าตอบแทนผู้ช่วยครูผู้ช่วย/ผู้ดูแลเด็ก/
ค่าจา้งครูสอนชั่วคราว

เพือ่เพิม่
ประสิทธิภาพการ
เรียนการสอน

ศูนย์พฒันาเด็กเล็กบ้านทับมา/
โรงเรียนอนุบาลทับมา/โรงเรียน
ชุมชนวัดทับมา

       300,000        300,000        300,000 จ านวนอัตราครู ส่งเสริมการเรียนการสอน กองการศึกษา

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ล าดับ
ที่

โครงการ วัตถปุระสงค์ เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)  งบประมาณ /ระยะเวลาทีม่า ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะได้รับ
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ตัวชี้วัด

 พ.ศ.2559  พ.ศ.2560  พ.ศ.2561 KPI

4 จดัหาอาหารเสริม (นม) ส าหรับนักเรียนระดับ
ประถมศึกษาและ โรงเรียนชุมชนวัดทับมา

เพือ่พฒันาร่างกาย
ของนักเรียนใหม้ี
สุขภาพพลานามัยที่
สมบูรณ์แขง็แรง 
และมีน้ าหนักส่วนสูง
เป็นไปตามเกณฑ์

จดัหาอาหารเสริม (นม)ส าหรับ
นักเรียนระดับประถมศึกษา
โรงเรียนชุมชนชุมชนวัดทับมา

       770,000        770,000        770,000 จ านวนนักเรียน นักเรียนมีสุขภาพ
ร่างกายสมบูรณ์

กองการศึกษา

5 สนับสนุนอาหารเสริม (นม)แกเ่ด็กนักเรียนศูนย์
พฒันาเด็กเล็กบ้านทับมา

เพือ่ใหน้ักเรียนมี
สุขภาพร่างกาย
สมบูรณ์ แขง็แรง

สนับสนุนอาหารเสริม (นม)แก่
นักเรียนศูนย์พฒันาเด็กเล็กบ้าน
ทับมา

       200,000        200,000        200,000 จ านวนนักเรียน นักเรียนมีสุขภาพ
ร่างกายสมบูรณ์

กองการศึกษา

6 สนับสนุนอาหารเสริม (นม)แกเ่ด็กนักเรียน
อนุบาลทับมา

เพือ่ใหน้ักเรียนมี
สุขภาพร่างกาย
สมบูรณ์ แขง็แรง

สนับสนุนอาหารเสริม (นม)แก่
นักเรียนโรงเรียนอนุบาลทับมา

       550,000        550,000        550,000 จ านวนนักเรียน นักเรียนมีสุขภาพ
ร่างกายสมบูรณ์

กองการศึกษา

7 สนับสนุนอาหารเสริม (นม)แกน่ักเรียนโรงเรียน
ศูนย์การศึกษาพเิศษจงัหวัดระยอง

เพือ่พฒันาร่างกาย
ของนักเรียนใหม้ี
สุขภาพพลานามัยที่
สมบูรณ์แขง็แรง 
และมีน้ าหนักส่วนสูง
เป็นไปตามเกณฑ์

สนับสนุนอาหารเสริม (นม)แก่
นักเรียนโรงเรียนศูนย์การศึกษา
พเิศษประจ าจงัหวัดระยอง

       600,000        600,000        600,000 จ านวนนักเรียน นักเรียนมีสุขภาพ
ร่างกายสมบูรณ์

กองการศึกษา

ล าดับ
ที่

วัตถปุระสงค์ เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)  งบประมาณ /ระยะเวลาทีม่า ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

โครงการ
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ตัวชี้วัด

 พ.ศ.2559  พ.ศ.2560  พ.ศ.2561 KPI

8 สนับสนุนอาหารกลางวันแกน่ักเรียนโรงเรียน
ชุมชนวัดทับมา

เพือ่ใหน้ักเรียนมี
อาหารรับประทานที่
ถกูสุขลักษณะ 
เพยีงพอ

จดัหาอาหารกลางวันส าหรับ
นักเรียนทีโ่รงเรียนชุมชนวัดทับมา

     2,020,000     2,020,000     2,020,000 จ านวนนักเรียน นักเรียนมีสุขภาพ
ร่างกายแขง็แรงและมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

กองการศึกษา

9 สนับสนุนอาหารกลางวันนักเรียนศูนย์พฒันาเด็ก
เล็กบ้านทับมา

เพือ่ใหน้ักเรียนมี
อาหารรับประทานที่
ถกูสุขลักษณะ 
เพยีงพอ

สนับสนุนอาหารกลางวันนักเรียน
แกศู่นย์พฒันาเด็กเล็กบ้านทับมา

       500,000        500,000        500,000 จ านวนนักเรียน นักเรียนมีสุขภาพ
ร่างกายสมบูรณ์

กองการศึกษา

10 สนับสนุนอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียน
อนุบาลทับมา

เพือ่ใหน้ักเรียนได้รับ
อาหารทีดี่มีสุขภาพ
ร่างกายสมบูรณ์ 
แขง็แรง

สนับสนุนอาหารกลางวันนักเรียน
แกโ่รงเรียนอนุบาลทับมา

     1,100,000     1,100,000     1,100,000 จ านวนนักเรียน นักเรียนมีสุขภาพ
ร่างกายสมบูรณ์

กองการศึกษา

11 โครงการสนับสนุนการด าเนินงานหอ้งสมุด
เทศบาลต าบลทับมา

ส่งเสริมการศึกษา 
เพิม่แหล่งค้นคว้า
ขอ้มูลขา่วสาร

หอ้งสมุดเทศบาลต าบลทับมา        200,000        200,000        200,000 ร้อยละผู้ใช้บริการ ประชาชนรับรู้ขอ้มูล
ขา่วสารในทุกด้าน

กองการศึกษา

12 โครงการบัณฑิตน้อย เพือ่สร้างขวัญ  
ก าลังใจใหน้ักเรียน  
ในการศึกษาต่อ

มอบวุฒิบัตรแกเ่ด็กทีเ่รียนจบ
ระดับปฐมวัย

          70,000          70,000          70,000 จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ

นักเรียนมีเจตคติทีดี่ต่อ
การศึกษา

กองการศึกษา

13 โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียน เพือ่ความเข้าใจใน
ระบบการศึกษาและ
สร้างสัมพันธภาพทีดี่
ระหว่างโรงเรียนครูและ
ผู้ปกครอง

จดัปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียน 
ศูนย์พฒันาเด็กเล็กบ้านทับมาและ
โรงเรียนอนุบาลทับมา

          60,000          60,000          60,000 จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ

ผู้ปกครองมีทัศนคติทีดี่
ต่อการจดัการเรียนการ
สอน

กองการศึกษา

14 โครงการวันเด็กแหง่ชาติ เพือ่ส่งเสริมการ
เรียนรู้และการ
แสดงออกของเด็ก

จดักจิกรรมเนือ่งในวันเด็กแหง่ชาติ
ใหแ้กเ่ด็กและเยาวชน

       240,000        240,000        240,000 จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ

เด็ก เยาวชน นักเรียนได้
แสดงออกในส่ิงทีถ่กูต้อง
ในทุกด้าน

กองการศึกษา

ล าดับ
ที่

โครงการ เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)  งบประมาณ /ระยะเวลาทีม่า ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

วัตถปุระสงค์

129  ปี พ.ศ. 2559-2561
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15 โครงการธรรมะปฐมวัย เพือ่ปลูกฝังให้
นักเรียนมีศีลธรรม 
คุณธรรม จริยธรรม

จดัฝึกอบรมธรรมะใหก้บัเด็ก
ประถมวัย

          30,000          30,000          30,000 จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ

นักเรียนได้เรียนรู้ส่ิงใหม่ๆ กองการศึกษา

16 โครงการนิเทศภายในสถานศึกษา เพือ่นิเทศติดตาม
การจดัการเรียนการ
สอนของครูศูนย์
พฒันาเด็กเล็กบ้าน
ทับมา

จดันิเทศครูผู้สอนภายในสถานศึกษา           20,000          20,000          20,000 ร้อยละของผู้บริหาร
ครู บุคลากรทางการ

ศึกษามีคุณภาพ

ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษามีการน าผลการ
นิเทศน์มาพฒันาตนเอง

ศพด./งานด้าน
วิชาการ

17 โครงการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา เพือ่เตรียมการ
ประเมินคุณภาพ
ภายใน โดยต้นสังกดั

จดัประเมินคุณภาพภายในโดยต้น
สังกดั

          20,000          20,000          20,000 จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ

ศพด.ได้รับการประเมิน
คุณภาพภายใน โดยต้น
สังกดั

ศพด./งานด้าน
วิชาการ

18 โครงการแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น เพือ่ใหน้ักเรียนมี
ความรู้เร่ืองภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นและ
น ามาใช้ใหเ้กดิ
ประโยชน์

จดัหาแหล่งเรียนรู้และน าภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นหรือปราชญ์
ชาวบ้านมาสอนเด็ก

          20,000          20,000          20,000 จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ

ผู้เรียนมีความรู้เร่ืองการ
น าภูมิปัญญาท้องถิ่นไป
ใช้ใหเ้กดิประโยชน์

ศพด./งานด้าน
ความสัมพธ์ักบั
ชุมชน

19 โครงการผักสวนครัวร้ัวกนิได้ เพือ่ฝึกใหน้ักเรียนได้
มีหน้าทีแ่ละความ
รับผิดชอบ

จดักจิกรรมใหผู้้ปกครองและเด็ก
ร่วมกนัปลูกผักสวนครัวในภาชนะ
เหลือใช้

          10,000          10,000          10,000 ร้อยละของผู้เข้าร่วม
โครงการ

เด็กสามารถรู้วิธีปลูกผัก
ไว้รับประทานเองได้
และสามารถน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้

ศพด./งานด้าน
อาคารสถานที่

20 โครงการทัศนะศึกษานอกสถานที่ เพือ่ใหเ้ด็กได้ศึกษา
เรียนรู้จากแหล่ง
เรียนรู้ภายนอก
สถานศึกษา

จดัโครงการพาเด็กออกไปเรียนรู้
นอกศูนย์พฒันาเด็กเล็ก

       100,000        100,000        100,000 ร้อยละความพึง
พอใจผู้ใช้บริการ

เด็กได้ศึกษาเรียนรู้จาก
แหล่งเรียนรู้นอก
สถานศึกษา

ศพด./งานด้าน
กจิการนักเรียน

21 โครงการความรู้นอกหอ้งเรียน จดัทัศนศึกษาให้
นักเรียนและ
ผู้ปกครอง

จดัการเรียนรู้ใหก้บันักเรียนนอก
หอ้งเรียน

       200,000        200,000        200,000 จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ

นักเรียนได้เรียนรู้ส่ิง
ใหม่ๆนอกสถานที่

รร.อนุบาลทับมา

ล าดับ
ที่

โครงการ  งบประมาณ /ระยะเวลาทีม่า หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะได้รับวัตถปุระสงค์ เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)
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22 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพือ่พฒันา
ศักยภาพแกค่รูและบุคลากรทางการศึกษา

เพือ่เพิม่ทักษะและ
เทคนิคการเรียนการ
สอน

จดัอบรมเชิงปฏิบัติการ เพือ่พฒันา
ศักยภาพแกบุ่คลากรทางการศึกษา

       200,000        200,000        200,000 จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ

ผู้เขา้รับการอบรมมีการ
พฒันาตนเอง

กองการศึกษา

23 โครงการกฬีาปฐมวัยสัมพนัธ์ เพือ่ส่งเสริมการออก
ก าลังกายทีส่มบูรณ์
แขง็แรง

ส่งเสริมการแขง่ขนักฬีา           80,000          80,000          80,000 จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ

นักเรียนมีสุขภาพ
ร่างกายแขง็แรงสมบูรณ์

กองการศึกษา

24  โครงการจา้งครูสอนภาษาต่างประเทศ เพือ่พัฒนาทักษะการ
พัฒนาทางด้านร่างกาย
อารมณ์ สังคม และ
สติปัญญารองรับการ
ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

จดัหาครูสอนภาษาต่างประเทศ
เพือ่ใหเ้ด็กได้รับการพฒันา

     1,800,000     1,800,000     1,800,000 จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ

พฒันาความรู้และ
ทักษะด้านภาษา

กองการศึกษา

25 โครงการฝึกอบรมภาษาต่างประเทศเพือ่การ
ส่ือสาร

เพือ่พฒันา
ความสามารถในการ
ส่ือสาร
ภาษาต่างประเทศ

จดัฝึกอบรมภาษาต่างประเทศแก่
ประชาชน คณะผู้บริหารผู้น าชุมชน
 สมาชิกสภาเทศบาลพนักงาน
เทศบาล พนักงานจา้ง และ
ประชาชนผู้สนใจ(ภาษาองักฤษ
ญีปุ่น่ จนี ฯลฯ)

       500,000        500,000        500,000 จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ

ประชาชนสามารถ
ส่ือสาร
ภาษาต่างประเทศได้

กองการศึกษา

ล าดับ
ที่

วัตถปุระสงค์ เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)  งบประมาณ /ระยะเวลาทีม่า ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

โครงการ
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26 โครงการสนับสนุนค่าใช้จา่ยการบริหาร
สถานศึกษา

เพือ่สนับสนุน
ส่งเสริมศักยภาพ
การจดัการศึกษา

สนับสนุนส่งเสริมศักยภาพการจดั
การศึกษาของเทศบาลใหม้ี
ประสิทธิภาพ

จ านวนนักเรียน โรงเรียนได้รับการพฒันา
ในด้านต่าง ๆ

กองการศึกษา

1) ค่าใช้จา่ยในปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา

          20,000          20,000          20,000

2) ค่าใช้จา่ยอนิเตอร์เน็ตโรงเรียน

 - ระบบ Asymmetric  
DigitalSubscriber Line : ADSL

            9,600            9,600            9,600

 - ระบบ  Wireless Fidelity :wifi             7,200            7,200            7,200

3) ค่าใช้จา่ยในการพฒันาหอ้งสมุด
โรงเรียน

       100,000        100,000        100,000

4)  ค่าใช้จา่ยในการพฒันาแหล่ง
เรียนรู้ของโรงเรียน

          50,000          50,000          50,000

5) ค่าใช้จา่ยในการพฒันาการ
เรียนรู้สู่ประชาคาอาเซียน

          80,000          80,000          80,000

6) ค่าใช้จา่ยในการพฒันาศูนย์การ
เรียนอาเซียนศึกษา

          50,000          50,000          50,000

ล าดับ
ที่

โครงการ  งบประมาณ /ระยะเวลาทีม่าเป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

วัตถปุระสงค์
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7)ค่าใช้จา่ยในการพฒันาส่ือการ
เรียนการสอนโดยการมีส่วนร่วม
ของครู ชุมชนและนักเรียน

          35,000          35,000          35,000

8) ค่าใช้จา่ยในการพฒันา
ขา้ราชการครูของโรงเรียนในสังกดั
 อปท.

          15,000          15,000          15,000

9)ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัด
การศึกษา โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานใน
การพัฒนาท้องถิน่ (SBMLD)

       750,000        750,000        750,000

10) ค่าใช้จา่ยในการส่งเสริม
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
จดัท าแผนพฒันาการศึกษาดีเด่น

       100,000        100,000        100,000

11) ค่าใช้จา่ยในการพฒันาครู
ผู้ดูแลเด็กของศูนย์พฒันาเด็กเล็ก

          16,000          16,000          16,000

12) ค่าใช้จา่ยในการรณรงค์
ป้องกนัยาเสพติดในสถานศึกษา

          15,000          15,000          15,000

13)ค่าใช้จา่ยในการจดังานแขง่ขนั
กฬีาในสังกดั อปท.

       100,000        100,000        100,000

14)ค่าใช้จา่ยในการจดังานแขง่ขนั
ทักษะทางวิชาการ

       100,000        100,000        100,000

15)ค่าใช้จา่ยในการจดังาน
มหกรรมการจดัการศึกษา อปท.

       100,000        100,000        100,000

16)ค่าใช้จา่ยในการจดังานชุมนุม
ลูกเสือท้องถิ่นไทย

       100,000        100,000        100,000

17)ค่าใช้จา่ยในการจดัการค่าย
พฒันาเด็กและเยาวชน

       100,000        100,000        100,000

18)ค่าใช้จา่ยในการติดตามและ
ประเมินผลการจดัการศึกษา
ท้องถิ่นไทย

       100,000        100,000        100,000

วัตถปุระสงค์  งบประมาณ /ระยะเวลาทีม่าโครงการล าดับ
ที่

ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะได้รับเป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
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19)ค่าใช้จา่ยในการประชุม
คณะกรรมการประสานงานวิชาการ

       100,000        100,000        100,000

20)ค่าใช้จา่ยในการจดัการแขง่ขนั
กฬีาเด็กปฐมวัยของ อปท.

       100,000        100,000        100,000

21)ค่าใช้จา่ยในการจดักจิกรรม
งานมหกรรมสายใยรักแหง่
ครอบครัว

       100,000        100,000        100,000

22)ค่าใช้จา่ยในการส่งเสริม
กจิกรรมรักการอา่นในสถานศึกษา 
อปท.

          50,000          50,000          50,000

23)ค่าพาหนะน าส่งเด็กไป
สถานพยาบาล

            1,000            1,000            1,000

24)ค่าใช้จา่ยในการจดัท าศูนย์การ
เรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัย

          50,000          50,000          50,000

1) ค่าจดัการเรียนการสอน(รายหวั
นักเรียน)โรงเรียนอนุบาลทับมา

       467,500        467,500        467,500

2)ค่าจดัการเรียนการสอน(รายหวั
นักเรียน)ศูนย์พฒันาเด็กเล็กทับมา

       144,500        144,500        144,500

2) ค่าอปุกรณ์การเรียน        550,000        550,000        550,000
3) ค่ากจิกรรมพฒันาผู้เรียน           60,000          60,000          60,000

28 อดุหนุนโครงการจดัหาครูจา้งสอนในรายวิชาที่
ขาดแคลน

เพือ่ใหม้ีครูเพิม่ขึ้น
เพยีงพอในสาขาที่
ขาดแคลน

อุดหนุนโรงเรียนชุมชนวัดทับมา
โครงการจัดหาครูจ้างสอนในรายวิชาที่
ขาดแคลน

  -        330,000        330,000 จ านวนครูจ้างสอน การจดัการเรียนการสอน
ในรายวิชาทีข่าดแคลนมี
การพฒันาใหม้ีคุณภาพ
และประสิทธิภาพ

 ทต.ทับมา /
รร.ชุมชนวัดทับ

มา/กอง
การศึกษา

27

ล าดับ
ที่

โครงการสนับสนุนค่าใช้จา่ยในการจดัการศึกษา
ต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพืน้ฐาน

จ านวนนักเรียน

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

เพือ่สนับสนุน
ส่งเสริมการจดั

การศึกษา

นักเรียนได้รับการพฒันา
ในด้านต่าง ๆ

ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะได้รับ

กองการศึกษา

เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)  งบประมาณ /ระยะเวลาทีม่าโครงการ วัตถปุระสงค์
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ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวดัที ่1   ส่งเสรมิและพัฒนาการทอ่งเทีย่วของจังหวดัใหม้มีลูค่าทางเศรษฐกิจ   ควบคู่กับการอนุรกัษ์ทรพัยากรการทอ่งเทีย่วใหค้งอยู่อยา่งยั่งยนื 
ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวดัที ่6 เสรมิสรา้งคุณภาพชีวติและคุ้มครองสิทธขิองประชาชนและสังคมจังหวดัระยองใหม้คีวามเข้มแข็งและด ารงชีวติตามหลักปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง
5. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาและส่งเสรมิการศึกษา การกีฬา ศาสนา ศิลปะ วฒันธรรม ประเพณแีละภูมปัิญญาทอ้งถ่ิน 
5.2 ส่งเสรมิ สนับสนุนการกีฬาและนันทนาการ

ตัวชี้วัด

 พ.ศ.2559  พ.ศ.2560  พ.ศ.2561 KPI

1 โครงการจดัหาวัสดุกฬีาประจ าชุมชน/หมูบ่้าน เพือ่ส่งเสริมการออก
ก าลังกายของ
ประชาชน

จดัหาวัสดุกฬีาใหแ้กชุ่มชน/หมูบ่้าน
ในเขตเทศบาลชุมชนวัดทับมา

          80,000          80,000          80,000 จ านวนชุมชน ประชาชนมีสุขภาพ
แขง็แรง

กองการศึกษา

2 โครงการสนับสนุนการด าเนินงานศูนย์กฬีาต าบล
ทับมา

เพือ่สนับสนุนการ
ด าเนินงานศูนย์กฬีา
ต าบลทับมา

สนับสนุนการด าเนินงานศูนย์กฬีา
ต าบลทับมา

จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ

ประชาชนมีสุขภาพ
แขง็แรง

กองการศึกษา

 - โครงการแขง่ขนักฬีา "ไทคัพ" 
มหกรรมกฬีาท้องถิ่นแหง่ประเทศ
ไทยหรือ "อ าเภอคัพ

          40,000          40,000          40,000

 -  โครงการแขง่ขนัฟตุบอลสัมพนัธ์ 200,000       200,000       200,000       

 -  โครงการลานกฬีาหมูบ่้าน 160,000       160,000       160,000       
 - โครงการกฬีาฟตุบอล อบจ.
ระยองคัพ

25,000          25,000         25,000         

 -  โครงการแขง่ขนัฟตุบอล       
ไพมิเตอร์คัพ

40,000          40,000         40,000         

3 สนับสนุนจดัส่งนักกฬีาเขา้ร่วมการแขง่ขนักฬีาใน
จงัหวัดระยอง

เพือ่ส่งเสริมกฬีและ
การออกก าลังกาย

จดัส่งนักกฬีาเขา้ร่วมการแขง่ขนั
กฬีาระดับจงัหวัด

100,000       100,000       100,000       จ านวนนักกีฬาทีเ่ข้า
ร่วมแข่งขัน

ประชาชนมีสุขภาพ
แขง็แรง

กองการศึกษา

ล าดับ
ที่

โครงการ เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

 งบประมาณ /ระยะเวลาทีม่า ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะได้รับวัตถปุระสงค์
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ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวดัที ่1   ส่งเสรมิและพัฒนาการทอ่งเทีย่วของจังหวดัใหม้มีลูค่าทางเศรษฐกิจ   ควบคู่กับการอนุรกัษ์ทรพัยากรการทอ่งเทีย่วใหค้งอยู่อยา่งยั่งยนื 
ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวดัที ่6 เสรมิสรา้งคุณภาพชีวติและคุ้มครองสิทธขิองประชาชนและสังคมจังหวดัระยองใหม้คีวามเข้มแข็งและด ารงชีวติตามหลักปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง
5. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาและส่งเสรมิการศึกษา การกีฬา ศาสนา ศิลปะ วฒันธรรม ประเพณแีละภูมปัิญญาทอ้งถ่ิน 
5.3 ส่งเสรมิ สนับสนุนศิลปะ วฒันธรรม ประเพณแีละภูมปัิญญาทอ้งถ่ิน

ตัวชี้วัด

 พ.ศ.2559  พ.ศ.2560  พ.ศ.2561 KPI

1 สนับสนุนกจิการสภาวัฒนธรรมต าบลทับมา สนับสนุนกจิการสภาวัฒนธรรม
ต าบลทับมา

จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ

วัฒนธรรมประเพณี
ได้รับการสืบทอด

กองการศึกษา

 - โครงการประเพณีท าบุญส่งว่ิง
เกวียน

          40,000          40,000          40,000

 - โครงการสืบสานวัฒนธรรม
ประเพณีสงกรานต์

120,000 120,000 120,000

 -  โครงการเนกขมัมนารีใจใส  ใจ
สะอาด รอบรู้ด้วยธรรม

50,000 50,000 50,000

2  โครงการลานวัฒนธรรมต าบลทับมา เพือ่สิบสานต านาน 
และประวัติศาสตร์
ท้องถิ่น

 จดัโครงการลานวัฒนธรรมต าบล
ทับมา

       800,000        800,000        800,000 จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ

วัฒนธรรมประเพณี
ได้รับการสืบทอด

กองการศึกษา

3 โครงการวันพอ่แหง่ชาติ เพือ่เทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์

จดักจิกรรมเฉลิมฉลองวันเฉลิม
พระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ
พระเจา้อยู่หวัฯ

       350,000        350,000        350,000 จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ

ประชาชนจงรักภักดีต่อ
สถาบันพระมหากษัตริย์

กองการศึกษา

4 อดุหนุนโครงการส่งเสริม สนับสนุน การจดั
กจิกรรมเฉลิมพระเกยีรติสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี เนือ่งในวัน
คล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน และ
กจิกรรมทางศิลปวัฒนธรรม งานอนุรักษ์มรดก
ไทย จงัหวัดระยองประจ าปี 2559

เพือ่ร่วมเฉลิมพระ
เกยีรติสมเด็จ
พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ เนือ่ง
ในวันคล้ายวัน พระ
ราชสมภพ

อดุหนุนโครงการส่งเสริม สนับสนุน
 การจดักจิกรรมร่วมเฉลิมพระ
เกยีรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
ฯ เนือ่งในวันคล้ายวัน พระราช
สมภพ แกอ่ าเภอเมืองระยอง

          30,000          30,000          30,000 จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ

ประชาชนร่วมเฉลิมพระ
เกยีรติสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ เนือ่งใน
วันคล้ายวัน พระราช
สมภพ

อ าเภอเมือง
ระยอง/กอง
การศึกษา

โครงการ วัตถปุระสงค์ เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)  งบประมาณ /ระยะเวลาทีม่า ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะได้รับ

เพือ่สนับสนุนกจิการ
สภาวัฒนธรรม
ต าบลทับมา

ล าดับ
ที่

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
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ตัวชี้วัด

 พ.ศ.2559  พ.ศ.2560  พ.ศ.2561 KPI

5 โครงการวันแม่แหง่ชาติ เพือ่เทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์

จดักจิกรรมเฉลิมฉลองวันเฉลิม
พระชนมพรรษา
พระบรมราชินีนาถฯ

       350,000        350,000        350,000 จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ

แสดงออกซ่ึงความ
จงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์

กองการศึกษา

6 โครงการประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ เพือ่อนุรักษ์
ขนบธรรมเนียม
ประเพณีไทย

ประชาชนในเขตเทศบาล           80,000          80,000          80,000 จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ

ประชาชนร่วมกันอนุรักษ์
ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย

กองการศึกษา

7 โครงการวันลอยกระทง เพือ่อนุรักษ์
ขนบธรรมเนียม
ประเพณีไทย

ประชาชนในเขตเทศบาล        500,000        500,000        500,000 จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ

ประชาชนร่วมกันอนุรักษ์
ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย

กองการศึกษา

8 อดุหนุนโครงการจดังานวันสมเด็จพระเจา้ตากสิน
มหาราช จงัหวัดระยอง

เพือ่ใหก้ารจดังาน
เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย

อดุหนุนโครงการจดังานสมเด็จพระ
เจา้ตากสินมหาราช จงัหวัดระยอง

          30,000          30,000          30,000 จ านวนงบประมาณ
ทีอุ่ดหนุน

ส่งเสริมการท่องเทีย่ว
จงัหวัดระยอง

กองการศึกษา

9 โครงการวันส าคัญทางศาสนา เพือ่ส่งเสริมใหเ้ด็ก
ตระหนักถงึ
ความส าคัญทาง
ศาสนาและเขา้ร่วม
กจิกรรมเพือ่อนุรักษ์
ศาสนาสืบต่อไป

จดักจิกรรมวันส าคัญทางศาสนา 
สวดมนต์ ไหว้พระ เวียนเทียน 
และถวายเทียนพรรษา

          30,000          30,000          30,000 ร้อยละของนักเรียนที่
เข้าร่วมกิจกรรม

เด็กตระหนักถงึ
ความส าคัญทางศาสนา 
และเขา้ร่วมกจิกรรม
เพือ่อนุรักษ์ศาสนาสืบ
ต่อไป

ศพด/งานด้าน
กจิการนักเรียน

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวดัที ่1   ส่งเสรมิและพัฒนาการทอ่งเทีย่วของจังหวดัใหม้มีลูค่าทางเศรษฐกิจ   ควบคู่กับการอนุรกัษ์ทรพัยากรการทอ่งเทีย่วใหค้งอยู่อยา่งยั่งยนื 

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวดัที ่6 เสรมิสรา้งคุณภาพชีวติและคุ้มครองสิทธขิองประชาชนและสังคมจังหวดัระยองใหม้คีวามเข้มแข็งและด ารงชีวติตามหลักปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง
5. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาและส่งเสรมิการศึกษา การกีฬา ศาสนา ศิลปะ วฒันธรรม ประเพณแีละภูมปัิญญาทอ้งถ่ิน 
5.4 พัฒนา ปรบัปรงุ บ ารงุรกัษา ซ่อมแซม   โบราณสถาน  ศาสนสถาน

ตัวชี้วัด

 พ.ศ.2559  พ.ศ.2560  พ.ศ.2561 KPI

1 ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ ศาลเจา้พอ่
กระบองทอง ชุมชนบ้านสะพานหนิ หมูท่ี ่8 
ต าบลทับมา อ าเภอเมือง จงัหวัดระยอง

เพือ่ปรับปรุง
โบราณสถาน

ปรับปรุง และตบแต่งภายใน และ
บริเวณโดยรอบ อาคารศาลเจา้พอ่
กระบองทอง

       500,000  -  - จ านวนผู้ใช้บริการ ส่งเสริมการท่องเทีย่ว
จงัหวัดระยอง

กองการศึกษา/
กองช่าง

ล าดับ
ที่

โครงการ

ล าดับ
ที่

โครงการ วัตถปุระสงค์

 งบประมาณ /ระยะเวลาทีม่าวัตถปุระสงค์ เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณ /ระยะเวลาทีม่าเป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะได้รับ
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 1  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเทีย่วของจังหวัดให้มีมูลค่าทางเศรษฐกิจควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเทีย่วให้คงอยู่อย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที ่2  ส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตรและเกษตรแปรรูปให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและมีคุณภาพมาตรฐานปลอดภัยต่อผู้บริโภคทัง้  ภายในและต่างประเทศ  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที ่6 เสริมสร้างคุณภาพชีวิตและคุ้มครองสิทธขิองประชาชนและสังคมจังหวัดระยองให้มีความเข้มแข็งและด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเทีย่วเชิงอนุรักษ์ 
6.1 ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพ่ือสร้างรายได้แก่ประชาชน  

 ตัวชี้วัด
 พ.ศ.2559  พ.ศ.2560  พ.ศ.2561  KPI 

 อุดหนุนกลุ่มอาชีพในเขตต าบล
ทับมา

 1) อุดหนุนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านขนาบ หมู่ที ่1         30,000         30,000       30,000

 2)อุดหนุนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านแหลมมะขาม หมู่ที ่2         30,000         30,000       30,000

 3) อุดหนุนส่งเสริมอาชีพผู้เล้ียงปลาเศรษฐกิจบ้านแหลม
มะขาม หมู่ที ่2

        30,000         30,000       30,000

 4)อุดหนุนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหนองมะหาด หมู่ที ่3         30,000         30,000       30,000

 5)อุดหนุนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านทับมา หมู่ที ่4         30,000         30,000       30,000
 6)อุดหนุนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านเขาไผ่ หมู่ที ่5         30,000         30,000       30,000
 7)อุดหนุนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร หมู่ที ่6         30,000         30,000       30,000
 8)อุดหนุนกลุ่มสตรีอาสาพัฒนาบ้านหนองโพรง หมู่ที ่6         30,000         30,000       30,000

 9) อุดหนุนกลุ่มส่งเสริมอาชีพศิลปะประดิษฐ์บ้านแหลม
ทองหลาง หมู่ที ่6

        30,000         30,000       30,000

 10) อุดหนุนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านเขาโบสถ์ หมู่ที ่7         30,000         30,000       30,000

 11) อุดหนุนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านสะพานหิน หมู่ที ่8         30,000         30,000       30,000

 เพือ่สนับสนุน
กลุ่มอาชีพต่าง ๆ 
ในเขตต าบลทับมา

 ประชาชน มรีายได้
เพิม่ลดปัญหาการ
ว่างงาน เศรษฐกจิ
ชุมชนเขม้แขง็

 กอง
สวัสดิการฯ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ล าดับ
ที่

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)  งบประมาณ /ระยะเวลาทีม่า ผลลัพธ์ทีค่าด
ว่าจะได้รับ

 จ านวนกลุ่ม/
จ านวนสมาชิก

    1
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 ตัวชี้วัด
 พ.ศ.2559  พ.ศ.2560  พ.ศ.2561  KPI 

    2  โครงการตลาดนัดอาเซียน  เพือ่พัฒนา
เศรษฐกิจในชุมชน

 จัดตลาดนัด เพือ่ส่งเสริมการตลาดและกระตุ้นเศรษฐกิจ       300,000       300,000    300,000  รายได้   กระจาย
รายได้และ
กระตุ้น
เศรษฐกิจใน
ต าบลทับมา

 กอง
สวัสดิการฯ

    3  โครงการจ้างงานผู้พิการและ
ผู้สูงอายุ

 เพือ่ลดรายจ่าย
เพิม่รายได้

 ส่งเสริมให้ครอบครัวผู้สูงอายุ,ผู้พิการมีอาชีพ เพือ่เป็นการ
สร้างรายได้ให้กับครอบครัว

        50,000         50,000       50,000  รายได้  ผู้พิการได้รับ
การดูแลและมี
อาชีพเสริม

 กอง
สวัสดิการฯ

    4  โครงการส่งเสริมอาชีพ ผู้สูงอายุ 
ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และสมาชิก
ในครอบครัวต าบลทับมา

 เพือ่ส่งเสริมการ
สร้างอาชีพ และ
รายได้ กับผู้สูงอายุ
 ผู้พิการ และ
ผู้ด้อยโอกาส

 ส่งเสริมการสร้างอาชีพ และรายได้ กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
และผู้ด้อยโอกาส มีรายได้

        50,000         50,000       50,000  รายได้  ผู้สูงอายุ ผู้
พิการ
ผู้ด้อยโอกาส 
และสมาชิกใน
ครอบครัวมี
รายได้

 สปสช

    5  โครงการชุมชนน่าอยู่ฟืน้ฟู
เศรษฐกิจพอเพียง

 เพือ่ส่งเสริมการ
สร้างอาชีพ และ
รายได้

 ส่งเสริมให้ประชาชนทีส่นใจได้มีรายได้สร้างรายได้ให้กับ
ครอบครัว

        30,000  -  -  รายได้  ประชาชนมี
รายได้มี
สถานที่
จ าหน่ายสินค้า

 กอง
สวัสดิการฯ

    6  ก่อสร้างศูนย์จ าหน่ายผลิตภัณฑ์
ต าบล       ( OTOP) ชุมชนต าบล
ทับมา

 เพือ่ส่งเสริมการ
สร้างอาชีพ และ
รายได้

 ก่อสร้างศูนย์จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ต าบล 1 แห่ง  -     5,000,000  -  รายได้  ประชาชนมี
รายได้มี
สถานที่
จ าหน่ายสินค้า

 กองช่าง/
กอง

สวัสดิการฯ

ล าดับ
ที่

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)  งบประมาณ /ระยะเวลาทีม่า ผลลัพธ์ทีค่าด
ว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 1  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเทีย่วของจังหวัดให้มีมูลค่าทางเศรษฐกิจควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเทีย่วให้คงอยู่อย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที ่2  ส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตรและเกษตรแปรรูปให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและมีคุณภาพมาตรฐานปลอดภัยต่อผู้บริโภคทัง้  ภายในและต่างประเทศ  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที ่6 เสริมสร้างคุณภาพชีวิตและคุ้มครองสิทธขิองประชาชนและสังคมจังหวัดระยองให้มีความเข้มแข็งและด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเทีย่วเชิงอนุรักษ์ 
6.2 สร้างมาตรฐานพัฒนามูลค่าของสินค้าเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียงและ ส่งเสริมการท่องเทีย่วเชิงอนุรักษ์ 

 ตัวชี้วัด
 พ.ศ.2559  พ.ศ.2560  พ.ศ.2561  KPI 

1  สนับสนุนศูนย์บริการและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
ประจ าต าบลทับมา

 เพือ่ส่งเสริมอาชีพ
สร้างรายได้ให้แก่
ประชาชนในต าบล
ทับมา

 สนับสนุนศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
ประจ าต าบลทับมา

      100,000       100,000    100,000  จ านวน
สมาชิก

 ประชาชนมี
อาชีพเสริมมี
รายได้เพิม่

 กอง
สวัสดิการฯ

2 โครงการส่งเสริมการท่องเทีย่วเชิง
อนุรักษ์

เพือ่ส่งเสริมการ
ท่องเทีย่วของ
ต าบลทับมา

สนับสนุนการท่องเทีย่วเชิงอนุรักษ์ เช่นสนับสนุนการจัดต้ัง
โฮมสเตย์ ป้ายประชาสัมพันธ์,ปรับปรุงภูมิทัศน์ ฯลฯ

      100,000       100,000    100,000  จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ

ส่งเสริมการ
ท่องเทีย่วของ
ต าบลทับมา
เป็นทีรู้่จัก
แพร่หลาย

กอง
สวัสดิการฯ

3 อุดหนุนโครงการเทศกาลผลไม้
และของดีจังหวัดระยอง

เพือ่ส่งเสริมการ
ท่องเทีย่ว

อุดหนุนโครงการเทศกาลผลไม้และของดีจังหวัดระยองแก่
ทีว่่าการอ าเภอเมืองระยอง

50,000 50,000 50,000  จ านวน
นักท่องเทีย่ว

ส่งเสริมการ
ท่องเทีย่วของ
จังหวัดระยอง

กอง
การศึกษา

ล าดับ
ที่

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)  งบประมาณ /ระยะเวลาทีม่า ผลลัพธ์ทีค่าด
ว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
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ยทุธศาสตรจ์ังหวดัที ่4  เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันกับภาคพาณชิยกรรม   ของจังหวดัระยองสูค่วามยั่งยนืรองรบัประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เข้มแข็งและด ารงชีวติตามหลักปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง
7. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการบรหิารจัดการและพัฒนาทรพัยากรมนุษย์
7.1 ส่งเสรมิ สนับสนุน การพัฒนาศักยภาพและเพ่ิมประสิทธภิาพการบรหิารจัดการองค์กรและบุคลากรทอ้งถ่ิน 

 ตัวชี้วัด
 พ.ศ.2559  พ.ศ.2560  พ.ศ.2561  KPI 

    1  โครงการพฒันาศักยภาพและเพิม่
ประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ แกค่ณะ
ผู้บริหาร สมาชิกสภา ผู้น าชุมชน พนักงาน
เทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจา้งประจ า
และพนักงานจา้ง

 เพือ่เพิม่ศักยภาพ
บุคลากรให้มีความรู้ 
ทักษะประสบการณ์ใน
การด าเนินงาน

 จัดฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพือ่พัฒนา
ศักยภาพและเพิม่ประสิทธิภาพการท างาน
แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ผู้น าชุมชน 
พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล 
ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง

         900,000          900,000          900,000  จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ

 ท้องถิ่นมีบุคลากรทีม่ี
คุณภาพและมีศักยภาพ
ในการท างาน มี
จติส านึกทีดี่ มีคุณธรรม
 จริยธรรม

 ส านักปลัดฯ/
ฝ่ายอ านวยการ

2  สนับสนุนการอบรมและสัมมนาเพิม่ศักยภาพ
การปฏิบัติราชการของบุคลากรท้องถิ่น

 เพือ่พฒันาบุคลากร
ใหม้ีความรู้ ความ
เขา้ใจในการปฏิบัติ
หน้าทีร่าชการ

  จดัส่งบุคลากรเขา้รับการฝึกอบรม
และสัมมนา  / การเดินทางไปราชการ
ในประเทศและต่างประเทศ ใน
ราชอาณาจกัร และนอกราชอาณาจกัร

      1,500,000       1,500,000       1,500,000  จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ

 บุคลากรมีศักยภาพมี
ประสิทธิภาพเพิม่ขึ้น

 ส านักปลัดฯ/
ฝ่ายอ านวยการ

3 โครงการสนับสนุนการบริหารจดัการเทศบาล
ต าบลทับมา

เพือ่สนับสนุนการบริหาร
จัดการ บริการสาธารณะ
แก่ประชาชนและการ
อ านวยการ อ านวยความ
สะดวกแก่ประชาชน

 งบประมาณค่าใช้จา่ยเพือ่ด าเนินการ
เทศบาล และการบริหารจดัการ  การ
อ านวยความสะดวกแกป่ระชาชนของ
เทศบาลฯ

    60,000,000     62,000,000     65,000,000 ร้อยละของ
งบประมาณ

การจดับริการ
สาธารณะได้มาตรฐาน
 ทัว่ถงึ ประชาชนมี
ความพงึพอใจ

  ส านักปลัด/กอง
คลัง/กองชาง/กอง
การศึกษา/กอง
สาธารณสุขฯ/กอง
สวัสดิการสังคม

4  โครงการฝึกอบรมศาสตร์ผู้น าและศึกษาดู
งานด้านการจดัการแบบเกื้อกลู(Cluster) แก่
คณะกรรมการชุมชน  ผู้น าชุมชน และผู้ที่
เกี่ยวขอ้ง

 เพือ่พฒันาและเพิม่
ศักยภาพ
คณะกรรมการชุมชน
และผู้น าชุมชน

 จดัฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพือ่
พฒันาศักยภาพและเพิม่ประสิทธิภาพ
การคณะกรรมการชุมชน  ผู้น าชุมชน 
และผู้ทีเ่กี่ยวขอ้ง

         500,000   -   -  จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ

 ท้องถิ่นมีบุคลากรทีม่ี
คุณภาพและมีศักยภาพ
ในการท างาน

 ส านักปลัดฯ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ล าดับ
ที่

โครงการ วัตถปุระสงค์ เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)  งบประมาณ /ระยะเวลาทีม่า ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะได้รับ
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 ตัวชี้วัด
 พ.ศ.2559  พ.ศ.2560  พ.ศ.2561  KPI 

5 โครงการเพิม่ประสิทธิภาพการจดัเกบ็ภาษี 
"บริการเต็มที ่เกบ็ภาษีสัญจร"

 พฒันาเพิม่
ประสิทธิภาพการ
จดัเกบ็ภาษี

 ออกบริการรับช าระภาษี น าอกสภาน
ที ่และประชาสัมพนัธ์ รณรงค์ เชิญ
ชวนใหผู้้มีหน้าทีช่ าระภาษีมาช าระภาษี

           30,000   -   - ร้อยละการ
เพิม่ขึ้นของ

รายได้

เทศบาลมีรายได้เพิม่ขึ้น กองคลัง

6 โครงการฝึกอบรมเพิม่ประสิทธิภาพด้าน
การเงิน การบัญชีและการพสัดุ ของเทศบาล
ต าบลทับมา

เพือ่พฒันาศักยภาพ
ด้านการเงินและบัญชี
ของเทศบาล

จดัอบรมเพิม่ประสิทธิภาพด้านการเงิน
 การบัญชีและการพสัดุ ของเทศบาล
ต าบลทับมาแกบุ่คลากร

           30,000   -   -  จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ

การปฏิบัติราชการมี
ประสิทธิภาพ

กองคลัง

7 โครงการปรับปรุงระบบแผนทีภ่าษี และ
ทะเบียนทรัพย์สิน

 เพือ่พฒันาและเพิม่
ประสิทธิภาพการ
จดัเกบ็รายได้ของ
เทศบาล

จดัฝึกอบรมการพฒันาระบบการ
จดัเกบ็รายได้ใหก้บัพนักงานเทศบาล 
ลูกจา้งประจ า พนักงานจา้ง จ านวน 
54 คน

         500,000          300,000          300,000 ร้อยละการ
เพิม่ขึ้นของ

รายได้

เทศบาลมีรายได้เพิม่ขึ้น กองคลัง

8 โครงการเพิม่พนูความรู้ส าหรับผู้ปฏิบัติงานที่
เกี่ยวขอ้งกบังานการเงินและบัญชีของ
เทศบาลต าบลทับมา

เพือ่พฒันาศักยภาพ
ด้านการเงินและบัญชี
ของเทศบาล

จดัอบรมเพิม่พนูความรู้ส าหรับ
ผู้ปฏิบัติงานทีเ่กี่ยวขอ้งกบังานการเงิน
และบัญชีแกบุ่คลากร

  -            30,000   -  จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ

การปฏิบัติราชการมี
ประสิทธิภาพ

กองคลัง

9 โครงการอบรมเสริมองค์ความรู้พสัดุคู่
งบประมาณของเทศบาลต าบลทับมา

เพือ่พฒันาศัยภาพ
ด้านพสัดุ

จดัอบรมเสริมองค์ความรู้พสัดุและ
งบประมาณแกบุ่คลากร

  -            30,000   -  ผู้เข้าร่วม
โครงการ

การปฏิบัติราชการมี
ประสิทธิภาพ

กองคลัง

10 โครงการร่วมใจช าระภาษีเพือ่อนาคตทีดี่ของ
ชาวทับมา

เพือ่เพิม่ประสิทธิภาพ
การจดัเกบ็รายได้

ค่าใช้จา่ยโครงการร่วมใจช าระภาษี
เพือ่อนาคตทีดี่ของชาวทับมา

  -            30,000   - ร้อยละการ
เพิม่ขึ้นของ

รายได้

เทศบาลมีรายได้เพิม่ขึ้น กองคลัง

11 โครงการฝึกอบรมใหค้วามรู้และศึกษาดูงาน
ด้านกฏหมายและการเมืองของประชาชน

เพือ่พฒันาศักยภาพ
บุคลากร และมี
ความรู้การเมืองภาค
ประชาชน

จดัอบรมแกบุ่คลากรอบรมใหค้วามรู้
และศึกษาดูงานด้านกฏหมายและ
การเมืองของประชาชน

  -   -          300,000  จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ

เขา้ใจงานด้าน
กฏหมายและการเมือง
ของประชาชน

 ส านักปลัดฯ/
ฝ่ายอ านวยการ

วัตถปุระสงค์ เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)  งบประมาณ /ระยะเวลาทีม่า ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ล าดับ
ที่

โครงการ
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันกับภาคพาณชิยกรรม   ของจังหวัดระยองสู่ความยั่งยืนรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เข้มแข็งและด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
7.2 จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ ์เครื่องมือ เครื่องใช้ และเครื่อง  จักรกลในการ  ปฏิบัติงานขององค์กร

 ตัวชี้วัด
 พ.ศ.2559  พ.ศ.2560  พ.ศ.2561  KPI 

1 โครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่ออ านวยความ
สะดวกและเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน

จัดหาครุภัณฑ์  อุปกรณ์เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงาน

ร้อยละความพึง
พอใจประชาชน

การบริการประชาชนมี
ประสิทธิภาพ

ทุกส่วนราชการ

 ครุภัณฑ์ส านักงาน   - ชั้นเก็บเอกสาร จ านวน 3 ชุด 13,500            -  -  กองสาธารณสุขฯ

  - ตู้เอกสารบานเล่ือนกระจก จ านวน
 3 ชุด

10,500            -  -

  - ตู้เหล็ก 2 บาน แบบมี มอก. 
จ านวน 3 ตู้

15,000            -  -

  - โต๊ะท างานพร้อมเก้าอี้ จ านวน 5 ชุด 25,000            -  -

  - ชั้นเก็บเอกสาร จ านวน 5 ชุด 22,500            -  -  กองการศึกษา

  - ตู้เอกสารบานเล่ือนกระจก จ านวน
 5 ตู้

17,500            -  -

  - โต๊ะท างานพร้อมเก้าอี้ จ านวน 3 ชุด 15,000            -  -

 จัดซ้ือโต๊ะประชุม พร้อมเก้าอี้ จ านวน
 1 ชุด ประกอบไปด้วย โต๊ะ 1 ตัว 
และเก้าอี้ 14 ตัว

47,000            -  -  กองชา่ง

 จัดซ้ือตู้รางเล่ือนเก็บเอกสาร จ านวน 
1 ตู้

150,000          -  -  กองชา่ง

โต๊ะเอนกประสงค์  จ านวน  50  ตัว 125,000  -  - ส านักปลัดฯ

ตู้กระจกบานเล่ือน จ านวน 1 ตู้ 3,500  -  - ส านักปลัดฯ/
ฝ่ายอ านวยการ

ล าดับ
ที่

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)  งบประมาณ /ระยะเวลาที่มา ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
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 ตัวชี้วัด
 พ.ศ.2559  พ.ศ.2560  พ.ศ.2561  KPI 

ล าดับ
ที่

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)  งบประมาณ /ระยะเวลาที่มา ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

  - ตู้เหล็ก เก็บเอกสาร 4 ชั้น จ านวน
 1 ตู้

5,000              -  - ส านักปลัดฯ/
ฝ่ายอ านวยการ

  - ตู้ใส่แฟ้มเอกสารจ านวน 40 ช่อง 
จ านวน 1 ตู้

9,000              -  - ส านักปลัดฯ/
ฝ่ายอ านวยการ

 โต๊ะท างานพร้อมเก้าอี้ท างาน ระดับ 
3-6

ส านักปลัดฯ/
ฝ่ายแผนงาน

และงบประมาณ

 ขนาด 152.6x67x75 ซม. จ านวน

 1 ชุด

 เป็นเคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดต้ังพื้นหรือชนิดแขวน
(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 30,000 บีทียู.
เคร่ืองละ 44,500 บาท 
 - กองการศึกษา จ านวน 8 เคร่ือง 352,000  -  - กองการศึกษา/

รร.อนุบาลฯ

เคร่ืองถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล  
จ านวน  3  เคร่ือง

270,000  -  - กองการศึกษา/
รร.อนุบาลฯ/
ฝ่ายแผนและ
งบประมาณ

เคร่ืองพิมพ์ส าเนาระบบดิจิตอล  ความ
ละเอียด 300x300 จุดตารางนิ้ว  
จ านวน  2  เคร่ือง

180,000  -  - กองการศึกษา/
รร.อนุบาลฯ
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 ตัวชี้วัด
 พ.ศ.2559  พ.ศ.2560  พ.ศ.2561  KPI 

ล าดับ
ที่

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)  งบประมาณ /ระยะเวลาที่มา ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

พัดลมต้ังโต๊ะ 16 นิ้ว จ านวน 10 ตัว 7,000  -  - รร.อนุบาล

พัดลมโคจรส่ายรอบตัว แบบติดเพดาน
 จ านวน 10 ตัว

14,000  -  - รร.อนุบาล

  -เคร่ืองโทรสาร แบบใช้กระดาษ ส่ง
เอกสารได้คร้ังละ 20 แผ่น จ านวน 1 
เคร่ือง

18,000  -  - รร.อนุบาล

  -เคร่ืองโทรสาร แบบใช้กระดาษ ส่ง
เอกสารได้คร้ังละ 20 แผ่น จ านวน 1 
เคร่ือง

18,000  -  - กองคลัง

  -ตู้จัดเก็บเอกสาร 100,000  -  - กองคลัง
ครุภัณฑ์การศึกษา  ครุภัณฑ์การศึกษา (โต๊ะญี่ปุ่นตัวยู 

พร้อมเก้าอี้)
         300,000       300,000          300,000 ศพด.

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ประต าต าแหน่งนายกเทศมนตรี
 เคร่ืองยนต์เบนซิน ปริมาตรกระบอก
สูบไม่เกิน 2,400 ซีซี  เพื่อใช้ใน
กิจการของเทศบาล เป็นราคาที่รวม
เคร่ืองปรับอากาศ ฟิล์มกรองแสง พ่น
กันสนิม วิทยุเทปภีมูลค่าเพิ่มและภาษี
สรรพสามิต  จ านวน  1  คัน

      3,700,000  -  - ส านักปลัดฯ

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง เคร่ืองตบดินเคร่ืองละ 21,0000 บาท
 จ านวน 1 เคร่ือง

คุณลกัษณะพ้ืนฐาน

- ใชเ้คร่ืองยนต์เบนซิน

- น้ าหนักของเคร่ืองตบดินไมน่้อยกว่า 80 กโิลกรัม

- แรงบดอดัไมน่้อยกว่า 5 ตัน

- ความเร็วในการตบไมน่้อยกว่า 5,000 คร้ังต่อนาที
  - กองช่าง จ านวน 1 เคร่ือง 21,000  -  - กองช่าง
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 ตัวชี้วัด
 พ.ศ.2559  พ.ศ.2560  พ.ศ.2561  KPI 

ล าดับ
ที่

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)  งบประมาณ /ระยะเวลาที่มา ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

แท่นตัดไฟเบอร์ เคร่ืองละ 6,000 
บาท จ านวน 1 เคร่ือง

คุณลกัษณะพ้ืนฐาน

- ก าลังไฟไมน่้อยกว่า 2,000 วัตต์

- แพ่นตัดขนาด 14 นิ้ว

- น้ าหนักสุทธิ 15.9 กโิลกรัม
  - กองช่าง จ านวน 1 เคร่ือง 6,000  -  - กองช่าง
รถตัดหญ้า(แบบมีกล่องเก็บหญ้า) คัน
ละ 20,000 บาท

คุณลกัษณะพ้ืนฐาน

- ชนิดเคร่ืองยนต์ เบนซิน 4 จงัหวะ

- ความจกุระบอกสูบไมน่้อยกว่า 163 ซีซี

- ความกว้างกระบอกสูบ x ชว่งชกั ไมต่่ ากว่า 68 x 45 มลิิเมตร

- แรงบิดสูงสุด 10.8 นิวตัน - เมตร / 2,500 รอบต่อนาที

- ก าลังแรงมา้สูงสุด 5.5 แรงมา้ / 3,600 รอบ

- ความจนุ้ ามนัหล่อล่ืน 0.65 ลิตร

- ความจนุ้ ามนัเชื้อเพลิง 2 ลิตร

- น้ าหนักสุทธิ 30 ปอนด์
  - กองช่าง จ านวน 1 เคร่ือง 20,000  -  - กองช่าง

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอลความ
ละเอียดไม่น้อยกว่า 16 ล้านพิกเซล   
จ านวน 2 กล้อง
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 ตัวชี้วัด
 พ.ศ.2559  พ.ศ.2560  พ.ศ.2561  KPI 

ล าดับ
ที่

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)  งบประมาณ /ระยะเวลาที่มา ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

  - กองคลัง จ านวน 1 กล้อง 10,000  -  - กองคลัง
  - ศพด จ านวน 1 กล้อง 10,000  -  - ศพด.
  - กองสวัสดิการ จ านวน 1 กล้อง 10,000  -  - กองสวัสดิการ

จัดซ้ือกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล 
ความละเอียดไม่น้อยกว่า 18 ล้าน
พิกเซล เคร่ืองละ 21,000 บาท

คุณลกัษณะพ้ืนฐาน

- มเีซ็นเซอร์ CMOS 18 ล้านพิกเซล

- มชีบิประมวลผลภาพ DIGIC 4

- สามารถถา่ยภาพต่อเนื่องได้

- มโีฟกสัอติัโนมติั 9 จดุ Full HD

- มจีอ LCD 3.0 นิ้ว ปรับหมนุได้
  - ส านักปลัด/ฝ่ายบริหาร จ านวน 1 
กล้อง

25,000  -  - ส านักปลัด

  - กองการศึกษา จ านวน 1 กล้อง 25,000  -  - กองการศึกษา
  - กองสวัสดิการ จ านวน 1 กล้อง 25,000  -  - กองสวัสดิการ
  - กองสาธารณะสุข จ านวน 1 กล้อง 25,000  -  - กองสาธารณสุข

โทรทัศน์ LED  ขนาด 40 นิ้ว เคร่ือง
ละ 17,00 บาทจ านวน ๔  เคร่ือง

68,000  -  - รร.อนุบาลทับมา

ชุดเคร่ืองเสียงพร้อมติดต้ัง 100,000  -  - รร.อนุบาลทับมา
กล้องวงจรปิด จ านวน 5 เคร่ือง 50,000  -  - รร.อนุบาลทับมา
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 ตัวชี้วัด
 พ.ศ.2559  พ.ศ.2560  พ.ศ.2561  KPI 

ล าดับ
ที่

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)  งบประมาณ /ระยะเวลาที่มา ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ชุดเคร่ืองเสียงพร้อมติดต้ังห้องประชุม 
จ านวน  1  ชุด

150,000  -  - กองช่าง

ชุดเคร่ืองเสียงภายในและภายนอก
อาคารพร้อมติดต้ัง

100,000  -  - ศพด.

ชุดเคร่ืองเสียงพร้อมติดต้ังห้องประชุม 
จ านวน  1  ชุด

150,000  -  - กองช่าง

เคร่ืองเล่นวิทยุระบบDVD,VCD แบบ
พกพา (ส าหรับเด็กท ากิจกรรมนอก
สถานที่)จ านวน 3 เคร่ือง เคร่ืองละ 
5,000 บาท

15,000  -  - ศพด.

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว หม้อต้มน้ าไฟฟ้า   จ านวน 2 เคร่ืองๆ 
ละ 12,000 บาท

         240,000 กองสวัสดิการ/
ศพด.

เคร่ืองตัดหญ้าแบบเข็น จ านวน 2 
เคร่ือง ๆ ละ 13,000 บาท

26,000  -  - ส านักปลัดฯ

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ลูกข่าย ส าหรับงาน
ประมวลผลแบบที่ 1  ราคาเคร่ืองละ 
22,000 บาท

 คุณลักษณะพื้นฐาน
 - หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า4 แกนหลัก 
(4 core) ที่มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 2.2 
GHz จานวน 1 หน่วย
 - มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า 
ขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
 - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard disk) ขนาดความจุ
ไม่น้อยกว่า 750 GB จ านวน 1 หน่วย
 - มีจอภาพชนิด WXGA หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 
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 ตัวชี้วัด
 พ.ศ.2559  พ.ศ.2560  พ.ศ.2561  KPI 

ล าดับ
ที่

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)  งบประมาณ /ระยะเวลาที่มา ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

12 นิ้ว

 - มี DVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย
 - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)
 แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จ านวน
ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
 - สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (802.11b/g/n)
 และ Bluetooth

  - ฝ่ายบริหารฯ/ฝ่ายอ านวยการ/
ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
ส านักปลัดฯ จ านวน  3  เคร่ือง

66,000  -  - ส านักปลัด

   - กองคลัง จ านวน  4 เคร่ือง 880,000  -  - กองคลัง

   - กองสาธารณะสุข จ านวน 3 
เคร่ือง

66,000  -  - กองสาธารณสุขฯ

   - กองสวัสดิการ จ านวน 4 
เคร่ือง

88,000  -  - กองสวัสดิการ

   -กองการศึกษา/ศพด. จ านวน 
31 เคร่ือง

682,000  -  - กองการศึกษา/
ศพด/รร.อนุบาล
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 ตัวชี้วัด
 พ.ศ.2559  พ.ศ.2560  พ.ศ.2561  KPI 

ล าดับ
ที่

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)  งบประมาณ /ระยะเวลาที่มา ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

 คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ้ค ส าหรับงาน
ประมวลผล   25,000  บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน
 - หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า4 แกนหลัก 
(4 core) ที่มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 2.2 
GHz จานวน 1 หน่วย
 - มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า 
ขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
 - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard disk) ขนาดความจุ
ไม่น้อยกว่า 750 GB จ านวน 1 หน่วย
 - มีจอภาพชนิด WXGA หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 

12 นิ้ว

 - มี DVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย

 - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)

 แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จ านวน

ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

 - สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (802.11b/g/n)

 และ Bluetooth

  - ส านักปลัดฯ   1 เคร่ือง
25,000            -  -  ตรวจสอบ

ภายใน

  - กองช่าง  5 เคร่ือง 125,000          -  -  กองช่าง

  - กองสวัสดิการ  1 เคร่ือง 25,000            -  -  กองสวัสดิการ
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 ตัวชี้วัด
 พ.ศ.2559  พ.ศ.2560  พ.ศ.2561  KPI 

ล าดับ
ที่

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)  งบประมาณ /ระยะเวลาที่มา ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

เคร่ืองคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต เคร่ืองละ 23,000 บาท

คุณลกัษณะพ้ืนฐาน

- มหีน่วยประมวลผลกลาง A7 (64 bit) Dual Core ความเร็ว 1.3 GHz

- มหีน่วยคามจ าภายในขนาดไมน่้อยกว่า 64 GB

- มหีน้าจอสัมผัสแบบ Multi-Touch

- มขีนาดหน้าจอไมน่้อยกว่า 7.9 นิ้ว และมคีวามละเอยีดไมน่้อยกว่า

 2048 x 1536 Pixel (326 ppi) Dual Channel (2.4 GHz & 5 GHz) MIMO

- มอีปุกรณ์เชื่อต่อระบบ 3G หรือดีกว่า แบบติดต้ังภายในตัวเคร่ือง (built-in)

- มกีล้องด้านหน้าความละเอยีดไมน่้อยกว่า 1.2 ล้านพิกเซล

- มกีล้องด้านหลังความละเอยีดไมน่้อยกว่า 5 ล้านพิกเซล
  - ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ/
ฝ่ายบริหารจ านวน 2 เคร่ือง

46,000            -  -  ฝ่ายบริหาร/
ฝ่ายแผนงาน

และงบประมาณ

 เคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ขาวด า/ชนิด 
LED  (30 หน้า/นาที) จ านวน  12  
เคร่ืองๆละ 11,000 บาท

 คุณลักษณะพื้นฐาน
 - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x600 dpi
 - มีความเร็วในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 30 หน้าต่อนาที
 - สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
 - มีหน่วยความจ า (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 32 MB
 - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 
หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
 - สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom 
โดยมีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 250 แผ่น
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 ตัวชี้วัด
 พ.ศ.2559  พ.ศ.2560  พ.ศ.2561  KPI 

ล าดับ
ที่

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)  งบประมาณ /ระยะเวลาที่มา ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

  - กองช่างจ านวน  3 เคร่ือง 33,000            -  -  กองช่าง
  - กองสาธารณะสุขฯ จ านวน 3 
เคร่ือง

33,000            -  -  กอง
สาธารณสุขฯ

  - กองการศึกษาจ านวน 1 เคร่ือง 11,000            -  -  กองการศึกษา

  - กองสวัสดิการ จ านวน 1 เคร่ือง 11,000            -  -  กองสวัสดิการ

เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึก(Injet Printer)
 ส าหรับกระดาษ A3  จ านวน 1 เคร่ือง

8,500  -  - กองช่าง

เคร่ืองพิมพ์ Multifuction แบบฉีด
หมึก(Inkjet Printer) จ านวน 9เคร่ือง 
 เคร่ืองละ4,200 บาท

 - เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier และ 
Scanner ภายในเคร่ืองเดียวกัน
 - ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก (Inkjet)
 - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 4,800x1,200 dpi
 - มีความเร็วในการพิมพ์สีไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที
- มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดาไม่น้อยกว่า 28 หน้าต่อนาที
 - สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดา-สี) ได้
 - มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200x2,400 dpi
 - มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
 - สามารถถ่ายสาเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวด า
 - สามารถทาสาเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 90 ส าเนา
 - สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
 - สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
 โดยถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น
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 ตัวชี้วัด
 พ.ศ.2559  พ.ศ.2560  พ.ศ.2561  KPI 

ล าดับ
ที่

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)  งบประมาณ /ระยะเวลาที่มา ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

 - กองช่างจ านวน 2 เคร่ือง 8,400  -  -  กองช่าง
 - กองสวัสดิการ จ านวน 1 เคร่ือง 4,200  -  - กองสวัสดิการ

  - ศพด. จ านวน 6 เคร่ือง 25,200            -  -  ศพด
เคร่ืองพิมพ์ Multifuction ชนิด
เลเซอร์/ชนิด  LED สี เคร่ืองละ 
23,000 บาท

  - เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier, Scanner 
และ FAX ภายในเคร่ืองเดียวกัน
  - ใช้เทคโนโลยีแบบเลเซอร์ หรือ แบบ LED
 - มีหน่วยความจา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB
 - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า 
จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
 - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)
แบบ 10/100 Base TX หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
 - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
 - มีความเร็วในการพิมพ์สีไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที
 - มีความเร็วในการพิมพ์ขาวด าไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที
 - สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวด า และ สี) ได้
 - มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
 - มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
 - สามารถถ่ายส าเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวด า
 - สามารถท าส าเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 ส าเนา
 - สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
 - สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom 
โดยถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น
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 ตัวชี้วัด
 พ.ศ.2559  พ.ศ.2560  พ.ศ.2561  KPI 

ล าดับ
ที่

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)  งบประมาณ /ระยะเวลาที่มา ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

  -  กองช่าง จ านวน 1 เคร่ือง            23,000 กองช่าง

  -  กองการศึกษา จ านวน 1 เคร่ือง            23,000 กองการศึกษาฯ

  -  กองสวัสดิการ จ านวน 1 เคร่ือง            23,000 กองสวัสดิการฯ
เคร่ืองคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) 
จ านวน 50 เคร่ือง

675,000  -  - รร.อนุบาลฯ

จอภาพแบบ LCD หรือ LED ขนาดไม่
น้อยกว่า 18.5 นิ้ว จ านวน 2 เคร่ือง

3,300  -  - กองคลัง

เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA  
เคร่ืองละ 5,100 บาท
คุณสมบัติพื้นฐาน
- มีกาลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 1 kVA (600 Watts)
 - สามารถส ารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
 -  รร.อนุบาล จ านวน  10 เคร่ือง 51,000  -  - รร.อนุบาลฯ
 - กองสวัสดิการ จ านวน  4  เคร่ือง 20,400  -  - กองสวัสดิการ

 - กองช่าง จ านวน  5  เคร่ือง 25,500  -  - กองช่าง
เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA  
เคร่ืองละ 3,000 บาท จ านวน 2 
เคร่ือง

คุณสมบัติพื้นฐาน
 - มีก าลังไฟด้านนอกไม่น้อยกว่า 800
 VAz480 Watt)
 - สามารถส ารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 
15 นาที
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 ตัวชี้วัด
 พ.ศ.2559  พ.ศ.2560  พ.ศ.2561  KPI 

ล าดับ
ที่

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)  งบประมาณ /ระยะเวลาที่มา ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

 - กองคลัง จ านวน  2  เคร่ือง 6,000  -  - กองคลัง
ครุภัณฑ์อื่น ครุภัณฑ์และอุปกรณ์อื่น ๆ เช่น ชุด

อุปกรณ์กู้ภัยทางน้ า ฯลฯ
           50,000         50,000            50,000 ส านักปลัดฯ/

ฝ่ายอ านวยการ
 -เคร่ืองเล่นกลางแจ้ง PVC จ านวน 1 
ชุด

         300,000  -  - รร.อนุบาลฯ

2 โครงการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงาน

วัสดุส านักงาน          450,000       450,000          450,000
ส านักปลัด

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ            10,000         10,000            10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว            50,000         50,000            50,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง            50,000         50,000            50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน          250,000       250,000          250,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่            20,000         20,000            20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์          100,000       100,000          100,000
วัสดุอื่น              5,000           5,000              5,000
วัสดุส านักงาน            20,000         20,000            20,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ            60,000         30,000            30,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง          100,000       100,000          100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน          250,000       250,000          250,000
วัสดุคอมพิวเตอร์            40,000         40,000            40,000
วัสดุเคร่ืองแต่งกาย          150,000       150,000          150,000
วัสดุอื่น          100,000       100,000          100,000

งานป้องกัน/
ส านักปลัด
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 ตัวชี้วัด
 พ.ศ.2559  พ.ศ.2560  พ.ศ.2561  KPI 

ล าดับ
ที่

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)  งบประมาณ /ระยะเวลาที่มา ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

วัสดุส านักงาน          200,000       200,000          200,000 กองคลัง
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง            10,000         10,000            10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน            60,000         60,000            60,000
วัสดุคอมพิวเตอร์          150,000       150,000          150,000
วัสดุส านักงาน          120,000       120,000          120,000 กองช่าง
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ          400,000       400,000          400,000
วัสดุก่อสร้าง          250,000       250,000          250,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง            70,000         70,000            70,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน          200,000       200,000          200,000
วัสดุการเกษตร            40,000         40,000            40,000
วัสดุคอมพิวเตอร์          200,000       200,000          200,000
วัสดุอื่น            10,000         10,000            10,000
วัสดุส ารวจ            50,000         50,000            50,000
วัสดุเคร่ืองแต่งกาย          100,000       100,000          100,000

วัสดุส านักงาน          280,000       280,000          280,000
กองการศึกษา/

รร./ศพด.

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง            50,000         50,000            50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน            50,000         50,000            50,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่          110,000       110,000          110,000
วัสดุคอมพิวเตอร์          200,000       200,000          200,000
วัสดุกีฬา            80,000         80,000            80,000
วัสดุงานบ้านงานครัว            70,000         70,000            70,000
วัสดุการเกษตร            20,000         20,000            20,000
วัสดุอื่น            10,000         10,000            10,000
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 ตัวชี้วัด
 พ.ศ.2559  พ.ศ.2560  พ.ศ.2561  KPI 

ล าดับ
ที่

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)  งบประมาณ /ระยะเวลาที่มา ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

วัสดุส านักงาน          100,000       100,000          100,000 กองสาธารณสุข

วัสดุงานบ้านงานครัว            20,000         20,000            20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง          120,000       120,000          120,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน          300,000       300,000          300,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์          400,000       400,000          400,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่            10,000         10,000            10,000
วัสดุเคร่ืองแต่งกาย            30,000         30,000            30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์            70,000         70,000            70,000
วัสดุอื่น          300,000       300,000          300,000
วัสดุส านักงาน            50,000         50,000            50,000 กองสวัสดิการ
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง            50,000         50,000            50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน            60,000         60,000            60,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่            10,000         10,000            10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์            30,000         30,000            30,000

3 โครงการซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ 
เคร่ืองใช้ส านักงาน

เพื่อยืดอายุการใช้งาน
วัสดุ อุปกรณ์

เพื่อซ่อมแซม บ ารุงรักษา วัสดุ 
ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ เคร่ืองใช้ ต่าง ๆ

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม  (วงเงินไม่
เกิน 5,000 บาท)

           60,000         60,000            60,000 ส านักปลัด

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
(วงเงินเกินกว่า 5,000 บาท)

         250,000       250,000          250,000

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม  (วงเงินไม่
เกิน 5,000 บาท)

           60,000         60,000            60,000
ส านักปลัด/งาน

ป้องกัน

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
(วงเงินเกินกว่า 5,000 บาท)

         250,000       250,000          250,000
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 ตัวชี้วัด
 พ.ศ.2559  พ.ศ.2560  พ.ศ.2561  KPI 

ล าดับ
ที่

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)  งบประมาณ /ระยะเวลาที่มา ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม  (วงเงินไม่
เกิน 5,000 บาท)

           50,000         50,000            50,000
กองคลัง

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
(วงเงินเกินกว่า 5,000 บาท)

           50,000         50,000            50,000

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม      (วงเงิน
เกินกว่า 5,000 บาท)

         100,000       100,000          100,000 กองการศึกษา
ฯ/รร./ศพด

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
(วงเงินเกินกว่า 5,000 บาท)

           80,000         80,000            80,000

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม  (วงเงินไม่
เกิน 5,000 บาท)

           80,000         80,000            80,000 กองสาธารณสุข

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
(วงเงินเกินกว่า 5,000 บาท)

         200,000       200,000          200,000

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
(วงเงินเกินกว่า 5,000 บาท)

           50,000         50,000            50,000
กองคลัง

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม      (วงเงิน
เกินกว่า 5,000 บาท)

           30,000         30,000            30,000
กองสวัสดิการฯ

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
(วงเงินเกินกว่า 5,000 บาท)

           60,000         60,000            60,000
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๑๕๙ 
 

 

การติดตามประเมินผล 
 

องค์ประกอบ การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาสามปี  
๑. องค์กรที่รับผิดชอบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 ๑.๑  เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ   ส านักปลัดเทศบาล  มีหน้าท่ี
รวบรวมและจัดท าข้อมูลแผนงาน กิจกรรม เสนอผู้บังคับบัญชา คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผน 
คณะกรรมการพัฒนา  โดยผู้บริหารพิจารณาต้ังงบประมาณด าเนินการ   

1.2 เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน จัดท าแผนการด าเนินงาน เสนอผู้บังคับบัญชา คณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดท าแผน คณะกรรมการพัฒนา เป็นคู่มือติดตามและรายงานผลการด าเนินงานโครงการตามเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่าย  เสนอต่อหัวหน้าส านักปลัด  ปลัดเทศบาล ผู้บริหาร และ รวมไปถึงการรายงาน
ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารจัดการโครงการ  

1.2 การติดตามและประเมินผลโดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบล
ทับมา  แต่งต้ัง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 
๒๕๔๘    

 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ท่ีได้รับการแต่งต้ังจากนายกเทศมนตรีเทศบาล
ต าบลทับมา    มีอ านาจหน้าท่ี  ดังนี้ 

-   ก าหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
-   ด าเนินการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

    -  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อสภาท้องถิ่น    
ผู้บริหารท้องถิ่น  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประกาศผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาให้

ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยท่ัวกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง  ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  และปิดประกาศ
โดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 
๒. แนวทางการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลทบัมา 
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาถือเป็นเครื่องมือจ าเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของ
โครงการท่ีด าเนินการอยู่ซึ่ง “การติดตาม” ( monitoring) หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถกูออกแบบมา
เพื่อให้ข้อมูลป้อนกลับ (feed back) เกี่ยวกับการด าเนินงานโครงการ ปัญหาท่ีก าลังเผชิญอยู่และประสิทธิภาพ
ของวิธีการด าเนินงาน หากไม่มีระบบติดตามของโครงการแล้ว ย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการด าเนินงานให้
ลุล่วง ค่าใช้จ่ายโครงการสูงกว่าท่ีก าหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์หรอืได้รับน้อยกว่า
ท่ีควรจะเป็นเกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการด าเนินงานเสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการ
ปฏิบัติงานภายในหน่วยงาน หรือระหว่างหน่วยงานกับกลุ่มเป้าหมายท่ีได้รับประโยชน์จากโครงการ 
  การประเมินผลเป็นส่ิงจ าเป็นส าหรับการด าเนินการติดตามเพราะผลท่ีได้จากการประเมินจะได้
ปรับปรุงแก้ไขการขยายขอบเขตหรือการยุติการด าเนินการ  การประเมินผลแผนงานเป็นส่ิงบ่งช้ีว่าแผนงานท่ี
ก าหนดไว้ได้มีการน าไปสู่ความส าเร็จตามแผนงานท่ีก าหนดไว้หรือไม่ อีกท้ังการติดตามและประเมินผลยังเป็น
การตรวจสอบดูว่ามีความสอดคล้องกับการใช้ทรัพยากร ( งบประมาณ ) เพียงใด  ซึ่งผลท่ีได้จากการติดตามและ
ประเมินผลเป็นข้อมูลย้อนกลับ (feed back) ท่ีสามารถน าไปปรับปรุงและประกอบการตัดสินใจต่อไป 
 
 



๑๖๐ 
 

 

๓. ห้วง /ระยะเวลาในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 แบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลทับมา  เป็นแบบท่ีใช้ในการติดตามผลการ
ด าเนินงานของเทศบาลต าบลทับมา  โดยการจัดท าและรายงานเป็นรายไตรมาส  ( ๓ เดือน) โดยเริ่มต้ังแต่เดือน
ตุลาคม ซึ่งเป็นเดือนแรกของปีงบประมาณจนถึงกันยายน ซึ่งเป็นเดือนสุดท้ายของปีงบประมาณ 
 
การปฏิบัติตามแผน 

ก าหนดด าเนินการได้  ๒  แนวทาง  ดังนี้ 
 ๑. กรณีด าเนินการเอง  เทศบาลต าบลทับมาจะน าโครงการพัฒนา กิจกรรมจากแผนพัฒนาสามปี เป็น 

กรอบและแนวทางการจัดท า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี   งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม 
  ๒. กรณีประสานแผนพัฒนาโดยขอสนับสนุนการด าเนินการจากหน่วยงานอื่น   
              -   ด าเนินการประสานโครงการเพื่อขอสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานอื่น  เช่น กรม

ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  อ าเภอเมืองระยอง  จังหวัดระยอง  กรมทรัพยากรฯ ฯลฯ 
       -  เสนอโครงการพัฒนาท่ีเกินศักยภาพให้หน่วยงานอืน่เป็นผู้ด าเนินการโดยเสนอผ่าน

คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอ าเภอ 
 

  การติดตามและประเมินผล  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   
  ตรวจสอบและติดตามโดยภาคประชาคม 

- แต่งต้ังตัวแทนประชาคมท้องถิ่นเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
คณะกรรมการก าหนดราคากลาง   คณะกรรมการจัดซื้อ-จัดจ้าง คณะกรรมการตรวจงานจ้างของเทศบาลต าบล
ทับมา   

-     ประชาสัมพันธ์โครงการท่ีมีผลกระทบท้ังทางตรงและทางอ้อมต่อการด ารงชีวิตของประชาชนให้
ประชาชนผู้มีส่วนได้เสียได้รับทราบข้อมูลการด าเนินการโครงการ 

-   เปิดโอกาส และเพิ่มช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเพื่อให้ประชาชน  
- จัดประชุมประชาคม และ ด าเนินการโครงการเทศบาลเคล่ือนท่ีเพื่อรับฟังปัญหา ข้อคิดเห็น  

รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนในพื้นท่ี  
 



๑๖๑ 
 

 

ระบบการจดัท าแผน ระบบงบประมาณ ระบบสงัคม/ทอ้งถ่ิน 

ปัจจยัน าเขา้ 
- แผนปฏิบตัิการ 
- งบประมาณ 
- บุคลากร 
- ทรัพยากรอ่ืน 

ระบบวฒันธรรม ระบบการเมือง 

กระบวนการ 
- การใชท้รัพยากร 
- การด าเนินการตามแผน 
- การบริหารแผน 

ผลผลิต 
- ความส าเร็จของการด าเนินงานตาม

แผนในเชิงรูปธรรม 
 

ผลลพัธ ์
- ความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนเม่ือ
เปรียบเทียบกบัวตัถุประสงค ์/เป้าหมาย 

ระบบติดตาม ( Monitoring_) 
- Input   monitoring 
- Performance 

ระบบประเมินผล( Evaluation) 

       ความส าเร็จตามวตัถุประสงค/์เป้าหมายของแผน 
      การเปล่ียนแปลงของทอ้งถ่ินในภาพรวม 

ระบบการติดตามและประเมินผล 
แผนการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔๖ 
 

 

แบบช่วยก ากบัการจดัท าแผนยทุธศาสตร์ของทอ้งถ่ินโดยตนเอง  
 

ค าชี้แจง :    เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
                โดยจะท า การประเมินและรายงานทุก ๆ คร้ัง หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศ 

      ใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว 
ส่วนท่ี  ๑     ข้อมูลท่ัวไป ( รายละเอียดในบทท่ี ๑ ส่วนข้อมูลท่ัวไปของเทศบาลต าบลทับมา) 

        ช่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เทศบาลต าบลทับมา  อ าเภอเมือง  จังหวัดระยอง 
ส่วนที่ ๒  ประเด็นการประเมิน 

ประเด็นการประเมิน 
มี 

การด าเนินงาน 
ไม่มี 

การด าเนินงาน 
ส่วนที่ ๑ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
๑.  มีการจัดต้ังคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ินเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน   
๒.  มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ินเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน   
๓.  มีการจัดประชุมอย่างต่อเน่ืองสม่ าเสมอ   
๔.  มีการจัดต้ังคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน   
๕.  มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน   
๖.  มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ินและประชาคมท้องถ่ินพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   
ส่วนที่ ๒  การจัดท าแผนการพัฒนาท้องถ่ิน 
๗.  มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญของท้องถ่ินมาจัดท าฐานข้อมูล   
๘.  มกีารเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน   
๙.  มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถ่ิน (SWOT) เพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถ่ิน   
๑๐.  มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถ่ินที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถ่ิน   
๑๑.  มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถ่ินที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด   
๑๒.  มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน   
๑๓.  มีการก าหนดเป้าหมายเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน   
๑๔.  มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   
๑๕.  มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตรข์องจังหวัด   
๑๖.  มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   
๑๗.  มีการจัดท าบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์   
๑๘.  มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์   
๑๙.  มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์หรือไม่   
 
 
 
 



๑๔๗ 
 

 

แบบตดิตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
 
 
 

 

 
ค าช้ีแจง :    เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
                 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ภายใต้แผนพัฒนา ๓ ปี โดยมีก าหนดระยะเวลาในการติดตามและราย 
                  งานผลการด าเนินงานทุก ๆ ๓ เดือน เริ่มต้ังแต่ส้ินสุดการด าเนินงานในเดือนตุลาคม  –  กันยายน   
๑  ข้อมูลทั่วไป    

๑. ช่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน   
๒. รายงานผลการด าเนินงาน ไตรมาสที่ 

 ๑.  ไตรมาสท่ี ๑ (ตุลาคม – ธันวาคม) ๒. ไตรมาสท่ี ๒ (มกราคม – มีนาคม) 
 ๓.  ไตรมาสท่ี ๓ (เมษายน – มิถุนายน) ๔. ไตรมาสท่ี ๔ (กรกฎาคม – กันยายน) 
ส่วนที่ ๒ ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนา ๓ ปี 
 ๓. จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนา ๓  ปี   

ยุทธศาสตร์ 
ปีท่ี ๑  .......... ปีท่ี  ๒.......... ปีท่ี ๓.............. รวม 

จ านวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

         
         
         

 
๔ .จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 

 

ยุทธศาสตร์ 
ปีท่ี ๑  .......... ปีท่ี  ๒.......... ปีท่ี ๓.............. รวม 

จ านวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

         
         
         

 

ร้อยละความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดระยอง 
ปีท่ี ๑  .......... ปีท่ี  ๒.......... ปีท่ี ๓.............. 

จ านวน
โครงการ 

สอดคล้อง ร้อยละ 
จ านวน 
โครงการ 

สอดคล้อง ร้อยละ 
จ านวน 
โครงการ 

สอดคล้อง ร้อยละ 

         
 



๑๔๘ 
 

 

๕   ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาสามปี  .................... 
ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปี  

ยุทธศาสตร์ 
จ านวนโครงการ 

ที่เสร็จ 

จ านวนโครงการที่ 
อยู่ในระหว่าง 
ด าเนินการ 

จ านวนโครงการ 
ที่ยังไม่ได้ 
ด าเนินการ 

จ านวนโครงการ 
ที่มีการยกเลิก 

จ านวนโครงการ 
ที่มีการเพิ่มเติม 

จ านวนโครงการ 
ทั้งหมด 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
             
             
             
             

 

 
๖. การเบิกจ่ายงบประมาณปี ............   

ยุทธศาสตร์ งบปกติ เงินสะสม รวม 
จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ 

       
       
       
       

 

 
ส่วนที่  ๓  ผลการด าเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 

 
วนที่  ๔  ปัญหา และอุปสรรคและข้อเสนอแนะ ในการปฏิบัติงาน 
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

  ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 

โครงการ ด าเนินการ อยู่ในระหวา่ง ยังไม่ได ้ งบประมาณ งบประมาณที่ 
  เสร็จแล้ว ด าเนินการ ด าเนินการ ที่ได้รับ เบิกจ่ายไป 

      

รวม         



๑๔๙ 
 

 

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

ยุทธศาสตร์และจ านวนโครงการที่ปรากฎอยู่ในแผนและจ านวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ 

ยุทธศาสตร์ 
จ านวนโครงการ 

จ านวนโครงการที่ 
ปรากฏอยู่ในแผน 

จ านวนโครงการ 
ที่ได้ปฏิบัติ 

   
   
   
   
   
   
   

 
ส่วนที่ ๓ ผลการด าเนินงาน  
 การประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลทับมาในแต่ละยุทธศาสตร์ / ภาพรวม 

 

ประเด็น 
 

พอใจมาก  
 

พอใจ  
ไม่พอใจ  

๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม    
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม    
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม    
๔. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ    
๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ /กิจกรรม    
๖. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด    
๗. ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถ่ิน    
๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ /กิจกรรม    

ภาพรวม    
 

แบบประเมนิผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
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