




 

 

 
 
 
 

บทสรุปผู้บริหารท้องถิ่น 
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลทับมา 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

 
 ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 หมวด 6 ข้อ 29 ได้ก าหนดให้มีการด าเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีหน้าที่ด าเนินการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้องด าเนินการก าหนด
แนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและ
เสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายใน
เดือนธันวาคมของทุกปี 

 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ถือว่าเป็นกระบวนการส าคัญต่อการพัฒนาท้องถิ่นเพราะระบบการ
ติดตามและประเมินผล เป็นเครื่องบ่งชี้ว่าแผนพัฒนาท้องถิ่นสามารถน าไปใช้ให้เกิดการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพ 
สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง ผลจากการด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่ และ
ท าให้ทราบถึงปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะในการด าเนินงาน เพ่ือจะได้น าข้อมูลดังกล่าวไปปรับปรุง แก้ไข และ
พัฒนาต่อไป 

 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลทับมา มีวัตถุประสงค์เพ่ือเปรียบเทียบผลที่เกิดจากการ
ด าเนินงานตามโครงการกับวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และตัวชี้วัดที่วางไว้ และแสดงผลการด าเนินงานให้ทราบว่า
สามารถแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนได้มากน้อยเพียงใด เพ่ือทราบถึงความพึงพอใจของ
ประชาชนทั่วไปและผู้ที่เกี่ยวข้องต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลทับมา และเพ่ือทราบถึงปัญหาอุปสรรค และ
ข้อเสนอแนะในการด าเนินงานของเทศบาลต าบลทับมา 

 โดยการติดตามและประเมินผลครั้งนี้ ด าเนินการใน 2 ลักษณะ คือ การติดตามและประเมินผลโดยใช้
แบบสอบถามตามคู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดท าและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และการติดตามและประเมินผลโดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลต าบลทับมา ซึ่งมีการติดตามผลการด าเนินงานและประเมินผลโครงการของเทศบาลต าบลทับมา 

 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลทับมา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 พบว่าจ านวน
โครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีจ านวน 209 โครงการ เป็นเงิน
ทั้งสิ้น 238,483,700.00 บาท สามารถน าไปปฏิบัติตามแผน จ านวน 168 โครงการ เป็นเงินทั้ งสิ้น 
152,089,646.81 บาท คิดสัดส่วนโครงการที่ด าเนินการได้จริง คิดเป็นร้อยละ 80.38 ของจ านวนโครงการที่บรรจุ
ในแผนพัฒนา  



 

 

ภายใต้งบประมาณที่มีอยู่อย่างจ ากัด โดยมีกระบวนการในการวิเคราะห์โครงการพิจารณาจัดล าดับความส าคัญของ
โครงการ ตามความจ าเป็นเร่งด่วนและสามารถแก้ไขปัญหา ความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ ส่งผลต่อการด าเนิน
โครงการบรรลุตามแผนที่ก าหนดขึ้น โดยยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร ข้อมูลข่าวสารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มีโครงการบรรจุในแผนพัฒนา จ านวน 16 โครงการ สามารถน าไปปฏิบัติได้จริงทั้ง 16 
โครงการ ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 100 ถัดมาคือ ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต คิดเป็นร้อยละ 100 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ คิดเป็นร้อยละ 100 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหาร
จัดการระบบสาธารณสุข ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คิดเป็นร้อยละ 97.06 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการ
บริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คิดเป็นร้อยละ 90.91 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา การ
กีฬา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น คิดเป็นร้อยละ 83.78 และยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานและแหล่งน้ า คิดเป็นร้อยละ 56.00 ส าหรับยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและแหล่งน้ า
นั้น จะประกอบด้วยโครงการที่ใช้เงินงบประมาณของเทศบาลต าบลทับมาเอง และงบประมาณที่ขอรับการสนับสนุน
จากหน่วยงานภายนอกด้วย ส่วนมากจะเป็นโครงการขนาดใหญ่ที่ต้องใช้งบประมาณสูง เกินศักยภาพของเทศบาล
ต าบลทับมา จึงเป็นข้อจ ากัดในการบริหารโครงการ ส่งผลให้ไม่สามารถน างบประมาณที่มีอยู่อย่างจ ากัดไปปฏิบัติได้
ตามแผนได้ทั้งหมด และยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา การกีฬา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี
และภูมิปัญญาท้องถิ่น ไม่สามารถปฏิบัติได้ตามแผนเช่นกัน เพราะปัจจัยภายนอกเก่ียวกับหลักเกณฑ์การสนับสนุนเงิน
อุดหนุนกับให้กับส่วนราชการ อาทิเช่น โรงเรียนในเขตพ้ืนที่ ที่ ไม่สามารถด าเนินการได้ประกอบกับข้อจ ากัดของ
ระเบียบและหนังสือสั่งการ จึงไม่สามารถด าเนินการจัดท าในรูปแบบของโครงการได้  

 การประเมินผลโครงการของเทศบาลต าบลทับมาประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จากการประเมินผล
พิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินประสิทธิผลด้านความสามารถในการด าเนินงานตามแนวทางยุทธศาสตร์ที่
เทศบาลต าบลทับมาก าหนดไว้ 7 ด้าน ซึ่งประกอบด้วย ด้านที่ 1 ด้านการพัฒนาการเมือง การบริหาร ข้อมูลข่าวสาร
และเทคโนโลยีสารสนเทศ คิดเป็นร้อยละ 93.33 ด้านที่ 2 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและแหล่งน้ า คิดเป็น
ร้อยละ 73.33 ด้านที่ 3 ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต คิดเป็นร้อยละ 100 ด้านที่ 4 ด้านการพัฒนาการ
บริหารจัดการระบบสาธารณสุข ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คิดเป็นร้อยละ 93.33 ด้านที่ 5 ด้านการพัฒนา
และส่งเสริมการศึกษา การกีฬา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น  คิดเป็นร้อยละ 86.67 
ด้านที่ 6 ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ คิดเป็นร้อยละ 100 ด้านที่ 7 ด้านการพัฒนาการ
บริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คิดเป็นร้อยละ 90  

 การประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการของเทศบาลต าบลทับมา โดยภาพรวมของเทศบาล
ต าบลทับมา โดยการส ารวจข้อมูลจากตัวแทนประชาชน ได้แก่ ประชาชนในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลทับมาทั้ง 8 ชุมชน 
กลุ่มองค์กรต่างๆ เช่น อสม. กลุ่มชมรมผู้ประกอบการร้านอาหาร อปพร. และรวมถึงประชาชนผู้มารับบริการของ
เทศบาลต าบลทับมา ในภาพรวมประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย (�⃑⃑�  =4.84) คิดเป็นร้อยละ 
96.70  

ข้อเสนอจากการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลทับมา  
1. โครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณให้ด าเนินการแล้ว ไม่ควรโอนงบประมาณเพ่ิมในภายหลัง เพราะ

สะท้อนให้เห็นถึงความล้มเหลวในการบริหารงบประมาณที่ผิดพลาดอันเนื่องจากขาดการวิเคราะห์การใช้จ่าย
งบประมาณอย่างรอบด้าน ควรมีการตั้งงบประมาณให้สอดคล้องกับการเบิกจ่ายจริง  

 
 



 

 

2. โครงการ/กิจกรรม ที่ได้ตั้งงบประมาณในเทศบัญญัติแล้ว ควรเร่งรัดด าเนินโครงการ/กิจกรรม ให้เสร็จสิ้น
ภายในปีงบประมาณนั้น ๆ 

3. โครงการ/กิจกรรม ที่มีการด าเนินงานอย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปี งบประมาณควรมีการเปลี่ยนแปลง
รูปแบบการจัดงานที่แตกต่างไปจากเดิมบ้าง โดยเน้นประโยชน์ของประชาชนเป็นส าคัญ 

4. ทุกแผนงาน/โครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาควรค านึงถึงความเป็นไปได้ในเรื่องของความพร้อมด้านพ้ืนที่ 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมและสถานะทางการเงิน การคลังของท้องถิ่นเป็นส าคัญ 
ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานภายนอก 

5. ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมของเทศบาลต าบลให้มากขึ้น ทั้งก่อนการด าเนิน
โครงการ ระหว่างด าเนินโครงการ และเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ โดยหาแนวทาง วิธีการให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในทุกขั้นตอนของเทศบาลต าบลทับมา รวมถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้รับรู้ ตรวจสอบการด าเนิน
โครงการให้มากข้ึน  

6. ควรมีการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานของเทศบาลต าบลทับมา และมีฐานข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน เพ่ือสามารถใช้
ประกอบเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของชุมชน เพ่ือน าไปสู่แนวทางก าหนดทิศทางการพัฒนาที่สามารถ
สนองความต้องการของประประชาชนและสามารถแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างรวดเร็ว 
 7. ควรมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร การด าเนินโครงการให้ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึงด้วยวิธีต่าง ๆ 
ทีส่ามารถเข้าถึงประชาชน ชุมชน ให้ได้รับข้อมูลข่าวสารมากที่สุด 

 8. ควรมีการบริหารจัดการงบประมาณอย่างเหมาะสม ตลอดจนด าเนินการโครงการพัฒนาให้ครอบคลุม 
ทุกพ้ืนที่อย่างทั่วถึง อนึ่งการด าเนินโครงการต่างๆ ควรก าหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดที่ชัดเจน และสามารถ
วัดผลความส าเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพและด าเนินการไดจ้ริงเป็นไปอย่างมีประสิทธิผล 



ค ำน ำ 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 12 (3) ก าหนดให้คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้ง
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับ
แต่วันที่รายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดย
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

  ดังนั้น เทศบาลต าบลทับมาโดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
ต าบลทับมา จึงได้ด าเนินการจัดท าสรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
รอบเดือนตุลาคม (ระหว่างเดือนตุลาคม 2563 - กันยายน 2564) ขึ้นเพ่ือเป็นการติดตามผลการด าเนินงาน
และรับทราบปัญหาอุปสรรคและความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลทับมา 
ทั้งนี้ ผลจากการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลการติดตามและประเมินผลที่ได้จะเป็นแนวทางในการปรับปรุง 
และพัฒนาเทศบาลต าบลทับมาต่อไป 

 

 

คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ 
เทศบำลต ำบลทับมำ 
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1. ควำมส ำคัญของกำรตดิตำมและประเมินผลแผนพัฒนำเทศบำลต ำบลทบัมำ 
 

  ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 ให้มีการจัดการปกครองส่วนท้องถิ่นตาม
หลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น ทั้งนี้ ตามวิธีการและรูปแบบองค์กร  
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่กฎหมายบัญญัติ  การจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบใดให้ค านึงถึง
เจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น และความสามารถในการปกครองตนเองในด้านรายได้ จ านวนและความ
หนาแน่นของประชากรและพ้ืนที่ ที่ต้องรับผิดชอบ อีกทั้งส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทและ
อ านาจหน้าที่ มีอิสระในการบริหารจัดการท้องถิ่นของตนเอง เน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
บริหารจัดการท้องถิ่น ส่งผลให้เทศบาลต าบลทับมา ซึ่งในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระดับต าบล มี
ภาระหน้าที่ และภาระงานเพ่ิมมากขึ้น ซึ่งปัจจุบันเทศบาลต าบลทับมายังขาดแคลนทรัพยากรในการบริหาร
จัดการ การพัฒนา ไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรบุคคล งบประมาณ และวัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ ดังนั้น เพ่ือให้การ
ด าเนินงานขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่
ท้องถิ่น ในการนี้เทศบาลต าบลทับมา โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาจึงได้ท าการติดตาม
และประเมนิผลแผนพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564) ขึ้น             

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 29 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น มีอ านาจหน้าที่ก าหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลพัฒนา ด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา พร้อมทั้งรายงานและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อย
กว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ซ่ึงการติดตามแผนพัฒนาถือเป็น
เครื่องมือจ าเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่ด าเนินการอยู่ซึ่ง “การติดตาม” (monitoring) 
หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมาเพ่ือให้ข้อมูลป้อนกลับ (feedback) เกี่ยวกับการด าเนินงาน
โครงการ ปัญหาที่ก าลังเผชิญอยู่และประสิทธิภาพของวิธีการด าเนินงาน หากไม่มีระบบติดตามของโครงการ 
ย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการด าเนินงาน มีค่าใช้จ่ายโครงการสูงกว่าที่ก าหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของ
โครงการไม่ได้รับประโยชน์ หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการ
ด าเนินงาน เสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงาน หรือระหว่างหน่วยงานกับ
กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ   

  การประเมินผลเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับการด าเนินการติดตามเพราะผลที่ได้จากการประเมิน       
จะได้ปรับปรุงแก้ไขการขยายขอบเขตหรือการยุติการด าเนินการ การประเมินผลแผนงานเป็นสิ่งบ่งชี้ว่า
แผนงานที่ก าหนดไว้ได้มีการน าไปสู่ความส าเร็จตามแผนงานที่ก าหนดไว้หรือไม่ อีกทั้งการติดตามและ
ประเมินผล ยังเป็นการตรวจสอบดูว่ามีความสอดคล้องกับการใช้ทรัพยากร (งบประมาณ) เพียงใดซึ่งผลที่ได้
จากการติดตามและประเมินผลเป็นข้อมูลย้อนกลับ (feedback) ที่สามารถน าไปปรับปรุงและประกอบการ
ตัดสินใจต่อไป            
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2. วัตถุประสงค์ของกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำเทศบำลต ำบลทับมำ 
 1) เพ่ือให้ได้ข้อมูลผลการด าเนินงาน ความคืบหน้า ปัญหาอุปสรรคการด าเนินการตามโครงการใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น และแผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และแผนการด าเนินงาน ประจ าปี 
พ.ศ.2564 เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1 รวมทั้งผลการด าเนินงานในพ้ืนที่ของต าบลทับมาทั้งหมดในปี พ.ศ.2564 
 2) เพ่ือตรวจและติดตามผลการด าเนินงานตามโครงการในแผนที่ได้รับงบประมาณว่าสอดคล้องกับ
งบประมาณหรือไม่เพียงใด 
 3) เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการพิจารณาส าหรับผู้บริหารในการจัดสรรงบประมาณในปีต่อไป 
 4) เพ่ือประเมินการด าเนินการตามแผนพัฒนาเทศบาลว่าบรรลุวัตถุประสงค์โดยสามารถตอบสนอง
ปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ได้หรือไม่เพียงใด 

3. ขั้นตอนกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำเทศบำลต ำบลทบัมำ 
ขั้นตอนที่ 1   

แต่ งตั้ งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น   ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  เพ่ิมเติมถึง 
ฉบับที่ 3 พ.ศ.2561 ข้อ 28  ดังนี้   

ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ประกอบด้วย 

(1) สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน     
(2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
(3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
(4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจ านวนสองคน       
(5) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีก

หนึ่งคนท าหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ กรรมการตามข้อ 28 ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสี่ปีและ
อาจได้รับการคัดเลือกอีกได้   

ขั้นตอนที่ 2    
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ก าหนดแนวทาง วิธีการในการ

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 29 (1)   

ขั้นตอนที่ 3    
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ด าเนินการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 ข้อ 29 (2)   

ขั้นตอนที่ 4    
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้

จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  
และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศ
ไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ตามระเบียบ
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กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 
12 (3)    

ขั้นตอนที่ 5    
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนา

ท้องถิ่น พร้อมกับประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศ
โดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 12 (3)   
 
 
 
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผังขั้นตอนกำรด ำเนินกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำเทศบำลต ำบลทับมำ 

คณะกรรมกำร
ติดตำมและ
ประเมินผล

แผนพัฒนำท้องถิ่น 

ก ำหนดแนวทำง วิธีกำรในกำรติดตำมและประเมินผล
แผนพัฒนำ 

ด ำเนินกำรติดตำมและ 
ประเมินผลแผนพัฒนำ 

รำยงำนผลและเสนอควำมเห็น ซ่ึงได้จำกกำรติดตำมและ
ประเมินผลแผนพัฒนำต่อผู้บริหำรท้องถิ่น 

ผู้บริหำรท้องถิ่นเสนอต่อสภำท้องถิ่นคณะกรรมกำร
พัฒนำท้องถิ่น 

       ประกำศผลกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำให้ประชำชนในท้องถิ่นทรำบในที่
เปิดเผยภำยในสิบห้ำวันนับแต่วันที่ผู้บริหำรท้องถิ่นเสนอผลกำรติดตำมและประเมินผล
ดังกล่ำวและต้องปิดประกำศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่ำสำมสิบวัน โดยอย่ำงน้อยปีละหน่ึงครั้ง
ภำยในเดือนธันวำคมของทุกปี 
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4. เครื่องมือที่ใช้ในกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำเทศบำลต ำบลทับมำ 
 สิ่งที่จะท าให้การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพ คือ เครื่องมือที่ใช้ในการด าเนินการติดตาม
และประเมินผลตามที่กล่าวไปแล้วในระเบียบวิธีการติดตามและประเมินผล คณะกรรมการได้พิจารณา
เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลทับมา ดังนี้ 
 4.1 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลทับมา จะต้องด าเนินการวัดผลในเชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพ 
 (1) การวัดผลในเชิงปริมาณ (Quantity) โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ 
ดังต่อไปนี้ 
  (1.1) แบบประเมินผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การ
พัฒนา 
  (1.2) ข้อมูลจากระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพ่ือการวางแผนและประเมินผลการใช้
จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (E-plan) 
 (2) การวัดผลในเชิงคุณภาพ (Quality) มีการวัดผลดังต่อไปนี้ 
  (2.1) แบบการก ากับการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  
  (2.2) การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามแนวทางการพิจารณาการติดตาม
และประเมินผลยุทธศาสตร์ และตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ เพ่ือความ
สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
  (2.3) การติดตามและประเมินผลโครงการตามการเบิกจ่ายงบประมาณคงเหลือ และ
ผลส าเร็จของโครงการ โดยให้ผู้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการติดตามโครงการ โดยผู้รับผิดขอบ
โครงการอาจมอบหมายให้บุคคล หรือคณะกรรมการหรือคณะท างาน ก าหนดแบบและวิธีการติดตามและ
ประเมินได้ตามความเหมาะสม 
  (2.4) การส ารวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยได้มีการประเมิน
ความพึงพอใจ ซึ่งการประเมินความพึงพอใจท าให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการด าเนินงานของเทศบาลต าบล
ทับมาในภาพรวม โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ มีดังนี้ 
  แบบ 3/1 แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
  แบบ 3/2 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลทับมาใน
ภาพรวม  
  (แบบ 3/1 และแบบ 3/2 ตามคู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดท าและแปลงแผนไปสู่
ก า รปฏิ บั ติ ข อ งอ งค์ ก รปกครอ งส่ ว นท้ อ ง ถิ่ น  โ ด ยกรมส่ ง เ ส ริ ม ก า รปกครอ งท้ อ ง ถิ่ น ร่ ว มกั บ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) 
  แบบ 3/3 แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการในงานบริการของเทศบาลต าบลทับมา 
(ให้หน่วยงานภายนอกด าเนินการ) 
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5. ประโยชน์ของกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำเทศบำลต ำบลทับมำ 
 1) ท าให้รู้ว่าการน านโยบายไปปฏิบัติมีสมรรถภาพในการจัดการและบริหารมากน้อยเพียงใด 
 2) ท าให้เห็นจุดส าคัญที่ต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างชัดเจน ทั้งวัตถุประสงค์ของแผนงาน ขั้นตอนการ
ปฏิบัติ  ทรัพยากรที่ต้องใช้ ช่วงเวลาที่ต้องกระท าให้เสร็จ ซึ่งจะท าให้แผนงานมีความเหมาะสมต่อการน าไป
ปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 3) ท าให้ทราบว่าจะต้องเปลี่ยนแปลงโครงการอย่างไรบ้างให้เหมาะสม ระดับการเปลี่ยนแปลงมาก
น้อยเพียงใด การเปลี่ยนแปลงมีผลกระทบอย่างไรบ้าง อาทิเช่น การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์บางส่วน การ
เปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติ หรือการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานที่รับผิดชอบการน าโครงการไปปฏิบัติ เป็นต้น 
 4) ท าให้ทราบว่ามาตรการหรือกิจกรรมที่ด าเนินการอยู่ มีข้อบกพร่องอย่างไรบ้าง ข้อบกพร่องดังกล่าว
เกิดจากสาเหตุใด เพื่อน ามาประมวลผลและแสวงหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงมาตรการต่าง ๆ ให้เหมาะสมต่อการ
น าไปปฏิบัติให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ยิ่งข้ึน 
 5) ท าให้ทราบว่าขั้นตอนใดบ้างที่เป็นปัญหาอุปสรรค และปัญหาอุปสรรคเหล่านั้นเกิดจากสาเหตุใด 
เมื่อทราบข้อมูลทั้งหมด การประเมินผลจะเป็นเครื่องมือส าคัญในการปรับปรุงขั้นตอนการท างานของแผนงาน 
ให้มีความชัดเจน เพ่ือขจัดปัญหาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนในแต่ละข้ันตอน 
 6) ท าให้ทราบว่าแผนงานที่น าไปปฏิบัติมีจุดแข็ง (Strengths) และจุดอ่อน (Weaknesses) ใดบ้าง 
และจุดอ่อนที่พบเกิดจากสาเหตุใด และจะด าเนินการแก้ไขอย่างไร เมื่อได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลครบถ้วนแล้ว 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจะน าไปสู่การพัฒนาแผนงานให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 7) การประเมินผลชี้ให้เห็นว่าแนวความคิดริเริ่มใหม่ในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นประสบความส าเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้เพียงใด มีปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานอย่างไรบ้าง ปัญหาและอุปสรรค
เหล่านี้ได้ผลเพียงใด หรือต้องการปรับปรุงในส่วนใดบ้าง 
 8) การประเมินผลจะแสดงให้เห็นว่า โครงการใดที่น าไปปฏิบัติแล้วเกิดผลดี ได้รับการพัฒนาต่อยอด
โครงการให้ครอบคลุม กว้างขวางมากยิ่งขึ้น หรือโครงการใดมีปัญหาอุปสรรคมาก และไม่สอดคล้องกับการ
แก้ไขปัญหาของสังคม ควรยุติโครงการเพ่ือลดความสูญเสียทรัพยากรให้น้อยลง หรือในกรณีที่มีโครงการมี
ลักษณะทีแ่ข่งขันกันประเมินผล จะท าให้ทราบว่าโครงการใด มีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาของสาธารณชน 
และสนับสนุนให้ด าเนินโครงการต่อไป ส่วนโครงการที่ไม่ประสบความส าเร็จ ควรยกเลิกการด าเนินโครงการ   
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ระบบกำรติดตำมและประเมินผล 
แผนกำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
 
 

    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระบบการจัดท าแผน ระบบงบประมาณ ระบบสังคม/ท้องถิ่น 

ปัจจัยน าเข้า 

-แผนปฏิบัติการ 

-งบประมาณ 

-บุคลากร 

-ทรัพยากรอื่น 

ระบบวัฒนธรรม ระบบการเมอืง 

กระบวนการ 

-การใชท้รัพยากร 

-การด าเนินการตาม

แผน 

-การบริหารแผน 

ผลผลิต 

-ความส าเร็จของการด าเนินงานตาม

แผนในเชิงรูปธรรม 

 

ผลลัพธ์ 

-ความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนเมื่อ

เปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ /เป้าหมาย 

ระบบติดตาม ( Monitoring) 

- Input monitoring 

- Performance 

ระบบประเมินผล (Evaluation) 

   - ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์/เป้าหมายของแผน 

      การเปลี่ยนแปลงของท้องถิ่นในภาพรวม 
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ส่วนที่ 2 
กำรติดตำมและประเมินผล 

เทศบำลต ำบลทับมำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
(ระหว่างเดือนตุลาคม 2563 – กันยายน 2564) 

 
 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
 

 

 รำยงำน 
- รายงานแบบที่ 1  แบบช่วยก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลทับมา 
- รายงานแบบที่ 2  แบบติดตามผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลทับมา 
- รายงานแบบที่  3  แบบประเมินผลการด าเนินงาน 
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1. สรุปผลกำรติดตำมและประเมินผล ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 
แบบที่ 1 แบบช่วยก ำกับกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์ของท้องถิ่น 

ประเมินกระบวนการจัดท าแผนพัฒนาของเทศบาลตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่3) พ.ศ.2561 

เกณฑ์กำรประเมิน 
มีกำร

ด ำเนินงำน 
ไม่มีกำร

ด ำเนินงำน 
ส่วนที่ 1 คณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่น   
1.  มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดท าแผนพฒันาท้องถิ่น   
2.  มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
3.  มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ   
4.  มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพฒันาทอ้งถิ่น   
5.  มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนนุการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
6.  มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์

การพัฒนา  
 

ส่วนที่ 2  กำรจัดท ำแผนกำรพัฒนำท้องถิ่น   
7.  มีการรวบรวมข้อมูลและปญัหาส าคัญของท้องถิ่นมาจัดท าฐานข้อมูล   
8.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน   
9.  มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพ              

การพัฒนาท้องถิ่น   

10.  มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพ
ของท้องถิ่น   

11.  มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง                          
กับยุทธศาสตร์จังหวัด   

12.  มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยนื   
13.  มีการก าหนดเป้าหมายเพือ่การพัฒนาทีย่ั่งยืน   
14.  มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพฒันา   
15.  มีการก าหนดยุทธศาสตรท์ี่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด   
16.  มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยทุธศาสตร์การพัฒนา   
17.  มีการจัดท าบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์   
18.  มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมนิผลแผนยุทธศาสตร์   
19.  มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์หรือไม่   
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1.1 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำท้องถิ่น 

แผนพัฒนำระดับมหภำค 
แผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี 

ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของ  ประเทศ
ไทย ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา ๖๕ ก าหนดให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์
ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนต่าง  ๆ 
ให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพ่ือให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าวการจัดท า การก าหนด
เป้าหมาย ระยะเวลาที่จะบรรลุเป้าหมาย และสาระที่พึงมีในยุทธศาสตร์ชาติ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่กฎหมายบัญญัติ ทั้งนี้ กฎหมายดังกล่าวต้องมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการ มีส่วนร่วม และการรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชนทุกภาคส่วนอย่างทั่วถึงด้วย ยุทธศาสตร์ชาติเมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับ
ได ้ซึ่งมีประกาศราชกิจจานุเบกษา เรื่องยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ณ วันที่ 8 ตุลาคม พุทธศักราช 
2561 ซึ่งจะต้องน าไปสู่การปฏิบัติเพ่ือให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ เพ่ือความสุขของคนไทยทุกคน   

วิสัยทัศน์ประเทศคือ “ประเทศไทยมีควำมม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนำแล้ว 
ด้วยกำรพัฒนำตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยมีเป้าหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติ
มั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดย
ยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมี
คุณภาพ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
และมีภาครัฐของประชาชนเพ่ือประชาชนและประโยชน์ส่วนรวมโดยการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์
ชาติ ประกอบด้วย      

๑) ความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย 
๒) ขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจและการกระจายรายได้ 
๓) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ 
๔) ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคม 
๕) ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดล้อม และความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ      
๖) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ 
การพัฒนาประเทศในช่วงระยะเวลาของยุทธศาสตร์ชาติ จะมุ่งเน้นการสร้างสมดุลระหว่างการ

พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ ได้แก่    
1) ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง 
2) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
3) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
4) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
5) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
6) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

 
 
 
 



 
 

11 
 

แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 12      

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ได้จัดท าขึ้นใน
ช่วงเวลาของการปฏิรูปประเทศและสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและเชื่อมโยงกันใกล้ชิดกัน     
มากขึ้น โดยได้น้อมน าหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นปรัชญาน าทางในการพัฒนาประเทศ
ต่อเนื่องจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ ๙ – ๑๑ เพ่ือเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยให้
สังคมไทยสามารถยืนหยัดอยู่ได้อย่างมั่นคง เกิดภูมิคุ้มกัน และมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม 
ส่งผลให้การพัฒนาประเทศสู่ความสมดุลและยั่งยืน            

ในการจัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่  ๑๒  ครั้ งนี้  ส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้จัดท าบนพ้ืนฐานของกรอบยุทธศาสตร์ชาติ   
๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕80) ซึ่งเป็นแผนหลักของการพัฒนาประเทศ และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
(Sustainable Development Goals: SDGs) รวมทั้งการปรับโครงสร้างประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย  ๔.๐ 
ตลอดจนประเด็นการปฏิรูปประเทศ นอกจากนั้น ได้ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนา     
ทุกภาคส่วน ทั้งในระดับกลุ่มอาชีพ ระดับภาค และระดับประเทศในทุกขั้นตอนของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติอย่างกว้างขวางและต่อเนื่อง เพ่ือร่วมกันก าหนดวิสัยทัศน์และทิศทางการพัฒนาประเทศรวมทั้ง
ร่วมจัดท ารายละเอียดยุทธศาสตร์ของแผนเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเพ่ือมุ่งสู่ “ความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน”  

การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ ๑๒ จึงเป็นจุด
เปลี่ยนที่ส าคัญในการเชื่อมต่อกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ในลักษณะการแปลงยุทธศาสตร์ระยะยาวสู่การปฏิบัติ
โดยในแต่ละยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ ได้ก าหนดประเด็น การพัฒนา
พร้อมทั้งแผนงาน/โครงการส าคัญที่ต้องด าเนินการให้เห็นผลเป็นรูปธรรมในช่วง  ๕ ปีแรกของการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือเตรียมความพร้อมคน สังคม และระบบเศรษฐกิจของประเทศให้สามารถปรับตัวรองรับ
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม ขณะเดียวกัน ยังได้ก าหนดแนวคิดและกลไกการขับเคลื่อน
และติดตามประเมินผลที่ชัดเจน เพ่ือก ากับให้การพัฒนาเป็นไปอย่างมีทิศทางและเกิดประสิทธิภาพ น าไปสู่การ
พัฒนาเพื่อประโยชน์สุขท่ียั่งยืนของสังคมไทย        
  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ได้ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ
ไว้ทั้งหมด 10 ยุทธศาสตร์ ดังนี้      

1. กำรเสริมสร้ำงและพัฒนำศักยภำพทุนมนุษย์ ทุนมนุษย์ของประเทศไทยยังมีปัญหาในด้าน
คุณภาพคนในแต่ละช่วงวัย โดยผลลัพธ์ทางการศึกษาของเด็กวัยเรียนค่อนข้างต่ า การพัฒนาความรู้และทักษะ
ของแรงงานไม่ตรงกับตลาดงาน ในขณะที่คนไทยจ านวนไม่น้อยยังไม่สามารถคัดกรองและเลือกรับวัฒนธรรมได้
อย่างเหมาะสม ซึ่งส่งผลต่อวิกฤตค่านิยม ทัศนคติ และพฤติกรรมในการด าเนินชีวิต การพัฒนาในระยะต่อไปจึง
ต้องให้ความส าคัญกับการวางรากฐานการพัฒนาคนให้มีความสมบูรณ์ เพ่ือให้คนไทยมีทัศนคติและพฤติกรรม
ตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคม ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพสูงตามมาตรฐาน สากล และสามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง
อย่างต่อเนื่อง มีสุขภาวะที่ดีข้ึน คนทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ และความสามารถเพ่ิมข้ึน รวมทั้งสถาบันทางสังคม
มีความเข้มแข็งและมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศเพ่ิมข้ึน       

แนวทางการพัฒนาที่ส าคัญ ประกอบด้วย  
(๑) ปรับเปลี่ยนค่านิยมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย  จิตสาธารณะ และพฤติกรรม  ที่

พึงประสงค์ อาทิ ส่งเสริมให้มีกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งในและนอกห้องเรียนที่สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม 
ความมีระเบียบวินัย และจิตสาธารณะ  

(๒) พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะ ความรู้ และความสามารถในการดารงชีวิตอย่างมีคุณค่า 
อาทิ ส่งเสริมเด็กปฐมวัยให้มีการพัฒนาทักษะทางสมองและทางสังคมที่เหมาะสม เด็กวัยเรียนและวัยรุ่นมีทักษะ
การคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ         
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(๓) ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต  อาทิ ปรับระบบบริหารจัดการ
สถานศึกษาขนาดเล็กให้มีการจัดทรัพยากรร่วมกันให้มีขนาดและจานวนที่เหมาะสม  ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้      
ในชุมชนให้เป็นแหล่งเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์และมีชีวิต      

(๔) ลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพและให้ทุกภาคส่วนค านึงถึงผลกระทบต่อสุขภาพ อาทิ ส่งเสริม
ให้มีกิจกรรมทางสุขภาพและโภชนาการที่เหมาะสมกับวัย  ปรับปรุงมาตรการทางกฎหมายและภาษีในการ
ควบคุมผลิตภัณฑ์ที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพ    

(๕) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบสุขภาพภาครัฐและปรับระบบการเงินการคลัง
ด้านสุขภาพ อาทิ ปรับระบบบริหารจัดการทรัพยากรร่วมกันระหว่างสถานพยาบาลทุกสังกัดในเขตพ้ืนที่สุขภาพ 
   (๖) พัฒนาระบบการดูแลและสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับสังคมสูงวัย อาทิ ผลักดันให้มี
กฎหมายการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว    

(๗) ผลักดันให้สถาบันทางสังคมมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศอย่างเข้มแข็ง อาทิ ก าหนดมาตรการ
ดูแลครอบครัวที่เปราะบาง และส่งเสริมสถาบันการศึกษาให้เป็นแหล่งบริการความรู้ทางวิชาการ  ที่ทุกคน   
เข้าถึงได ้

2. ยุทธศำสตร์กำรสร้ำงควำมเป็นธรรมและลดควำมเหลื่อมล้ ำในสังคม การพัฒนาในช่วงที่
ผ่านมาท าให้สังคมไทยก้าวหน้าไปหลายด้าน แต่การแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ าและสร้างความเป็นธรรมใน
สังคมไทยมีความคืบหน้าช้า ทั้งเรื่องความแตกต่างของรายได้ระหว่างกลุ่มประชากร ความแตกต่างของคุณภาพ
การบริการภาครัฐ รวมทั้งข้อจ ากัดในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมและเทคโนโลยีของกลุ่มผู้ด้อยโอกาสและ
กลุ่มที่อยู่ในพ้ืนที่ห่างไกล ดังนั้น การพัฒนาในระยะต่อไป จึงจ าเป็นต้องมุ่งลดปัญหาความเหลื่อมล้ าด้านรายได้
ของกลุ่มคนที่มีฐานะทางเศรษฐกิจสังคมที่แตกต่างกัน แก้ไขปัญหาความยากจน เพ่ิมโอกาสการเข้าถึงบริการ
พ้ืนฐานทางสังคมของภาครัฐ รวมทั้งเพ่ิมศักยภาพชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเข้มแข็ง  เพ่ือให้ชุมชน
พ่ึงพาตนเองและได้รับส่วนแบ่งผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจมากข้ึน  

แนวทางการพัฒนาส าคัญ ประกอบด้วย       
(๑) การเพ่ิมโอกาสให้กับกลุ่มเป้าหมายประชากรร้อยละ ๔๐ ที่มีรายได้ต่ าสุดสามารถเข้าถึง

บริการที่มีคุณภาพของรัฐและมีอาชีพ อาทิ ขยายโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพให้แก่เด็กและเยาวชนที่
ด้อยโอกาสทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยให้การดูแลนักเรียนที่ครอบคลุมตั้งแต่การสร้างรายได้ของครัวเรือน 
สนับสนุนค่าเดินทางไปยังสถานศึกษา ให้ทุนการศึกษาต่อระดับสูง  

(๒) การกระจายการให้บริการภาครัฐทั้งด้านการศึกษา สาธารณสุข และสวัสดิการที่มีคุณภาพ
ให้ครอบคลุมและทั่วถึง อาทิ บริหารจัดการการให้บริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพให้ครอบคลุม ทุกพ้ืนที่ ผ่านการ
พัฒนาระบบส่งต่อผู้ป่วยทั้งในระดับจังหวัด ภาค และระดับประเทศให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น  

(๓) เสริมสร้างศักยภาพชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและการสร้างความเข้มแข็งการเงิน
ฐานรากตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือให้ชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองได้ มีสิทธิในการจัดการทุน
ที่ดินและทรัพยากรภายในชุมชน อาทิ สนับสนุนการให้ความรู้ในการบริหารจัดการทางการเงินแก่ชุมชนและ
ครัวเรือน การปรับองค์กรการเงินของชุมชนให้ท าหน้าที่เป็นสถาบันการเงินในระดับหมู่บ้าน/ต าบล ที่ท าหน้าที่
ทั้งการให้กู้ยืมและการออม และจัดตั้งโครงข่ายการเงินฐานรากโดยมีธนาคารออมสินและธนาคารเพ่ือการเกษตร
และสหกรณ์เป็นแม่ข่าย  

3. ยุทธศำสตร์กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งทำงเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่ำงยั่งยืน เศรษฐกิจไทย
ขยายตัวต่ ากว่าศักยภาพอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาหลายปี ทั้งจากผลกระทบของเศรษฐกิจโลก ซบเซาและข้อจ ากัด
ภายในประเทศเองที่เป็นอุปสรรคต่อการเพ่ิมผลิตภาพและขีดความสามารถในการแข่งขัน  รวมทั้งฐานเศรษฐกิจ
ภายในประเทศขยายตัวช้า การพัฒนา ๕ ปีต่อจากนี้ไป จึงเน้นให้เศรษฐกิจเติบโตได้ตามศักยภาพและมี
เสถียรภาพ ภาคส่งออกมีการพัฒนาจนสามารถขยายตัวและเป็นกลไกส าคัญ ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย 
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ผลิตภาพการผลิตของประเทศเพ่ิมขึ้น การลงทุนภาครัฐและเอกชนมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องและมาจากความ
ร่วมมือกันมากขึ้น ประชาชนและผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบภาษีมากขึ้น และประเทศไทยมีขีดความสามารถใน
การแข่งขันทางเศรษฐกิจสูงขึ้น นอกจากนี้ ยังเน้นให้เศรษฐกิจรายสาขามีการเติบโตอย่างเข้มแข็ง  ภาค
การเกษตรเน้นเกษตรกรรมยั่งยืนและให้เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมขึ้น  มีการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมนิเวศ การ
ท่องเที่ยวสามารถท ารายได้และแข่งขันได้มากขึ้น วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีบทบาทต่อระบบ
เศรษฐกิจมากขึ้น ภาคการเงินมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน       

แนวทางการพัฒนาที่ส าคัญ ประกอบด้วย  
(๑) การบริหารจัดการเศรษฐกิจส่วนรวม ทั้งในด้านการคลัง อาทิ เพ่ิมประสิทธิภาพการจัด

แผนงานโครงการ การจัดสรรงบประมาณ การบริหาร และการตรวจสอบกระบวนการงบประมาณ และด้าน
การเงิน อาทิ เพ่ิมประสิทธิภาพของระบบการเงินและสถาบันการเงินทั้งในตลาดเงินและตลาดทุนให้สามารถ
สนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจ  

(๒) การเสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ 
มุ่งเน้นการสร้างความเชื่อมโยงของห่วงโซ่มูลค่าระหว่างภาคเกษตร อุตสาหกรรม บริการ และการค้าการลงทุน 
เพ่ือยกระดับศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ โดยยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารเข้าสู่ระบบ
มาตรฐาน ต่อยอดความเข้มแข็งของอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพปัจจุบันเพ่ือยกระดับไปสู่อุตสาหกรรม ที่ใช้
เทคโนโลยีขั้นสูง วางอนาคตรากฐานการพัฒนาอุตสาหกรรม เสริมสร้างขีดความสามารถการแข่งขัน ในเชิงธุรกิจ 
ของภาคบริการ ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและกฎระเบียบเพ่ือส่งเสริมการค้าที่เป็นธรรมและ อ านวยความสะดวก
ด้านการค้าการลงทุน 

4. ยุทธศำสตร์กำรเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อกำรพัฒนำที่ยั่งยืน  ปัจจุบันสภาพ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก าลังเป็นจุดอ่อนส าคัญต่อการรักษาฐานการผลิตและการให้บริการ รวมทั้ง
การด ารงชีวิตของคนไทย ซึ่งปัญหาดังกล่าวเกิดจากการลดลงของพ้ืนที่ป่าไม้ ทรัพยากรดินเสื่อมโทรม ความ
หลากหลายทางชีวภาพถูกคุกคาม ความเสี่ยงในการขาดแคลนทรัพยากรน้ าในอนาคต  ปัญหาสิ่งแวดล้อม      
เพ่ิมสูงขึ้นตามการขยายตัวของเศรษฐกิจและชุมชนเมือง  การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติมีความผันผวนและรุนแรงมากขึ้น และข้อตกลงระหว่างประเทศ เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศทวีความเข้มข้น ซึ่งจะส่งผลต่อแนวทางการพัฒนาประเทศในอนาคต ดังนั้น การพัฒนาในระยะต่อไป
จึงมุ่งเน้นการรักษาและฟ้ืนฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติ การสร้างความมั่นคง และการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า
ให้มีประสิทธิภาพ การสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี ลดมลพิษและลดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและ
ระบบนิเวศ การเพ่ิมประสิทธิภาพการลดก๊าซเรือนกระจก และขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการเพ่ิมประสิทธิภาพการลดก๊าซเรือนกระจก และขีดความสามารถในการ
ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการเพ่ือลดความเสี่ยงจาก
ภัยพิบัติ และลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินที่เกิดจากสาธารณภัย 

แนวทางการพัฒนาส าคัญ ประกอบด้วย  
(๑) การรักษาฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ สร้างสมดุลของการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

และเป็นธรรม  
(๒) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าเพ่ือให้เกิดความมั่นคง สมดุล และยั่งยืน  
(๓) การแก้ไขปัญหาวิกฤติสิ่งแวดล้อม  
(๔) ส่งเสริมการผลิตและการบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
(๕) สนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และเพ่ิมขีดความสามารถในการปรับตัวต่อ

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
(๖) การบริหารจัดการเพ่ือลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ  
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(๗ ) การพัฒนาระบบการบริหารจั ดการและกลไกแก้ ไขปัญหาความขั ดแย้ งด้ าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

(๘) การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ  
5. ยุทธศำสตร์กำรเสริมสร้ำงควำมม่ันคงแห่งชำติเพื่อกำรพัฒนำประเทศสู่ควำมม่ังคั่ง และ

ยั่งยืน กระแสโลกาภิวัตน์และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในปัจจุบัน มีแนวโน้มส่งผลกระทบต่อความม่ันคงและ
เสถียรภาพของประเทศไทยในหลายมิติ ทั้งภัยคุกคามภายนอก ในเรื่องการขยายอิทธิพลและการเพ่ิมบทบาท
ของประเทศมหาอ านาจในภูมิภาคต่างๆ ของโลก อาชญากรรมข้ามชาติและการก่อการร้าย และภัยคุกคาม
ภายในประเทศ ได้แก่ ความเห็นต่างทางความคิดและอุดมการณ์ของคนในชาติ การสร้างสถานการณ์ในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ และการคุกคามทางเศรษฐกิจ โดยอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ ดังนั้น การพัฒนาในระยะต่อไป จึง
เน้นในเรื่องการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ให้เป็นสถาบันหลักของประเทศ  สังคมมีความ
สมานฉันท์ ประชาชนมีส่วนร่วมป้องกันแก้ไขปัญหาความมั่นคง ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีโอกาสในการศึกษาและการประกอบอาชีพที่สร้างรายได้เพ่ิมขึ้น ประเทศไทยมี
ความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านความมั่นคงกับนานาประเทศในการป้องกันภัยคุกคามในรูปแบบต่างๆ ควบคู่
ไปกับการรักษาผลประโยชน์ของชาติ มีความพร้อมต่อการรับมือภัยคุกคามทั้งภัยคุกคามทางทหารและภัย
คุกคามอ่ืนๆ และแผนงานด้านความมั่นคงมีการบูรณาการสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจ  สังคม 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

แนวทางการพัฒนาส าคัญ ประกอบด้วย  
(๑) การรักษาความมั่นคงภายใน เพ่ือให้เกิดความสงบในสังคมและธ ารงไว้ซึ่งสถาบันหลัก    

ของชาติ   
(๒) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการป้องกันประเทศเพ่ือเตรียมความพร้อมในการรับมือภัย

คุกคามทั้งการทหารและภัยคุกคามอ่ืนๆ  
(๓) การส่งเสริมความร่วมมือกับต่างประเทศด้านความมั่นคง เพ่ือบูรณาการความร่วมมือกับ

มิตรประเทศเพ่ือผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ สังคม และการป้องกันภัยคุกคามข้ามชาติ  
(๔) การรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเพ่ือคงไว้ซึ่งอ านาจอธิปไตยและ

สิทธิอธิปไตยในเขตทะเล  
(๕) การบริหารจัดการความมั่นคงเพ่ือการพัฒนา  เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องกันระหว่าง

แผนงานที่เกี่ยวข้องกับความม่ันคงการพัฒนาภายใต้การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน   
6. ยุทธศำสตร์กำรบริหำรจัดกำรในภำครัฐ กำรป้องกันกำรทุจริตประพฤติมิชอบ และ 

ธรรมำภิบำลในสังคมไทย ระบบการบริหารจัดการในภาครัฐที่ขาดประสิทธิภาพเป็นอุปสรรคที่ส าคัญต่อการ
พัฒนาประเทศมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งการให้บริการประชาชนยังไม่ได้มาตรฐานสากล การบังคับใช้กฎหมายที่ขาด
ประสิทธิภาพ การบริหารจัดการและการให้บริการของท้องถิ่นขาดความโปร่งใส ระบบและกระบวนการยุติธรรม
ไม่สามารถอ านวยความยุติธรรมได้อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม รวมทั้งการทุจริตประพฤติมิชอบในสังคมไทย 
การพัฒนาระยะต่อไปจึงต้องเร่งปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจัง โดยมุ่งเน้นในเรื่อง
การลดสัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร และเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการให้บริการของภาครัฐ 
รวมทั้งประสิทธิภาพการประกอบธุรกิจของประเทศ การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น การปรับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตให้อยู่ในระดับที่ดีขึ้น  และการลดจ านวนการ
ด าเนินคดีกับผู้มิได้กระท าความผิด 
 แนวทางการพัฒนาส าคัญ ประกอบด้วย  
 (๑) ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน บทบาท ภารกิจ และคุณภาพบุคลากรภาครัฐ ให้มีความ
โปร่งใส ทันสมัย คล่องตัว มีขนาดที่เหมาะสม เกิดความคุ้มค่า  
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 (๒) ปรับปรุงกระบวนการงบประมาณ และสร้างกลไกในการติดตามตรวจสอบการเงินการ
คลังภาครัฐ เพ่ือให้การจัดสรรและการใช้จ่ายมีประสิทธิภาพ  
 (๓) เพ่ิมประสิทธิภาพและยกระดับการให้บริการสาธารณะให้ได้มาตรฐานสากล  เพ่ือให้
ประชาชนและภาคธุรกิจได้รับบริการที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และอ านวยความสะดวก ตรงตามความต้องการ 
 (๔) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับการบริการอย่างมีประสิทธิภาพและท่ัวถึง  
 (๕) ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพ่ือให้สังคมไทยมีวินัย โปร่งใส 
และยุติธรรม  
 (๖) ปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมให้มีความทันสมัย เป็นธรรม และสอดคล้อง
กับข้อบังคับสากลหรือข้อตกลงระหว่างประเทศ 

7. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนและระบบโลจิสติกส์  ที่ผ่านมาการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ของประเทศประสบปัญหาด้านความต่อเนื่องในการด าเนินการ และปัญหา
เชิงปริมาณ คุณภาพ และการบริหารจัดการการให้บริการที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล ท าให้มีข้อจ ากัดในการ
สนับสนุนการพัฒนาประเทศให้มีประสิทธิภาพการพัฒนาในระยะต่อไปจึงมุ่งเน้นในเรื่องการลดความเข้มของการ
ใช้พลังงานและลดต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศ การพัฒนาระบบขนส่งทางรางและ  ทางน้ า เพ่ิมปริมาณการ
เดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมือง และขยายขีดสามารถในการรองรับปริมาณผู้โดยสารของท่า
อากาศยานในกรุงเทพมหานครและท่าอากาศยานในภูมิภาค การเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันด้านโลจิสติกส์
และการอ านวยความสะดวกทางการค้า การพัฒนาด้านพลังงานเพ่ือเพ่ิมสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทน ต่อ
ปริมาณการใช้พลังงานขั้นสุดท้าย และลดการพ่ึงพาก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้า การพัฒนาเศรษฐกิจ ดิจิทัล 
และการพัฒนาด้านสาธารณูปการ (น้ าประปา)   
 แนวทางการพัฒนาส าคัญ ประกอบด้วย  
 (๑) การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านขนส่ง อาทิ พัฒนาระบบรถไฟให้เป็นโครงข่ายหลักใน
การเดินทางและขนส่งของประเทศ พัฒนาโครงข่ายถนน พัฒนาระบบขนส่งทางอากาศ และพัฒนาระบบขนส่ง
ทางน้ า  
 (๒) การสนับสนุนการพัฒนาระบบขนส่ง อาทิ การพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่เกิดจาก
การลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน และพัฒนาการบริหารจัดการในสาขาขนส่ง 
 (๓) พัฒนาระบบโลจิสติกส์ อาทิ พัฒนาและยกระดับมาตรฐานระบบการบริหารจัดการ    
โลจิสติกส์และโซ่อุปทานให้ได้มาตรฐานสากล และพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการอ านวยความสะดวกทาง
การค้า   
 (๔) พัฒนาด้านพลังงาน อาทิ จัดหาพลังงานให้เพียงพอและสร้างความมั่นคงในการผลิต
พลังงาน เพ่ิมศักยภาพการบริหารจัดการ การผลิต และการใช้พลังงานทดแทนและพลังงานสะอาด  
 (๕) พัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล อาทิ พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานโทรคมนาคมของ
ประเทศให้ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างมูลค่าเพ่ิมทางธุรกิจ  
 (๖) พัฒนาระบบน้ าประปา อาทิ พัฒนาระบบน้ าประปาให้ครอบคลุมและทั่วถึง และการ
บริหารจัดการการใช้น้ าอย่างมีประสิทธิภาพและการสร้างนวัตกรรม 

8. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม การพัฒนาเศรษฐกิจ
ของประเทศไทยในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา อาศัยการเพ่ิมประสิทธิภาพจากปัจจัยความได้เปรียบด้านแรงงาน 
ทรัพยากรธรรมชาติ และการน าเข้าเทคโนโลยีส าเร็จรูปจากต่างประเทศมากกว่าการสะสม องค์ความรู้เพ่ือ
พัฒนาเทคโนโลยีของตนเอง ท าให้ส่วนแบ่งผลประโยชน์ทางด้านเทคโนโลยีซึ่งมีมูลค่าเพ่ิมสูงตกอยู่กับประเทศ  
ผู้เป็นเจ้าของเทคโนโลยี อีกทั้งการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนายังไม่เพียงพอที่จะขับเคลื่อนประเทศสู่สังคม
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นวัตกรรมได้ การพัฒนาจึงเน้นในเรื่องการเพ่ิมความเข้มแข็งด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ      
และการเพ่ิมความสามารถในการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพ่ือยกระดับความสามารถ
การแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ และคุณภาพชีวิตของประชาชน  

แนวทางการพัฒนาส าคัญ ประกอบด้วย  
(๑) เร่งส่งเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนาและผลักดันสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และ    

เชิงสังคม อาทิ ลงทุนวิจัยและพัฒนากลุ่มเทคโนโลยีที่ประเทศไทยมีศักยภาพพัฒนาได้เอง  และกลุ่มเทคโนโลยี   
ที่น าสู่การพัฒนาแบบก้าวกระโดด ลงทุนวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสังคมเพ่ือลดความ   
เหลื่อมล้ าและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน       

(๒) พัฒนาผู้ประกอบการให้เป็นผู้ประกอบการทางเทคโนโลยี อาทิ ส่งเสริมผู้ประกอบการให้มี
บทบาทหลักด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีและร่วมก าหนดทิศทางการพัฒนานวัตกรรม  ส่งเสริมการสร้างสรรค์
นวัตกรรมด้านการออกแบบและการจัดการธุรกิจที่ผสานการใช้เทคโนโลยีให้แพร่หลายในกลุ่มผู้ประกอบการ
ธุรกิจของไทย  

(๓) พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม      
ด้านบุคลากรวิจัย อาทิ การเร่งการผลิตบุคลากรสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพและสอดคล้องกับ
ความต้องการโดยเฉพาะในสาขา STEM และพัฒนาศักยภาพนักวิจัยให้มีทั้งความรู้และความเข้าใจในเทคโนโลยี  

9. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำภำค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ 
ประเทศไทยต้องใช้ประโยชน์จากศักยภาพและภูมิสังคมเฉพาะของพ้ืนที่ และการด าเนินยุทธศาสตร์เชิงรุกเพ่ือ
เสริมจุดเด่นในระดับภาคและจังหวัดในการเป็นฐานการผลิตและบริการที่ส าคัญ  ประกอบกับการขยายตัวของ
ประชากรในเขตเมืองจะเป็นโอกาสในการกระจายความเจริญและยกระดับรายได้ของประชาชนโดยการพัฒนา
เมืองให้เป็นเมืองน่าอยู่และมีศักยภาพในการรองรับการค้าการลงทุน รวมทั้งลดแรงกดดันจากการกระจุกตัวของ
การพัฒนาในกรุงเทพฯ และภาคกลางไปสู่ภูมิภาค นอกจากนี้ การเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ยังเป็นโอกาสในการเปิดพื้นที่เศรษฐกิจใหม่บริเวณชายแดนเชื่อมโยงการค้าการลงทุนในภูมิภาคของไทยกับ 
ประเทศเพ่ือนบ้านอีกด้วย ดังนั้น การพัฒนาจึงมุ่งเน้นในเรื่องการลดช่องว่างรายได้ระหว่างภาคและมีการ
กระจายรายได้ที่เป็นธรรมมากขึ้น การเพ่ิมจ านวนเมืองศูนย์กลางของจังหวัดเป็นเมืองน่าอยู่ส าหรับคนทุกกลุ่ม  
ในสังคม พ้ืนที่ฐานเศรษฐกิจหลักมีระบบการผลิตที่มีประสิทธิภาพสูงและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  และการเพ่ิม 
มูลค่าการลงทุนในพ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่บริเวณชายแดน    
 แนวทางการพัฒนาส าคัญ ประกอบด้วย  
 (๑) การพัฒนาภาคเพ่ือสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กระจายตัวอย่างทั่วถึง  พัฒนาภาคเหนือ   
ให้เป็นฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์มูลค่าสูง พัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้หลุดพ้นจากความยากจนสู่เป้าหมาย 
การพ่ึงตนเอง พัฒนาภาคกลางเป็นฐานเศรษฐกิจชั้นน า พัฒนาภาคใต้เป็นฐานการสร้างรายได้ท่ีหลากหลาย   
 (๒) การพัฒนาเมือง อาทิ พัฒนาสภาพแวดล้อมเมืองศูนย์กลางของจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอยู่   
ส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองอย่างมีบูรณาการภายใต้การมีส่วนร่วมของส่วนกลาง   ส่วนท้องถิ่น  
ภาคประชาสังคม และภาคเอกชน พัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมือง      
 (๓) การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจ อาทิ พัฒนาฟ้ืนฟูพ้ืนที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออกให้เป็นฐาน  
การผลิตอุตสาหกรรมหลักของประเทศที่ขยายตัวอย่างมีสมดุล มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับศักยภาพของพ้ืนที่  
พัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่บริเวณชายแดนเป็นประตูเศรษฐกิจเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้านให้เจริญเติบโตอย่าง 
ยั่งยืนและเกิดผลที่เป็นรูปธรรม   
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10. ยุทธศำสตร์ควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศเพื่อกำรพัฒนำ  การพัฒนาความร่วมมือ
ระหว่างประเทศของไทยในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ยึดหลักคิดเสรี เปิดเสรี และเปิดโอกาส โดยมุ่งเน้นการ
พัฒนาและขยายความร่วมมือทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคง และอ่ืนๆ กับมิตรประเทศ และเป็นการ
ขับเคลื่อนต่อเนื่องจากการด าเนินการภายใต้แผนพัฒนาฯ  ฉบับที่ ๑๑ โดยก าหนดเป็นแนวทางการด าเนิน
นโยบายการค้าและการลงทุนที่เสรี เปิดกว้าง และเป็นธรรม ด าเนินยุทธศาสตร์เชิงรุกในการแสวงหาตลาดใหม่ๆ 
ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทยไปลงทุนในต่างประเทศ และส่งเสริมความร่วมมือเพ่ือการพัฒนากับประเทศ       
ในอนุภูมิภาคและภูมิภาครวมทั้งประเทศนอกภูมิภาค ดังนั้น การพัฒนาจึงมุ่งเน้นในเรื่องการมีเครือข่ายการ
เชื่อมโยงตามแนวระเบียงเศรษฐกิจที่ครอบคลุมและมีการใช้ประโยชน์ได้เต็มศักยภาพ  การเพ่ิมระบบห่วงโซ่
มูลค่าในอนุภูมิภาคและภูมิภาคอาเซียน ประเทศไทยเป็นฐานเศรษฐกิจ การค้าและการลงทุนที่ส าคัญในภูมิภาค
อนุภูมิภาค อาเซียน และเอเชีย รวมทั้งมีการพัฒนาส่วนขยายจากแนวระเบียงเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคให้
ครอบคลุมภูมิภาคอาเซียน เอเชียตะวันออก และเอเชียใต้ และประเทศไทยเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาที่ส าคัญทั้งใน
ทุกระดับ  
 แนวทางการพัฒนาส าคัญ ประกอบด้วย  
 (๑) ขยายความร่วมมือทางการค้าและการลงทุนกับมิตรประเทศ และแสวงหาตลาดใหม่ 
ส าหรับสินค้าและบริการของไทย  
 (๒) พัฒนาความเชื่อมโยงด้านการคมนาคมขนส่ง โลจิสติกส์ และโทรคมนาคมในกรอบความ
ร่วมมืออนุภูมิภาคภายใต้แผนงาน GMS, ACMECS, IMT-GT, BIMSTEC ,และ JDS และภูมิภาคอาเซียนเพ่ือ
อ านวยความสะดวกและลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์  
 (๓) พัฒนาและส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ  การบริการ และการลงทุนที่     
โดดเด่นในภูมิภาค  
 (๔) ส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศของผู้ประกอบการไทย  
 (๕) เปิดประตูการค้าและพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านในลักษณะหุ้นส่วนทาง
ยุทธศาสตร์ทั้งในระดับอนุภูมิภาคและภูมิภาคท่ีมีความเสมอภาคกัน  
 (๖) สร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับประเทศในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาประเทศ 
  (๗) เข้าร่วมเป็นภาคีความร่วมมือระหว่างประเทศโดยมีบทบาทที่สร้างสรรค์  
 (๘) ส่งเสริมความร่วมมือกับภูมิภาคและนานาชาติ ในการสร้างความม่ันคงในทุกด้านที่เกี่ยวกับ
เรื่องความอยู่ดีมีสุขของประชาชน  
 (๙) บูรณาการภารกิจด้านความร่วมมือระหว่างประเทศและด้านการต่างประเทศ  
 (๑๐) ส่งเสริมให้เกิดการปรับตัวภายในประเทศที่ส าคัญ   

Thailand 4.0  
ไทยแลนด์ 4.0 เป็นวิสัยทัศน์เชิงนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย หรือโมเดล

พัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาล บนวิสัยทัศน์ที่ว่า “มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” ที่มีภารกิจส าคัญในการขับเคลื่อนปฏิรูป
ประเทศด้านต่าง ๆ เพ่ือปรับแก้ จัดระบบ ปรับทิศทาง และสร้างหนทางพัฒนาประเทศให้เจริญสามารถรับมือ
กับโอกาสและภัยคุกคามแบบใหม่ ๆ ที่เปลี่ยนแปลงอย่างเร็ว รุนแรงในศตวรรษที่ 21 ได้ ก่อนจะมาถึงประเทศ
ไทย 4.0 ประเทศไทยก็ผ่านการพัฒนามาเป็นล าดับขั้นอย่างต่อเนื่อง เริ่มตั้งแต ่ 

- ประเทศไทย 1.0 เป็นการด ารงอยู่และพัฒนาประเทศเน้นการเกษตรเป็นหลัก เช่น ผลิตและ
ขาย พืชไร่ พืชสวน หมู หมา กา ไก ่เป็นต้น  

- ประเทศไทย 2.0 เน้นไปทางอุตสาหกรรมเบา เช่น การผลิตและขายรองเท้า เครื่องหนัง 
เครื่องดื่ม เครื่องประดับ เครื่องเขียน กระเป๋า เครื่องนุ่งห่ม เป็นต้น 
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- ประเทศไทย 3.0 ซึ่งเป็นยุคปัจจุบัน เน้นไปทางอุตสาหกรรมหนักและการส่งออก เช่น การ
ผลิตและขาย ส่งออกเหล็กกล้า รถยนต์ กลั่นน้ ามัน แยกก๊าซธรรมชาติ ปูนซีเมนต์ เป็นต้น 

- ประเทศไทย 4.0 เป็นโมเดลพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาล ที่มุ่งมั่นจะปรับเปลี่ยนโครงสร้าง
เศรษฐกิจไปสู่ “Value–Based Economy” หรือ “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม” โดยมีฐานคิดหลัก คือ 
เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า “โภคภัณฑ์” ไปสู่สินค้าเชิง “นวัตกรรม” เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วย
ภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม เปลี่ยนจากการเน้น    
ภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้นภาคบริการมากข้ึน 

ลักษณะกำรเปลี่ยนแปลงที่ส ำคัญสู่ Thailand 4.0 มีดังนี้  
1) เปลี่ยนจากการเกษตรแบบดั้งเดิมในปัจจุบันไปสู่การเกษตรสมัยใหม่  ที่เน้นการบริหาร

จัดการและเทคโนโลยี (Smart Farming) โดยเกษตรกรต้องร่ ารวยขึ้น และเป็นเกษตรกรแบบเป็นผู้ประกอบการ 
(Entrepreneur)  

2) เปลี่ยนจาก  Traditional SMEs หรือ SMEs ที่มีอยู่และรัฐต้องให้ความช่วยเหลืออยู่
ตลอดเวลา ไปสู่การเป็น Smart Enterprises และ Startups บริษัทเกิดใหม่ที่มีศักยภาพสูง  

3) เปลี่ยนจาก  Traditional Services ซึ่ งมีการสร้างมูลค่าค่อนข้างต่ าไปสู่  High Value 
Services  

4) เปลี่ยนจากแรงงานทักษะต่ าไปสู่แรงงานที่มีความรู ้ความเชี่ยวชาญ และทักษะสูง  

กลุ่มเทคโนโลยีและอุตสำหกรรมเป้ำหมำยในกำรพัฒนำ    
1) กลุ่มอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ เช่น สร้างเส้นทางธุรกิจใหม่ (New Startups) 

ด้านเทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีอาหาร เป็นต้น  
2) กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ เช่น พัฒนาเทคโนโลยีสุขภาพ 

เทคโนโลยีการแพทย์ สปา เป็นต้น  
3) กลุ่มเครื่องมือ อุปกรณ์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ และระบบเครื่องกลที่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์

ควบคุม เช่น เทคโนโลยีหุ่นยนต์ เป็นต้น  
4) กลุ่มดิจิตอล เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมต่อและบังคับอุปกรณ์ต่างๆ ปัญญาประดิษฐ์ 

และเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว เช่น เทคโนโลยีด้านการเงิน อุปกรณ์เชื่อมต่อออนไลน์โดยไม่ต้องใช้คน เทคโนโลยี
การศึกษา อี–มาร์เก็ตเพลส อี–คอมเมิร์ซ เป็นต้น  

5) กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง เช่น เทคโนโลยีการ
ออกแบบ ธุรกิจไลฟ์สไตล์ เทคโนโลยีการท่องเที่ยว การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริการ เป็นต้น  

การพัฒนาประเทศภายใต้โมเดล “Thailand 4.0” จะส าเร็จใช้แนวทาง “สานพลังประชารัฐ” 
เป็นตัวการขับเคลื่อนโดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน  ภาคการเงินการธนาคาร ภาคประชาชน        
ภาคสถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยต่าง ๆ ร่วมกันระดมความคิด ผนึกก าลังกันขับเคลื่อน     
ผ่านโครงการ บันทึกความร่วมมือ กิจกรรม หรืองานวิจัยต่าง ๆ โดยการด าเนินงานของ “ประชารัฐ” กลุ่มต่าง ๆ 
อันได้แก ่ 

กลุ่มที่ 1 การยกระดับนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ การปรับแก้กฎหมายและกลไกภาครัฐ พัฒนา 
คลัสเตอร์ภาคอุตสาหกรรมแห่งอนาคต และการดึงดูดการลงทุน และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  

กลุ่มท่ี 2 การพัฒนาการเกษตรสมัยใหม่และการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ  
กลุ่มท่ี 3 การส่งเสริมการท่องเที่ยวและไมล์ การสร้างรายได้ และการกระตุ้นการใช้จ่ายภาครัฐ  
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กลุ่มที่ 4 การศึกษาพ้ืนฐานและพัฒนาผู้น า (โรงเรียนประชารัฐ) รวมทั้งการยกระดับคุณภาพ
วิชาชีพ  
 กลุ่มที่ 5 การส่งเสริมการส่งออกและการลงทุนในต่างประเทศ รวมทั้งการส่งเสริมกลุ่ม SMEs 
และผู้ประกอบการใหม่ (Start Up) ซึ่งแต่ละกลุ่มก าลังวางระบบและก าหนดแนวทางในการขับเคลื่อนนโยบาย
อย่างเข้มข้น 
แผนพัฒนำภำค/แผนพัฒนำกลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนำจังหวัด 
แผนพัฒนำภำค 
  เป้าหมายการพัฒนาภาคตะวันออกจะมุ่งพัฒนาเป็นฐานเศรษฐกิจชั้นน าของอาเซียน โดยรักษา
ฐานเศรษฐกิจเดิมที่มีอยู่ให้เติบโตอย่างยั่งยืน และสร้างฐานเศรษฐกิจใหม่เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน
และสนับสนุนให้ประเทศเติบโตอย่างมีเสถียรภาพ โดยเน้นการพัฒนาพ้ืนที่ที่มีศักยภาพสูง ได้แก่ พ้ืนที่ฐานการ
ผลิตและบริการ เมืองศูนย์กลางความเจริญในภูมิภาค และพ้ืนที่เศรษฐกิจชายแดน 
  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 
  ยุทธศำสตร์ที่ ๑ พัฒนาพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกให้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
ที่มีความทันสมัยที่สุดในภูมิภาคอาเซียน 
  ยุทธศำสตร์ที่ ๒ พัฒนาภาคตะวันออกให้เป็นแหล่งผลิตอาหารที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล 
  ยุทธศำสตร์ที่ ๓ ปรับปรุงมาตรฐานสินค้าและธุรกิจบริการด้านการท่องเที่ยวแนวทางการ
พัฒนา 
  ยุทธศำสตร์ที่ ๔ พัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจชายแดนให้เป็นประตูเศรษฐกิจเชื่อมโยงกับประเทศ
เพ่ือนบ้านให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน 
  ยุทธศำสตร์ที่ ๕ แก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและจัดระบบการบริหารจัดการมลพิษให้มี
ประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 
 
แผนพัฒนำกลุ่มจังหวัดภำคตะวันออก 1 (ฉะเชิงเทรำ ชลบุรี ระยอง)   
 1. วิสัยทัศน์ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1 (ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง) 
        “พื้นที่พัฒนำพิเศษระดับอำเซียน แหล่งผลิตอำหำรและผลไม้ปลอดภัยเพื่อกำรส่งออกและ
แหล่งท่องเที่ยวมำตรฐำนระดับนำนำชำติ” 

 2.  เป้าหมายการพัฒนาของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1 (ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง) 
  เป้าหมายการพัฒนาที่  1  พ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษท่ีดีและทันสมัยที่สุดในภูมิภาค
อาเซียน 
  เป้าหมายการพัฒนาที่  2  แหล่งผลิตอาหารและผลไม้เพ่ือการส่งออก 
  เป้าหมายการพัฒนาที่  3  แหล่งท่องเที่ยวมาตรฐานระดับนานาชาติ 
  เป้าหมายการพัฒนาที่  4  ทรัพยากรธรรมชาติได้รับการฟ้ืนฟูและบริหารจัดการอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
  เป้าหมายการพัฒนาที่  5  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้รับบริการสาธารณสุขที่ได้มาตรฐาน
และส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ตลอดช่วงชีวิต 
 3 . ประเด็นการพัฒนาของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1 (ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง) 
  ประเด็นการพัฒนาที่  1  พัฒนาความพร้อมของพ้ืนที่สร้างบรรยากาศเพ่ือส่งเสริมการค้าการ
ลงทุนอุตสาหกรรม มุ่งสู่เขตเศรษฐกิจพิเศษที่ดีและทันสมัยที่สุดในภูมิภาคอาเซียน 
  ประเด็นการพัฒนาที่  2  พัฒนาภาคตะวันออกให้เป็นแหล่งผลิตอาหารที่มีคุณภาพและได้
มาตรฐานสากล 
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  ประเด็นการพัฒนาที่  3  ปรับปรุงมาตรฐานสินค้าและธุรกิจบริการด้านการท่องเที่ยว 
  ประเด็นการพัฒนาที่  4  เร่งแก้ไขปัญหาวิกฤตมลพิษและพัฒนาระบบบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น 
  ประเด็นการพัฒนาที่  5  พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในทุกช่วงวัยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความ   
มั่นคง ปลอดภัย 
 4.  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1 (ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง) 
  1) ฐานเศรษฐกิจชั้นน าและศูนย์กลางโลจิสติกส์ 
  2) แหล่งผลิตอาหารและผลไม้เมืองร้อนที่มีชื่อเสียง 
  3) แหล่งท่องเที่ยวชายทะเลนานาชาติ ท่องเที่ยวเชิงนิเวศและเกษตรโดยชุมชน 
 
แผนพัฒนำจังหวัดระยอง 

วิสัยทัศน์ (Vision) 

 “เมืองนวัตกรรมก้าวหน้า พัฒนาอย่างสมดุล บนพ้ืนฐานความพอเพียง” 

“City innovative advances, Balanced development, 
Based on the sufficiency economy” 

  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ (Strategy) 
   การพัฒนาจังหวัดให้เป็นไปในทิศทางสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน สังคมสงบสุข  เศรษฐกิจ
ก้าวหน้า และประชาชนด ารงชีวิตอย่างมีความสุข ภายใต้กระแสการเปลี่ยนแปลงทั้งภายใน และภายนอก การ
จัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดระยองมุ่งเน้นเร่งสร้างภูมิคุ้มกันเพ่ือป้องกันความเสี่ยงต่างๆ และเสริมสร้าง
รากฐานการพัฒนาให้เข้มแข็ง รวมทั้งสร้างโอกาสในการพัฒนาให้เจริญก้าวหน้าต่อไป โดยได้ก าหนดประเด็น
ยุทธศาสตร์ และให้ความส าคัญตามล าดับการพัฒนา จ านวน 6 ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
   ยุทธศำสตร์ที่ 1 : พัฒนาคุณภาพสินค้าและผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตร ประมง ปศุสัตว์ให้เป็นไป
ตามมาตรฐานสากล ควบคู่กับการพัฒนาไปสู่เกษตรอุตสาหกรรมและเพ่ือการท่องเที่ยว  
( Improving the quality of agricultural products, fishery products and livestock to meet 
international standards. Coupled with the development of agriculture, industry and tourism) 
 ยุทธศำสตร์ที่ 2 : พัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวให้เติบโตควบคู่กับภาคการเกษตรและ
ภาคอุตสาหกรรมอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน  
( Develop tourism potential to grow in tandem with agriculture and industry, quality and 
sustainability) 
   ยุทธศำสตร์ที่ 3 : ส่งเสริมการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมเข้าสู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์ ควบคู่กับ
การรับผิดชอบต่อสังคม  
(Promote the development of the industrial sector to the Eco Industry, coupled with Corporate 
social responsibility)   
  ยุทธศำสตร์ที่ 4 : อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และควบคุมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบน
พ้ืนฐานของการมีส่วนร่วม  
(Conservation and use of natural resources and the environment on the basis of participation) 

ยุทธศำสตร์ที่ 5 : เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี และการมีส่วนร่วมของประชาชนตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
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(Enhancing quality of life And the participation of citizens in accordance with the philosophy of 
sufficiency economy) 
  ยุทธศำสตร์ที่ 6 : สร้างความเข้มแข็ง และเพ่ิมขีดความสามารถของภาคพาณิชยกรรม และ
ภาคการบริการสู่การแข่งขันในระดับสากล  
( Strengthen and improve  the ability of the commercial sector and the service sector to 
compete internationally)   
 
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดระยอง  

วิสัยทัศน์ (Vision) 

“ระยองเมืองน่าอยู่ เกษตรคุณภาพ ท่องเที่ยวอนุรักษ์ อุตสาหกรรมเป็นมิตร ภายใต้แนวคิด   
เศรษฐกิจพอเพียง” 

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ (Strategy) 
ยุทธศำสตร์ที่ 1 การพัฒนาความเป็นเลิศด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญา

ท้องถิ่นและการกีฬา 
ยุทธศำสตร์ที่ 2 การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว เชิงอนุรักษ์อย่างสมดุลและยั่งยืน 
ยุทธศำสตร์ที่ 3 การพัฒนาอุตสาหกรรมที่เป็นมิตร และบริหารจัดการทรัพยากร ธรรมชาติ 

และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
ยุทธศำสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม และการเมือง ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 
ยุทธศำสตร์ที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทุกด้านอย่างสมดุลและยั่งยืน 
ยุทธศำสตร์ที่ 6 การพัฒนาการเกษตร เศรษฐกิจและปรับโครงสร้างให้สมดุลและแข่งขันได้ 

ยุทธศำสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของเทศบำลต ำบลทับมำ 
 วิสัยทัศน์ (Vision) 

  “บริหำรยึดหลักธรรมำภิบำล บริกำรประทับใจ ห่วงใยสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมกำรศึกษำ 
พัฒนำเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมสู่อำเซียน” 

 ยุทธศำสตร์และแนวทำงกำรพัฒนำของเทศบำลต ำบลทับมำ 
1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรเมือง กำรบริหำร ข้อมูลข่ำวสำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

1.1 สนับสนุน และส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการท้องถิ่น ภายใต้การปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตย 

1.2 สนับสนุนและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารกิจการองค์กร 
 2. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและแหล่งน้ ำ 
      2.1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษา ถนน สะพาน ราง/ท่อระบายน้ า 
      2.2 ขยายเขต ติดตั้ง ซ่อมแซม บ ารุงรักษาไฟฟ้าสาธารณะ 
      2.3 ก่อสร้างปรับปรุงบ ารุงรักษา ฝาย คลอง ล าราง และแหล่งน้ าเพื่อการอุปโภค บริโภค  
และการเกษตร 
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      2.4 ก่อสร้างปรับปรุงบ ารุงรักษา อาคาร สวนสาธารณะ สถานที่พักผ่อน และปรับปรุงภูมิทัศน์ 
      2.5 พัฒนาและปรับปรุงผังเมือง 
 3. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำสังคมและคุณภำพชีวิต 
      3.1 ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
      3.2 จัดระบบป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยเพ่ือสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน 
      3.3 พัฒนาคุณภาพชีวิตและจัดสวัสดิการสังคมอย่างเสมอภาคและทั่วถึง 
 4. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรระบบสำธำรณสุข ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
      4.1 ส่งเสริมการสร้างจิตส านึกและตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
      4.2 ส่งเสริมและพัฒนาระบบการจัดการขยะมูลฝอย 

4.3  ส่งเสริมสถานประกอบการ ร้านอาหาร/ร้านค้า/ตลาดให้ได้มาตรฐานของกรมอนามัย 
4.4 ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค 
4.5 พัฒนาระบบบริการด้านสาธารณสุข 

5. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำและส่งเสริมกำรศึกษำ กำรกีฬำ ศำสนำ ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและ
ภูมิปัญญำท้องถิ่น  
     5.1 ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
     5.2 ส่งเสริม สนับสนุนการกีฬาและนันทนาการ 
     5.3 ส่งเสริม สนับสนุนศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
     5.4 พัฒนา ปรับปรุง บ ารุงรักษา ซ่อมแซม โบราณสถาน ศาสนสถาน 

6. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำเศรษฐกิจและกำรท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
    6.1 ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพ่ือสร้างรายได้แก่ประชาชน 
    6.2 สร้างมาตรฐาน พัฒนามูลค่าของสินค้าเกษตร ตามหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง และส่งเสริม

การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ ์
7. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรและพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ 

     7.1 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพ พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรและเพ่ิมประสิทธิภาพ
การจัดเก็บรายได้ของท้องถิ่น 
     7.2 จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ และเครื่องจักรกลในการปฏิบัติงานขององค์กร 
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แบบท่ี  2  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

  1.2 โครงการพัฒนาท้องถิ่น 

 

  แบบที่ 2   แบบติดตามผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลทับมาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
      ค าชี้แจง : แบบที่  2  เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
  ภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) โดยมีก าหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการด าเนินงานทุก ๆ 6 เดือน  
  เริ่มตั้งแต่สิ้นสุดการด าเนินงานในเดือนตุลาคม 2563 - กันยายน 2564 
  ส่วนที่  1   ข้อมูลทั่วไป (รายละเอียดในบทที่ 1 ส่วนข้อมูลทั่วไปของเทศบาลต าบลทับมา) 
  1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เทศบาลต าบลทับมา  อ าเภอเมือง  จังหวัดระยอง    

2. รายงานผลการด าเนินงานไตรมาสที่  1 – 4  (1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564)  
   (1) ไตรมาสที่ 1 ( ตุลาคม - ธันวาคม ) (2) ไตรมาสที่ 2 ( มกราคม - มีนาคม )    
   (3) ไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน) (4) ไตรมาสที่ 4 ( กรกฎาคม - กันยายน)    
   ส่วนที่  2 ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)      

 1. จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

ยุทธ 
ศาสตร ์

ปีที ่1 (2561) ปีที ่2 (2562) ปีที ่3 (2563) ปีที ่4 (2564) ปีที ่5 (2565) รวม 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 

1* 14 6,061,000 13 4,365,000 14 5,535,000 14 2,535,000 14 2,535,000 69 21,031,000 
2* 37 66,175,000 26 50,846,700 65 94,132,803 29 69,618,800 36 68,244,093 193 349,017,396 

3* 22 18,898,000 23 20,921,600 28 23,957,200 29 26,128,000 28 27,344,000 130 117,248,800 

4* 27 27,770,542 23 18,107,850 32 16,048,400 31 17,402,440 30 19,236,384 143 98,565,616 

5* 33 13,684,080 31 13,669,798 30 12,806,800 31 12,836,800 30 12,786,800 155 65,784,278 

6* 2 350,000 6 350,000 6 490,000 6 490,000 6 490,000 26 2,170,000 

7* 6 2,510,000 5 1,438,000 9 1,603,000 10 1,833,000 8 1,763,000 38 9,147,000 

รวม 141 135,448,622 127 109,698,948 184 154,573,203 150 130,844,040 152 132,399,277 754 662,964,090 
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2. จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) 

 

ยุทธศาสตร ์

ปีที ่1 (2561) ปีที ่2 (2562) ปีที ่3 (2563) ปีที ่4 (2564) ปีที ่5 (2565) รวม 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 

1*         1 160,000 1 160,000 1 160,000 3 480,000 
2*                         

3*                         

4*                         

5*                         

6*                         

7*                         

รวม         1 160,000 1 160,000 1 160,000 3 480,000 
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3. จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)   

ยุทธศาสตร ์

ปีที ่1 (2561) ปีที ่2 (2562) ปีที ่3 (2563) ปีที ่4 (2564) ปีที ่5 (2565) รวม 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 

1*         1 1,500,000         1 1,500,000 
2*         7 32,886,200 11 18,135,200     18 51,021,400 

3*                         

4*             3 470,000 3 470,000 6 940,000 

5*             6 1,217,000 5 914,000 11 2,131,000 

6*                         

7*             1 30,000     1 30,000 

รวม         8 34,386,200 21 19,852,200 8 1,384,000 37 55,622,400 
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4. จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) 

ยุทธศาสตร ์

ปีท่ี 1 (2561) ปีท่ี 2 (2562) ปีท่ี 3 (2563) ปีท่ี 4 (2564) ปีท่ี 5 (2565) รวม 

จ านวน
โครงการ งบประมาณ จ านวน

โครงการ งบประมาณ จ านวน
โครงการ งบประมาณ จ านวน

โครงการ งบประมาณ จ านวน
โครงการ งบประมาณ จ านวน

โครงการ งบประมาณ 

1*             1 497,000     1 497,000 
2*             12 37,346,000 3 39,497,000 15 76,843,000 

3*             1 89,000 4 430,000 5 519,000 

4*                         

5*                         

6*                         

7*                         

รวม             14 37,932,000 7 39,927,000 21 77,859,000 
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5. จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) และเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 4) 

  

ยุทธศาสตร ์

ปีท่ี 1 (2561) ปีท่ี 2 (2562) ปีท่ี 3 (2563) ปีท่ี 4 (2564) ปีท่ี 5 (2565) รวม 

จ านวน
โครงการ งบประมาณ จ านวน

โครงการ งบประมาณ จ านวน
โครงการ งบประมาณ จ านวน

โครงการ งบประมาณ จ านวน
โครงการ งบประมาณ จ านวน

โครงการ งบประมาณ 

1*                         
2*             19 28,559,000     19 28,559,000 

3*                         

4*                         

5*                         

6*                         

7*                         

รวม             19 28,559,000     19 28,559,000 
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6. จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) และเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 5) 

ยุทธศาสตร ์

ปีท่ี 1 (2561) ปีท่ี 2 (2562) ปีท่ี 3 (2563) ปีท่ี 4 (2564) ปีท่ี 5 (2565) รวม 

จ านวน
โครงการ งบประมาณ จ านวน

โครงการ งบประมาณ จ านวน
โครงการ งบประมาณ จ านวน

โครงการ งบประมาณ จ านวน
โครงการ งบประมาณ จ านวน

โครงการ งบประมาณ 

1*                         
2*             3 22,561,000     3 22,561,000 

3*                         

4*                         

5*                         

6*                         

7*                         

รวม             3 22,561,000     3 22,561,000 
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7. จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) และเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 6) 

ยุทธศาสตร ์

ปีท่ี 1 (2561) ปีท่ี 2 (2562) ปีท่ี 3 (2563) ปีท่ี 4 (2564) ปีท่ี 5 (2565) รวม 

จ านวน
โครงการ งบประมาณ จ านวน

โครงการ งบประมาณ จ านวน
โครงการ งบประมาณ จ านวน

โครงการ งบประมาณ จ านวน
โครงการ งบประมาณ จ านวน

โครงการ งบประมาณ 

1*                 1 40,000 1 40,000 
2*             1 102,000 44 31,729,600 45 31,831,600 

3*                 1 50,000 1 50,000 

4*                 1 50,000 1 50,000 

5*                         

6*                 1 50,000 1 50,000 

7*                 1 20,000 1 20,000 

รวม             1 102,000 49 31,939,600 50 32,041,600 
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8. จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) และเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 1 - 6) 

ยุทธ 
ศาสตร ์

ปีที่ 1 (2561) ปีที่ 2 (2562) ปีที่ 3 (2563) ปีที ่4 (2564) ปีที่ 5 (2565) รวม 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 

1* 14 6,061,000 13 4,365,000 16 7,195,000 16 3,192,000 16 2,735,000 75 23,548,000 
2* 37 66,175,000 26 50,846,700 72 127,019,003 75 176,322,000 83 139,470,693 293 559,833,396 

3* 22 18,898,000 23 20,921,600 28 23,957,200 30 26,217,000 33 27,824,000 136 117,817,800 

4* 27 27,770,542 23 18,107,850 32 16,048,400 34 17,872,440 34 19,756,384 150 99,555,616 

5* 33 13,684,080 31 13,669,798 30 12,806,800 37 14,053,800 35 13,700,800 166 67,915,278 

6* 2 350,000 6 350,000 6 490,000 6 490,000 7 540,000 27 2,220,000 

7* 6 2,510,000 5 1,438,000 9 1,603,000 11 1,863,000 9 1,783,000 40 9,197,000 

รวม 141 135,448,622 127 109,698,948 193 189,119,403 209 240,010,240 217 205,809,877 887 880,087,090 
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สรุปผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลทับมา (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564)    
 

ยุทธศาสตร ์

(1) 
จ านวน

โครงการที่
บรรจุใน

แผนพัฒนา 
ท้องถิ่น 

ปี 2564 

(2) 
จ านวนโครงการที่

บรรจุใน
แผนพัฒนา 

ท้องถิ่นปี 2564 
แต่ไม่ได้น ามา
ด าเนินการ 

(3) 
จ านวนโครงการที่
น ามาด าเนินการใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2564 
(1) - (2) 

(4) 
ผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

จ านวนโครงการที่
ด าเนินการแล้ว

เสร็จ 

จ านวนโครงการที่
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

จ านวนโครงการที่
ยังไม่ได้ด าเนินการ 

จ านวน จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

1* 16 0 0.00 16 100.00 15 93.75 0 0.00 1 6.25 
2* 75 47 62.67 42 56.00 13 30.95 29 69.05 0 0.00 

3* 30 0 0.00 30 100.00 28 93.33 0 0.00 2 6.67 
4* 34 1 2.94 33 97.06 32 96.97 0 0.00 1 3.03 
5* 37 6 16.22 31 83.78 21 67.74 0 0.00 10 32.26 

6* 6 0 0.00 6 100.00 6 100.00 0 0.00 0 0.00 
7* 11 1 9.09 10 90.91 10 100.00 0 0.00 0 0.00 

รวม 209 55 26.32 168 80.38 125 74.40 29 17.26 14 8.34 

 

ค าอธิบาย 

 1* ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมือง การบริหาร ข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 2* ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และแหล่งน้ า 
 3* ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและ คุณภาพชีวิต 
 4* ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการระบบสาธารณสุข ทรัพยากรธรรมชาติ           
                        และสิ่งแวดล้อม 
 5* ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา การกีฬา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี   
     และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 6* ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
 7* ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
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รายงานผลการด าเนินงาน (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564)    
ผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 และ 2  
 

ยุทธ 
ศาสตร ์

(1) 
จ านวน

โครงการที่
บรรจุใน

แผนพัฒนา 
ท้องถิ่น 

ปี 2564 

(2) 
จ านวนโครงการที่

บรรจุในแผนพัฒนา 
ท้องถิ่น ปี 2564 

แต่ไม่ได้น ามา
ด าเนินการ 

(3) 
จ านวนโครงการที่
น ามาด าเนินการ

ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 
(1) - (2) 

(4) 
ผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

จ านวนโครงการที่
ด าเนินการแล้วเสร็จ 

จ านวนโครงการที่
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

จ านวนโครงการที่
ยังไม่ได้

ด าเนินการ 

จ านวน จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

1* 16 0 0.00 16 100.00 15 93.75 0 0.00 1 6.25 
2* 75 47 62.67 28 37.33 3 10.71 25 89.29 0 0.00 
3* 30 0 0.00 30 100.00 28 93.33 0 0.00 2 6.67 

4* 34 1 2.94 33 97.06 32 96.97 0 0.00 1 3.03 
5* 37 6 16.22 31 83.78 21 67.74 0 0.00 10 32.26 

6* 6 0 0.00 6 100.00 6 100.00 0 0.00 0 0.00 
7* 11 1 9.09 10 90.91 10 100.00 0 0.00 0 0.00 
รวม 209 55 26.32 154 73.68 115 74.68 25 16.23 14 9.09 

 

ค าอธิบาย 

 1* ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมือง การบริหาร ข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 2* ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และแหล่งน้ า 
 3* ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและ คุณภาพชีวิต 
 4* ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการระบบสาธารณสุข ทรัพยากรธรรมชาติ           
                        และสิ่งแวดล้อม 
 5* ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา การกีฬา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี   
     และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 6* ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
 7* ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
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รายงานผลการด าเนินงาน (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564)    

ผลการด าเนินงานโครงการที่มิใช่งบประมาณของเทศบาลต าบลทับมาที่ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ยุทธ 
ศาสตร ์

(1) 
จ านวนโครงการที่น ามาด าเนินการประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2564 

(3) 
ผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

จ านวนโครงการ
ที่ด าเนินการแล้ว

เสร็จ 

จ านวน
โครงการที่อยู่

ระหว่าง
ด าเนินการ 

จ านวนโครงการ
ที่ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

กรม
ชลประทาน/
กรมโยธา- 
ธิการและ 
ผังเมือง 

ส านักงาน
ทรัพยากร

น้ า 

องค์การ
บริหารส่วน

จังหวัด
ระยอง 

กองทุน
พัฒนา
ไฟฟ้าฯ 

รวม 

จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

1* 0 0 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
2* 4 9 1 0 14 100.00 10 71.43 4 28.57 0 0.00 

3* 0 0 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
4* 0 0 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
5* 0 0 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

6* 0 0 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
7* 0 0 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

รวม 4 9 1 0 14 100.00 10 71.43 4 28.57 0 0.00 

 

ค าอธิบาย 

 1* ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมือง การบริหาร ข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 2* ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และแหล่งน้ า 
 3* ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและ คุณภาพชีวิต 
 4* ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการระบบสาธารณสุข ทรัพยากรธรรมชาติ           
                        และสิ่งแวดล้อม 
 5* ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา การกีฬา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี   
     และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 6* ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
 7* ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
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หมวด ประเภท ประมาณการ รับจริง รับจริงเกินประมาณ
หมวดภาษอีากร ภาษโีรงเรือนและทีดิ่น 0.00 26,409.00 26,409.00

ภาษบี ารุงท้องที่ 0.00 2,635.00 2,635.00
ภาษทีีดิ่นและส่ิงปลูกสร้าง 7,605,000.00 1,965,595.74 -5,639,404.26
ภาษปี้าย 6,000,000.00 8,835,132.60 2,835,132.60

รวมหมวดภาษีอากร 13,605,000.00 10,829,772.34 -2,775,227.66

หมวดค่าธรรมเนียม 
ค่าปรับ และ
ใบอนุญาต

ค่าธรรมเนียมเกีย่วกบัใบอนุญาต
การขายสุรา

40,000.00 10,737.90 -29,262.10

ค่าธรรมเนียมเกบ็และขนมลูฝอย 3,000,000.00 3,349,360.00 349,360.00

ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือ
รับรองการแจ้งสถานทีจ่ าหน่าย
อาหารหรือสะสมอาหาร

30,000.00 1,400.00 -28,600.00

ค่าธรรมเนียมเกีย่วกบัทะเบียนราษฎร 30,000.00 6,860.00 -23,140.00

ค่าธรรมเนียมเกีย่วกบัการควบคุม
อาคาร

130,000.00 160,238.00 30,238.00

ค่าธรรมเนียมเกีย่วกบัทะเบียน
พาณิชย์

4,000.00 2,800.00 -1,200.00

ค่าธรรมเนียมอืน่ ๆ 120,000.00 114,439.00 -5,561.00

ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายจราจร
ทางบก

1,000.00 10,500.00 9,500.00

ค่าปรับการผิดสัญญา 500,000.00 608,921.00 108,921.00

ค่าปรับอืน่ ๆ 35,000.00 3,520.00 -31,480.00

ค่าใบอนุญาตประกอบการค้า
ส าหรับกจิการทีเ่ป็นอนัตรายต่อ
สุขภาพ

450,000.00 28,350.00 -421,650.00

ค่าใบอนุญาตจัดต้ังสถานทีจ่ าหน่าย
อาหารหรือสถานทีส่ะสมอาหารใน
ครัว หรือพืน้ทีใ่ด ซ่ึงมพีืน้ทีเ่กนิ 200
 ตารางเมตร

40,000.00 0.00 -40,000.00

ค่าใบอนุญาตให้ต้ังตลาดเอกชน 6,000.00 0.00 -6,000.00

ค่าใบอนุญาตเกีย่วกบัการควบคุม
อาคาร

7,000.00 16,200.00 9,200.00

ค่าใบอนุญาตเกีย่วกบัการโฆษณา
โดยใช้เคร่ืองขยายเสียง

1,000.00 540.00 -460.00

ค่าใบอนุญาตอืน่ๆ 25,000.00 34,190.00 9,190.00

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 4,419,000.00 4,348,055.90 -70,944.10

1.3 ผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ 

รายงานรายรับ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564) 

เทศบาลต าบลทับมา  
รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ  

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
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หมวดรายได้จาก
ทรัพย์สิน

ดอกเบีย้ 1,500,000.00 1,191,022.82 -308,977.18

รวมหมวดรายไดจ้ากทรัพยส์นิ 1,500,000.00 1,191,022.82 -308,977.18

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด ค่าขายแบบแปลน 201,000.00 88,900.00 -112,100.00

รายได้เบ็ดเตล็ดอืน่ๆ 400,000.00 84,967.91 -315,032.09

รวมหมวดรายไดเ้บด็เตลด็ 601,000.00 173,867.91 -427,132.09

หมวดภาษจีัดสรร ภาษแีละค่าธรรมเนียมรถยนต์ 1,000,000.00 3,361,491.97 2,361,491.97

ภาษมีลูค่าเพิม่ตาม พ.ร.บ. ก าหนด
แผนฯ

16,000,000.00 12,969,754.00 -3,030,246.00

ภาษมีลูค่าเพิม่ตาม พ.ร.บ. จัดสรร
รายได้ฯ

45,000,000.00 44,257,336.33 -742,663.67

ภาษธุีรกจิเฉพาะ 2,700,000.00 3,547,969.51 847,969.51

ภาษสีรรพสามติ 18,800,000.00 19,572,126.72 772,126.72

ภาษยีาสูบ 50,000.00 0.00 -50,000.00

ค่าภาคหลวงแร่ 200,000.00 340,570.47 140,570.47

ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 150,000.00 107,858.07 -42,141.93

ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและ
นิติกรรมตามประมวลกฎหมายทีดิ่น

41,200,000.00 31,073,574.00 -10,126,426.00

รวมหมวดภาษีจดัสรร 125,100,000.00 115,230,681.07 -9,869,318.93

หมวดเงินอดุหนุน
ทัว่ไป

เงินอดุหนุนท่ัวไป ส าหรับด าเนินการตาม
อ านาจหน้าท่ีและภารกจิถา่ยโอนเลือกท า

39,775,000.00 54,187,502.05 14,412,502.05

รวมหมวดเงินอุดหนุนทัว่ไป 39,775,000.00 54,187,502.05 14,412,502.05

รวมทัง้หมด 185,000,000.00 185,960,902.09 960,902.09
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รายการ ประมาณการ รวมรายจา่ยจาก รวมจา่ยจาก รวมทัง้หมด
เทศบัญญัติ เงินอุดหนุนระบุ
งบประมาณ วัตถุประสงค์/

เฉพาะกิจ
รายจา่ย
งบกลาง 30,219,395.00        27,000,237.61     27,000,237.61     
เงินเดือน(ฝ่ายการเมอืง) 4,276,920.00          3,345,146.97       3,345,146.97       
เงินเดือน(ฝ่ายประจ า) 44,309,415.00        34,634,305.86     34,634,305.86     
ค่าตอบแทน 6,145,800.00          4,332,178.70       4,332,178.70       
ค่าใช้สอย 42,409,040.00        30,441,036.49     30,441,036.49     
ค่าวัสดุ 8,907,200.00          6,055,759.02       6,055,759.02       
ค่าสาธารณูปโภค 3,010,000.00          2,298,092.80       2,298,092.80       
ค่าครุภัณฑ์ 12,802,950.00        12,127,709.36     12,127,709.36     
ค่าทีดิ่นและส่ิงกอ่สร้าง 29,805,100.00        29,039,000.00     29,039,000.00     
รายจ่ายอืน่ 30,000.00              30,000.00           30,000.00          
เงินอดุหนุน 3,084,180.00          2,786,180.00       2,786,180.00       
เงินอดุหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกจิ -                      1,559,732.56    1,559,732.56       

รวมรายจา่ย 185,000,000.00      152,089,646.81   1,559,732.56   153,649,379.37  
รายรับ
ภาษอีากร 13,605,000.00        10,829,772.34     10,829,772.34     
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 4,419,000.00          4,348,055.90       4,348,055.90       
รายได้จากทรัพย์สิน 1,500,000.00          1,191,022.82       1,191,022.82       
รายได้เบ็ดเตล็ด 601,000.00            173,867.91         173,867.91         
ภาษจีัดสรร 125,100,000.00       115,230,681.07    115,230,681.07   
เงินอดุหนุนทัว่ไป 39,775,000.00        54,187,502.05     54,187,502.05     
เงินอดุหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกจิ -                      1,559,732.56    1,559,732.56       

รวมรายรับทัง้สิน้ 185,000,000.00      185,960,902.09   1,559,732.56   187,520,634.65  
เงินสะสม ณ 30 กนัยายน 2564 134,171,555.63   
ทุนส ารองเงินสะสม 80,322,534.26     

เทศบาลต าบลทบัมา อ าเภอเมือง จงัหวัดระยอง

ตารางรายรับ - รายจา่ย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

รายงานรายรับ - รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564) 
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จ านวนเงนิ รอ้ยละ จ านวนเงนิ รอ้ยละ จ านวนเงนิ รอ้ยละ จ านวนเงนิ รอ้ยละ

1. ด้านการพฒันา
การเมอืง การบริหาร 
ข้อมลูข่าวสารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

5,355,000.00 2.89 4,756.00 25,000.00 5,375,244.00 466,536.04 0.00 2,720,600.14 50.61 3,187,136.18 59.29 2,188,107.82 40.71

2. ด้านการพฒันา
โครงสร้างพืน้ฐานและ
แหล่งน้ า

29,348,000.00 15.86 0.00 102,000.00 29,450,000.00 1,089,487.96 33,600,000.00 0.00 0.00 1,089,487.96 3.70 28,360,512.04 96.30

3. ด้านการพฒันา
สังคมและคุณภาพชีวิต 24,264,800.00 13.12 0.00 150,000.00 24,414,800.00 7,639.32 0.00 20,359,250.00 83.39 20,366,889.32 83.42 4,047,910.68 16.58

4. ด้านการพฒันาการ
บริหารจัดการระบบ
สารณสุข 
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม

18,309,440.00 9.90 0.00 300,000.00 18,609,440.00 3,546,651.23 0.00 14,683,333.50 78.90 18,229,984.73 97.96 379,455.27 2.04

การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ระหวา่งเดือนตุลาคม 2563 - กันยายน 2564
2

งบประมาณ
1

ยทุธศาสตร์
8

เบิกจ่ายจรงิ
3

โอนลด
4

โอนเพ่ิม
5

คงเหลอื
หลงัโอนลด-โอนเพ่ิม

6
ก่อหน้ีผูกพัน

9
งบประมาณที่เบิกจ่ายไป

ทั้งหมด

(6 + 7 + 8)

10
งบประมาณคงเหลอื

(5 - 9)

7
ไม่ก่อหน้ีผูกพัน
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1 
ยุทธศาสตร ์

2 
งบประมาณ 

3 
โอนลด 

4 
โอนเพิ่ม 

5 
คงเหลือ 

หลังโอนลด-โอน
เพิ่ม 

6 
ก่อหนี้ผูกพัน 

7 
ไม่ก่อหนี้ผูกพัน 

8 
เบิกจ่ายจรงิ 

9 
งบประมาณที่เบิกจ่ายไป 

ท้ังหมด 
(6 + 7 + 8) 

10 
งบประมาณคงเหลือ 

(5 - 9) 

จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ 

5. ด้านการพัฒนาและ
ส่งเสริมการศึกษา การ
กีฬา ศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรม ประเพณี
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 18,387,380.00 9.94 0.00 9,400.00 18,396,780.00 222,229.54 5,202,000.00 8,357,575.98 45.43 13,781,805.52 74.91 4,614,974.48 25.09 

6. ด้านการพัฒนา
เศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ ์

650,000.00 0.35 0.00 0.00 650,000.00 0.00 0.00 483,590.00 74.40 483,590.00 74.40 166,410.00 25.60 

7. ด้านการพัฒนาการ
บริหารจัดการและ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย ์

88,685,380.00 47.94 4,601,727.00 4,020,083.00 88,103,736.00 485,288.00 3,000,000.00 57,865,465.10 65.68 61,350,753.10 69.63 26,752,982.90 30.37 

รวม 185,000,000.00 100.00 4,606,483.00 4,606,483.00 185,000,000.00 5,817,832.09 41,802,000.00 104,469,814.72 56.47 152,089,646.81 82.21 32,910,353.19 17.79 
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ผลการด าเนินงานตามโครงการทีไ่ด้รับเงินอุดหนุน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564)

โครงการ/กิจกรรม ด าเนินการ อยูร่ะหวา่ง ยงัไม่ได้ งบประมาณ เบิกจา่ย คงเหลอื หมายเหตุ
แล้วเสรจ็ ด าเนินการ ด าเนินการ ทีไ่ด้รับ

1. เงินอดุหนุนทัว่ไป ส าหรับภารกจิถ่ายโอนเลือกท า /     15,301,275.00     15,301,275.00 -                 
2. เงินอดุหนุนท่ัวไป เงินอดุหนุนชดเชยรายได้ภาษท่ีีดินและส่ิงปลูกสร้างฯ /      8,678,271.05      8,678,271.05 -                 
3. เบีย้ยังชีพผู้สูงอายุ / 16,357,700.00    16,280,500.00    77,200.00         
4. เบีย้ยังชีพความพกิาร / 2,623,200.00      2,425,400.00      197,800.00        
5. เบีย้ยังชีพผู้ป่วยเอดส์ / 144,000.00        138,000.00        6,000.00           
6. อาหารกลางวันเด็ก / 3,853,800.00      3,704,000.00      149,800.00        
7. อาหารเสริมนม / 2,229,344.00      2,229,344.00      -                 
8. ค่าส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (รร.อนุบาลทับมา) / 41,000.00          41,000.00          -                 
9. ค่าอปุกรณ์การเรียน (รร.อนุบาลทับมา) / 65,340.00          65,340.00          -                 
10. ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน (รร.อนุบาลทับมา) / 98,200.00          98,200.00          -                 
11. ค่าหนังสือเรียน (รร.อนุบาลทับมา) / 65,590.00          65,590.00          -                 
12. ค่ากจิกรรมพฒันาคุณภาพผู้เรียน (รร.อนุบาลทับมา) / 139,930.00        139,930.00        -                 
13. ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ศพด. / 173,400.00        173,400.00        -                 
14. ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) รร.อนุบาลทับมา / 551,854.00        551,854.00        -                 
15. ค่าเงินเดือนครูและค่าจ้างประจ า (รร.อนุบาลทับมา) / 2,271,370.00      2,271,370.00      -                 
16. เงินเดือน ค่าตอบแทนครู (ศพด.) / 1,301,900.00      1,301,900.00      -                 
17. โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพษิสุนัขบ้า (ส ารวจ) / 44,748.00          3,165.00           41,583.00         
18. ค่ากจิกรรมพฒันาคุณภาพผู้เรียน (ศพด.) / 33,150.00          33,150.00          -                 
19. ค่าอปุกรณ์การเรียน (ศพด.) / 15,210.00          15,210.00          -                 
20. ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน (ศพด.) / 23,010.00          23,010.00          -                 
21. ค่าหนังสือเรียน (ศพด.) / 15,210.00          15,210.00          -                 

ผลการด าเนินงาน งบประมาณ

หมวดเงินอุดหนุนทัว่ไป
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โครงการ/กิจกรรม ด าเนินการ อยู่ระหว่าง ยังไมไ่ด้ งบประมาณ เบิกจ่าย คงเหลือ หมายเหตุ
แล้วเสร็จ ด าเนินการ ด าเนินการ ทีไ่ด้รับ

22. เงินอดุหนุนโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข / 160,000.00        -                  160,000.00        
รวมหมวดเงินอุดหนุนทัว่ไป    54,187,502.05    53,555,119.05        632,383.00

1. เงินเดือน ค่าตอบแทนข้าราชการถ่ายโอนโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลทับมา

/      1,112,431.50         762,647.00         349,784.50 กนัเงินอดุหนุนระบุ
วัตถปุระสงค์

2. ค่าอาหารเสริม (นม) เยียวยาเกษตรผู้ได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์โควิด /

        186,648.00         186,648.00                    -   

3. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรพนักงานครู (รร.อนุบาลทับมา)
/

           5,000.00            4,270.00              730.00 กนัเงินอดุหนุน
ระบุวัตถุประสงค์

4. เงินอดุหนุนเพือ่เป็นรางวัลส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจูงใจ
เพือ่เพิม่ประสิทธิภาพการบริหารจัดการของท้องถิ่น ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564

/

        232,653.06                    -           232,653.06 กนัเงินอดุหนุน
ระบุวัตถุประสงค์

รวมหมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ      1,536,732.56        953,565.00        583,167.56

หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ

ผลการด าเนินงาน งบประมาณ
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แบบที่ 3 แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 

1.4 ผลที่ได้รับจากการด าเนินงาน 
 

  

 ค าชี้แจง :  เป็นแบบประเมินตนเองมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประเมินผลการด าเนินงานของ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้ และมีก าหนดระยะเวลาในการรายงาน ปีละ 1 ครั้งหลังจากสิ้นสุด
ปีงบประมาณ 
ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป 

ต าบลทับมา มีการปกครองแบ่งเป็น 8 ชุมชน จัดตั้งเป็นเทศบาลต าบลทับมาตามประกาศ
กระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 25 เดือน กรกฎาคม 2551  
ที่ตั้ง  ทิศเหนือ ติดต่อเขต เทศบาลต าบลมาบข่า อ าเภอนิคมพัฒนา 
      องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะพาน อ าเภอบ้านค่าย 
  ทิศตะวันออก ติดต่อเขต เทศบาลต าบลน้ าคอก, 

เทศบาลต าบลเชิงเนิน อ าเภอเมืองระยอง 
  ทิศตะวันตก ติดต่อเขต เทศบาลเมืองมาบตาพุด อ าเภอเมืองระยอง 
      เทศบาลต าบลมาบข่าพัฒนา อ าเภอนิคมพัฒนา 
  ทิศใต ้  ติดต่อเขต เทศบาลต าบลเนินพระ อ าเภอเมืองระยอง 
         ส านักงานเทศบาลต าบลทับมาอยู่ห่างจากที่ว่าการอ าเภอเมืองระยองประมาณ  8 กิโลเมตร         
และตั้งอยู่บริเวณสี่แยกทับมา  ถนนสายบางนา – ตราด (ถนนสาย 36) หมู่ที่ 4 ต าบลทับมา อ าเภอเมือง 
จังหวัดระยอง 
เนื้อที ่     มีเนื้อที่ประมาณ 29.24 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 18,275 ไร่ 
การปกครอง 

ต าบลทับมาแบ่งการปกครองเป็น 8 ชุมชน โดยมีจ านวนประชากรรวมทั้งสิ้น 25,160 คน 
แยกเป็นชาย 12,498 คน เป็นหญิง 12,662 คน จ านวนครัวเรือน 17,205 ครัวเรือน สามารถแยกจ านวน
ประชากรเป็นหมู่บ้าน ดังนี้    

ชุมชน จ านวนครัวเรือน ชาย หญิง 
จ านวนประชากร

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

1,219 
4,575 
4,136 
2,821 
1,208 
1,895 

927 
424 

885 
3,240 
3,097 
1,851 

758 
1,537 

865 
265 

887 
3,294 
3,182 
1,934 

735 
1,487 

854 
289 

1,772 
6,534 
6,279 
3,785 
1,493 
3,024 
1,719 

554 
รวม 17,205 12,498 12,662 25,160 

 ข้อมูลโดยงานทะเบียน เทศบาลต าบลทับมา ณ เดือนตุลาคม 2564 
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   อุตสาหกรรม และการพาณิชย ์

   ห้างสรรพสินค้า      จ านวน     5   แห่ง  
   โรงงานอุตสาหกรรม      จ านวน     2   แห่ง 
         สถานบริการน้ ามันเชื้อเพลิง     จ านวน      5   แห่ง 
         สถานบริการแก๊สเชื้อเพลิง     จ านวน      2    แห่ง 
         สถานประกอบการจ าหน่ายรถยนต์และบริการหลังการขาย     จ านวน      6    แห่ง 
    สถานประกอบการจ าหน่ายรถยนต์มือสอง    จ านวน    15    แห่ง 
         สถานประกอบการอู่ซ่อมรถยนต์       จ านวน    15    แห่ง 
         สถานประกอบการตั้งศูนย์ถ่วงล้อมรถยนต์     จ านวน      10    แห่ง 
         สถานประกอบการร้านอาหาร      จ านวน      13 แห่ง 
         สถานประกอบการโรงแรม รีสอร์ท              จ านวน      14 แห่ง 
         สถานประกอบการร้านค้า       จ านวน          183 แห่ง 
         สถานประกอบการบ้านเช่า ห้องเช่า อพาร์ทเม้นท ์   จ านวน          257    แห่ง 
         สถานประกอบการร้านขายวัสดุก่อสร้าง     จ านวน   16   แห่ง 
         สถานประกอบการร้านเสริมสวย, สปา     จ านวน    14 แห่ง 
         สถานประกอบการบริษัทต่าง ๆ                จ านวน     91 แห่ง 
         สถานรับเลี้ยงเด็ก      จ านวน     2 แห่ง 
    สถานประกอบการค้าของเก่า    จ านวน    2    แห่ง 
    สถานประกอบการโรงกลึง     จ านวน    3 แห่ง 
    สถานประกอบการไม้แปรรูป    จ านวน    3  แห่ง 
    สถานประกอบการคลินิก     จ านวน    3 แห่ง 
             สถานดูแลผู้สูงอายุ               จ านวน    2 แห่ง 

 (ข้อมูลโดยกองคลัง และกองสาธารณสุขสิ่งแวดล้อม เทศบาลต าบลทับมา ณ เดือน ตุลาคม 2564) 
ผลิตภัณฑ์ชุมชน กลุ่มแม่บ้าน OTOP  
   หมู่ที่ 1  ผลิตภัณฑ์กะปิกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านใน 
   หมู่ที่ 3  ผลิตภัณฑ์กะปิ, ค๊อกเทลลอยแก้ว, ขนมเปี้ยะนางฟ้า 
   หมู่ที่ 4  ผลิตภัณฑ์กะปิแท้ ตราถ้ าม้า 
   หมู่ที่ 5  ผลิตภัณฑ์ลอดช่องสิงคโปร์ ตราไผ่สายรุ้ง 
   หมู่ที่ 6  ผลิตภัณฑ์น้ าปลาแท้, ผลิตภัณฑ์จักสานตะกร้า 
   หมู่ที่ 7  ผลิตภัณฑ์กะปิ ตราเขาโบสถ,์ แคบหมู 
   หมู่ที่ 8  ผลิตภัณฑ์กะปิ, น้ าพริกแกง, ไข่เค็ม, ปุ๋ย, หน่อไม้ดอง, OTOP นวัตวิถีบ้าน 
             สะพานหิน 

   กลุ่มอาชีพของกองทุนต่าง ๆ มีจ านวน 16 กลุ่มอาชีพ 
1. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านขนาบ หมู่ 1 - ผลิตภัณฑ์ กะปิ, น้ าพริก, ปลาส้ม,  

ยาดมและพิมเสน 
   2. กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านแหลมมะขาม หมู่ 2 – ผลิตภัณฑ์การผูกผ้าประดับงาน   
   3. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหนองมะหาด หมู่ 3 ผลิตภัณฑ์ – อาหารพื้นบ้าน, 
ขนมไทย, กะปิ, ค๊อกเทลลอยแก้ว, ผักคืนช่ายไฮโดรโปรนิค 
   4. กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านทับมา หมู่ 4 ผลิตภัณฑ์ – กะปิ, ขนมไทย 
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   5. กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านเขาไผ่ หมู่ 5 ผลิตภัณฑ์ – ลอดช่องสิงคโปร์อบแห้ง, ข้าวเกรียบ
ไผ่สายรุ้ง 
   6. กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหนองโพรง หมู่ 6 ผลิตภัณฑ์ – ปุ๋ยชีวภาพแห้ง, กะปิ 
   7. กลุ่มส่งเสริมอาชีพศิลปะประดิษฐ์บ้านแหลมทองหลาง หมู่ 6 ผลิตภัณฑ์ – เครื่องจักรสาน,  
ไม้กวาด 
   8. กลุ่มสตรีอาสาพัฒนาบ้านหนองโพรง หมู่ 6 ผลิตภัณฑ์ –  น้ าปลา, อาหารพื้นบ้าน 
   9. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านเขาโบสถ์ หมู่ 7 ผลิตภัณฑ์ – กะปิ, ผักปลอด
สารพิษ, แคบหมู 
   10. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านสะพานหิน หมู่ 8 ผลิตภัณฑ์ – ปุ๋ยชีวภาพแห้ง, 
กะปิ, น้ าพริกแกง, หน่อไม้ดอง, ไข่เค็ม 
   11. กลุ่มส่งเสริมอาชีพผู้ผลิตผักไฮโดรโปรนิค หมู่ 1 ผลิตภัณฑ์ – ผักไฮโดรโปรนิค 
   12. กลุ่มส่งเสริมอาชีพนาบัวบ้านขนาบ หมู่ 1 ผลิตภัณฑ์ – บัว, ใบเตย 
   13. กลุ่มส่งเสริมอาชีพบ้านเขาไผ่ หมู่ที่ 5 – การท าเกษตรแบบผสมผสาน 
   14. วิสาหกิจชุมชนเกษตรปลอดภัยบ้านเขาโบสถ์ ผลิตภัณฑ์ – ผักสวนครัว, เมล่อน มะเขือ
เทศ และองุ่นในโรงเรือน 
   15. วิสาหกิจชุมชนส่งเสริมอาชีพผู้เลี้ยงชันโรงบ้านทับมา ผลิตภัณฑ์ –  น้ าผึ้งชันโรง, การแปร
รูปจากผึ้งชันโรง 
   ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน 
    1. ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนบ้านสะพานหิน  
    คุ้มที ่1  กลุ่มขยะยิ้ม (การคัดแยกขยะ เพ่ิมรายได)้  
    คุ้มที ่2 กินเป็นลืมป่วย (พืชผักสมุนไพรพื้นบ้านเพ่ือสุขภาพ) 
    คุ้มที ่3 พืชผักสวนครัวรั้วกินได้ (พืชผักสวนครัว ลดรายจ่าย)  
    คุ้มที ่4 ไก่ชน (การอนุรักษ์ไก่พ้ืนบ้าน)  
    คุ้มที ่5 หน้าบ้านสวย หลังบ้านสวน (การปลูกไม้ดอก ไม้ประดับและพืชผัก)  
   2. ศูนย์การเรียนรู้การท าลอดช่องสิงคโปร์สมุนไพรอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์  
   3. ศูนย์การเรียนรู้การใช้พลังงานทดแทน กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านเขาโบสถ์  
   4. ศูนย์เครือข่ายศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่จังหวัดระยอง "ภัทรวินท์ฟาร์ม"  
   5. ศูนย์การเรียนรู้กีฬาและนันทนาการ กลุ่มกีฬาชุมชนบ้านขนาบ  
   6. ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านขนาบ  
   7. ศูนย์การเรียนรู้การท านาบัว กลุ่มส่งเสริมอาชีพนาบัวบ้านขนาบ  
   8. ศูนย์การเรียนรู้การปลูกผักสวนครัวและอาหารพื้นบ้าน กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านใน  
   9. ศูนย์การเรียนรู้การปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ กลุ่มส่งเสริมอาชีพการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์  
   10. ศูนย์การเรียนรู้การเลี้ยงชันโรง กลุ่มวิสาหกิจชุมชนส่งเสริมอาชีพผู้เลี้ยงชันโรงบ้านทับมา  
   11. ศูนย์การเรียนรู้การปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหนองมะหาด  
   12. ศูนย์การเรียนรู้การปลูกเมล่อนในโรงเรือน "เพ่ือนสวนฟาร์ม"  
   13. ศูนย์การเรียนรู้การปลูกอินทผาลัม "บ้านสวนถ้ ามณี" 
   14. ศูนย์การเรียนรู้การปลูกผักสวนครัววิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านเขาโบสถ์  
   15. ศูนย์การเรียนรู้การเลี้ยงชันโรง กลุ่มวิสาหกิจชุมชนส่งเสริมอาชีพผู้เลี้ยงชันโรงบ้านทับมา 
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   การท่องเที่ยว, วัฒนธรรม, โบราณสถาน โบราณวัตถุที่ส าคัญ 
   ชุมชนบ้านแหลมมะขาม หมู่ที่ 2 -  ศาลเจ้ายางเอน         
   ชุมชนบ้านหนองมะหาด หมู่ที่ 3 -  ศาลเจ้าแม่สไบทอง    
   ชุมชนบ้านทับมา หมู่ที่ 4     -  วัดทับมา  -  ศาลเจ้าพ่อถ้ าม้า 
   ชุมชนบ้านเขาไผ่ หมู่ที่ 5  -  หินรูปช้าง    
   ชุมชนบ้านเขาโบสถ์ หมู่ที่ 7  -  วัดเขาโบสถ์   -  เจดีย์วัดเขาโบสถ์   
   ชุมชนบ้านสะพานหิน หมู่ที่ 8 -  ศาลเจ้าพ่อกระบองทอง   -  สะพานหิน  

    กลุ่มท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
    ชุมชนบ้านขนาบ หมู่ที่ 1  กลุ่มนาบัว, กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านขนาบ 
    ชุมชนบ้านเขาไผ่ หมู่ที่ 5  กลุ่มลอดช่องสิงคโปร์ (ลอดช่องไผ่สายรุ้ง) 
    ชุมชนบ้านแหลมทองหลาง หมู่ที่ 6 กลุ่มมโหรีไทย, กลุ่มจักสานตะกร้าพลาสติก, กลุ่มปลูกไม้ประดับ 
         กลุ่มปุ๋ยอินทรีย์       
    ชุมชนบ้านเขาโบสถ์ หมู่ที่ 7 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านเขาโบสถ์, เกษตรปลอดภัย 
    ชุมชนบ้านสะพานหิน หมู่ที่ 8  กลุ่ม OTOP นวัตวิถีบ้านสะพานหิน, กลุ่มแม่บ้าน 
    เกษตรกรบ้านสะพานหิน  

   ประเพณีท้องถิ่นงานประเพณีท้องถิ่น เทศกาลประจ าป ี  
    - ลานวัฒนธรรมต าบลทับมา สถานที ่วัดทับมา หมู่ 4 ต าบลทับมา อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง 
    - งานสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ กิจกรรมรดน้ าด าหัวของพรจากผู้สูงอายุ เล่นน้ า
   สงกรานต์ การแข่งขันกีฬา สถานที ่
     - หมู่ที ่1 ศูนย์สาธิตบ้านขนาบ  
     - หมู่ที่ 2 อาคารอเนกประสงค์ ชุมชนบ้านแหลมมะขาม   
     - หมู่ที ่3 อาคารอเนกประสงค์ ชุมชนบ้านหนองมะหาด  
     - หมู่ที ่4 สนามกลางหมู่บ้านทับมา      
     - หมู่ที่ 5 บ้านนางสาววรรณา  กล่อมแก้ว 
     - หมู่ที ่6 ศาลาหนองโพรง 
     - หมู่ที ่7 วัดเขาโบสถ์ 
     - หมู่ที ่8 ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านสะพานหิน  
    - ประเพณีท าบุญส่งวิ่งเกวียน สถานที่ 
     - หมู่ที ่1 ศูนย์สาธิตบ้านขนาบ  
     - หมู่ที ่2 ศาลายางเอน 
     - หมู่ที ่3 อาคารอเนกประสงค์ชุมชนบ้านหนองมะหาด  
     - หมู่ที ่4 สนามกลางหมู่บ้านทับมา  
     - หมู่ที ่6 ศาลาแหลมทองหลาง และศาลาหนองโพรง 
     - หมู่ที่ 7 บ้านเขาโบสถ์ 
     - หมู่ที ่8 ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านสะพานหิน  
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ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ต าบลทับมา อ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 

ล าดับ ภูมิปัญญา ชื่อ – นามสกุล ที่อยู่ 
1 ด้านการศึกษา 1 ราย  
 - วรรณคดี, ภาษาไทย นางพิไลวรรณ  มณีปฐมวงค์ 66 ม.8 

2 ด้านการแพทย์และสาธารณสุข 7 ราย  
 - วิทยาศาสตร์สุขภาพ นายจอมภพ  เรืองศิริพัฒน์ 94/1 ม.7 
 - หมอต าแย นางย่อม  สูงล้น 112/1 ม.2  
 - หมอสมุนไพร นายสง่า  เผือกทองค า 134/2 ม.7 
 - แพทย์โบราณ นายสมศักดิ์  เฮงสกุลวงษ์ 1/9 ม.3 
 - นวดแผนโบราณ นายจ ารัส  บุรีล้ า 128/7 ม.7 
 - ยาลม นางส าราญ  วงษ์ไพศาล 55 ม.3 
 - ปศุสัตว์ นายสุชิน  ทรัพย์สิน 60/4 ม.8 

3 ด้านการเกษตร 5 ราย  
 - เพาะปลูกพืชสวน, ปุ๋ยหมัก นายทองสุก  ผ่องผาด 53 ม.1 
 - ปลูกผัก (ผักกูด, หน่อไม้) นางประมวล  ดังก้อง 47 ม.4 
 - ปลูกผักพ้ืนบ้าน นางบุญชู  ยิ่งยวด 134 ม.7 
 - ขยายพันธ์ต้นไม้ นายสมนึก  รัตนศรี 127/2 ม.7 
 - การท านาบัว นายทองสุข  เกษรสวัสดิ์ 32 ม.1 

4 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม -  
5 ด้านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี 15 ราย  
 - ขึ้นบ้านใหม่ หมอขวัญ นายอรุณ  นามจันทร์ 66 ม.1 
 - คันกระสุน นายชาญ  เกษรศิริ 41/2 ม.4 
 - กลองยาว นางส าเนา  คงทน 59/1 ม.6 
 - มโหรี นายพา  อยู่คง 64 ม.6 
 - ล าตัด นายสั่ง  แสงโชติ 118/3 ม.7 
 - ละครร้อง นางสาวพรรณี  สินลอยมา 2/4 ม.2 
 - ละครร้อง นางอรพรรณ  จันทร์บุตร 2/4 ม.2 
 - ร าวงย้อนยุค  นางสังวาล  ดังก้อง 108 ม.4 
 - การเล่นสะบ้า นางเสียน  บางรัตน์ 133/3 ม.7 
 - ตะกร้อลอดห่วง นายยวด  ละมัย 116/43 ม.2 
 - หมากลุก นายเสาร์  อบรม 10 ม.4 
 - บุญส่งวิ่งเกวียน นายพิกุล  ค าผ่อง 72 ม.6 
 - ขนมหัวขันหมาก นางสวัสดิ์  อยู่คง 64 ม.6 
 - เกวียนหมาก นางวรรณา  สีขาว 35/5 ม.1 
 - สัปเหร่อ นายสมพงษ ์ เมฆอรุณ 103/1 ม.7 
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ล าดับ ภูมิปัญญา ชื่อ – นามสกุล ที่อยู่ 
6 ด้านศาสนา จริยธรรม 6 ราย  
 - มัคทายก นายสมควร  อบรม 20 ม.4 
 - มัคทายก ต ารายาสมุนไพร นายบุญธรรม  ล าดับชั้น 85/1 ม.6 
 - ไวยาวัจกร นายผูก  สุทธิฮึก 61/3 ม.8 
 - ศาสนพิธี นายละม่อม  หิรัญรัตน์ 21 ม.3 
 - ศาสนพิธี นายสิโรตพ์  มณีปฐมวงค์ 66 ม.8 
 - ศาสนพิธี นายบุญช่วย  นามจันทร์ 61/5 ม.1 

7 ด้านอุตสาหกรรม หัตถกรรม จักรสาน 9 ราย  
 - ลอดช่องสิงคโปร์ นางสัมฤทธิ  วิเชียรวัฒน์ 89 ม.5 
 - จักรสาน นางสุนทร  คงคาล้อม 37/12 ม.6 
 - กรงนก นายเตี่ยม  คงคาล้อม 58 ม.6 
 - ถักโคเชร์ นิตติ้ง นางพรวลัย  เสถียรธนพงศ์ 126/7 ม.2 
 - ซุ่มไก ่ นางชิน  เกษรศิริ 30/1 ม.4 
 - เหรียญโปรยทาน นางสมาน  ล้นล้ า 48/8 ม.4 
 - เหรียญโปรยทาน, การสาน นางจินดา  แก้วประถม 99/1 ม.4 
 - ตัดเย็บเสื้อผ้า นางฉลอม  อยู่คง 106/2 ม.6 
 - ช่างเย็บผ้า นางสมควร  จิตตรง 37/16 ม.6 

8 ด้านสถาปัตยกรรม 4 ราย  
 - ช่างไม ้ นายแก้ว  พิกุลทอง 41/3 ม.3 
 - ก่อสร้าง, งานไม้ นายจรินทร์  จ านงคงทรัพย์ 46/5 ม.6 
 - ก่อสร้าง, งานไม้ นางเพ็ญ  ดังก้อง 59/14 ม.6 
 - ก่อสร้าง,งานไม้ นายค าปัน  เมืองพรม 126/295 ม.2 

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

10 ด้านบริหารจัดการ 1 ราย  
 - ชมรมผู้สูงอายุต าบลทับมา นายผ่อง  หิงสันเทียะ 129/4 ม.8 

11 ด้านกฎหมาย 1 ราย  
 - กฎหมาย ผู้ พิพากษาศาลเยาวชน

สมทบ 
นางสาวเบญจา  ศรีสวัสดิ์ 24 ม.1 
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ล าดับ ภูมิปัญญา ชื่อ – นามสกุล ที่อยู่ 
12 ด้านอาหาร 29 ราย  

 - น้ าพริก, น้ ายาปลาช่อน นางสัน  เกษรศิริ 90 ม.4 
 - น้ าพริกแกงป่า/แกงเผ็ด นางบาง  ทรัพย์สิน 64/2 ม.8 
 - น้ าพริก/แกงเผ็ด นางฉลวย  แก้วประถม 111/1 ม.2 
 - พริกแกง นางเสงี่ยม  ชูเชิด 37/3 ม.3 
 - กะปิ นางแจ๋ว  จิตติรบ ารุง 66/2 ม.8 
 - น้ าพริกกะปิ นางพยอม  สุทธินาค 99 ม.5 
 - กะปิคั่ว นางหวาน  คงทน 21/3 ม.2 
 - น้ าพริกขนมจีน นางสาวสุราตรี  ปลดปลิด 106/1 ม.4 
 - แกงหมูชมวง นางสิน  เนติยันต์ 55/1 ม.6 
 - แกงบอน (สูตรโบราณ) นางล าดวน  พฤกษาชาติ 105/10 ม.4 
 - แกงส้มปลาเรียวเซียว นางหล่อ  สนั่นไหว 104/2 ม.2 
 - แกงไก่หน่อไม้ดอง นางฉลวย  ประทุม 83 ม.7 
 - แกงมะระหมูย่าง นางร าไพ  สุขล้น 104/6 ม.4 
 - แกงไก่กระวาน นางสาววิลัย  นุชเจริญผล 20/11 ม.4 
 - แกงเขียวหวาน นางสาวจรูญ  เมฆอรุณ 103/9 ม.7 
 - แกงคั้วหอยขม นางฉอ้อน  สูงล้น 16 ม.2 
 - ปลาต้มหวาน นายชวน  ชาวนา 99 ม.4 
 - ห่อหมก นางสวลี  สุทธิฮึก 26/26 ม.4 
 - ผัดไทย นางประยูร  สกุลวงษ์ 69/6 ม.8 
 - ผัดไทย นางจินดา  รักสกุล 26/1 ม.3 
 - ส้มต า, ข้าวมัน นางประเทือง  เกษรศิริ 41/3 ม.4 
 - ส้มต า นางส าออย  อบรม 20 ม.4 
 - แคบหมู นางแสวง  ชาวนา 96 ม.7 
 - ย าขาหมูรมควัน นางทัศนีย์  สนั่นไหว 81/3 ม.6 
 - ย าญวน นางปราง  พงษ์คีรี 119/1 ม.2 
 - งอกถ่ัวดอง นางทองเปลว  ยิ้มแย้ม 46/3 ม.1 
 - ข่าดอง นางสุนทร  ทรัพย์สิน 66/3 ม.8 
 - ข่าดอง นางสมควร  นิคมเขตต์ 44 ม.4 
 - เมี่ยงค า นางประนอม  เรืองศิริพัฒน์ 105/9 ม.4 

13 ด้านขนมไทย 10 ราย  
 - ข้าวต้มมัด นางฉลอม  วงษ์สูง 89/9 ม.4 
 - ขนมเทียน นางจวน  เกษรศิริ 63/1 ม.8 
 - มัดใต ้ นางมาก  บุญสุข 44/1 ม.3 
 - ขนมเก้ียมจ้าง นางโฉม  สุทธิฮึก 65/2 ม.8 
 - ข้าวเหนียวแดง นางเจ่ย  รัตนสุนทร 85 ม.4 
 - ข้าวหลาม นางพยอม  ชูเจริญ 61/2 ม.6 
 - ข้าวหลาม นางขิ่ม  ผ่องผาด 14 ม.1 
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ล าดับ ภูมิปัญญา ชื่อ – นามสกุล ที่อยู่ 

 - ขนมมัน นางสาวกานดา  ชูเชิด 107/6 ม.4 
 - เปียกปูน นางสอิ้ง  วงษ์สูง 16/3 ม.1 
 - ลูกจุ่ย นางส าเนา  คงทน 59/1 ม.6 

14 ด้านอื่น ๆ 2 ราย  
 - ดับพิษไฟ นายสายยันต์  ทรัพย์สิน 64 ม.8 
 - เลี้ยงปลากัด นายเกษม  นัทธีเจริญ 1/3 ม.2 

รวมทั้งสิ้น 94 ราย  
ข้อมูล : โดยกองสวัสดิการสังคม เทศบาลต าบลทับมา ณ เดือนตุลาคม 2564 

 

ศูนย์การเรียนรู้การจัดการขยะโดยใช้กระบวนการ ROSES แบบครบวงจร 

ล าดับ ศูนย์การเรียนรู ้ หมู่ที่ 
1 ศูนย์การเรียนรู้แห่งที่ 1 เทศบาลต าบลทับมา 4 
2 ศูนย์การเรียนรู้แห่งที่ 2 โรงเรียนอนุบาลทับมา 4 
3 ศูนย์การเรียนรู้แห่งที่ 3 ชุมชนบ้านขนาบ  1 
4 ศูนย์การเรียนรู้แห่งที่ 4 ชุมชนบ้านแหลมมะขาม 2 
5 ศูนย์การเรียนรู้แห่งที่ 5 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรชุมชนบ้านแหลมมะขาม 2 
6 ศูนย์การเรียนรู้แห่งที่ 6 หมู่บ้านการเคหะเอ้ืออาทร ระยอง 2 
7 ศูนย์การเรียนรู้แห่งที่ 7 หมู่บ้านโมเดิร์นซิตี้ 3 
8 ศูนย์การเรียนรู้แห่งที่ 8 ชุมชนหนองมะหาด 3 
9 ศูนย์การเรียนรู้แห่งที่ 9 วัดทับมา 4 

10 ศูนย์การเรียนรู้แห่งที่ 10 โรงเรียนประภัสสรคุณธรรม 4 
11 ศูนย์การเรียนรู้แห่งที่ 11 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรชุมชนบ้านเขาไผ่ 5 
12 ศูนย์การเรียนรู้แห่งที่ 12 บริษัท ทีแอลเอส โฟลคลิฟ จ ากัด 5 
13 ศูนย์การเรียนรู้แห่งที่ 13 ชุมชนบ้านแหลมทองหลาง 6 
14 ศูนย์การเรียนรู้แห่งที่ 14 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรชุมชนบ้านหนองโพรง 6 
15 ศูนย์การเรียนรู้แห่งที่ 15 ชุมชนบ้านเขาโบสถ์ 7 
16 ศูนย์การเรียนรู้แห่งที่ 16 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรชุมชนบ้านเขาโบสถ์ 7 
17 ศูนย์การเรียนรู้แห่งที่ 17 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรชุมชนบ้านสะพานหิน 8 
18 ศูนย์การเรียนรู้แห่งที่ 18 ชุมชนบ้านสะพานหิน 8 
19 ศูนย์การเรียนรู้แห่งที่ 19 ตลาดนัดหนองโพรง 6 
20 ศูนย์การเรียนรู้แห่งที่ 20 โรงเรียนชุมชนวัดทับมา 4 
21 ศูนย์การเรียนรู้แห่งที่ 21 กลุ่มส่งเสริมอาชีพผู้เลี้ยงชันโรงชุมชนบ้านทับมา 4 

  22    ศูนย์การเรียนรู้แห่งที่ 22 ชุมชนทับมา                                                                  4 
  23    ศูนย์การเรียนรู้แห่งที่ 23 บริษัท คลีนมหานคร จ ากัด                                                7 

ข้อมูล :  โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลต าบลทับมา ณ เดือนตุลาคม 2564 
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โครงสร้างพ้ืนฐาน 
การคมนาคม    1) ทางหลวงแผ่นดิน มีจ านวน 2 สายที่บางส่วนอยู่ในพ้ืนที่ 
    2) ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 36 (สายบางนา-ตราด) เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

    3) ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 3136 (เลี่ยงเมืองระยอง) เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
         4) ทางหลวงชนบท มีจ านวน 1 สาย ที่บางส่วนอยู่ในพ้ืนที่ 
    5) ทางหลวงชนบท จ านวน 1 สาย ที่บางส่วนอยู่ในพ้ืนที่ 
     (1) ทางหลวงชนบทหมายเลข 4006 (สายหนองสนม-คลองช้างตาย)  
     เป็นถนนแอสฟัสท์ติกคอนกรีต ถนนตามแนวทางสาธารณะประโยชน์ 
     (2) ทางหลวงชนบทหนองมะหาด   
      6) ทางหลวงท้องถิ่น จ านวน 235 สาย ประกอบด้วย ประกอบด้วย ของเดิมที่ลงทะเบียน
ไว้และได้รับการอนุมัติเป็นทางหลวงท้องถิ่น จ านวน 214 สาย อยู่ระหว่างด าเนินการขอขึ้นทะเบียน จ านวน 
21 สาย 

      
 
  

ชุมชน 
ประเภทถนน (สาย) รวม

(สาย) คสล. แอสฟัสติก 
คอนกรีต 

ลูกรัง แอสฟัสติกคอนกรีต
และ คสล. 

คสล. 
และลูกรัง 

บ้านขนาบ หมู่ที่ 1 28 3 2 - - 33 
บ้านแหลมมะขาม หมู่ที่ 2 30 8 - - - 38 
บ้านหนองมะหาด หมู่ที่ 3 33 - 3 - - 36 
บ้านทับมา หมู่ที่ 4 41 6 3 2 - 52 
บ้านเขาไผ่ หมู่ที่ 5 7 1 1 2 - 11 
บ้านแหลมทองหลาง หมู่ที่ 6 23 3 2 - - 28 
บ้านเขาโบสถ์ หมู่ที่ 7 29 8 1 2 - 40 
บ้านสะพานหิน หมู่ที่ 8 3 5 1 2 1 12 

รวม 194 34 13 8 1 250 
ข้อมูล : โดยกองช่าง เทศบาลต าบลทับมา ณ เดือนตุลาคม 2564 
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ข้อมูลจ านวนบุคลากรของเทศบาลต าบลทับมา 

ล าดับ ต าแหน่ง จ านวน (คน) 
1 ปลัดเทศบาลต าบลทับมา 1 
2 รองปลัดเทศบาลต าบลทับมา 1 
3 ต าแหน่งในส านักปลัดเทศบาล 26 
4 ต าแหน่งในกองการเจ้าหน้าที่ 6 
5 ต าแหน่งในกองยุทศาสตร์และงบประมาณ 13 
6 ต าแหน่งในกองคลัง 18 
7 ต าแหน่งในกองช่าง 23 
8 ต าแหน่งในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 28 
9 ต าแหน่งในกองการศึกษา 29 

10 ต าแหน่งในกองสวัสดิการสังคม 15 
11 ต าแหน่งในหน่วยตรวจสอบภายใน 4 

รวม 164 

ระดับการศึกษาของบุคลากรเทศบาลต าบลทับมา 

ล าดับ ระดับการศึกษา จ านวน (คน) 
1 ประถมศึกษา 11 
2 มัธยมศึกษาตอนต้น 12 
3 มัธยมศึกษาตอนปลาย 16 
4 ระดับ ปวช. 4 
5 ระดับ ปวส. 30 
6 ระดับปริญญาตรี 78 
7 ระดับปริญญาโท 13 

ข้อมูล : โดยงานกองการเจ้าหน้าที่ ณ เดือนตุลาคม 2564 
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ข้อมูลรายได้เทศบาล 

 รายได้ของเทศบาลต าบลทับมา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (วันที่ 1 ตุลาคม  
2563 – 30 กันยายน 2564) รวมทั้งสิ้น  185,960,902.09 บาท แยกได้ดังนี้      

  - รายรับจริง (รวมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)  จ านวน    187,520,634.65 บาท 
    - รายจ่ายจริง      จ านวน    152,089,646.81 บาท 

 - เงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2564   จ านวน   134,171,555.63 บาท   
 - เงินทุนส ารองเงินสะสม     จ านวน    80,322,534.26 บาท 

ตารางเปรียบเทียบรายรับ - รายจ่าย และเงินสะสม ปี พ.ศ. 2560 –  ตุลาคม 2564     

ปีงบประมาณ พ.ศ. 
งบประมาณ 

รายรับ รายจ่าย เงินสะสม 
2560 170,346,936.66 141,445,764.55 58,790,605.92 
2561 197,403,547.24 145,975,081.57 84,487,532.23 
2562 200,922,762.72 145,351,892.84 128,745,130.49 
2563 175,961,728.82 167,373,423.52 134,445,794.52 
2564 187,520,634.65 153,649,379.37 134,171,555.63     

ส่วนที่  2 ยุทธศาสตร์และจ านวนโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ไปสู่การปฏิบัติ  
 การน าโครงการไปด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รวมจ่ายเงินสะสม ระหว่างเดือน   
 (ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564) 

ยุทธศาสตร์ 

จ านวนโครงการ 
จ านวนโครงการที่ จ านวนโครงการ 

ปรากฏอยู่ในแผน ที่ได้ปฏิบัติ 
1. ด้านการพัฒนาการเมือง การบริหาร ข้อมูลข่าวสารและ  
    เทคโนโลยีสารสนเทศ 

16 16 

2. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และแหล่งน้ า 75 42 

3. ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 30 30 
4. ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการระบบสาธารณสุขทรัพยากร    
    ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

34 33 

5. ด้านการพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา การกีฬา ศาสนา ศิลปะ    
   วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

37 31 

6. ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 6 6 

     7. ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 11 10 

รวม 209 168 

จ านวนโครงการที่ได้ปฏิบัติคดิเป็นร้อยละ  80.38  
ของจ านวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

 



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ด ีและการมีส่วนร่วมของประชาชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม และการเมือง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมือง การบริหารข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ

แนวทางการพัฒนา 1.1 สนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการท้องถ่ิน ภายใตก้ารปกครองในระบอบประชาธิปไตย

แผนงานบริหารงานทั่วไป

1 โครงการสนับสนุน
การเลือกต้ัง

สนับสนุนการเลือกต้ังทุก
ระดับ เช่น ระดับหมู่บ้าน 
ระดับท้องถิ่น และ
ระดับประเทศ ส าหรับจ่าย
เป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ัง
ทั่วไปหรือเลือกต้ังซ่อมสมาชิก

4,000,000 ต.ค.63-
ก.ย.64

28 มี.ค.64 1,894,244.14 2,105,755.86
 

เบกิจ่าย คงเหลือ

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

ระยะเวลา
ตามแผนฯ

ล าดบั โครงการ/กิจกรรม

หมายเหตุ

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม

งบประมาณ 
(บาท)

โอนลด (-) อยู่
ระหว่าง

ด าเนินการ

ยังไม่ได้
ด าเนินการ

เปน็ไป
ตาม
แผน

การด าเนินงาน

ไม่
เปน็ไป
ตาม
แผน

โอนเพ่ิม (+) วันที่
ด าเนินการ

52 ยุทธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาการเมือง การบริหารข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ



กิจกรรมที่ 1 กิจกรรม
จิตอาสาบ าเพ็ญ
สาธารณประโยชน์
ในพื้นที่ต าบลทับมา บริเวณ
วัดทับมา, บริเวณท่อระบาย
น้ าหน้าอู่ระยองยนต์ 
หมู่ที่ 2 และบริเวณศาลา
อเนกประสงค์
บ้านสะพานหิน หมู่ที่ 8 
จ านวน 50 คน

12,000 ต.ค.63-
ก.ย.64

- 0.00 12,000.00   กิจกรรมที่ 1 จติอาสา
บ าเพ็ญสาธารณ
ประโยชน์ไม่ได้
ด าเนินการเนื่องจาก
สถานการณ์โควดิ-19
และขอยกเลิกตาม
บันทึกข้อความ
กองการเจา้หน้าที่
ที่ รย 54108/43
ลงวนัที่ 20 ก.ค. 64

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรม
เทิดพระเกียรติ จ้างท า
แบ็คดรอปเทิดพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระ
ปรเมนทรรามาธิบดี ศรี
สินทรมหาวชิราลงกรณ 
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 
รัชกาลที่ 10

18,000 28 ก.ค.64
 ด าเนิน
กิจกรรมที่ 2
คือ กิจกรรม
เทิดพระเกยีรติ

18,000.00 0.00  

ระยะเวลา
ตามแผนฯ

การด าเนินงาน

โครงการสนับสนุน
ศูนย์พระมหาชนก
เทศบาลต าบลทับมา

2

ล าดบั โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
โอนลด (-)

หมายเหตุ

วันที่
ด าเนินการ

เบกิจ่าย คงเหลือ
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

อยู่
ระหว่าง

ด าเนินการ

ยังไม่ได้
ด าเนินการ

เปน็ไป
ตาม
แผน

ไม่
เปน็ไป
ตาม
แผน

โอนเพ่ิม (+)

53 ยุทธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาการเมือง การบริหารข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ



3 โครงการเสริมสร้าง
การเรียนรู้ตามรอย
พ่อหลวง

จัดอบรมและศึกษาดูงาน
ให้แก่ เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนในเขตพื้นที่ต าบล
ทับมา เพื่อศึกษาเรียนรู้ถึง
พระราชประวัติ 
พระราชกรณียกิจ และ
แนวทางพระราชด าริ ตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ 
พอเพียงของพ่อหลวง จ านวน
 100 คน ในรูปแบบ 
E-Book ส่ืออิเล็กทรอ นิกส์ 
(E-book) เผยแพร่ในเว็ปไซต์
ของเทศบาล

50,000 ต.ค.63-
ก.ย.64

27-29 
ก.ย.64

0.00 50,000.00  
ขออนุมัติปรับเปล่ียน
การจดัท ารูปแบบ
โครงการเป็นส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์
(E-book) ตาม
บันทึกข้อความ
กองการเจา้หน้าที่
ที่ รย 54108/58
ลว. 2 ก.ย. 2564

โอนลด (-)

หมายเหตุ

วันที่
ด าเนินการ

เบกิจ่าย คงเหลือ
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

อยู่
ระหว่าง

ด าเนินการ

ยังไม่ได้
ด าเนินการ

เปน็ไป
ตาม
แผน

ระยะเวลา
ตามแผนฯ

การด าเนินงาน

งบประมาณ 
(บาท)

ล าดบั โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม

ไม่
เปน็ไป
ตาม
แผน

โอนเพ่ิม (+)
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4 โครงการหลักธรรม
กับการสร้างความ
ปรองดองสมานฉันท์

จัดอบรมให้แก่ นักเรียน 
ประชาชนในเขตพื้นที่ต าบล
ทับมา คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภาฯ ผู้น าชุมชน 
เจ้าหน้าที่เทศบาลต าบลทับ
มา เพื่อส่งเสริมความรัก
ความสามัคคี จ านวน 100 
คน

30,000 ม.ค.-มี.ค.
64 แก้ไข
แผนฯ 

คร้ังที่ 1 
เป็น เม.ย.-
มิ.ย.64

25 มิ.ย.64 12,500.00 17,500.00  

5 โครงการอบรมให้
ความรู้ด้านกฎหมาย
 แก่คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภา พนักงาน
เทศบาลและผู้น า
ชุมชน

จัดอบรมให้ความรู้แก่คณะ
ผู้บริหาร สมาชิกสภา 
พนักงานเทศบาล และผู้น า
ชุมชนให้มีความรู้เกี่ยวกับ
กฎหมาย

30,000 4,756 พ.ย.63-
ม.ค.64

3 พ.ย.63 25,244.00 0.00  

6 โครงการเสริมสร้าง
การป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต
ในการปฏิบัติงาน

จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
การเสริมสร้างการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตใน
การปฏิบัติงานให้แก่ผู้บริหาร
 สมาชิกสภา พนักงาน
เทศบาล

0 25,000 ก.ค.64-
ก.ย.64

14 ก.ย.64 11,700.00 10,556.25   แผนการด าเนินงาน
เพิ่มเติม ฉบับที่ 2
โอนมาต้ังจ่าย
เป็นรายการใหม่
คร้ังที่ 8/2564
เมื่อวันที่ 5
กรกฎาคม 2564

ระยะเวลา
ตามแผนฯ

ล าดบั โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
โอนลด (-)

หมายเหตุ

วันที่
ด าเนินการ

เบกิจ่าย คงเหลือ
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

อยู่
ระหว่าง

ด าเนินการ

ยังไม่ได้
ด าเนินการ

โอนเพ่ิม (+) เปน็ไป
ตาม
แผน

ไม่
เปน็ไป
ตาม
แผน

การด าเนินงาน
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แผนงานสังคมสงเคราะห์

1 โครงการสตรีทับมา
ยุคใหม่ใส่ใจ
ส่ิงแวดล้อม

จัดอบรมให้ความรู้เชิง
อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมให้กับ
คณะกรรมพัฒนาสตรี 
จ านวน 80 คน

30,000 ก.พ.-เม.ย.
64 แก้ไข
แผนฯ 

คร้ังที่ 1 
เป็น ก.พ.-
มิ.ย.64

18-19 
มิ.ย.64

30,000.00 0.00  

2 โครงการอบรมเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
และศึกษาดูงาน
คณะกรรมการชุมชน
 และผู้น าชุมชน

จัดอบรมให้ความรู้และศึกษา
ดูงานของคณะกรรมการ
ชุมชน จ านวน 120 คน

400,000 ต.ค..63-
ธ.ค.63

12-13 
พ.ย.63

400,000.00 0.00  

ล าดบั โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
โอนลด (-) โอนเพ่ิม (+)

ระยะเวลา
ตามแผนฯ คงเหลือ

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

อยู่
ระหว่าง

ด าเนินการ

ยังไม่ได้
ด าเนินการ

เปน็ไป
ตาม
แผน

ไม่
เปน็ไป
ตาม
แผน

วันที่
ด าเนินการ

เบกิจ่าย

การด าเนินงาน หมายเหตุ
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 จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น
แบบมีส่วนร่วม ในรูปแบบ
เวทีประชุมจัดท าแผนใน
ระดับต าบล แก่ประชาชน 
และผู้ที่เกี่ยวข้อง

30,000 ต.ค.63-ม.ค.
64

แก้ไขแผนฯ 
คร้ังที่ 1 เป็น
ก.พ.64 - 
พ.ค.64

คร้ังที่ 3 เป็น
มิ.ย.64-ก.ย.

64

- 0.00 30,000.00   ไม่ได้ด าเนินการ
เนื่องจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัส
โควดิ-19

 2.กิจกรรมอบรมออนไลน์
ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์
(E-learning)

1-31 ส.ค.
64

0.00  
ได้ปรับรูปแบบการ
อบรมเป็นการจดัท าส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ 
(E-learning) โดยไม่ใช้
งบประมาณ ประกอบ
กับสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคไวรัสโค
โรนา-2019 
(COVID-19) ใน
ปัจจบุันที่มีแนวโน้ม
ความเส่ียงสูง

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ล าดบั โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)

หมายเหตุ

วันที่
ด าเนินการ

เบกิจ่าย

การด าเนินงาน

1  โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
จัดท าแผนพัฒนา
เทศบาลต าบลทับมา

คงเหลือ
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

อยู่
ระหว่าง

ด าเนินการ

ยังไม่ได้
ด าเนินการ

เปน็ไป
ตาม
แผน

ไม่
เปน็ไป
ตาม
แผน

โอนเพ่ิม (+)โอนลด (-)
ระยะเวลา
ตามแผนฯ
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แผนงานบริหารงานทั่วไป

1 โครงการ
ประชาสัมพันธ์ผล
การด าเนินงานและ
กิจการของเทศบาล

จัดท าวารสาร เอกสาร
ประชาสัมพันธ์ แผ่นพับ
วีดีทัศน์ จัดท า/ปรับปรุง
เว็บไซด์

400,000 ต.ค.63-
ม.ค.64

แก้ไขแผนฯ
 คร้ังที่ 1 

เป็น
ต.ค.63 - 
ก.ย.64

11 มิ.ย.64 396,000.00 4,000.00  
กันเงินแบบก่อหนี้ผูกพัน
เบิกจา่ยตัดปีงบประมาณ
สัญญาเลขที่ 
150/2564
(CNTR-0308/64)
วนัที่ 11 มิ.ย.2564

2 โครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพบริการ
ตามพระราชบัญญัติ
การอ านวยความ
สะดวกในการ
พิจารณาอนุญาต
ของทางราชการ พ.ศ.
 2558

จัดท าคู่มือบริการประชาชน 
ส าหรับเผยแพร่และเป็นแนว
ทางการติดต่อรับการบริการ
ของหน่วยงาน

100,000 ต.ค.63-
ธ.ค.63

แก้ไขแผนฯ
 คร้ังที่ 1 

เป็น
ต.ค.63 - 
มี.ค.64

29 ม.ค.64 100,000.00 0.00  

แนวทางการพัฒนา 1.2 สนับสนุนและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารกิจการองค์กร

ระยะเวลา
ตามแผนฯ

การด าเนินงาน หมายเหตุ

วันที่
ด าเนินการ

เบกิจ่าย คงเหลือ
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

อยู่
ระหว่าง

ด าเนินการ

ยังไม่ได้
ด าเนินการ

เปน็ไป
ตาม
แผน

ไม่
เปน็ไป
ตาม
แผน

ล าดบั โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
โอนลด (-) โอนเพ่ิม (+)
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3 โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ประชาสัมพันธ์ท้องถิ่น

ผลิตส่ือประชาสัมพันธ์งาน
บริการเทศบาล ในรูปแบบ
วีดีทัศน์ เพิ่มช่องทางการ
ประชาสัมพันธ์โครงการ/
กิจกรรมของเทศบาล
กว้างมากยิ่งขึ้น

200,000 ต.ค.63-
ก.ย.64

18 พ.ย.63
 17 ธ.ค.63
 6 ม.ค.64 
13 พ.ค.64
 4 มิ.ย.64  
 5 ก.ค.64  
 3 ส.ค.64  
 9 ก.ย.64

200,000.00 0.00  
เบิกจา่ยทุกเดือนกันเงิน
แบบก่อหนี้ผูกพัน/
เบิกจา่ยตัดปีงบประมาณ
เลขที่สัญญา
15/2564
CNTR-0020/64
วนัที่ 15 ต.ค.2564

4 โครงการอบรมข้อมูล
ข่าวสารตาม
พระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารของ
ทางราชการ พ.ศ. 
2540

จัดอบรมให้ความรู้ข้อมูล
ข่าวสารตามพระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารของทาง
ราชการ พ.ศ. 2540 แก่
ประชาชน

25,000 ต.ค.63-
ธ.ค.63

4 พ.ย.63 24,862.00 138.00  

5 โครงการอบรมเพื่อ
การปรับเปล่ียนสู่
องค์กรดิจิทัล

จัดอบรมให้ความรู้การใช้
คอมพิวเตอร์และระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศแก่
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา 
และพนักงานเทศบาล

30,000 พ.ย.63-
ม.ค.64

แก้ไขแผนฯ
 คร้ังที่ 1 

เป็น
ก.พ.64 - 
มิ.ย.64

13-14 
พ.ค.64

23,050.00 6,950.00  

โอนเพ่ิม (+)
ระยะเวลา
ตามแผนฯ

การด าเนินงาน

ยังไม่ได้
ด าเนินการ

เปน็ไป
ตาม
แผน

ไม่
เปน็ไป
ตาม
แผน

ล าดบั โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
โอนลด (-)

หมายเหตุ

วันที่
ด าเนินการ

เบกิจ่าย คงเหลือ
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

อยู่
ระหว่าง

ด าเนินการ
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6 สร้างความเข้มแข็ง และเพ่ิมขีดความสามารถของภาคพานิชยกรรม และภาคการบริการสู่การแข่งขันในระดบัสากล
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ส่งเสริมการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมเข้าสู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์ ควบคู่กับการแข่งขันในระดบัสากล
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาอุตสาหกรรมที่เปน็มิตร และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทุกดา้นอย่างสมดลุและยั่งยืน
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและแหล่งน้้า
แนวทางการพัฒนา 2.4 ก่อสร้างปรับปรุงบ้ารุงรักษา อาคาร สวนสาธารณะ สถานที่พักผ่อน และปรับปรุงภมูิทัศน์
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

1 โครงการก่อสร้าง
อาคารอเนกประสงค์ 
(หลังที่ 2) ชุมชนบ้าน
ทับมา หมู่ที่ 4 ต าบล
ทับมา อ าเภอเมือง 
จังหวัดระยอง

ด าเนินการก่อสร้างอาคารฯ
ขนาดกว้าง 18.00 เมตร 
ยาว 20.00 เมตร จ านวน
5 ชั้น จ านวน 1 อาคาร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
1,800.00 ตารางเมตร
รายละเอียดตามแบบแปลน
ของทางราชการ

28,000,000 ต.ค.63-
ก.ย.64

0.00 28,000,000.00
 

กันเงินแบบไม่ก่อ
หนี้ผูกพัน/ตามมติที่
ประชุมสภาเทศบาล
สมัยสามัญ
สมัยที่ 2/2564
เมื่อวนัที่ 16
สิงหาคม 2564

รายงานผลการด้าเนินงานโครงการตามแผนการด้าเนินงาน ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลต้าบลทับมา อ้าเภอเมอืงระยอง จังหวัดระยอง

ล้าดบั โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
โอนลด (-) โอนเพ่ิม (+)

ระยะเวลา
ตามแผนฯ

การด้าเนินงาน หมายเหตุ

วันที่
ด้าเนินการ

เบกิจ่าย คงเหลือ
ด้าเนินการ
แล้วเสร็จ

อยู่
ระหว่าง

ด้าเนินการ

ยังไม่ได้
ด้าเนินการ

เปน็ไป
ตาม
แผน

ไม่
เปน็ไป
ตาม
แผน

60 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและแหล่งน้ า



2 โครงการก่อสร้างพื้น
คอนกรีตเสริมเหล็ก
พร้อมปูแผ่นยาง
สังเคราะห์สนามออก
ก าลังกายกลางแจ้ง
ส าหรับบุคคลทั่วไป
และผู้สูงอายุ
สวนสาธารณะ
ประโยชน์บ้านขนาบ 
หมู่ที่ 1 ต าบลทับมา 
อ าเภอเมือง จังหวัด
ระยอง

ด าเนินการก่อสร้าง พื้นที่
คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมปู
แผ่นยางสังเคราะห์ มีพื้นที่
ด าเนินการไม่น้อยกว่า 
300.00 ตารางเมตร 
รายละเอียดตามแบบ
แปลนของทางราชการ

674,000 ธ.ค.63-
พ.ค.64 

แก้ไขแผนฯ 
คร้ังที่ 1 

เป็น ธ.ค.63
-พ.ค.63 

แก้ไขแผนฯ 
คร้ังที่ 2 
เป็น พ.ย.

63-ก.ค.64
 แก้ไขแผนฯ 

คร้ังที่ 3 
เป็น ส.ค.-
ก.ย.64

468,000.00 206,000.00   กันเงินแบบก่อหนี้
ผูกพันตามสัญญา
เลขที่ 4/2564
(CNTR-0429/64)
วนัที่ 27 สิงหาคม
2564

โอนเพ่ิม (+)

หมายเหตุ

วันที่
ด้าเนินการ

เบกิจ่าย คงเหลือ
ด้าเนินการ
แล้วเสร็จ

อยู่
ระหว่าง

ด้าเนินการ

ยังไม่ได้
ด้าเนินการ

เปน็ไป
ตาม
แผน

ไม่
เปน็ไป
ตาม
แผน

ระยะเวลา
ตามแผนฯ

การด้าเนินงาน

ล้าดบั โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
โอนลด (-)

61 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและแหล่งน้ า



3 โครงการก่อสร้างพื้น
คอนกรีตเสริมเหล็ก
พร้อมปูแผ่นยาง
สังเคราะห์สนามออก
ก าลังกายกลางแจ้ง
ส าหรับบุคคลทั่วไป
และผู้สูงอายุ
สวนสาธารณะ
ประโยชน์บ้านแหลม
มะขาม หมู่ที่ 2
ต าบลทับมา อ าเภอ
เมือง
จังหวัดระยอง

ด าเนินการก่อสร้าง พื้นที่
คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมปู
แผ่นยางสังเคราะห์ มีพื้นที่
ด าเนินการไม่น้อยกว่า 
300.00 ตารางเมตร 
รายละเอียดตามแบบ
แปลนของทางราชการ

674,000 พ.ย.63-
ม.ค.64

แก้ไขแผน
คร้ังที่ 1

เป็น ธ.ค.63
-พ.ค.64

แก้ไขแผนฯ
คร้ังที่ 2

เป็น พ.ย.63-
พ.ค.64

แก้ไขแผนฯ
คร้ังที่ 3

เป็น มิ.ย.-
ก.ย.64

469,000.00 205,000.00   กันเงินแบบก่อหนี้
ผูกพันตามสัญญา
เลขที่ 3/2564 
(CNTR-0428/64)
วนัที่ 27 สิงหาคม
2564

4 โครงการปรับปรุง
ระบบระบายน้ า
โรงเรียนอนุบาลทับมา

ด าเนินการปรับปรุงระบบ
ระบายน้ าโรงเรียนอนุบาล
ทับมาโดยท าการก่อสร้าง
รางระบายน้ าคอนกรีต
เสริมเหล็ก ยาว 8.50 เมตร
พร้อมบ่อพักคอนกรีต
เสริมเหล็ก จ านวน 1 บ่อ

102,000 ส.ค.64-
ก.ย.64

102,000.00 0.00  
โอนมาต้ังจา่ยเป็น
รายการใหม่ คร้ังที่
10/2564 เมื่อ
วนัที่ 10 ส.ค.2564
กันเงินแบบก่อหนี้
ผูกพันตามสัญญา
เลขที่ 220/2564 
(CNTR-0494/64)
วนัที่ 28 กันยายน
2564

ล้าดบั โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
โอนลด (-) โอนเพ่ิม (+)

ระยะเวลา
ตามแผนฯ

การด้าเนินงาน หมายเหตุ

วันที่
ด้าเนินการ

เบกิจ่าย คงเหลือ
ด้าเนินการ
แล้วเสร็จ

อยู่
ระหว่าง

ด้าเนินการ

ยังไม่ได้
ด้าเนินการ

เปน็ไป
ตาม
แผน

ไม่
เปน็ไป
ตาม
แผน

62 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและแหล่งน้ า



1 โครงการสนับสนุน
ศูนย์ปฏิบัติการป้องกัน
และปราบปราม
ยาเสพติดเทศบาล
ต าบลทับมา

สนับสนุนกิจการ ศป.ปส.ทต.
ทับมา เช่น การประชาสัมพันธ์
สนับสนุนการด าเนินการ
กิจกรรมชมรม TO BE
NUMBER ONE รณรงค์
ป้องกันยาเสพติดสนับสนุน
การต้ังจุดตรวจ

80,000 ต.ค.63-
ก.ย.64

30-พ.ย.-63 16,900.00 63,100.00  
- ด าเนินการตาม
หนังสือส่ังการจาก
อ าเภอเมืองระยอง
ประกอบกับ
สถานการณ์โควดิ-19

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

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ด ีและการมีส่วนร่วมของประชาชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม และการเมือง ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

แนวทางการพัฒนา 3.1 ปอ้งกันและแก้ไขปญัหายาเสพตดิ เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ล าดบั โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
โอนลด (-) โอนเพ่ิม (+)

ระยะเวลา
ตามแผนฯ

การด าเนินงาน

หมายเหตุวันที่
ด าเนินการ

เบกิจ่าย คงเหลือ
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

อยู่
ระหว่าง

ด าเนินการ

ยังไม่ได้
ด าเนินการ

เปน็ไป
ตาม
แผน

ไม่
เปน็ไป
ตาม
แผน

63 ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต



2 โครงการขอรับเงิน
อุดหนุนเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพในการ
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดของ
ศูนย์ปฏิบัติการป้องกัน
และปราบปรามยาเสพ
ติด อ าเภอเมืองระยอง 
(ศป.ปส.อ.เมืองระยอง)
 ประจ าปีงบประมาณ 
2564

อุดหนุนโครงการขอรับเงิน
อุดหนุนเพื่อเพิ่มศักยภาพใน
การป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดของศูนย์อ านวยการ
ป้องกันและปราบปรามยา
เสพติดอ าเภอเมืองระยอง

240,000 พ.ย.63-
ม.ค.64

แก้ไขแผนฯ
คร้ังที่ 2 

เป็น
พ.ย.63-
มี.ค.64

5 ก.พ.64 240,000.00 0.00  
ตามรายงาน
ผลการด าเนิน
โครงการฯ
หนังสืออ าเภอเมอืง
ระยอง ที ่
รย 0118/
4210 ลว. 
25 ตุลาคม 
2564

โอนลด (-) โอนเพ่ิม (+)
ไม่

เปน็ไป
ตาม
แผน

ระยะเวลา
ตามแผนฯ

การด าเนินงาน

หมายเหตุวันที่
ด าเนินการ

เบกิจ่าย คงเหลือ
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

อยู่
ระหว่าง

ด าเนินการ

ยังไม่ได้
ด าเนินการ

เปน็ไป
ตาม
แผน

ล าดบั โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)

64 ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต



1 โครงการ 3 ป. 
ปลอดภัยอัคคีภัย

จัดอบรมให้แก่บุคลากร 
สถานประกอบการ 
ส่วนราชการ องค์กรการกุศล
และเจ้าหน้าที่เทศบาลต าบล
ทับมา เพื่อให้ความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การป้องกันและระงับ
อัคคีภัยในสถานประกอบการ
จ านวน 60 คน

30,000 พ.ย.63-
ม.ค.64 

แก้ไขแผนฯ
 คร้ังที่ 1 
เป็น ก.พ.-
มิ.ย.64

30-มิ.ย.-64 30,000.00 0.00  

2 โครงการจุดบริการ
ประชาชนเพื่อป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทาง
จราจรช่วงเทศบาล
ปีใหม่

จัดต้ังจุดตรวจ/จุดบริการใน
ช่วงเทศกาลปีใหม่เพื่อสร้าง
ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน ป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุจราจรทางถนน
จ านวน 100 คน

30,000 พ.ย.63-
ม.ค.64

29 ธ.ค.63-
4 ม.ค.64

16,000.00 14,000.00  

3 โครงการจุดบริการ
ประชาชนเพื่อป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทาง
จราจรช่วงเทศกาล
สงกรานต์

จัดต้ังจุดตรวจ/จุดบริการ 
ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 
เพื่อสร้างความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน ป้องกัน
และลดอุบัติเหตุจราจรทาง
ถนน จ านวน 100 คน

30,000 มี.ค.64-
พ.ค.64

9-16 
เม.ย.64

16,000.00 14,000.00  

แนวทางการพัฒนา 3.2 จัดระบบปอ้งกัน และบรรเทาสาธารณภยัเพ่ือสร้างความปลอดภยัในฃีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ล าดบั โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
โอนลด (-) โอนเพ่ิม (+)

ระยะเวลา
ตามแผนฯ

การด าเนินงาน

หมายเหตุวันที่
ด าเนินการ

เบกิจ่าย คงเหลือ
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

อยู่
ระหว่าง

ด าเนินการ

ยังไม่ได้
ด าเนินการ

เปน็ไป
ตาม
แผน

ไม่
เปน็ไป
ตาม
แผน

65 ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต



4 โครงการช่วยเหลือ
ประชาชน

ด าเนินการให้ความช่วยเหลือ
ประชาชนในพื้นที่ต าบล
ทับมา ด้านสาธารณภัย 
ด้านการส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิต และด้านการ
ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ

50,000 150,000 ต.ค.63-
ก.ย.64

0.00 200,000.00
 

ไม่ได้ด าเนินการ
เนื่องจากไม่เกิด
เหตุสาธารณภัย
ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย
วา่ด้วยค่าใช้จา่ยเพือ่
ช่วยเหลือประชาชน
ตามอ านาจหน้าที่
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2560 และที่แก้ไข
เพิม่เติม

5 โครงการเตรียมความ
พร้อมและป้องกัน
ปัญหาน้ าท่วม

ด าเนินการเตรียมความพร้อม
ในการป้องกันปัญหาน้ าท่วม
ในพื้นที่ต าบลทับมา

50,000 มิ.ย.-ก.ย.64 29-ก.ย.-64 34,680.00 15,320.00  

6 โครงการฝึกซ้อมแผน
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

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

50,000 ธ.ค.63-
ก.พ.64 

แก้ไขแผนฯ
 คร้ังที่ 1 
เป็น มี.ค.-
มิ.ย.64 

แก้ไขแผนฯ
 คร้ังที่ 3 
เป็น ก.ค.-
ก.ย.64

0.00 50,000.00  
ตามบันทึกข้อความ
งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
ที่ รย 54101/778
วนัที่ 20 กันยายน
2564 เนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่
ระบาดของ
โรคติดเชื้อ
ไวรัสโควดิ-19

หมายเหตุวันที่
ด าเนินการ

เบกิจ่าย คงเหลือ
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

อยู่
ระหว่าง

ด าเนินการ

ยังไม่ได้
ด าเนินการ

เปน็ไป
ตาม
แผน

ล าดบั โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
โอนลด (-) โอนเพ่ิม (+)

ไม่
เปน็ไป
ตาม
แผน

ระยะเวลา
ตามแผนฯ

การด าเนินงาน

66 ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต



ด าเนินกจิกรรม ดังนี้
- กจิกรรมที ่1 ตกแต่งสถานที ่
ประดับธงชาติไทยร่วมกบัธงอกัษร
พระปรมาภไิธย ว.ป.ร. พร้อมประดับ
ผ้าระบายสีเหลืองและผ้าระบาย
สีขาว ณ อาคารเทศบาลต าบลทับมา,
อาคารอเนกกประสงค์เทศบาลต าบล
ทับมา,บริเวณร้ัวโรงเรียนอนุบาล
ทับมาและโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลทับมาและจดัสถานที่
ประดับพระบรมฉายาลักษณ์
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร-
รามาธิบดีศรีสินทร
มหาวชิราลงกรณฯ
พระวชิรเกล้าเจา้อยูห่วั ณ
อาคารส านักงานเทศบาล
ต าบลทับมา

87,600 พ.ค.-ส.ค.64 1-31
ก.ค.64

35,240.00 52,360.00
 

-กิจกรรมที่ 2 พิธถีวายเคร่ือง
ราชสักการะและพิธจีดุเทียนชัย
ถวายพระพรชัยมงคล
ณ โรงเรียนชุมชนวดัทับมา 
จ านวน 300 คน

212,400 พ.ค.-ส.ค.64 0.00 212,400.00
 

ไม่ได้ด าเนินการ
เนื่องจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัส
โควดิ-19

แนวทางการพัฒนา 3.3 พัฒนาคุณภาพชีวิตและจัดสวัสดกิารสังคมอย่างเสมอภาคและทั่วถึง

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ล าดบั โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
โอนลด (-) โอนเพ่ิม (+)

ระยะเวลา
ตามแผนฯ

การด าเนินงาน

หมายเหตุวันที่
ด าเนินการ

เบกิจ่าย คงเหลือ
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

อยู่
ระหว่าง

ด าเนินการ

ยังไม่ได้
ด าเนินการ

เปน็ไป
ตาม
แผน

ไม่
เปน็ไป
ตาม
แผน

1 โครงการวันเฉลิม
พระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จ
พระปรเมนทร
รามาธิบดีศรีสินทร
มหาวชิราลงกรณฯ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
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ด าเนินกจิกรรม ดังนี้
1.ตกแต่งสถานที ่ประดับธงชาติ
ไทยร่วมกบัธงอกัษร
พระปรมาภไิธย ส.ท. ประดับ
ไฟส่องสว่าง ประดับผ้าระบาย
สีมว่งและผ้าระบายสีขาว ณ
อาคารส านักงานเทศบาลต าบล
ทับมา,อาคารอเนกประสงค์เทศบาล
ต าบลทับมาและบริเวณร้ัวโรงเรียน
อนุบาลทับมา และจดัสถานที่
ประดับพระบรมฉายาลักษณ์
สมเด็จพระนางเจา้ฯ
พระบรมราชินี ณ อาคาร
ส านักงานเทศบาลต าบลทับมา

87,600 เม.ย.-ก.ค.
64

1-30 มิ.ย.
64

27,520.00 60,080.00  

2.พิธีถวายเคร่ืองราชสักการะและพิธี
จดุเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล
จ านวน 300 คน ณ โรงเรียนชุมชน
วัดทับมา

212,400 0.00 212,400.00
  ไม่ได้ด าเนินการ

เนื่องจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัส
โควิด-19

หมายเหตุวันที่
ด าเนินการ

เบกิจ่าย คงเหลือ
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

อยู่
ระหว่าง

ด าเนินการ

ล าดบั โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท) ยังไม่ได้
ด าเนินการ

เปน็ไป
ตาม
แผน

ไม่
เปน็ไป
ตาม
แผน

2 โครงการวันเฉลิม
พระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้า
สุทิดาพัชรสุธา-
พิมลลักษณ
พระบรมราชินี

โอนลด (-) โอนเพ่ิม (+)
ระยะเวลา
ตามแผนฯ

การด าเนินงาน
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1 โครงการขับรถตามกฎ
ช่วยลดอุบัติเหตุ

จัดอบรมให้แก่ นักเรียน 
ประชาชน ในเขตพื้นที่ต าบล
ทับมา และเจ้าหน้าที่เทศบาล
ต าบลทับมา เกี่ยวกับการ
ปฏิบัติตามกฎจราจร จ านวน 
100 คน

30,000 พ.ย.63-
ม.ค.64

21-ธ.ค.-63 29,900.00 100.00  

1 โครงการคลังปัญญา
ผู้สูงอายุ

จัดกิจกรรมส าหรับผู้สูงอายุใน
ต าบลทับมา ดังนี้
- กิจกรรมเผยแพร่องค์ความรู้
 ด้านภูมิปัญญาผู้สูงอายุ       
- จัดท าข้อมูลคลังปัญญา  
ผู้สูงอายุ

50,000 พ.ย.63-
มี.ค.64 

แก้ไขแผนฯ
 คร้ังที่ 1 
เป็น พ.ย.

63-มิ.ย.64
 แก้ไขแผนฯ
 คร้ังที่ 3 
เป็น ก.ค.-
ก.ย.64

1-ก.ย.-64 50,000.00 0.00  

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

หมายเหตุวันที่
ด าเนินการ

เบกิจ่าย คงเหลือ
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

อยู่
ระหว่าง

ด าเนินการ

ยังไม่ได้
ด าเนินการ

เปน็ไป
ตาม
แผน

ล าดบั โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
โอนลด (-) โอนเพ่ิม (+)

ไม่
เปน็ไป
ตาม
แผน

แผนงานสังคมสงเคราะห์

ล าดบั โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
โอนลด (-) โอนเพ่ิม (+)

ระยะเวลา
ตามแผนฯ

การด าเนินงาน

ระยะเวลา
ตามแผนฯ

การด าเนินงาน

หมายเหตุวันที่
ด าเนินการ

เบกิจ่าย คงเหลือ
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

อยู่
ระหว่าง

ด าเนินการ

ยังไม่ได้
ด าเนินการ

เปน็ไป
ตาม
แผน

ไม่
เปน็ไป
ตาม
แผน
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1.จัดกิจกรรมค่ายครอบครัว
จ านวน 30 ครอบครัว 
90 คน

200,000 พ.ย.63-
ม.ค.64 

แก้ไขแผนฯ
 คร้ังที่ 1 
เป็น พ.ย.

63-มิย.64
 แก้ไขแผนฯ
 คร้ังที่ 3 
เป็น ก.ค.-
ก.ย.64

- 0.00 200,000.00   ไม่ได้ด าเนินการ
เนื่องจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัส
โควดิ-19

1.กิจกรรมอบรมออนไลน์ให้
ความรู้ให้สถาบันครอบครัว
มีความรู้ ความสามัคคี
มีคุณธรรม เทศบาลต าบล
ทับมา จ านวน 30 ครอบครัว
90 คน

25 ส.ค.-
3 ก.ย.64

0.00 0.00   อบรมออนไลน์ทาง
เวป็ไซต์กองสวสัดิการ
สังคมเทศบาลต าบล
ทับมาโดยไม่ใช้
งบประมาณ เนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโควดิ-19

3 โครงการค่ายเยาวชน
พิทักษ์ประชาธิปไตย

จัดกิจกรรมเข้าค่ายเยาวชน
เพื่อให้เด็กและเยาวชนมี
ความรู้และรักประชาธิปไตย 
จ านวน 80 คน

300,000 พ.ย.63-
ม.ค.64

21-22 
พ.ย.63

300,000.00 0.00  

หมายเหตุวันที่
ด าเนินการ

เบกิจ่าย คงเหลือ
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

อยู่
ระหว่าง

ด าเนินการ

ยังไม่ได้
ด าเนินการ

เปน็ไป
ตาม
แผน

ล าดบั โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
โอนลด (-) โอนเพ่ิม (+)

ไม่
เปน็ไป
ตาม
แผน

2 โครงการค่ายพัฒนา
ครอบครัว กินอิ่มนอน
อุ่น

ระยะเวลา
ตามแผนฯ

การด าเนินงาน
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4 โครงการจ้างนักเรียน 
นักศึกษาท างานช่วง
ปิดภาคเรียน 
(ภาคฤดูร้อน)

จ้างนักเรียน/นักศึกษา  
จ านวน 8-10 คน ท างาน
ในช่วงปิดภาคเรียน

100,000 มี.ค-มิ.ย.64 19 เม.ย.- 
14 พ.ค.64

72,840.00 27,160.00  

1.จัดอบรมให้ความรู้
ผู้น าชุมชน/กลุ่มสตรี
/อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ
ผู้พิการ จ านวน 80 คน

30,000 ม.ค.-มี.ค.64
 แก้ไขแผนฯ 

คร้ังที่ 1
เป็น ม.ค.-
มิ.ย.64

แก้ไขแผนฯ 
คร้ังที่ 3

เป็น ก.ค.-
ก.ย.64

0.00 30,000.00   ไม่ได้ด าเนินการ
เนื่องจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัส
โควดิ-19

2.กิจกรรมการปรับ
สภาพแวดล้อมให้เหมาะสม
กับผู้สูงอายุและคนพิการ

25 ส.ค.-
3 ก.ย.64

0.00 0.00   ปรับปรุงห้องน้ าบ้าน
ผู้พิการ
จ านวน 1 หลัง คือ
นางสาวประภัสสร 
กระบวนรัตน์
โดยไม่ใช้งบประมาณ

ล าดบั โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
โอนลด (-) โอนเพ่ิม (+)

ระยะเวลา
ตามแผนฯ

การด าเนินงาน

หมายเหตุวันที่
ด าเนินการ

เบกิจ่าย คงเหลือ
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

อยู่
ระหว่าง

ด าเนินการ

ยังไม่ได้
ด าเนินการ

เปน็ไป
ตาม
แผน

ไม่
เปน็ไป
ตาม
แผน

5 โครงการปรับ
สภาพแวดล้อมให้
เหมาะสมกับผู้สูงอายุ
และคนพิการ
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6 โครงการผู้สูงอายุจิต
แจ่มใส ร่างกายแข็งแรง

อบรมออนไลน์ ให้ความรู้
กับผู้สูงอายุ อาสาสมัครดูแล
ผู้สูงอายุ จ านวน 80 คน 
เพื่อให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพที่
แข็งแรง และมีสุขภาพจิตที่ดี 
 ผ่านทางเว็ปไซต์กอง
สวัสดิการสังคมเทศบาลต าบล
ทับมา

30,000 ม.ค.-มี.ค.64 
แก้ไขแผนฯ 

คร้ังที่ 1
เป็น ม.ค.-
มิ.ย.64

แก้ไขแผนฯ 
คร้ังที่ 3

เป็น ก.ค.-
ก.ย.64

16-20 
ส.ค.64

0.00 30,000.00   อบรมออนไลน์ทาง
เวป็ไซต์กองสวสัดิการ
สังคมเทศบาลต าบล
ทับมาโดยไม่ใช้
งบประมาณ เนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัส
โควดิ-19

7 โครงการฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงานการพัฒนา
ศักยภาพชีวิตของ
ผู้สูงอายุและ
อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ

จัดอบรมและศึกษาดูงาน
เกี่ยวกับการพัฒนาผู้สูงอายุ
และผู้พิการ จ านวน 120 คน

400,000 พ.ย.63-
ม.ค.64

24-25 
ธ.ค.63

364,420.00 35,580.00  

8 โครงการฟื้นฟูและยืด
อายุไขของผู้สูงอายุ/
ผู้พิการ

อบรมออนไลน์ทางเว็ปไซต์
กองสวัสดิการสังคมเทศบาล
ต าบลทับมา ให้ความรู้กับ
ผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/อาสาสมัคร
ดูแลผู้สูงอายุ ด้านการบริหาร
ร่างกายและฟื้นฟูสุขภาพและ
สาธิตการใช้อุปกรณ์กายบ าบัด
ที่ถูกต้อง

30,000 ม.ค.-มี.ค.
64 แก้ไข
แผนฯ 

คร้ังที่ 1 
เป็น ม.ค.-
มิ.ย.64 

แก้ไขแผนฯ
 คร้ังที่ 3 
เป็น ก.ค.-
ก.ย.64

23-27 
ส.ค.64

0.00 30,000.00   อบรมออนไลน์ทาง
เวป็ไซต์กองสวสัดิการ
สังคมเทศบาลต าบล
ทับมาโดยไม่ใช้
งบประมาณ เนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโควดิ-19

หมายเหตุวันที่
ด าเนินการ

เบกิจ่าย คงเหลือ
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

อยู่
ระหว่าง

ด าเนินการ

ล าดบั โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท) ยังไม่ได้
ด าเนินการ

เปน็ไป
ตาม
แผน

ไม่
เปน็ไป
ตาม
แผน

โอนลด (-) โอนเพ่ิม (+)
ระยะเวลา
ตามแผนฯ

การด าเนินงาน
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9 โครงการฟื้นฟู
สมรรถภาพคนพิการ
และทุพพลภาพ

อบรมออนไลน์ทางเว็ปไซต์
กองสวัสดิการสังคมเทศบาล
ต าบลทับมาให้ความรู้ใน
การจัดท าและการใช้อุปกรณ์
เพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ
และทุพพลภาพให้กับ
ครอบครัวผู้พิการ ให้ผู้พิการ
มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

30,000 ม.ค.-มี.ค.64
แก้ไขแผนฯ 
คร้ังที่ 1 เป็น
ม.ค.-มิ.ย.64
แก้ไขแผนฯ
คร้ังที่ 3 เป็น
ก.ค.-ก.ย.64

24-27 
ส.ค.64

0.00 30,000.00   อบรมออนไลน์ทาง
เวป็ไซต์กองสวสัดิการ
สังคมเทศบาลต าบล
ทับมาโดยไม่ใช้
งบประมาณ เนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโควดิ-19

10 โครงการสนับสนุนการ
ด าเนินงานโรงเรียน
ผู้สูงอายุต าบลทับมา

อบรมให้ความรู้กับนักเรียน
โรงเรียนผู้สูงอายุในหัวข้อ 
-การส่ือสารการใช้เทคโนโลยี
ส าหรับผู้สูงอายุ
-การปรับบ้านส าหรับผู้สูงอายุ
-การใช้ภาษาอังกฤษในชีวิต
ประจ าวัน

300,000 พ.ย.63-
ก.ย.64

7-23
ก.ค.64

0.00 300,000.00   อบรมออนไลน์ทาง
เวป็ไซต์กองสวสัดิการ
สังคมเทศบาลต าบล
ทับมาโดยไม่ใช้
งบประมาณ เนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโควดิ-19

ล าดบั โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
โอนลด (-) โอนเพ่ิม (+)

ระยะเวลา
ตามแผนฯ

การด าเนินงาน

หมายเหตุวันที่
ด าเนินการ

เบกิจ่าย คงเหลือ
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

อยู่
ระหว่าง

ด าเนินการ

ยังไม่ได้
ด าเนินการ

เปน็ไป
ตาม
แผน

ไม่
เปน็ไป
ตาม
แผน
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สนับสนุนกิจกรรมของศูนย์
ผู้สูงอายุ
กิจกรรมที่ 1 ปีใหม่ผู้สูงอายุ

พ.ย.63-
ส.ค.64

- 0.00 0.00

 

ไม่ได้ด าเนินการ
เนื่องจากสถาน-
การณ์การแพร่
ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัส
โควิด-19

กิจกรรมที่ 2 ฝึกอาชีพผู้สูงอายุ
- ท าไดฟูกุกับน้ าผัก ผลไม้และ
สมุนไพร

60,000 พ.ย.63-
ส.ค.64

29 มิ.ย.64 24,400.00 35,600.00

 

กิจกรรมที่ 3 กีฬาผู้สูงอายุ

พ.ย.63-
ส.ค.64

-

0.00 0.00

 

ไม่ได้ด าเนินการ
เนื่องจากสถาน-
การณ์การแพร่
ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโควิด-
19

หมายเหตุวันที่
ด าเนินการ

เบกิจ่าย คงเหลือ
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

อยู่
ระหว่าง

ด าเนินการ

ยังไม่ได้
ด าเนินการ

เปน็ไป
ตาม
แผน

ล าดบั โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
โอนลด (-) โอนเพ่ิม (+)

ไม่
เปน็ไป
ตาม
แผน

11 โครงการสนับสนุน
การด าเนินงานศูนย์
พัฒนาคุณภาพชีวิต
และส่งเสริมอาชีพ
ผู้สูงอายุต าบลทับมา 
(ศพอส. ต าบลทับมา)

ระยะเวลา
ตามแผนฯ

การด าเนินงาน
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13 โครงการส่ิงประดิษฐ์
นวัตกรรมการ
ช่วยเหลือผู้สูงอายุและ
ผู้พิการ

อบรมให้ความรู้
-การสาธิตการท าถุงผ้านวดมือ
ส าหรับฟื้นฟูผู้สูงอายุและ
ผู้พิการโดยวิธีปักบน
Google Map

30,000 ธ.ค.63-
ก.พ.64 

แก้ไขแผนฯ
 คร้ังที่ 1 
เป็น ธ.ค.

63-มิ.ย.64
 แก้ไขแผนฯ
 คร้ังที่ 3 
เป็น ก.ค.-
ก.ย.64

2-6 ส.ค.64 0.00 30,000.00   อบรมออนไลน์ทาง
เวป็ไซต์กองสวสัดิการ
สังคมเทศบาลต าบล
ทับมาโดยไม่ใช้
งบประมาณ อบรม
ให้ความรู้กับสถาบัน
ครอบครัว เนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโควดิ-19

ล าดบั โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
โอนลด (-) โอนเพ่ิม (+)

ระยะเวลา
ตามแผนฯ

การด าเนินงาน

หมายเหตุวันที่
ด าเนินการ

เบกิจ่าย คงเหลือ
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

อยู่
ระหว่าง

ด าเนินการ

ยังไม่ได้
ด าเนินการ

เปน็ไป
ตาม
แผน

ไม่
เปน็ไป
ตาม
แผน

เม.ย.-ก.ค.
64 แก้ไข
แผนฯ 

คร้ังที่ 3 
เป็น ส.ค.-
ก.ย.64

16-20 
ส.ค.64

0.00 30,000.00 12 โครงการสร้างความ
เข้มแข็งสถาบัน
ครอบครัว

อบรมให้ความรู้กับสถาบัน
ครอบครัวให้มีความเข้มแข็ง
มีภูมิคุ้มกันต่อภัยสังคม
และให้รู้ถึงความรุนแรงใน
ครอบครัวไทยและการเผยแพร่
องค์ความรู้ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับ
การป้องกันความรุนแรงต่อ
สถาบันครอบครัว

30,000  อบรมออนไลน์ทาง
เวป็ไซต์กองสวสัดิการ
สังคมเทศบาลต าบล
ทับมาโดยไม่ใช้
งบประมาณ อบรม
ให้ความรู้กับสถาบัน
ครอบครัว เนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโควดิ-19
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หมายเหตุวันที่
ด าเนินการ

เบกิจ่าย คงเหลือ
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

อยู่
ระหว่าง

ด าเนินการ

ยังไม่ได้
ด าเนินการ

เปน็ไป
ตาม
แผน

ไม่
เปน็ไป
ตาม
แผน

14 โครงการระบบบริการ
สาธารณะ ทางด้าน 
Smart Living and 
Safety พร้อมอุปกรณ์

1.อบรมให้ความรู้กับผู้น า
ชุมชน
อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุและ
อสม. เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับ
ระบบบริการสาธารณะทางด้าน
Smart Living and Safety
เพื่อดูแลผู้สูงอายุหรือผู้ป่วย
ติดเตียงในชุมชน
2.ติดต้ังระบบบริการ
สาธารณะทางด้าน
Smart Living and Safety
พร้อมอุปกรณ์ไว้ให้บริการ
แก่ผู้สูงอายุหรือผู้ป่วย
ติดเตียง

89,000 พ.ค.-ก.ย.64 27 พ.ค.-
ก.ย.64

0.00

ระยะเวลา
ตามแผนฯ

การด าเนินงาน

ล าดบั โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
โอนลด (-) โอนเพ่ิม (+)

อบรม ณ ห้อง
ประชุม
โรงเรียนอนุบาล
ทับมา โดยไม่ใช้
งบประมาณเมื่อ
วันที่ 28 พ.ค.64

89,000.00  
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15 โครงการสร้าง/
ซ่อมแซมบ้านแก่
ผู้ด้อยโอกาส/
คนไร้ที่พึ่ง/ผู้ป่วย
ติดเตียง/คนพิการ

ด าเนินการสร้างซ่อมแซมบ้าน
ให้แต่ผู้ด้อยโอกาส
จ านวน 2 ราย  ดังนี้
1.นายส ารวย  สุขกระจ่าย
บ้านเลขที่ 128/2 หมู่ 7
ต าบลทับมา อ าเภอเมือง
ระยอง จังหวัดระยอง
2.นางสาวประภัสสร
กระบวนรัตน์ บ้านเลขที่
51/5 หมู่ที่ 4 ต าบล
ทับมา อ าเภอเมือง
ระยอง จังหวัดระยอง

100,000 ต.ค.63 - 
ก.ย.64

1-ส.ค.-64 99,999.04 0.96  

ล าดบั โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
โอนลด (-) โอนเพ่ิม (+)

ระยะเวลา
ตามแผนฯ

การด าเนินงาน

หมายเหตุเปน็ไป
ตาม
แผน

ไม่
เปน็ไป
ตาม
แผน

วันที่
ด าเนินการ

เบกิจ่าย คงเหลือ
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

อยู่
ระหว่าง

ด าเนินการ

ยังไม่ได้
ด าเนินการ
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1 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จัดสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
จ านวน 2,191 คน

17,928,000 ต.ค.63-
ก.ย.64

ต.ค.63-
ก.ย.64

16,280,500.00 1,647,500.00
 

2 เบื้ยยังชีพคนพิการ จัดสวัสดิการเบี้ยยังชีพคนพิการ
จ านวน 247 คน

3,225,600 ต.ค.63-
ก.ย.64

ต.ค.63-
ก.ย.64

2,425,400.00 800,200.00
 

3 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จัดสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้ป่วย
เอดส์ จ านวน 23 คน

331,200 ต.ค.63-
ก.ย.64

ต.ค.63-
ก.ย.64

138,000.00 193,200.00
 

4 โครงการสนับสนุน
กองทุนสวัสดิการชุมชน

สนับสนุนงบประมาณกองทุน
สวัสดิการสังคม

292,730 ต.ค.63-
ก.ย.64

1-ก.ย.-64 292,730.00 0.00
 

แผนงานงบกลาง

ล าดบั โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
โอนลด (-) โอนเพ่ิม (+)

ระยะเวลา
ตามแผนฯ

การด าเนินงาน

หมายเหตุวันที่
ด าเนินการ

เบกิจ่าย คงเหลือ
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

อยู่
ระหว่าง

ด าเนินการ

ยังไม่ได้
ด าเนินการ

เปน็ไป
ตาม
แผน

ไม่
เปน็ไป
ตาม
แผน
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และควบคุมการใช้ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมบนพ้ืนฐานของการมีส่วนร่วม

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาอุตสาหกรรมที่เปน็มิตร และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

แผนงานบริหารงานทั่วไป

1) ปรับปรุงฐานข้อมูล
ทรัพยากรท้องถิ่น

30,000 0.00 30,000.00  

2) ส ารวจพันธุ์ไม้ในพื้นที่
ปกปัก จ านวน 500 ต้น

70,000 0.00 70,000.00  

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

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการระบบสาธารณสุข ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

แนวทางการพัฒนา 4.1 ส่งเสริมการสร้างจิตส านึกและตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

ล าดบั โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
โอนลด (-) เปน็ไป

ตาม
แผน

ไม่
เปน็ไป
ตาม
แผน

1 โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราช
สุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี (อพ.สธ.)

ต.ค.63-
ก.ย.64

เนือ่งจากต้องประสานงาน
กบัผู้เชี่ยวชาญทางด้าน
Software และผู้เชี่ยวชาญ
ทางด้านพันธุ์ไม ้จงึต้อง
ได้รับการประสานงานจาก
ทางมหาวิทยาลัยที่
เกีย่วขอ้งซ่ึงทาง
มหาวิทยาลัยปิดท าการ
อยา่งไมม่กี าหนดจงึไม่
สามารถเดินทางเขา้มา
ท าสัญญากบัทางเทศบาล
ได้ประกอบกบัสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรค
ไวรัสโคโรนา-2019
(COVID-19) ในปัจจบุัน
ทีม่แีนวโน้มความเส่ียงสูง

โอนเพ่ิม (+)
ระยะเวลา
ตามแผนฯ

การด าเนินงาน

หมายเหตุวันที่
ด าเนินการ

เบกิจ่าย คงเหลือ

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

อยู่
ระหว่าง

ด าเนินการ

ยังไม่ได้
ด าเนินการ
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1 โครงการ Big 
Cleaning Day

กิจกรรมรณรงค์ร่วมมือร่วม
แรงประชาชนในชุมชน 
จิตอาสาฯ และหน่วยงาน
ต่าง ๆ ท าความสะอาดและ
รักษาความสะอาดภายใน
ชุมชนต าบลทับมา ทั้ง 8 
ชุมชน

30,000 พ.ย.63-
ม.ค.64 

แก้ไขแผนฯ
 คร้ังที่ 1 
เป็น พ.ย.

63-ส.ค.64

9-ก.ค.-64 30,000.00 0.00  

2 โครงการชุมชนปลอด
โฟมและถุงพลาสติก

จัดอบรมให้ความรู้ความ
เข้าใจและปรับเปล่ียน
พฤติกรรมลดละเลิกการใช้
ภาชนะโฟมและ
ถุงพลาสติกบรรจุอาหาร 
ให้แก่ประชาชน

30,000 พ.ย.63-
ม.ค.64 

แก้ไขแผนฯ
 คร้ังที่ 1 
เป็น พ.ย.

63-ก.ย 64

17-ก.ย.-64 23,800.00 6,200.00  

3 โครงการธนาคาร
ต้นไม้

จัดกิจกรรมเพาะพันธ์กล้าไม้
และ รับ - ฝากต้นไม้ใน
กิจกรรมธนาคารต้นไม้

20,000 พ.ย.63-
ม.ค.64 

แก้ไขแผนฯ
 คร้ังที่ 1 
เป็น พ.ย.

63-ก.ย 64

1-30
ก.ย.64

15,000.00 5,000.00  

หมายเหตุวันที่
ด าเนินการ

เบกิจ่าย คงเหลือ

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

อยู่
ระหว่าง

ด าเนินการ

ยังไม่ได้
ด าเนินการ

แผนงานสาธารณสุข

ล าดบั โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
โอนลด (-) เปน็ไป

ตาม
แผน

ไม่
เปน็ไป
ตาม
แผน

โอนเพ่ิม (+)
ระยะเวลา
ตามแผนฯ

การด าเนินงาน
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4 โครงการอนุรักษ์และ
พัฒนาป่าชุมชน

จัดอบมให้ความรู้แก่
ประชาชนเพื่อเสริมสร้าง
การมีส่วนร่วมในการดูแล
ป่าไม้ อนุรักษ์ป่าไม้และ
ส่ิงแวดล้อมในพื้นที่

30,000 ธ.ค.63-
ก.พ.64 

แก้ไขแผนฯ
 คร้ังที่ 1 

เป็น
ธ.ค.63-
ก.ย.64

25 ก.ค. - 
30 ก.ย.64

30,000.00 0.00  

5 โครงการส านักงาน
สีเขียว

จัดอบรมให้ความรู้กับ
พนักงานเทศบาลเพื่อ
เปล่ียนแปลงพฤติกรรม
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานใน
ส านักงานเพื่อลดการใช้
พลังงานและริเร่ิมกิจกรรมที่
เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
จ านวน 100 คน

30,000 ต.ค.63-
ก.ย.64

6-ก.ค.-64 28,206.00 1,794.00  

6 โครงการปลูกป่า
แห่งชาติ (ตามรอยพ่อ)
และพัฒนาแหล่งน้ า

จัดกิจกรรมปลูกป่าเนื่องใน
วันต้นไม้แห่งชาติด้วยความ
ร่วมมือของประชาชนและ
หน่วยงานต่าง ๆ ในพื้นที่

30,000 เม.ย.64-
มิ.ย.64 

แก้ไขแผนฯ
 คร้ังที่ 1 
เป็น เม.ย.

64-ก.ย.64

25-พ.ค.-64 29,975.00 25.00  

ล าดบั โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
โอนลด (-) โอนเพ่ิม (+)

ระยะเวลา
ตามแผนฯ

การด าเนินงาน

หมายเหตุวันที่
ด าเนินการ

เบกิจ่าย คงเหลือ

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

อยู่
ระหว่าง

ด าเนินการ

ยังไม่ได้
ด าเนินการ

เปน็ไป
ตาม
แผน

ไม่
เปน็ไป
ตาม
แผน
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7 โครงการสร้าง
จิตส านึกด้าน
พลังงานและ
ส่ิงแวดล้อม

จัดอบรมและจัดกิจกรรม
เพื่อสร้างความตระหนัก
และปลูกฝังจิตส านึกในการ
อนุรักษ์พลังงานและ
ทรัพยากร ธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมรวมถึงสร้าง
ความรู้ความเข้าใจเร่ืองการ
เปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและภัย
ธรรมชาติการอนุรักษ์
ทรัพยากร ธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม
ให้กับประชาชนในชุมชน 
จ านวน 80 คน

30,000 ม.ค.64-
มี.ค.64 

แก้ไขแผนฯ
 คร้ังที่ 1 
เป็น ม.ค.-
ก.ย.64

1-31
ส.ค.64

30,000.00 0.00  

หมายเหตุวันที่
ด าเนินการ

เบกิจ่าย คงเหลือ

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

อยู่
ระหว่าง

ด าเนินการ

ยังไม่ได้
ด าเนินการ

เปน็ไป
ตาม
แผน

ล าดบั โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
โอนลด (-) โอนเพ่ิม (+)

ไม่
เปน็ไป
ตาม
แผน

ระยะเวลา
ตามแผนฯ

การด าเนินงาน
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1) กิจกรรมการเรียนรู้ผ่าน
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
(E-learning Coursware)
หลักสูตร "การบริหารจดัการ
ขยะ โดยใช้กระบวนการ
Roses แบบครบวงจร โดย
ระบบศูนยก์ารเรียนรู้
ออนไลน์ (E-learning)

0 ต.ค.63-
ก.ย.64

0.00 0.00   ไม่ใช้งบประมาณ

2) รณรงค์ส่งเสริมให้หน่วย
งานราชการในพืน้ที่
มีภาชนะรองรับขยะ
มูลฝอยแบบแยกประเภท
ให้ความร่วมมือในการจดัท า
ถังขยะเปียกครัวเรือนหรือ
การน าขยะอินทรียไ์ปใช้
ประโยชน์อยา่งสูงสุดตาม
หลัก 7 ป พอเพียง

66,000 ต.ค.63-
ก.ย.64

66,000.00 0.00  

3) ใช้ตาข่ายดักขยะ
ปลายท่อเพื่อป้องกัน
ขยะสู่ล าคลองและทะเล

34,000 1 พ.ค.64-
30 ส.ค.64

25,000.00 9,000.00  

4) กิจกรรมธนาคารขยะยิม้
ส่งเสริมใหป้ระชาชนคัดแยกขยะ
รีไซเคิล ขายหรือฝากธนาคารขยะยิม้

0 ต.ค.63-
ก.ย.64

0.00 0.00   ไม่ใช้งบประมาณ

แนวทางการพัฒนาที่ 4.2 ส่งเสริมและพัฒนาระบบการจัดการขยะมูลฝอย

แผนงานสาธารณสุข

ล าดบั โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
โอนลด (-) โอนเพ่ิม (+)

ระยะเวลา
ตามแผนฯ

การด าเนินงาน

หมายเหตุวันที่
ด าเนินการ

เบกิจ่าย คงเหลือ

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

อยู่
ระหว่าง

ด าเนินการ

ยังไม่ได้
ด าเนินการ

เปน็ไป
ตาม
แผน

ไม่
เปน็ไป
ตาม
แผน

1 โครงการขยะยิ้ม ต.ค.63-
เม.ย.64

แก้ไขแผนฯ
คร้ังที่ 1

เป็น
ต.ค.63-
ก.ย.64
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1) กิจกรรมให้ความรู้ 
เร่ืองการจัดการขยะ
ติดเชื้อผู้ป่วยติดเตียง
ให้กับผู้ช่วยเหลือ
ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะ
พึ่งพิง (care giver)     

0 24 พ.ค.64-
28 พ.ค.64

0.00 0.00   ไม่ใช้งบประมาณ

2) กิจกรรมให้ความรู้เร่ือง
ขยะอันตรายและขยะ
ติดเชื้อในชุมชน ให้แก่อาสา
สมัครสาธารณสุชประจ า
หมู่บ้าน

0 24 พ.ค.64-
28 พ.ค.64

0.00 0.00   ไม่ใช้งบประมาณ

3) กิจกรรมจัดต้ังถังขยะ
รองรับหน้ากากอนามัยใน
พื้นที่ชุมชน ในช่วง
สถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อโคโรนา
2019 (Covid-19)

30,000 24 พ.ค.64-
28 พ.ค.64

29,700.00 300.00  

ล าดบั โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
โอนลด (-) โอนเพ่ิม (+)

ระยะเวลา
ตามแผนฯ

การด าเนินงาน

หมายเหตุวันที่
ด าเนินการ

เบกิจ่าย คงเหลือ

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

อยู่
ระหว่าง

ด าเนินการ

ยังไม่ได้
ด าเนินการ

เปน็ไป
ตาม
แผน

ไม่
เปน็ไป
ตาม
แผน

2 โครงการคัดแยกขยะ
อันตรายและขยะ
ติดเชื้อในชุมชน

พ.ย.63-
ม.ค.64 

แก้ไขแผนฯ
 คร้ังที่ 1 
เป็น พ.ย.

63-ก.ย.64

84 ยุทธศาสตร์ที ่4 การพัฒนาการบริหารจัดการระบบสาธารณสุข ทรัพยากรธรรมชาติฯ



3 โครงการชุมชนทับมา
ปลอดถังขยะ

จัดกิจกรรมถนนปลอดถัง
ขยะในถนนสายหลัก ชุมชน 
บ้านจัดสรร หมู่บ้าน 
โรงเรียนในเขตพื้นที่ต าบล
ทับมา เกิดความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยสวยงาม

30,000 พ.ย.63-
เม.ย.64 

แก้ไขแผนฯ
 คร้ังที่ 1 
เป็น พ.ย.

63-ก.ย.64

7-ก.ค.-64 29,940.00 60.00  

ล าดบั โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
โอนลด (-) โอนเพ่ิม (+)

ระยะเวลา
ตามแผนฯ

การด าเนินงาน

หมายเหตุวันที่
ด าเนินการ

เบกิจ่าย คงเหลือ

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

อยู่
ระหว่าง

ด าเนินการ

ยังไม่ได้
ด าเนินการ

เปน็ไป
ตาม
แผน

ไม่
เปน็ไป
ตาม
แผน

ธ.ค.63-
พ.ค.64 

แก้ไขแผนฯ
 คร้ังที่ 1 
เป็น ต.ค.

63-ก.ย.64

1 พ.ค.64-
30 ส.ค.64

0.004 โครงการคุณไม่ใช้
เราขอ

จัดอบรมให้ความรู้ในการ
คัดแยกขยะและกิจกรรม
รวบรวมขยะอิเล็กทรอนิกส์
และของใช้ที่ไม่ใช้
ประโยชน์ในพื้นที่เพื่อน า
ไปก าจัดอย่างถูก
สุขลักษณะ โดยจัดอบรม
ออนไลน์ผ่านส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-learning)

30,000  ปรับโครงการเป็น
การอบรมผ่านส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์
(E-learning) โดยไม่ใช้
งบประมาณ เนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคไวรัส
โควดิ-19

30,000.00 

85 ยุทธศาสตร์ที ่4 การพัฒนาการบริหารจัดการระบบสาธารณสุข ทรัพยากรธรรมชาติฯ



ด าเนินการจ้างเหมาเอกชน
เก็บขนขยะมูลฝอยในพื้นที่
เทศบาลต าบลทับมา และน า
ส่งไปก าจัดให้ถูกหลัก
สุขาภิบาล ลดปัญหาขยะ
ตกค้างในพื้นที่ 
1) ค่าใช้จ่ายในโครงการ
จ้างเหมาเอกชนเก็บขนขยะ
มูลฝอยต่อเนื่อง 5
ปีงบประมาณ
(1 ตุลาคม 2561
- 30 กันยายน 2566)
จ านวน 14,839,440 
บาท 

14,839,440 12,724,660.00 2,114,780.00   ด าเนินการทุกเดือน
ตามแผนการด าเนินงาน
กันเงินรอการเบิกจา่ย
เดือน ก.ย.64 ตาม
สัญญาเลขที่ 11/
2562
CNTR-0001/64
วนัที่ 5 เมษายน 2562

2) ค่าด าเนินการก าจัดขยะ
มูลฝอยที่บ่อฝังกลบ 
อบจ.ระยอง จ านวน 
2,700,000 บาท

2,700,000 300,000 2,944,811.00 55,189.00   สัญญาเลขที่ 37/2564
CNTR 0008/64
วนัที่ 1 ตุลาคม 2563

แผนงานเคหะและชุมชน

ล าดบั โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
โอนลด (-) หมายเหตุวันที่

ด าเนินการ

เบกิจ่าย คงเหลือ

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

อยู่
ระหว่าง

ด าเนินการ

ยังไม่ได้
ด าเนินการ

เปน็ไป
ตาม
แผน

ไม่
เปน็ไป
ตาม
แผน

1 โครงการจ้างเหมา
เอกชนเก็บขนขยะ
มูลฝอย ต่อเนื่อง 5 
ปีงบประมาณ 
(1 ตุลาคม 2561 - 
30 กันยายน 2566)

ต.ค.63-
ก.ย.64

29 ต.ค.63
9 พ.ย.63
9 ธ.ค.63
7 ม.ค.64
5 ก.พ.64
9 มี.ค.64

19 เม.ย.64
17 พ.ค.64
10 มิ.ย.64
9 ก.ค.64

10 ส.ค.64
9 ก.ย.64

โอนเพ่ิม (+)
ระยะเวลา
ตามแผนฯ

การด าเนินงาน
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1 โครงการให้ความรู้
เกี่ยวกับ พ.ร.บ.
การสาธารณสุขและ
ธรรมาภิบาล
ส่ิงแวดล้อม

จัดอบรมผู้ประกอบการ 
ในเขตเทศบาลต าบลทับมา 
มีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับ 
พ.ร.บ. การสาธารณสุข

30,000 ธ.ค.63-ก.พ
 64 แก้ไข

แผนฯ 
คร้ังที่ 1 
เป็น ธ.ค.

63-ก.ย.64

27-ก.ย.-64 30,000.00 0.00  

แนวทางการพัฒนาที่ 4.3 ส่งเสริมสถานประกอบการ ร้านอาหาร/ร้านค้า/ตลาดให้ได้มาตรฐานของกรมอนามัย

แผนงานสาธารณสุข

ล าดบั โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
โอนลด (-) โอนเพ่ิม (+)

ระยะเวลา
ตามแผนฯ

การด าเนินงาน

หมายเหตุวันที่
ด าเนินการ

เบกิจ่าย คงเหลือ

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

อยู่
ระหว่าง

ด าเนินการ

ยังไม่ได้
ด าเนินการ

เปน็ไป
ตาม
แผน

ไม่
เปน็ไป
ตาม
แผน
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1 โครงการเฝ้าระวัง
คุณภาพน้ าอุปโภค
บริโภคและแหล่งน้ า
ธรรมชาติ

เก็บตัวอย่างน้ าอุปโภคและ
แหล่งน้ าธรรมชาติในชุมชน
ส่งตรวจเพื่อเฝ้าระวัง
คุณภาพน้ า อย่างน้อย 4 
แห่ง

30,000 พ.ย.63-
ธ.ค.63/
มี.ค.-เม.ย.
64/ก.ค.-
ส.ค.64

คร้ังที่ 1 
เก็บตัวอย่าง
น้ าวันที่ 18
 ม.ค.64/
คร้ังที่ 2 12
 มี.ค.64/
คร้ังที่ 3 14
 มิ.ย.64

29,050.50 949.50   ตรวจคุณภาพน้ า
ตามเดือน

2 โครงการสัตว์ปลอด
โรค คนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบ้า

1) ส ารวจจ านวนสุนัข/แมว
 ทั้งที่มีเจ้าของและไม่มี
เจ้าของ ให้กรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น      
2) จัดซ้ือวัคซีนและอุปกรณ์
ในการฉีด เพื่อป้องกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า
ตัวละ 30 บาท
โดยจัดสรรตามจ านวน
ประชากรสุนัข/แมว ทั้งมี
เจ้าของและไม่มีเจ้าของ

60,000 พ.ย.63-
ก.พ.64/
เม.ย.-ก.ค.
64 แก้ไข
แผนฯ 

คร้ังที่ 1 
เป็น พ.ย.

63-ก.ย.64

23-ก.ย.-64 3,165.00 56,835.00  

หมายเหตุวันที่
ด าเนินการ

เบกิจ่าย คงเหลือ

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

อยู่
ระหว่าง

ด าเนินการ

ยังไม่ได้
ด าเนินการ

เปน็ไป
ตาม
แผน

แนวทางการพัฒนาที่ 4.4 ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค

แผนงานสาธารณสุข

ล าดบั โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
โอนลด (-) โอนเพ่ิม (+)

ไม่
เปน็ไป
ตาม
แผน

ระยะเวลา
ตามแผนฯ

การด าเนินงาน
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1.โครงการการควบคุม
ไอโอดีน กิจกรรมอบรม
ให้ความรู้เร่ืองประโยชน์
ของสารไอโอดีน
โรคขาดสารไอโอดีน
การป้องกันการขาด
สารไอโอดีน

30,000 18-ก.ย.-64 0.00 30,000.00   ด าเนินโครงการ
อบรมออนไลน์แบบ
ไม่ใช้งบประมาณ
เนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัส
โควิด-19

2.โครงการอบรมหมอ
หมู่บ้านกิจกรรมให้
ความรู้เร่ืองการปฐม
พยาบาลเบื้องต้นและ
ยาสามัญประจ าบ้าน

30,000 19-ก.ย.-64 0.00 30,000.00   ด าเนินการอบรม
แบบส่ือมัลติมีเดีย
ออนไลน์แบบไม่ใช้
งบประมาณ
เนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัส
โควิด-19

3.โครงการตรวจสุขภาพ
เคล่ือนที่

100,000 - 0.00 100,000.00   ไม่ได้ด าเนินการ
เนื่องจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัส
โควิด -19

แนวทางการพัฒนาที่ 4.5 พัฒนาระบบบริการด้านสาธารณสุข

แผนงานสาธารณสุข

ล าดบั โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
โอนลด (-) โอนเพ่ิม (+)

ระยะเวลา
ตามแผนฯ

1 โครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข

ต.ค.63-
ก.ย.64

การด าเนินงาน

หมายเหตุวันที่
ด าเนินการ

เบกิจ่าย คงเหลือ

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

อยู่
ระหว่าง

ด าเนินการ

ยังไม่ได้
ด าเนินการ

เปน็ไป
ตาม
แผน

ไม่
เปน็ไป
ตาม
แผน
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ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาความเปน็เลิศดา้นการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภมูิปญัญาท้องถ่ินและการกีฬา

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา การกีฬา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณแีละภมูิปญัญาท้องถ่ิน

แนวทางการพัฒนา 5.1 ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

แผนงานการศึกษา

1 โครงการพัฒนา
ศักยภาพครูและ
บุคลากรกอง
การศึกษา

จัดอบรมส่งเสริม
ความรู้ความเข้าใจ
ด้านการเรียนการ
สอนให้กับครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษา ในสังกัด
เทศบาลต าบลทับมา

30,000 ต.ค.-ธ.ค.63 27-28 
พ.ย.63

21,941.00 8,059.00  

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

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 พัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวให้เตบิโตควบคู่กับภาคการเกษตรและภาคอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืนมีคุณภาพและยั่งยืน
   ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ด ีและการมีส่วนร่วมของประชาชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

   ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว เชิงอนุรักษ์อย่างสมดลุและยั่งยืน
   ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม และการเมือง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ล าดบั โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
โอนลด (-) โอนเพ่ิม (+)

ระยะเวลา
ตามแผนฯ

การด าเนินงาน

หมายเหตุเปน็ไป
ตามแผน

ไม่
เปน็ไป
ตาม
แผน

วันที่
ด าเนินการ

เบกิจ่าย คงเหลือ
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

อยู่
ระหว่าง

ด าเนินการ

ยังไม่ได้
ด าเนินการ
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2 โครงการกีฬาสาน
สามัคคีปฐมวัย

จัดกิจกรรมการ
แข่งขันกีฬาใน
สถานศึกษาและ
ส่งเสริมความสามัคคี
ความอดทน รู้แพ้ รู้
ชนะ รู้จักการให้อภัย

30,000 พ.ย.63-
ม.ค.64

22-ต.ค.-63 28,015.00 1,985.00  

3 โครงการปฐมนิเทศ
ผู้ปกครองนักเรียน 
ส าหรับโรงเรียน
อนุบาลทับมา

จัดกิจกรรม
ปฐมนิเทศนักเรียน
และผู้ปกครอง 
ส าหรับโรงเรียน
อนุบาลทับมา
กิจกรรมเรียนรู้ผ่าน
ส่ือ E-book

65,000 เม.ย.-มิ.ย.
64 

แก้ไขแผนฯ 
คร้ังที่ 3 
เป็น ก.ค.-
ก.ย.64

17-ก.ย.-64 0.00 65,000.00  
ปรับรูปแบบเป็นส่ือ
ออนไลน์ E-book 
ผ่านช่องทางออนไลน์
โดยไม่ใช้งบประมาณ 
เนื่องจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัส
โควดิ-19

ล าดบั โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
โอนลด (-) โอนเพ่ิม (+)

ระยะเวลา
ตามแผนฯ

การด าเนินงาน

หมายเหตุวันที่
ด าเนินการ

เบกิจ่าย คงเหลือ
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

อยู่
ระหว่าง

ด าเนินการ

ยังไม่ได้
ด าเนินการ

เปน็ไป
ตามแผน

ไม่
เปน็ไป
ตาม
แผน
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4 โครงการปฐมนิเทศ
ผู้ปกครองนักเรียน 
ส าหรับศูนย์พัฒนา
เด็กบ้านทับมา

จัดกิจกรรม
ปฐมนิเทศนักเรียน
และผู้ปกครอง 
ส าหรับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านทับมา
กิจกรรม
- เรียนรู้ผ่านส่ือ 
E-book

20,000 เม.ย.-มิ.ย.
64 

แก้ไขแผนฯ 
คร้ังที่ 3 

เป็น 
ก.ค.-ก.ย.64

17-ก.ย.-64 0.00 20,000.00  
ปรับรูปแบบเป็นส่ือ
ออนไลน์ E-book 
ผ่านช่องทางออนไลน์
โดยไม่ใช้งบประมาณ 
เนื่องจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของ
โรคไวรัสโควดิ-19

5 โครงการเปิดบ้าน
วิชาการปฐมวัย

จัดงานด้านวิชาการ
และแสดงผลงาน
วิชาการของครูและ
เด็กนักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
ทับมา/โรงเรียน
อนุบาลทับมา

40,000 ก.พ.-เม.ย.
64 แก้ไข
แผนฯ 

คร้ังที่ 1 
เป็น ก.พ.-
ส.ค.64

5-เม.ย.-64 39,981.00 19.00  

6 โครงการพัฒนา
ความรู้และทักษะการ
ใช้ภาษาต่างประเทศ
ในสถานศึกษา สังกัด
เทศบาลต าบลทับมา

จ้างครู
ภาษาต่างประเทศ
ภาษาอังกฤษและ
ภาษาจีน

1,400,000 ต.ค.63-
ก.ย.64

0.00 1,400,000.00
  ยกเลิกการจัด

โครงการตาม
บันทึกข้อความ
กองการศึกษา
ที่ รย 54106/
326 วันที่ 27
ก.ค.64

หมายเหตุวันที่
ด าเนินการ

เบกิจ่าย คงเหลือ
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

อยู่
ระหว่าง

ด าเนินการ

ยังไม่ได้
ด าเนินการ

เปน็ไป
ตามแผน

ล าดบั โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
โอนลด (-) โอนเพ่ิม (+)

ไม่
เปน็ไป
ตาม
แผน

ระยะเวลา
ตามแผนฯ

การด าเนินงาน
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1) จัดอบรมครู
โรงเรียนอนุบาลทับ
มาและศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านทับมา

18,800 13-ก.ย.-64 0.00 18,800.00  
ปรับรูปแบบเป็นส่ือ
ออนไลน์ (YOUTUBE)
ผ่านช่องทางออนไลน์
เนื่องจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัส
โควดิ-19

2)  จัดกิจกรรมสร้าง
ความสัมพันธ์และ
พัฒนาทักษะสมอง 
แก่ครู เด็กนักเรียน
และผู้ปกครอง
กิจกรรม
- เรียนรู้จากส่ือมัลติ
มีเดีย ผ่านช่องทาง
ออนไลน์ (YOUTUBE)

31,200 16-ก.ย.-64 0.00 31,200.00  
ปรับรูปแบบเป็นส่ือ
ออนไลน์ (YOUTUBE)
ผ่านช่องทางออนไลน์
เนื่องจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัส
โควดิ-19

ล าดบั โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
โอนลด (-) โอนเพ่ิม (+)

ระยะเวลา
ตามแผนฯ

การด าเนินงาน

หมายเหตุวันที่
ด าเนินการ

เบกิจ่าย คงเหลือ
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

อยู่
ระหว่าง

ด าเนินการ

ยังไม่ได้
ด าเนินการ

เปน็ไป
ตามแผน

ไม่
เปน็ไป
ตาม
แผน

7 โครงการพัฒนา
ทักษะสมอง 
Executive 
Functions (EF)

พ.ค.-ก.ค.
64 แก้ไข
แผนฯ 

คร้ังที่ 3 
เป็น ก.ค.-
ก.ย.64
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8 โครงการลูกเสือน้อย
โรงเรียนอนุบาล
ทับมา

จัดกิจกรรมเสริม
ทักษะด้านลูกเสือ
กิจกรรม
- เรียนรู้จากส่ือมัลติ
มีเดีย ผ่านช่องทาง
ออนไลน์ (YOUTUBE)

10,000 เม.ย.-ก.ค.
64 

แก้ไขแผนฯ 
คร้ังที่ 3 

เป็น 
ก.ค.-ก.ย.64

18-ก.ย.-64 0.00 10,000.00  
ปรับรูปแบบเป็นส่ือ
ออนไลน์ (YOUTUBE)
ผ่านช่องทางออนไลน์
เนื่องจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัส
โควดิ-19

9 โครงการวันเด็ก
แห่งชาติ

จัดงานวันเด็กแห่งชาติ 300,000 ธ.ค.63-
ก.พ.64 

แก้ไขแผนฯ
 คร้ังที่ 1 
เป็น ธ.ค.

63-ก.ย. 64

0.00 300,000.00  
หนังสือด่วนทีสุ่ด ที ่รย 
0017.1 (COVID-19) 
ว6769 ลว. 28 ธ.ค.
2563 มาตรา 9 แหง่
พระราชก าหนดการ
บริหารราชการใน
สถานการณ์ฉกุเฉนิ พ.ศ.
2548 (ฉบับที ่15) (3) 
การหา้มชุมนุม

10 โครงการส่งเสริมการ
เรียนรู้เด็กปฐมวัย 
ท้องถิ่นไทยผ่านการ
เล่นสนามเด็กเล่น
สร้างปัญญา

จัดกิจกรรมให้กับเด็ก
นักเรียน ส่งเสริมการ
เรียนรู้เด็กปฐมวัย
ท้องถิ่นไทยผ่านการ
เล่นสนามเด็กเล่น
สร้างปัญญา

50,000 ต.ค.63-
ก.ย.64

0.00 0.00  
ไม่ได้รับการจดัสรร
งบประมาณจากกรม
ส่งเสริมฯ

ล าดบั โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
โอนลด (-) โอนเพ่ิม (+)

ระยะเวลา
ตามแผนฯ

การด าเนินงาน

หมายเหตุวันที่
ด าเนินการ

เบกิจ่าย คงเหลือ
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

อยู่
ระหว่าง

ด าเนินการ

ยังไม่ได้
ด าเนินการ

เปน็ไป
ตามแผน

ไม่
เปน็ไป
ตาม
แผน
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11 โครงการส่งเสริม
ประชาธิปไตยใน
สถานศึกษา

จัดกิจกรรมให้กับเด็ก
นักเรียน 
ส่งเสริมประชาธิปไตย
ในโรงเรียน
กิจกรรม
- เรียนรู้จากส่ือมัลติ
มีเดีย ผ่านช่องทาง
ออนไลน์ (YOUTUBE)

10,000 พ.ค.-ก.ค.
64 แก้ไข
แผนฯ 

คร้ังที่ 3 
เป็น ก.ค.-
ก.ย.64

17-ก.ย.-64 0.00 10,000.00  
ปรับรูปแบบเป็นส่ือ
ออนไลน์ (YOUTUBE)
ผ่านช่องทางออนไลน์
เนื่องจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของ
โรคไวรัสโควดิ-19

12 โครงการส่งเสริม
หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงใน
สถานศึกษา

จัดอบรมครูและจัด
กิจกรรมเด็กนักเรียน
ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงใน
สถานศึกษา
- เรียนรู้จากส่ือมัลติ
มีเดีย ผ่านช่องทาง
ออนไลน์ (YOUTUBE)

20,000 ต.ค.-ธ.ค.
63 แก้ไข
แผนฯ 

คร้ังที่ 1 
เป็น ธ.ค 

63-ส.ค.64 
แก้ไขแผนฯ
 คร้ังที่ 3 
เป็น ส.ค.-
ก.ย.64

17-ก.ย.-64 0.00 20,000.00  
ปรับรูปแบบเป็นส่ือ
ออนไลน์ (YOUTUBE)
ผ่านช่องทางออนไลน์
เนื่องจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของ
โรคไวรัสโควดิ-19

หมายเหตุวันที่
ด าเนินการ

เบกิจ่าย คงเหลือ
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

อยู่
ระหว่าง

ด าเนินการ

ยังไม่ได้
ด าเนินการ

เปน็ไป
ตามแผน

ล าดบั โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
โอนลด (-) โอนเพ่ิม (+)

ไม่
เปน็ไป
ตาม
แผน

ระยะเวลา
ตามแผนฯ

การด าเนินงาน
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13 โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถาน

2,711,800 6,000 ต.ค.63- 1 ธ.ค.63- 2,291,500.00 426,300.00  

ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา ก.ย.-64 9-เม.ย.-64

สถานศึกษาโรงเรียน 1) ค่าอาหารกลางวัน 1,400,000 ไตรมาส 
1,3

690,920.00 709,080.00  

อนุบาลทับมา เด็กนักเรียน

2) ค่าใช้จ่ายในการ 20,000 ไตรมาส 1 14,945.00 5,055.00   
ปรับปรุงหลักสูตร

สถานศึกษา

3) ค่าใช้จ่ายอินเตอร์- 16,800 0.00 0.00  
ไม่ได้รับการจดัสรร

เน็ตโรงเรียน งบประมาณ

4) ค่าใช้จ่ายในการ 100,000 0.00 0.00  
ไม่ได้รับการจดัสรร

พัฒนา/ปรับปรุงห้อง งบประมาณ

สมุดโรงเรียน

5) ค่าใช้จ่ายในการ 50,000 0.00 0.00  
ไม่ได้รับการจดัสรร

พัฒนาแหล่งเรียนรู้ใน งบประมาณ

โรงเรียน

6) ค่าใช้จ่ายในการ 19,500 0.00 0.00  
ไม่ได้รับการจดัสรร

พัฒนาครูของโรงเรียน งบประมาณ

ในสังกัด อปท.

ล าดบั โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
โอนลด (-) โอนเพ่ิม (+)

ระยะเวลา
ตามแผนฯ

การด าเนินงาน

หมายเหตุวันที่
ด าเนินการ

เบกิจ่าย คงเหลือ

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

อยู่
ระหว่าง

ด าเนินการ

ยังไม่ได้
ด าเนินการ

เปน็ไป
ตามแผน

ไม่
เปน็ไป
ตาม
แผน

ภาคเรียนที่ 1/2564
เล่ือนเปิดเรียน onsite
และผู้ปกครอง
ไม่ขอรับเงิน
อาหารกลางวนั
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7) ค่าใช้จ่ายในการ 15,000 6,000 21-เม.ย.-64 0.00 21,000.00  

รณรงค์ป้องกันยาเสพ-

ติดในสถานศึกษา

8) ค่าใช้จ่ายในการ 50,000 0.00 0.00  
ไม่ได้รับการจดัสรร

ส่งเสริมกิจกรรมรัก
การ

งบประมาณ

อ่านในสถานศึกษา 
อปท.

9) ค่าจัดการเรียนการ 595,000 ไตรมาส 550,800.00 44,200.00  
สอน (รายหัว)

10) ค่าเคร่ืองแบบ 105,000 ไตรมาส 3 97,800.00 7,200.00  

นักเรียน

11) ค่าหนังสือเรียน 70,000 ไตรมาส 3 65,000.00 5,000.00  
เบิกหักผลักส่งในใน
ไตรมาส 3

12) ค่าอปุกรณ์การเรียน 70,000 ไตรมาส 
1,3

64,900.00 5,100.00  

13) ค่ากิจกรรม
พัฒนา

150,500 28-ธ.ค.-63 139,320.00 11,180.00  

คุณภาพผู้เรียน

14) เงินอุดหนุนส าหรับ 50,000 0.00 0.00  
ไม่ได้รับการจดัสรร

พัฒนาผู้ประกอบ งบประมาณ

วิชาชีพครูที่สังกัด

โรงเรียนอนุบาลทับมา

ล าดบั โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
โอนลด (-) โอนเพ่ิม (+)

ระยะเวลา
ตามแผนฯ

การด าเนินงาน

หมายเหตุวันที่
ด าเนินการ

เบกิจ่าย คงเหลือ
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

อยู่
ระหว่าง

ด าเนินการ

ยังไม่ได้
ด าเนินการ

เปน็ไป
ตามแผน

ไม่
เปน็ไป
ตาม
แผน

จดัท าส่ือมลัติมเีดีย
ออนไลน์ไมใ่ช้งบฯ
ท าใหต้กเป็นเงินสะสม
ของสถานศึกษา

เบิกหักผลักส่งในใน
ไตรมาส 1 และ 3

เบิกหักผลักส่งในใน
ไตรมาส 3
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14 โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร 813,000 3,400 ต.ค.63 - 686,400 130,000.00  

ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา ก.ย.-64
สถานศึกษาศูนย์ 490,000 176,020 313,980.00  

พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
ทับมา

2) ค่าจัดการเรียน
170,000 3,400 28-ธ.ค.-63 91,800 81,600.00  

การสอน (รายหัว)

3) ค่าหนังสือเรียน 20,000 ไตรมาส3 0 20,000.00 



4) ค่าอุปกรณ์การ 20,000 ไตรมาส3 0 20,000.00  

เรียน

5) ค่าเคร่ืองแบบ 30,000 ไตรมาส3 0 30,000.00  

นักเรียน

6) ค่ากิจกรรมพัฒนา 43,000 ไตรมาส3 0 43,000.00  

ผู้เรียนฯ

7) เงินอุดหนุนส าหรับ 40,000 0 0.00  P ไม่ได้รับการจดัสรร
พัฒนาผู้ประกอบ งบประมาณ
วิชาชีพครูที่สังกัด

ศพด.บ้านทับมา

ล าดบั โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
โอนลด (-) โอนเพ่ิม (+)

ระยะเวลา
ตามแผนฯ

1) ค่าอาหารกลางวัน
เด็กนักเรียน

1 ธ.ค.63-
14 พ.ค.64

ภาคเรียนที่ 1/2564
เล่ือนเปิดเรียน onsite
และผู้ปกครอง
ไม่ขอรับเงิน
อาหารกลางวนั

โอนเพิม่ 3,400
เนื่องจากจ านวน
เด็กเพิม่

เบิกหักผลักส่งใน
ไตรมาส 3 แต่ไมได้
เบิกจา่ย เนื่องจาก 
เด็กอายไุม่ถึง (3ป)ี 
เกณฑ์ที่จะได้รับ
ท าให้ตกเป็นเงินสะสม
ของสถานศึกษา

การด าเนินงาน

หมายเหตุวันที่
ด าเนินการ

เบกิจ่าย คงเหลือ
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

อยู่
ระหว่าง

ด าเนินการ

ยังไม่ได้
ด าเนินการ

เปน็ไป
ตามแผน

ไม่
เปน็ไป
ตาม
แผน
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15 โครงการเสริมสมาธิ
สร้างปัญญา

จัดฝึกอบรมด้าน
คุณธรรม จริยธรรม
ให้กับเด็กนักเรียน
โรงเรียนอนุบาลทับมา
กิจกรรม
- เรียนรู้จากส่ือมัลติ
มีเดีย ผ่านช่องทาง
ออนไลน์ (YOUTUBE)

10,000 พ.ค.-ก.ค.
64 แก้ไข
แผนฯ 

คร้ังที่ 3 
เป็น ส.ค.-
ก.ย.64

16-ก.ย.-64 0.00 10,000.00  
ปรับรูปแบบเป็นส่ือ
ออนไลน์ (YOUTUBE)
ผ่านช่องทางออนไลน์
เนื่องจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัส
โควดิ-19

16 โครงการหนูน้อย
เรียนรู้
สู่โลกกว้าง

จัดกิจกรรมศึกษา
นอกสถานที่ส าหรับ
เด็กนักเรียนของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านทับมา
กิจกรรม
- เรียนรู้จากส่ือมัลติ
มีเดีย ผ่านช่องทาง
ออนไลน์ (YOUTUBE)

50,000 มิ.ย.-ส.ค.
64 แก้ไข
แผนฯ 

คร้ังที่ 3 
เป็น ส.ค.-
ก.ย.64

16-ก.ย.-64 0.00 50,000.00   ปรับรูปแบบเป็นส่ือ
ออนไลน์ (YOUTUBE)
ผ่านช่องทางออนไลน์
เนื่องจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัส
โควดิ-19

หมายเหตุวันที่
ด าเนินการ

เบกิจ่าย คงเหลือ
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

อยู่
ระหว่าง

ด าเนินการ

ยังไม่ได้
ด าเนินการ

เปน็ไป
ตามแผน

ล าดบั โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
โอนลด (-) โอนเพ่ิม (+)

ไม่
เปน็ไป
ตาม
แผน

ระยะเวลา
ตามแผนฯ

การด าเนินงาน
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17 โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราช
กุมารี (อพ.สธ.)
โรงเรียนอนุบาลทับมา

จัดอบรมและจัด
ส ารวจพันธุกรรมพืช
ในโรงเรียนอนุบาล
ทับมาและศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านทับมา

50,000 ต.ค.63-
ก.ย.64

0.00 50,000.00  
ส ารวจสมัครสมาชิก
แล้วได้รับรหัสแล้ว
แต่ด้วยสถานการณ์
การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019
(covid-19) จงึไม่
สามารถด าเนิน
โครงการได้

ล าดบั โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
โอนลด (-) โอนเพ่ิม (+)

ระยะเวลา
ตามแผนฯ

การด าเนินงาน

หมายเหตุวันที่
ด าเนินการ

เบกิจ่าย คงเหลือ
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

อยู่
ระหว่าง

ด าเนินการ

ยังไม่ได้
ด าเนินการ

เปน็ไป
ตามแผน

ไม่
เปน็ไป
ตาม
แผน
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18 ค่าอาหารเสริม (นม) เงินอุดหนุนเพื่อ
สนับสนุนอาหารเสริม
 (นม) ส าหรับนักเรียน
  
1) ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านทับมา 
จ านวน 260 วัน
2) โรงเรียนอนุบาล
ทับมา จ านวน 260 
วัน        
3) โรงเรียนชุมชนวัด
ทับมา  จ านวน 260
 วัน      
4) ศูนย์การศึกษา
พิเศษ ประจ า
จังหวัดระยอง
จ านวน 280 วัน

2,842,000 ต.ค.63-
ก.ย.64

ต้ังแต่วันที่
 1 ธ.ค.63-
14 พ.ค.64

และ
วันที่

1 มิ.ย.-
31 ต.ค.64

2,187,558.98 444,732.08   เบิกจ่ายของ
(เทอม 1)
ภาคเรียน
ที่ 1 ปีการ
ศึกษา 2564
ตามสัญญา
เลขที่ 9/2564
ลว 11 มิ.ย. 64

หมายเหตุวันที่
ด าเนินการ

เบกิจ่าย คงเหลือ
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

อยู่
ระหว่าง

ด าเนินการ

ยังไม่ได้
ด าเนินการ

เปน็ไป
ตามแผน

ล าดบั โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
โอนลด (-) โอนเพ่ิม (+)

ไม่
เปน็ไป
ตาม
แผน

ระยะเวลา
ตามแผนฯ

การด าเนินงาน
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19 อุดหนุนค่าอาหาร
กลางวันแก่เด็ก
นักเรียน โรงเรียน
ชุมชนวัดทับมา

เงินอุดหนุนส่วน
ราชการ อุดหนุน
โรงเรียนชุมชนวัดทับ
มา  เพื่อจ่ายเป็น
ค่าอาหารกลางวันแก่
เด็กนักเรียนอัตราวัน
ละ 20 บาท จ านวน 
200 วัน

2,140,000 ต.ค.-พ.ย.
63/พ.ค.-
มิ.ย.64 

แก้ไขแผนฯ
 คร้ังที่ 1 
เป็น ต.ค.
63-มี.ค.
64/พ.ค.-
ก.ย.64

1 ธ.ค.63
 - 30 
ก.ย.64

2,044,000.00 96,000.00   เงินเหลือจ่ายรับคืน
จ านวน 261,420
บาท

20 อุดหนุนโครงการ
พัฒนา
การเรียนการสอน
ภาษาต่างประเทศ 
(ภาษาอังกฤษและ
ภาษาจีน)

เงินอุดหนุนส่วน
ราชการ 
อุดหนุนโรงเรียน
ชุมชนวัดทับมา 
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
โครงการ
พัฒนาการเรียนการ
สอน
ภาษาต่างประเทศ 
(ภาษาอังกฤษ
และภาษาจีน)

554,180 ต.ค.-พ.ย.
63 แก้ไข
แผนฯ 

คร้ังที่ 1 
เป็น ต.ค.63

-มี.ค.64

1 ธ.ค.63 554,180.00 0.00  

ล าดบั โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
โอนลด (-) โอนเพ่ิม (+)

ระยะเวลา
ตามแผนฯ

การด าเนินงาน

หมายเหตุวันที่
ด าเนินการ

เบกิจ่าย คงเหลือ

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

อยู่
ระหว่าง

ด าเนินการ

ยังไม่ได้
ด าเนินการ

เปน็ไป
ตามแผน

ไม่
เปน็ไป
ตาม
แผน
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แนวทางการพัฒนา 5.2 ส่งเสริม สนับสนุนการกีฬาและนันทนาการ 

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

1 โครงการแข่งขันกีฬา
ประเพณีต าบลทับมา
เสริมสร้าง
ความปรองดอง
สมานฉันท์และต้าน
ยาเสพติด

จัดกิจกรรมการ
แข่งขันกีฬา
ใน 8 ชุมชน ของ
ต าบลทับมา

400,000 ม.ค.-พ.ค.
64 แก้ไช
แผนฯ 

คร้ังที่ 1 
เป็น พ.ค.-
ส.ค.64 

แก้ไขแผนฯ 
คร้ังที่ 3 
เป็น ส.ค.-
ก.ย.64

0.00 400,000.00  
เนื่องจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัส
โควดิ-19

2 โครงการแข่งขัน
ฟุตบอลสัมพันธ์

จัดกิจกรรมการ
แข่งขันกีฬาฟุตบอล
ในชุมชนของเทศบาล
ต าบลทับมา

200,000 พ.ย.63-
ก.พ.64 

แก้ไขแผน 
คร้ังที่ 1 

เป็น เม.ย.-
ส.ค.64 

แก้ไขแผนฯ 
คร้ังที่ 3 
เป็น ส.ค.-
ก.ย.64

0.00 200,000.00  
เนื่องจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัส
โควดิ-19

หมายเหตุวันที่
ด าเนินการ

เบกิจ่าย คงเหลือ
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

อยู่
ระหว่าง

ด าเนินการ

ยังไม่ได้
ด าเนินการ

เปน็ไป
ตามแผน

ล าดบั โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
โอนลด (-) โอนเพ่ิม (+)

ไม่
เปน็ไป
ตาม
แผน

ระยะเวลา
ตามแผนฯ

การด าเนินงาน
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3 โครงการจัดส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬา

จดัส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬา
ประเภทต่าง ๆ อาทิ 
เช่น การแข่งขันกีฬา
เชื่อมความ สัมพันธข์อง
 อปท., การแข่งขันกีฬา
 "ไทคัพ" มหกรรมกีฬา
ท้องถิ่นแห่งประเทศไทย
, 
การกีฬาฟุตบอล อบจ.
ระยองคัพ กิจกรรมเข้า
ร่วมการแข่งขันกีฬา
ฟุตบอลหน่วยงาน 8 
คน, การแข่งขัน
ฟุตบอลมวลชน อ าเภอ
เมืองระยองคัพ, 
การแข่งขันฟุตบอล
อาวโุส 35 อัฟ และ
การแข่งขันกีฬาอื่น ๆ ที่
เทศบาล กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น
หรือจงัหวดัอ าเภอ 
มอบหมาย ฯลฯ

40,000 พ.ย.63-
ก.ย.64

0.00 40,000.00  
เนื่องจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัส
โควดิ-19

ล าดบั โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
โอนลด (-) โอนเพ่ิม (+)

ระยะเวลา
ตามแผนฯ

การด าเนินงาน

หมายเหตุวันที่
ด าเนินการ

เบกิจ่าย คงเหลือ
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

อยู่
ระหว่าง

ด าเนินการ

ยังไม่ได้
ด าเนินการ

เปน็ไป
ตามแผน

ไม่
เปน็ไป
ตาม
แผน
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แนวทางการพัฒนา 5.3 ส่งเสริม สนับสนุนศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณแีละภมูิปญัญาท้องถ่ิน

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

1 โครงการลาน
วัฒนธรรมวิถีถิ่น
ต าบลทับมา

จัดงานลาน
วัฒนธรรมสืบสาน
ประเพณีท้องถิ่น
ต าบลทับมา

430,000 ก.พ.-พ.ค.
64 

แก้ไขแผนฯ 
คร้ังที่ 3 
เป็น มิ.ย.-
ก.ย.64

0.00 430,000.00  
อ้างถึง ประกาศ
เทศบาลต าบลทับมา 
เร่ืองการเล่ือนจดั
โครงการ ลาน
วฒันธรรมวถิีถิ่นต าบล
ทับมา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.
2564

2 โครงการวันพ่อ
แห่งชาติ

จัดกิจกรรมเฉลิม
พระเกียรติ ลงนาม
ถวายพระพรชัยมงคล
ประดับ
พระฉายาลักษณ์
ประดับธงชาติไทย
ร่วมกับธงประจ า
พระองค์ (สก.) ณ
สถานที่ราชการ

10,000 ต.ค.63-
ธ.ค.63

5-ธ.ค.-63 8,000.00 2,000.00  

หมายเหตุวันที่
ด าเนินการ

เบกิจ่าย คงเหลือ
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

อยู่
ระหว่าง

ด าเนินการ

ยังไม่ได้
ด าเนินการ

เปน็ไป
ตามแผน

ล าดบั โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
โอนลด (-) โอนเพ่ิม (+)

ไม่
เปน็ไป
ตาม
แผน

ระยะเวลา
ตามแผนฯ

การด าเนินงาน
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จัดงานวันแม่แห่งชาติ
กิจกรรม
1. ลงนามถวายพระ
พรชัยมงคล ประดับ
พระฉายาลักษณ์ 
ประดับธงชาติไทย
ร่วมกับธงประจ า
พระองค์ (สก.) ณ 
สถานที่ราชการ

33,350 12-ส.ค.-64 26,000.00 7,350.00  

2.กิจกรรมจิตอาสา
บ าเพ็ญสาธารณ-
ประโยชน์

1,800 0.00 1,800.00  
เนื่องจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัส
โควดิ-19

3. ถวายเคร่ือง
ราชสักการะ,
จุดเทียนชัยถวาย
พระพร,น้อมร าลึก
พระคุณแม่

314,850 0.00 314,850.00  
เนื่องจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัส
โควดิ-19

ล าดบั โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
โอนลด (-) โอนเพ่ิม (+)

ระยะเวลา
ตามแผนฯ

การด าเนินงาน

หมายเหตุวันที่
ด าเนินการ

เบกิจ่าย คงเหลือ
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

อยู่
ระหว่าง

ด าเนินการ

ยังไม่ได้
ด าเนินการ

เปน็ไป
ตามแผน

ไม่
เปน็ไป
ตาม
แผน

3 โครงการวันแม่
แห่งชาติ

มิ.ย.-ส.ค.64
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4 โครงการสืบสาน
ประเพณี
ลอยกระทง

จัดงานสืบสาน
ประเพณี
ลอยกระทง

400,000 ต.ค.63-
ธ.ค.63

31-ต.ค.-63 400,000.00 0.00  

5 อุดหนุนโครงการจัด
งานเทศกาลผลไม้
และของดีเมืองระยอง

อุดหนุนที่ท าการ
ปกครองอ าเภอเมือง
ระยอง เพื่อจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายในโครงการ
จัดงานเทศกาลผลไม้
และของดีเมืองระยอง

50,000 มี.ค.-พ.ค.64 - 0.00 50,000.00   ไม่ได้ด าเนินการ
เนื่องจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของ

โรคโควิด-19

ล าดบั โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
โอนลด (-) โอนเพ่ิม (+)

ระยะเวลา
ตามแผนฯ

การด าเนินงาน

หมายเหตุวันที่
ด าเนินการ

เบกิจ่าย คงเหลือ

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

อยู่
ระหว่าง

ด าเนินการ

ยังไม่ได้
ด าเนินการ

เปน็ไป
ตามแผน

ไม่
เปน็ไป
ตาม
แผน
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6 อุดหนุนโครงการจัด
งานวันสมเด็จพระ
เจ้าตากสินมหาราช
จังหวัดระยอง

อุดหนุนที่ท าการ
ปกครองอ าเภอเมือง
ระยอง เพื่อจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายโครงการจัด
งานวันสมเด็จพระ
เจ้าตากสินมหาราช
จังหวัดระยอง

30,000 พ.ย.-ธ.ค.63 0.00 30,000.00  
หนังสืออ าเภอเมอืงระยอง 
ที ่รย 0118/69
ลว. 6 ม.ค.64
เร่ือง ขอส่งคืนเงินอดุหนุน
โครงการจดังานวันสมเด็จ
พระเจา้ตามสินมหาราช
จงัหวัดระยอง ประจ าปี 
2563

หมายเหตุวันที่
ด าเนินการ

เบกิจ่าย คงเหลือ

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

อยู่
ระหว่าง

ด าเนินการ

ยังไม่ได้
ด าเนินการ

เปน็ไป
ตามแผน

ล าดบั โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
โอนลด (-) โอนเพ่ิม (+)

ไม่
เปน็ไป
ตาม
แผน

ระยะเวลา
ตามแผนฯ

การด าเนินงาน
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7 อุดหนุนโครงการ
ส่งเสริมสนับสนุน
อนุรักษ์มรดกไทยและ
เฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระกนิษฐาธิ
ราชเจ้ากรมสมเด็จ
พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี เนื่อง
ในวันคล้ายวันพระ
ราชสมภพ 2 
เมษายน และ
กิจกรรมทาง
ศิลปวัฒนธรรมของ
อ าเภอเมืองระยอง

อุดหนุนที่ท าการ
ปกครองอ าเภอเมือง
ระยอง เพื่อจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายโครงการ
ส่งเสริมสนับสนุน
อนุรักษ์มรดกไทยและ
เฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระกนิษฐาธิ
ราชเจ้ากรมสมเด็จ
พระเทพรัตน
ราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ฯ

30,000 ก.พ-เม.ย.
64

2-เม.ย.-64 30,000.00 0.00  

ล าดบั โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
โอนลด (-) โอนเพ่ิม (+)

ระยะเวลา
ตามแผนฯ

การด าเนินงาน

หมายเหตุวันที่
ด าเนินการ

เบกิจ่าย คงเหลือ

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

อยู่
ระหว่าง

ด าเนินการ

ยังไม่ได้
ด าเนินการ

เปน็ไป
ตามแผน

ไม่
เปน็ไป
ตาม
แผน

109 ยทุธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา การกีฬา ศาสนา ศิลปวฒันธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น



8 อุดหนุนโครงการ
ประเพณีส่งวิ่งเกวียน
กิจการสภา
วัฒนธรรมต าบล
ทับมา

เงินอุดหนุนเอกชน
เพื่อจ่ายเป็นเงิน
อุดหนุนกิจการสภา
วัฒนธรรม
ต าบลทับมา

40,000 พ.ย.63-
ม.ค.64

18-19 ธ.ค.63
  บา้นขนาบ 

หมูท่ี่ 1 26-27
 ธ.ค.63 บา้น
แหลมมะขาม 

หมูท่ี่ 2 24-25
 ธ.ค.63 บา้น
หนองมะหาด 
หมูท่ี่ 11-12 
ธ.ค.63 บา้น

ทบัมา หมูท่ี่ 4 
25-26 ธ.ค.63
 บา้นหนองโพรง
 หมูท่ ี6 9-10
 ธ.ค.63 บา้น

แหลมทองหลาง
 หมูท่ี่ 6 9-10
 ธ.ค.63 บา้น
เขาโบสถ์ หมูท่ี่
 7 24-25 

ธ.ค.63

40,000.00 0.00  

ล าดบั โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
โอนลด (-) โอนเพ่ิม (+)

ไม่
เปน็ไป
ตาม
แผน

ระยะเวลา
ตามแผนฯ

การด าเนินงาน

หมายเหตุวันที่
ด าเนินการ

เบกิจ่าย คงเหลือ

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

อยู่
ระหว่าง

ด าเนินการ

ยังไม่ได้
ด าเนินการ

เปน็ไป
ตามแผน

110 ยทุธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา การกีฬา ศาสนา ศิลปวฒันธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น



6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

1 โครงการจ้างงานผู้พิการ
และผู้สูงอายุ

จ้างงานผู้สูงอายุและ
ผู้พิการท างาน
จ านวน 20 คน

500,000 ต.ค.63-
ก.ย.64

1 ธ.ค.63 435,270.00 64,730.00  

2 โครงการส่งเสริมการ
จ าหน่ายสินค้า
ผลิตภัณฑ์ชุมชน

จัดอบรมให้ความรู้กลุ่ม
อาชีพต าบลทับมา
จ านวน 12 กลุ่ม
ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์
และมาตรฐานสินค้า
จ านวน 80 คน

30,000 พ.ค.-ก.ค.
64

25-30 
มิ.ย.64

3,920.00 26,080.00  

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว เชิงอนุรักษ์อย่างสมดลุและยั่งยืน

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

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 พัฒนาคุณภาพสินค้าและผลิตภณัฑ์ดา้นการเกษตร ประมง ปศุสัตว์ ให้เปน็ไปตามมาตรฐานสากล ควบคู่กับการพัฒนาไปสู่การเกษตร อุตสาหกรรมและเพ่ือการท่องเที่ยว
   ยุทธศสตร์จังหวัดที่ 2 พัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวให้เตบิโตควบคู่กับภาคการเกษตรและภาคอุตสาหกรรมอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน

   ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาการเกษตร เศรษฐกิจ และปรับโครงสร้างให้สมดลุและแข่งขันได ้

แนวทางการพัฒนา 6.1 ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพ่ือสร้างรายไดแ้ก่ประชาชน

ล าดบั โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
โอนลด (-) โอนเพ่ิม (+)

ระยะเวลา
ตามแผนฯ

การด าเนินงาน

หมายเหตุวันที่
ด าเนินการ

เบกิจ่าย คงเหลือ
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

อยู่
ระหว่าง

ด าเนินการ

ยังไม่ได้
ด าเนินการ

เปน็ไป
ตาม
แผน

ไม่
เปน็ไป
ตาม
แผน

111 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพฒันาเศรษฐกิจและการทอ่งเที่ยวเชิงอนุรักษ์



3 โครงการส่งเสริม
คุณภาพชีวิตผู้มีรายได้
น้อย/ผู้ด้อยโอกาส/
ผู้ไร้ที่พึ่ง

1.อบรมการฝึกอาชีพ
ให้กับกลุ่มผู้ถือบัตร
สวัสดิการแห่งรัฐอบรม
หัวข้อ               
- การท าอาหารจ าหน่าย
- การท าเบอเกอร่ีเพื่อ
จ าหน่าย
- การปลูกต้นไม้เพื่อ
จ าหน่าย

30,000 ธ.ค.63-
ก.พ.64 

แก้ไขแผนฯ
 คร้ังที่ 1 
เป็น ธ.ค.
63-มิ.ย.
64 แก้ไข
แผนฯ 

คร้ังที่ 3 
เป็น ก.ค.-
ก.ย.64

30 ส.ค.-
3 ก.ย.64

0.00 30,000.00   อบรมออนไลน์ทาง
เว็ปไซต์กองสวัสดิการ
สังคมเทศบาลต าบล
ทับมาโดยไม่ใช้
งบประมาณเนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัส
โควิด-19

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

อยู่
ระหว่าง

ด าเนินการ

ยังไม่ได้
ด าเนินการ

เปน็ไป
ตาม
แผน

ล าดบั โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
โอนลด (-) โอนเพ่ิม (+)

ไม่
เปน็ไป
ตาม
แผน

ระยะเวลา
ตามแผนฯ

การด าเนินงาน

หมายเหตุวันที่
ด าเนินการ

เบกิจ่าย คงเหลือ

112 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพฒันาเศรษฐกิจและการทอ่งเที่ยวเชิงอนุรักษ์



แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

1 โครงการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
พิทักษ์ส่ิงแวดล้อม

อบรมให้ความรู้เร่ืองการ
จัดการท่องเที่ยวใน
ชุมชน ในด้าน
- การท่องเที่ยวแบบ
ยั่งยืน
- องค์ประกอบการ
พัฒนาและการจัดการ
ท่องเที่ยว
- การวางแผนด้านการ
ท่องเที่ยวชุมชน
- การเข้ามีส่วนร่วมของ
ชุมชุนในการจัดการ
ท่องเที่ยว
- การเป็นมัคคุเทศก์
ท้องถิ่น
- การท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์ ผู้น าชุมชน/
ประชาชนในต าบลทับ
มา 8 ชุมชน จ านวน 
80 คน

30,000 ม.ค.-มีค.
64 แก้ไข
แผนฯ 

คร้ังที่ 1 
เป็น ม.ค.-
มิ.ย.64 

แก้ไขแผนฯ
 คร้ังที่ 3 
เป็น ก.ค.-
ก.ย.64

23-27 
ส.ค.64

0.00 30,000.00   อบรมออนไลน์ทาง
เว็ปไซต์กองสวัสดิการ
สังคมเทศบาลต าบล
ทับมาโดยไม่ใช้
งบประมาณเนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัส
โควิด-19

แนวทางการพัฒนา 6.2 สร้างมาตรฐาน พัฒนามูลค่าสินค้าเกษตร ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

ล าดบั โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
โอนลด (-) โอนเพ่ิม (+)

ระยะเวลา
ตามแผนฯ

การด าเนินงาน

หมายเหตุวันที่
ด าเนินการ

เบกิจ่าย คงเหลือ
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

อยู่
ระหว่าง

ด าเนินการ

ยังไม่ได้
ด าเนินการ

เปน็ไป
ตาม
แผน

ไม่
เปน็ไป
ตาม
แผน

113 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพฒันาเศรษฐกิจและการทอ่งเที่ยวเชิงอนุรักษ์



2 โครงการสนับสนุน
ศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร
ประจ าต าบลทับมา

อบรมการใช้เทคโนโลยี
เกี่ยวกับการเกษตร 
ให้กับคณะกรรมการ
ศูนย์ฯ และกลุ่มอาชีพ 
12 กลุ่ม จ านวน 80 คน

30,000 ม.ค.-มี.ค.
64 

แก้ไขแผนฯ 
คร้ังที่ 1

เป็น ม.ค.-
มิ.ย.64

แก้ไขแผนฯ
คร้ังที่ 3

เป็น ก.ค.-
ก.ย.64

31-มี.ค.-64 14,400.00 15,600.00  

3 โครงการสร้างเครือข่าย
ขยายผลศูนย์การเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียงต าบล
ทับมา

จัดอบรมให้ความรู้เร่ือง
เศรษฐกิจพอเพียงและ
การสร้างเครือข่ายใน
การเรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียงในต าบลทับมา
ให้กับผู้น าชุมชน/สตรี/
กลุ่มอาชีพ
จ านวน 80 คน

30,000 พ.ย.-ม.ค.
64 แก้ไข
แผนฯ 

คร้ังที่ 1 
เป็น พ.ย.
63.-มิ.ย.

64

23-24 
มิ.ย.64

30,000.00 0.00   

โอนเพ่ิม (+)ล าดบั โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
โอนลด (-)

ไม่
เปน็ไป
ตาม
แผน

ระยะเวลา
ตามแผนฯ

การด าเนินงาน

หมายเหตุวันที่
ด าเนินการ

เบกิจ่าย คงเหลือ

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

อยู่
ระหว่าง

ด าเนินการ

ยังไม่ได้
ด าเนินการ

เปน็ไป
ตาม
แผน

114 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพฒันาเศรษฐกิจและการทอ่งเที่ยวเชิงอนุรักษ์



1 โครงการจ้างเหมาท า
ความสะอาดอาคาร
ส านักงานเทศบาล
ต าบลทับมา และ
อาคารอเนกประสงค์
บ้านทับมาหมู่ที่ 4 
และส่ิงปลูกสร้างอื่น 
ฯลฯ

ด าเนินการจา้งเหมา
บุคคลภายนอก ท าความ
สะอาดอาคาร ห้องประชุม 
อาคารอเนกประสงค์ ห้องน  า
เทศบาลต าบลทับมา โรงเรียน
อนุบาลทับมา ห้องประชุม
โรงเรียนอนุบาลทับมาโรง
อาหารศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กและ
พื นที่โดยรอบอาคารทั งหมด 
เป็นระเบียบเรียบร้อยและสร้าง
ทัศนียภาพที่ดีแก่ผู้มาติดต่อ
ราชการ

828,000 ต.ค.63-
ก.ย.64

3 ธ.ค.63   
8 ม.ค.64   
9 ก.พ.64 
19 ก.พ.64
 18 มี.ค.64
 28 เม.ย.64 
 10 มิ.ย.64 
 5 ก.ค.64  
20 ก.ค.64 
30 ส.ค.64 
22 ก.ย.64

827,670.00 330.00   มีการเบิกจ่าย
ทุกเดือน
เดือนละ
69,000 บาท
หัก 1 วัน 330 บาท
ในเดือนมกราคม 64

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

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ด ีและการมีส่วนร่วมของประชาชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม และการเมือง ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

แนวทางการพัฒนา 7.1 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพ พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรและเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บรายไดข้องท้องถ่ิน

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ล าดบั โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
โอนลด (-) โอนเพ่ิม (+)

ระยะเวลา
ตามแผนฯ

การด าเนินงาน

หมายเหตุวันที่
ด าเนินการ

เบกิจ่าย คงเหลือ
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

อยู่
ระหว่าง

ด าเนินการ

ยังไม่ได้
ด าเนินการ

เปน็ไป
ตาม
แผน

ไม่
เปน็ไป
ตาม
แผน

115 ยุทธศาสตร์ที ่7 การพัฒนาการบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์



2 โครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการ
หลักสูตร "การ
บริหารความเส่ียง
ด้านสินทรัพย์ และ
การติดตาม
ประเมินผลควบคุม
ภายในเทศบาลต าบล
ทับมา ประจ าปี
งบประมาณ 2564"

จัดอบรมให้แก่คณะผู้บริหาร
 พนักงานเทศบาล 
พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้าง 
และผู้ที่เกี่ยวข้องในสังกัด
เทศบาลต าบลทับมา เพื่อ
พัฒนาศักยภาพของบุคลากร
 ด้านการสร้างวินัยทาง
งบประมาณและการคลัง 
และการควบคุมภายใน
จ านวน 80 คน

35,000 พ.ย.63-
ก.พ.64

24-พ.ย.-63 34,938.40 61.60  

กิจกรรมที่ 1 การฝึกอบรมฯ 
 จ านวน 2 รุ่นรุ่นละ 50 คน 
 รุ่นที่ 1  ในวันที่ 16 มิ.ย. 
64
รุ่นที่ 2 ในวันที่ 17 มิ.ย. 64

78,500 พ.ย.63-
ม.ค64 

แก้ไขแผนฯ
 ครั งที่ 1 

ก.พ.-มิ.ย.64

16-17
มิ.ย.64

77,700.00 800.00  

กิจกรรมที่ 2 การศึกษา
ดูงานฯ  ในระหว่างวันที่
18 - 20 มิถุนายน 2564

321,500 พ.ย.63-
ม.ค64 

แก้ไขแผนฯ
 ครั งที่ 1 

ก.พ.-มิ.ย.64

0.00 321,500.00   เนื่องจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของ
โรคไวรัสโคโรนา-
2019
(COVID-19) จึงไม่
สามารถด าเนินการ
จัดกิจกรรมได้ตาม
ระยะเวลาการ
ด าเนินงานดังกล่าว

หมายเหตุวันที่
ด าเนินการ

เบกิจ่าย คงเหลือ
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

อยู่
ระหว่าง

ด าเนินการ

ยังไม่ได้
ด าเนินการ

เปน็ไป
ตาม
แผน

ล าดบั โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
โอนลด (-) โอนเพ่ิม (+)

ไม่
เปน็ไป
ตาม
แผน

3 โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพเพื่อ
การพัฒนาตนเอง สู่
การพัฒนาท้องถิ่น

ระยะเวลา
ตามแผนฯ

การด าเนินงาน
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กิจกรรมที่ 1 การอบรม
หลักธรรมะกับการปฏิบัติงาน

35,400 ธ.ค.63-
ก.พ.64 

แก้ไขแผนฯ
 ครั งที่ 1 
มี.ค.-มิ.ย.
64 แก้ไข
แผนฯ 

ครั งที่ 3 
ก.ค.-ก.ย.64

13-ก.ค.-64 29,900.00 5,500.00  

กิจกรรมที่ 2 การปฏิบัติธรรม
กับการท างานให้มีความสุข
และการสร้างความสามัคคี
ในองค์กร

64,600 ธ.ค.63-
ก.พ.64 

แก้ไขแผนฯ
 ครั งที่ 1 
มี.ค.-มิ.ย.
64 แก้ไข
แผนฯ 

ครั งที่ 3 
ก.ค.-ก.ย.64

0.00 64,600.00   เนื่องจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของ
โรคไวรัสโคโรนา-2019
(COVID-19) จงึไม่
สามารถด าเนินการ
จดักิจกรรมได้ตาม
ระยะเวลาการ
ด าเนินงานดังกล่าว

5 โครงการอบรมและ
ส่งเสริมวิถีชีวิต
ประชาธิปไตย

จัดอบรมให้ความรู้ด้าน
ประชาธิปไตยแก่คณะ
ผู้บริหาร 
ผู้น าชุมชน พนักงานเทศบาล
 และประชาชน

25,000 3,844 พ.ย.63-
ม.ค.64

17 พ.ย.63 20,707.32 448.68  

ล าดบั โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
โอนลด (-) โอนเพ่ิม (+)

ระยะเวลา
ตามแผนฯ

การด าเนินงาน

หมายเหตุวันที่
ด าเนินการ

เบกิจ่าย คงเหลือ
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

อยู่
ระหว่าง

ด าเนินการ

ยังไม่ได้
ด าเนินการ

เปน็ไป
ตาม
แผน

ไม่
เปน็ไป
ตาม
แผน

4 โครงการส่งเสริม
คุณธรรมและ
จริยธรรมเพื่อองค์กร
ใสสะอาด
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6 โครงการปรับปรุง
ระบบแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน

ด าเนินการจ้างเหมาบริการ
ปรับปรุงข้อมูลระบบแผนที่
ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
เพื่อน าแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สินที่เป็น
ปัจจุบันไปใช้เป็นข้อมูลใน
การจัดเก็บภาษีตรวจสอบ
ติดตามและเร่งรัดการจัดเก็บ
ภาษีให้
ครบถ้วน ถูกต้อง จ านวน 8 
ชุมชน 

300,000 พ.ย.63-
ก.ย.64

3 มี.ค.-
30 ก.ย.64

0.00 300,000.00   กันเงินไวเ้บิกจา่ยตัดปี
งบประมาณตามสัญญา
เลขที่ 169/2564
(CNTR-0348/64)
ลงวนัที่ 19 ก.ค.64
วนัเร่ิมสัญญา 20
ก.ค.-17 ต.ค.64
ผู้รับจา้งบริษัท
พีเอส จโีอ
เทคโนโลย ีจ ากัด

7 โครงการฝึกอบรม
เร่ือง "การจัดซื อจัด
จ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐภายใต้ 
พรบ. การจัดซื อจัด
จ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
2560 และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง"

จัดอบรมให้ความรู้แก่
พนักงานเทศบาลและ
พนักงานจ้างของเทศบาล
ต าบลทับมาและบุคคล และ
คณะกรรมการการซื อหรือ
จ้าง เร่ือง "การจัดซื อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ
ภายใต้ พรบ. การจัดซื อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง"

30,000 ธ.ค.63-
ก.พ.64

แก้ไขแผนฯ
ครั งที่ 2
มี.ค.-

มิ.ย.64

24 มิ.ย.64 20,580.00 9,420.00  

หมายเหตุวันที่
ด าเนินการ

เบกิจ่าย คงเหลือ
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

อยู่
ระหว่าง

ด าเนินการ

ล าดบั โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท) ยังไม่ได้
ด าเนินการ

เปน็ไป
ตาม
แผน

ไม่
เปน็ไป
ตาม
แผน

โอนลด (-) โอนเพ่ิม (+)
ระยะเวลา
ตามแผนฯ

การด าเนินงาน
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8 โครงการฝึกอบรม
การบริหารการเงิน 
การคลัง แนว
ทางการตรวจสอบ
และข้อบกพร่องของ
เทศบาลต าบลทับมา
 ประจ าปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564

จัดอบรมให้แก่พนักงาน
เทศบาลและพนักงานจ้าง 
เพื่อรับทราบระเบียบ 
กฎหมาย หนังสือส่ังการที่
เกี่ยวกับการบริหารการเงิน 
การคลัง แนวทางการ
ตรวจสอบและข้อบกพร่อง
ของเทศบาลต าบลทับมา 
ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564

30,000 พ.ย.63-
ม.ค.64

22 ธ.ค.64 29,570.00 430.00  

1.จัดอบรมบรรยาย
เกี่ยวกับภาษีที่ดินและ
ส่ิงปลูกสร้างปี พ.ศ.2562
จ านวน 300 คน  
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การจัดเก็บรายได้ของท้องถิ่น

24,600 - 0.00 24,600.00   เนือ่งจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของ
โรคไวรัสโคโรนา-2019
(COVID-19) จงึไม่
สามารถด าเนินการ
จดักจิกรรมได้ตาม
ระยะเวลาการ
ด าเนินงานดังกล่าว

2.ติดตั งป้ายประชาสัมพันธ์
เพื่อสร้างแรงจูงใจประชาชน
ได้รับความรู้ ความเข้าใจถึง
ขั นตอนในการช าระภาษีและ
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต
ต่าง ๆ ตามสถานที่ในชุมชน

4,500 17-18 
พ.ค.64

4,500.00 0.00  

ล าดบั โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
โอนลด (-) โอนเพ่ิม (+)

ระยะเวลา
ตามแผนฯ

การด าเนินงาน

หมายเหตุวันที่
ด าเนินการ

เบกิจ่าย คงเหลือ
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

อยู่
ระหว่าง

ด าเนินการ

ยังไม่ได้
ด าเนินการ

เปน็ไป
ตาม
แผน

ไม่
เปน็ไป
ตาม
แผน

9 โครงการร่วมใจช าระ
ภาษีเพื่ออนาคตที่ดี
ของชาวทับมา

ต.ค.63-
เม.ย.64

แก้ไขแผนฯ
ครั งที่ 3 เป็น
พ.ค.-ก.ย.64
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10 โครงการฝึกอบรม
หลักสูตรชุด
ปฏิบัติการ
จิตอาสาภัยพิบัติ
ประจ าองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

จัดอบรมชุดปฏิบัติการ
จิตอาสาภัยพิบัติประจ า
เทศบาลต าบลทับมา

160,000 ต.ค.63-
ก.ย.64

0.00 160,000.00   เนื่องจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของ
โรคไวรัสโคโรนา
-2019 (COVID-19)
จึงไม่สามารถ
ด าเนินการจัด
โครงการ
ได้ตามระยะเวลา
การด าเนินงาน
ดังกล่าว

ล าดบั โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
โอนลด (-) โอนเพ่ิม (+)

ระยะเวลา
ตามแผนฯ

การด าเนินงาน

หมายเหตุวันที่
ด าเนินการ

เบกิจ่าย คงเหลือ
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

อยู่
ระหว่าง

ด าเนินการ

ยังไม่ได้
ด าเนินการ

เปน็ไป
ตาม
แผน

ไม่
เปน็ไป
ตาม
แผน
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ด ำเนินกำร
แลว้เสร็จ

อยู่
ระหวำ่ง

ด ำเนินกำร

ยงัไม่ได้
ด ำเนินกำร

เป็นไป
ตำมแผน

ไม่เป็นไป
ตำมแผน

ยทุธศำสตร์ที ่2 ยทุธศำสตร์กำรพัฒนำ
โครงสร้ำงพ้ืนฐำนและแหลง่น้ ำ

แผนงานเคหะและชมุชน 19 48,329,700.00 860,000.00 47,469,700.00 2 17 0 2 17

แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 5 5,154,000.00 44,000.00 5,110,000.00 1 4 0 1 4

รวม 24 53,483,700.00 904,000.00 52,579,700.00 3 21 0 3 21

จ่ำยเงินสะสม 
ตำมมตทิีป่ระชมุสภำเทศบำลต ำบลทับมำ สมัยสำมัญ สมัยที ่4 ครั้งที ่1/2563 ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 เมือ่วนัที ่30 พฤศจกิำยน 2563 

ยทุธศำสตร์/แผนงำน

จ ำนวน
โครงกำรที่
ด ำเนินกำร

จ ำนวนเงิน
งบประมำณทีต่ัง้ไว้

เบิกจำ่ย คงเหลอื

กำรด ำเนินงำน
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1 โครงการปรับปรุง
ถนนแอสฟลัทติ์ก
คอนกรีตเปน็ถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กและวางทอ่
ระบายน ้าคอน
กรีตเสริมเหล็ก
สายทาง รย.ถ.
90058
(แหลมมะขาม-
ต้นทางรัก)
ชมุชนบา้น
แหลมมะขาม
หมู่ที่ 2 ต้าบล
ทบัมา อ้าเภอเมอืง
จงัหวัดระยอง

ปรับปรุงถนนแอสฟลัทติ์กคอน
กรีตเปน็ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กและวางทอ่ระบายน ้า
คอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร
กว้าง 9.00-12.00 เมตร ยาว
 950.00 เมตร หนาเฉล่ีย 
0.15 เมตร หรือมพีื นที่
คอนกรีตเสริมเหล็กไมน่อ้ยกว่า 
8,375.04 ตารางเมตร และ
วางทอ่ระบายน ้าคอนกรีตเสริม
เหล็กเส้นผ่านศูนยก์ลาง 0.80 
เมตร พร้อมบอ่พกัคอนกรีตเสริม
เหล็ก จ้านวน 96 บอ่ ความ
ยาวทอ่ระบายน ้าคอนกรีตเสริม
เหล็กรวมบอ่พกัคอนกรีตเสริม
เหล็ก 960.00 เมตร

11,386,700 ธ.ค.63-
ก.ย.64

0 11,386,700   งบจ่ายขาดเงิน
สะสมปีงบ 2564
เลขที่สัญญา
1/2564 ลว 27
ต.ค.64 (วงเงิน
9,330,000 บาท)
สัญญาเร่ิม 28 
ต.ค.64
ถึง 25 เม.ย.65
(180 วัน)
-อยู่ระหว่าง
ก่อสร้าง

รายงานผลการด าเนินงานโครงการตามแผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564
กองชา่ง เทศบาลต าบลทบัมา อ าเภอเมอืงระยอง จังหวัดระยอง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6 สร้างความเขม้แขง็ และเพ่ิมขดีความสามารถของภาคพาณชิยกรรม และภาคการบริการสู่การแขง่ขนัในระดับสากล
   ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ส่งเสริมการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมเขา้สู่อุตสาหกรรมเชงินิเวศน์ ควบคู่กับการรับผิดชอบต่อสังคม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาอุตสาหกรรมที่เป็นมิตร และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

หมายเหตุวันที่
ด าเนินการ

เบิกจ่าย คงเหลือ
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ

ยังไม่ได้
ด าเนินการ

เป็นไป
ตาม
แผน

   ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทุกด้านอย่างสมดุลและยั่งยืน 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและแหล่งน้ า
แนวทางการพัฒนาที่  2.1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษา ถนน สะพาน ราง/ท่อระบายน้ า
แผนงานเคหะและชมุชน

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
โอนลด (-) โอนเพ่ิม (+)

ไม่
เป็นไป
ตาม
แผน

ระยะเวลา
ตามแผนฯ

การด าเนินงาน
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2 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายทาง
ลุงพงษ์ ชุมชนบ้าน
เขาโบสถ์ หมู่ที่ 7 
ต้าบลทับมา
อ้าเภอเมือง
จังหวัดระยอง 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 
227.00 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 
เมตร หรือมีพื นที่คอนกรีตเสริม
เหล็กไม่น้อยกว่า 1,135.00 
ตารางเมตร

818,000 ธ.ค.63-
ก.ย.64

0 818,000   งบจ่ายขาดเงิน
สะสมปีงบ 2564
อยู่ระหว่างการ
เบิกจ่าย
เป็นจ้านวนเงิน
817,000 บาท

3 โครงการปรับปรุง
ถนนแอสฟลัทติ์
กคอนกรีตเปน็
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กและราง
ระบายน ้าคอนกรีต
เสริมเหล็กรูปตัวยู 
สายทาง รย.ถ.
90130 (ซอย
กิตติ) ชุมชนบา้น
ทบัมา หมู่ที่ 4 
ต้าบลทบัมา 
อ้าเภอเมือง 
จังหวัดระยอง

ปรับปรุงถนนแอสฟลัทติ์ก
คอนกรีตเปน็ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กและรางระบายน ้า
คอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู ผิว
จราจรกว้าง 3.10 เมตร ยาว 
122.00 เมตร หนาเฉล่ีย 
0.15 เมตร หรือมีพื นที่
คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า
 375.20 ตารางเมตร และ
รางระบายน ้าคอนกรีตเสริม
เหล็กรูปตัวยู กว้างภายใน 
0.40 เมตร ยาว 244.00 
เมตร พร้อมฝาปดิคอนกรีต
เสริมเหล็กรางวี

1,226,000 ธ.ค.63-
ก.ย.64

0 1,226,000   งบจ่ายขาดเงิน
สะสมปีงบ 2564
อยู่ระหว่างกอง
คลัง(พสัดุ) จัดส่ง
หนังสือให้ผู้รับจ้าง 
จ้านวน 6 ราย 
โดยวิธีคัดเลือก

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
โอนลด (-) โอนเพ่ิม (+)

ระยะเวลา
ตามแผนฯ

การด าเนินงาน

หมายเหตุวันที่
ด าเนินการ

เบิกจ่าย คงเหลือ
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ

ยังไม่ได้
ด าเนินการ

เป็นไป
ตาม
แผน

ไม่
เป็นไป
ตาม
แผน
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4 โครงการปรับปรุง
ถนนแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีตเป็น
ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กและ
ปรับปรุงบ่อพัก
คอนกรีตเสริม
เหล็ก สายทาง 
รย.ถ.90140 
(กรอกใน - สาย 
36) ชุมชนบ้าน
ทับมา หมู่ที ่4 
ต้าบลทับมา 
อ้าเภอเมือง 
จังหวดัระยอง

ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติก
คอนกรึตเป็นถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กและปรับปรุงบ่อ
พักคอนกรีตเสริมเหล็ก
ผิวจราจรกวา้ง 6.50-8.00
เมตร ยาว 210.00 เมตร
หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร
หรือมีพื นทีค่อนกรีตเสริม
เหล็กไม่น้อยกวา่ 1,595.31
ตารางเมตร และปรับปรุงบ่อ
พักคอนกรีตเสริมเหล็ก
จ้านวน 39 บ่อ

1,747,000 ธ.ค.63-
ก.ย.64

1,747,000   งบจ่ายขาดเงิน
สะสมปีงบ 2564
เลขที่สัญญา 
5/2564
ลว. 16 ก.ย. 64
(วงเงิน
1,732,000บาท)
เร่ิม 17 ก.ย. 64-
15 ธ.ค. 64
(90 วัน)
- อยู่ระหว่าง
ก่อสร้าง

หมายเหตุวันที่
ด าเนินการ

เบิกจ่าย คงเหลือ
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ

ยังไม่ได้
ด าเนินการ

เป็นไป
ตาม
แผน

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
โอนลด (-) โอนเพ่ิม (+)

ไม่
เป็นไป
ตาม
แผน

ระยะเวลา
ตามแผนฯ

การด าเนินงาน
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5 โครงการก่อสร้าง
วางรางระบายน ้า
คอนกรีตเสริม
เหล็ก รูปตัวยู 
สายทาง ซอยรัก
สกุล (ระยะที ่2) 
ชุมชนบ้านขนาบ
หมู่ที ่1 ต้าบลทับ
มา อ้าเภอเมือง 
จังหวดัระยอง 

ก่อสร้างวางรางระบายน ้า
คอนกรีต เสริมเหล็กรูปตัวยู 
ขนาดภายในกวา้ง 0.40 
เมตร ยาว 135.00 เมตร 
พร้อมฝาปิดคอนกรีตเสริม
เหล็กรางวี

513,000 ธ.ค.63-
ก.ย.64

0 513,000   งบจ่ายขาดเงิน
สะสมปีงบ 2564
อยู่ระหว่างกองช่าง
ขออนุมัติจัดซื อ
จัดจ้างหลังจาก
ทบทวนราคาใหม่
(ครั งที่ 2)

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
โอนลด (-) โอนเพ่ิม (+)

ระยะเวลา
ตามแผนฯ

การด าเนินงาน

หมายเหตุวันที่
ด าเนินการ

เบิกจ่าย คงเหลือ
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ

ยังไม่ได้
ด าเนินการ

เป็นไป
ตาม
แผน

ไม่
เป็นไป
ตาม
แผน
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6 โครงการ
กอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กและวางท่อ
ระบายน ้า
คอนกรีตเสริม
เหล็ก สายทาง 
หนองหว้า - สาย
 36 ชมุชนบ้าน
เขาไผ่ หมูท่ี ่5 
ต้าบลทับมา 
อ้าเภอเมือง 
จงัหวัดระยอง

กอ่สร้างถนนคอนเกรีตเสริม
เหล็ก และวางท่อระบาย
น ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก
ผิวจราจรกว้าง 9.00 เมตร
 ยาว 206.00 เมตร หนา
เฉล่ีย 0.15 เมตร หรือมี
พื นทีค่อนกรีตสริมเหล็ก 
หรือมีพื นทีค่อนกรีตเสริม
เหล็ก ไม่น้อยกว่า 
1,781.00 ตารางเมตร 
และวางท่อระบายน ้า
คอนกรีตเสริมเหล็กเส้น
ผ่านศูนยก์ลาง 0.80 เมตร
 พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริม
เหล็ก จ้านวน 40 บ่อ 
ความยาวท่อระบายน ้า
คอนกรีตเสริมเหล็กรวมบ่อ
พักคอนกรีตเสริมเหล็ก 
412.00 เมตร

3,463,000 ธ.ค.63-
ก.ย.64

0 3,463,000   งบจ่ายขาดเงิน
สะสมปีงบ 2564
กองช่างส่งเอกสาร
ให้กองคลังวันที่ 
10 พ.ย. 64 อยู่
ระหว่างกองคลัง
ท้ารายงาน
ขอซื อขอจ้าง

หมายเหตุวันที่
ด าเนินการ

เบิกจ่าย คงเหลือ
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ

ยังไม่ได้
ด าเนินการ

เป็นไป
ตาม
แผน

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
โอนลด (-) โอนเพ่ิม (+)

ไม่
เป็นไป
ตาม
แผน

ระยะเวลา
ตามแผนฯ

การด าเนินงาน
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7 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กและ
วางท่อระบายน ้า
คอนกรีตเสริม
เหล็กสายทาง 
หนองมะหาด ซอย
 19 - หลัง
หมู่บ้านกรุงไทย 
ชุมชนบ้านหนอง
มะหาด หมู่ที ่3 
ต้าบลทับมา 
อ้าเภอเมือง 
จังหวดัระยอง

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
และวางท่อระบายน ้าคอนกรีตเสริม
เหล็ก ช่วงที ่1 ผิวจราจรกวา้ง 6.00
 เมตร ยาว 25.00 เมตร หนาเฉล่ีย
 0.15 เมตร หรือมีพื นทีค่อนกรีต
เสริมเหล็กไม่น้อยกวา่ 145.16 
ตารางเมตร และวางท่อระบายน ้า
คอนกรีตเสริมเหล็กขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 0.60 เมตร พร้อมบ่อพัก
คอนกรีตเสริมเหล็ก จ้านวน 4 บ่อ 
ความยาวท่อระบายน ้าคอนกรีตเสริม
เหล็กรวมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก 
จ้านวน 50.00 เมตร ช่วงที ่2 ผิว
จราจรกวา้ง 5.00 เมตร ยาว 
200.00 เมตรนาเฉล่ีย 0.15 เมตร
 หรือมีพื นทีค่อนกรีตเสริมเหล็กไม่
น้อยกวา่ 956.00 ตารางเมตร 
และวางท่อระบายน ้าคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 
0.60 เมตร พร้อมบ่อพักคอนกรีต
เสริมเหล็ก จ้านวน 40 บ่อ ความ
ยาวท่อระบายน ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก
รวมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก 
จ้านวน 400.00 เมตร

2,051,000 ธ.ค.63-
ก.ย.64

0 2,051,000   งบจ่ายขาดเงิน
สะสมปีงบ 2564
กองช่างทบทวน
ราคาใหม่
(ครั งที่ 2)
ส่งเอกสารให้
กองคลัง วันที่ 27
ก.ย. 64

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
โอนลด (-) โอนเพ่ิม (+)

ระยะเวลา
ตามแผนฯ

การด าเนินงาน

หมายเหตุวันที่
ด าเนินการ

เบิกจ่าย คงเหลือ
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ

ยังไม่ได้
ด าเนินการ

เป็นไป
ตาม
แผน

ไม่
เป็นไป
ตาม
แผน
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8 โครงการปรับปรุง
ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กและ
วางท่อระบายน ้า
คอนกรีตเสริม
เหล็กสายทาง 
รย.ถ.90032 
(บ้านใน ซอย 2 -
 ชานเมือง) ระยะ
ที ่3 ชุมชนบ้าน
ขนาบ หมู่ที ่1 
ต้าบลทับมา 
อ้าเภอเมือง 
จังหวดัระยอง

ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กและวางท่อระบายน ้า
คอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร
กวา้ง 6.00 เมตร ยาว 
504.00 เมตร หนาเฉล่ีย
0.15 เมตร หรือมีพื นที่
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ไม่น้อยกวา่ 2,903.00 
ตารางเมตร และวางท่อ
ระบายน ้าคอนกรีตเสริม
เหล็กขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
0.60 เมตร พร้อมบ่อพัก
คอนกรีตเสริมเหล็ก
จ้านวน 100 บ่อ ความยาว
ท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก
รวมบ่อพักคอนกรีตเสริม
เหล็ก 1,008.00 เมตร

5,905,000 ธ.ค.63-
ก.ย.64

0 5,905,000   งบจ่ายขาดเงิน
สะสมปีงบ 2564
สัญญาเลขที่ 
2/2564
ลว. 28 ต.ค.64
(เร่ิมสัญญา 29 
ต.ค. 64 ถึง 
25 ก.พ. 65)
(120 วัน)
- อยู่ระหว่าง
ก่อสร้าง

9 โครงการกอ่สร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายทางซอย
ลุงอนิทร์ ชมุชน
บา้นทบัมา หมู่ที่ 4
 ต้าบลทบัมา 
อ้าเภอเมอืง จงัหวัด
ระยอง

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ผิวจราจรกวา้ง 5.00 
เมตร ยาว 123.00 เมตร 
หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร หรือ
มีพื นทีค่อนกรีตเสริมเหล็กไม่
น้อยกวา่ 615.00 ตาราง
เมตร

444,000 ธ.ค.63-
พ.ค.64

5-มี.ค.-64           444,000 0   งบจ่ายขาดเงิน
สะสมปีงบ 2564

หมายเหตุวันที่
ด าเนินการ

เบิกจ่าย คงเหลือ
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ

ยังไม่ได้
ด าเนินการ

เป็นไป
ตาม
แผน

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
โอนลด (-) โอนเพ่ิม (+)

ไม่
เป็นไป
ตาม
แผน

ระยะเวลา
ตามแผนฯ

การด าเนินงาน
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10 โครงการกอ่สร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายทาง 
แหลมมะขาม
ซอย 8/1
ชมุชนบา้น
แหลมมะขาม
หมู่ที่ 2
ต้าบลทบัมา 
อ้าเภอเมอืง จงัหวัด
ระยอง

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร
ยาว 152.00 เมตร หนาเฉล่ีย
 0.15 เมตร หรือมพีื นที่
คอนกรีตเสริมเหล็กไมน่อ้ยกว่า 
760.00
ตารางเมตร

548,000 ธ.ค.63-
พ.ค.64  
ขอแก้ไข 
ครั งที่ 1

เป็น
ธ.ค.63 - 
ก.ค.64
ขอแก้ไข 
ครั งที่ 3

เป็น
ก.ค.64 - 
ก.ย.64

0 548,000   งบจ่ายขาดเงิน
สะสมปีงบ 2564
อยู่ระหว่างการ
เบิกจ่าย
เป็นจ้านวนเงิน
547,000 บาท 
สัญญาเลขที่ 
1/2564 ลว 8 
ก.ย. 64

11 โครงการกอ่สร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายทาง
ขนาบ -
ยางปนีตอ ซอย 2
ชมุชนบา้นเขาโบสถ์
หมู่ที่ 7 ต้าบลทบัมา
อ้าเภอเมอืง จงัหวัด
ระยอง

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว
96.00 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 
เมตร
หรือมีพื นที่คอนกรีตเสริมเหล็ก
ไม่น้อยกว่า 480.00 ตารางเมตร

416,000 ธ.ค.63-
พ.ค.64

4-มี.ค.-64 416,000 0   งบจ่ายขาดเงิน
สะสมปีงบ 2564

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
โอนลด (-) โอนเพ่ิม (+)

ระยะเวลา
ตามแผนฯ

การด าเนินงาน

หมายเหตุวันที่
ด าเนินการ

เบิกจ่าย คงเหลือ
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ

ยังไม่ได้
ด าเนินการ

เป็นไป
ตาม
แผน

ไม่
เป็นไป
ตาม
แผน
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12 โครงการปรับปรุง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก และวางราง
ระบายน ้าคอนกรีต
เสริมเหล็กรูปตัวยู  
สายทาง รย.ถ.
90099 (หนอง
มะหาด ซอย 21) 
ชุมชนบ้านหนอง
มะหาด หมู่ที่ 3 ต้าบล
ทับมา อ้าเภอเมือง 
จังหวัดระยอง

ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
และวางรางระบายน ้าคอนกรีต
เสริมเหล็กรูปตัวยู ผิวจราจรกว้าง 
2.60 เมตร ยาว 160.00 เมตร 
หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร หรือมีพื นที่
คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 
416.00 ตารางเมตร และวางราง
ระบายน ้าคอนกรีตเสริมเหล็กรูป
ตัวยูขนาดภายในกว้าง 0.40 เมตร
 ยาว 320 เมตร พร้อมฝาปิด
คอนกรีตเสริมเหล็กรางวี

1,855,000 ธ.ค.63-
ก.ย.64

0 1,855,000   งบจ่ายขาดเงิน
สะสมปีงบ 2564
สัญญาเลขที่ 
2/2564 ลว 24
 ส.ค.64
(สัญญาเร่ิม 25 
ส.ค. ถึง 22
พ.ย.64) 90 วัน
- อยู่ระหว่าง
ก่อสร้าง

13 โครงการกอ่สร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กและวางราง
ระบายน ้าคอนกรีต
เสริมเหล็กรูปตัวย ู
สายทาง ซอยหลัง
สวน ชมุชนบา้นทบั
มา หมู่ที่ 4 ต้าบล
ทบัมา อ้าเภอเมอืง 
จงัหวัดระยอง

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กและวางรางระบายน ้า
คอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวย ูผิว
จราจรกว้าง 1.50 - 4.00 
เมตร ยาว 87.00 เมตร หนา
เฉล่ีย 0.15 เมตร หรือมพีื นที่
คอนกรีตเสริมเหล็กไมน่อ้ยกว่า 
269.70 ตารางเมตร และวาง
รางระบายน ้าคอนกรีตเสริม
เหล็กรูปตัวยขูนาดภายในกว้าง
 0.40 เมตร ยาว 135.00 
เมตร พร้อมฝาปดิคอนกรีตเสริม
เหล็กรางวี

846,000 ธ.ค.63-
ก.ย.64

0 846,000   งบจ่ายขาดเงิน
สะสมปีงบ 2564
อยู่ระหวา่งกา้หนด
ราคากลาง 15-30 
พ.ย.64 / ใช้วธิกีาร
คัดเลือก 1-30 ธ.ค.
64 ระยะเวลา 30 วนั
 /กอ่สร้างตั งแต่ 1 
ม.ค.65 ถึง 31 มี.ค.
65 / เบิกจ่าย 1-7 
เม.ย. 65

หมายเหตุวันที่
ด าเนินการ

เบิกจ่าย คงเหลือ
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ

ยังไม่ได้
ด าเนินการ

เป็นไป
ตาม
แผน

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
โอนลด (-) โอนเพ่ิม (+)

ไม่
เป็นไป
ตาม
แผน

ระยะเวลา
ตามแผนฯ

การด าเนินงาน
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14 โครงการปรับปรุง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กและวางทอ่
ระบายน ้าคอนกรีต
เสริมเหล็ก
สายทางสายหลัก
สะพานหนิ - สาย
36 ชมุชนบา้น
สะพานหนิ หมู่ที่ 8
ต้าบลทบัมา
อ้าเภอเมอืง
จงัหวัดระยอง

ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กและวางทอ่ระบายน ้า
คอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร
กว้าง 8.00 เมตร ยาว 
497.00 เมตร หนาเฉล่ีย 
0.15 เมตร หรือมพีื นที่
คอนกรีตเสริมเหล็กไมน่อ้ยกว่า 
3,857.42 ตารางเมตร และ
วางทอ่ระบายน ้าคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลาง 
 0.60 เมตร พร้อมบอ่พกั
คอนกรีตเสริมเหล็ก จ้านวน 
100 บอ่ ความยาวทอ่ระบาย
น ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก รวมบอ่
พกัคอนกรีตเสริมเหล็ก จ้านวน
 1,008.00 เมตร

6,451,000 ธ.ค.63-
ก.ย.64

0 6,451,000   งบจ่ายขาดเงิน
สะสม
ปีงบ 2564
อยู่ระหว่าง
กองช่างติดขัด
ปัญหาการค้านวณ
ราคากลางในระบบ
อิเล็กทรอนิกส์
เนื่องจากระบบมี
ปัญหา
/ผอ.กองคลัง
อยู่ระหว่างประสาน
งานกับกรม
บัญชีกลาง

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
โอนลด (-) โอนเพ่ิม (+)

ระยะเวลา
ตามแผนฯ

การด าเนินงาน

หมายเหตุวันที่
ด าเนินการ

เบิกจ่าย คงเหลือ
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ

ยังไม่ได้
ด าเนินการ

เป็นไป
ตาม
แผน

ไม่
เป็นไป
ตาม
แผน
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15 โครงการปรับปรุง
ถนนโดยวิธี Para 
Asphal Overlay 
สายทาง รย.ถ.
90185 (ยางปนี
ตอ ซอย 1) ชมุชน
 บา้นเขาโบสถ ์หมู่ที่
 7 ต้าบลทบัมา 
อ้าเภอเมอืง จงัหวัด
ระยอง

ปรับปรุงถนนโดยวิธี Para 
Asphal Overlay
ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว
 1,033.00 เมตร หนาเฉล่ีย 
0.05 เมตร หรือมพีื นที่ Para 
Asphal Overlay ไมน่อ้ยกว่า 
5,165.00 ตารางเมตร

2,456,000 ธ.ค.63-
ก.ย.64

0 2,456,000   งบจ่ายขาดเงิน
สะสม
ปีงบ 2564
อยู่ระหว่าง
ก้าหนดราคากลาง
1-29 ก.พ. 65/
ใช้วิธีคัดเลือก
1-31 มี.ค.65/
ก่อสร้าง เม.ย.
ถึง มิ.ย.65/
เบิกจ่าย 1-7
ก.ค.65

หมายเหตุวันที่
ด าเนินการ

เบิกจ่าย คงเหลือ
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ

ยังไม่ได้
ด าเนินการ

เป็นไป
ตาม
แผน

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
โอนลด (-) โอนเพ่ิม (+)

ไม่
เป็นไป
ตาม
แผน

ระยะเวลา
ตามแผนฯ

การด าเนินงาน
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16 โครงการกอ่สร้าง
วางรางระบายน ้า
คอนกรีตเสริมเหล็ก
รูปตัวย ูสายทาง 
รย.ถ.90124 
(แหลมไผ่ - ทบัมา
เกาะพรวด) ระยะที่
 2 ชมุชนบา้นทบัมา
 หมู่ที่ 4 ต้าบลทบั
มา อ้าเภอเมอืง 
จงัหวัดระยอง

กอ่สร้างวางรางระบายน ้า
คอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวย ู
ขนาดภายในกว้าง 0.60 เมตร 
ยาว 562.00 เมตร พร้อมฝา
ปดิคอนกรีตเสริมเหล็กรางวี

2,575,000 ธ.ค.63-
ก.ย.64

0 2,575,000   งบจ่ายขาดเงิน
สะสมปีงบ 2564
ก้าหนดราคากลาง
 1-31 ธ.ค.64 /
ใช้วิธีคัดเลือก
1-31 ม.ค.65
ระยะเวลา 30 วัน/
ก่อสร้าง ก.พ.
ถึง พ.ค. 65/
เบิกจ่าย 1-7
มิ.ย. 65

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
โอนลด (-) โอนเพ่ิม (+)

ระยะเวลา
ตามแผนฯ

การด าเนินงาน

หมายเหตุวันที่
ด าเนินการ

เบิกจ่าย คงเหลือ
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ

ยังไม่ได้
ด าเนินการ

เป็นไป
ตาม
แผน

ไม่
เป็นไป
ตาม
แผน
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1 โครงการกอ่สร้าง
บล็อคคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายทาง โรง
เชอืดไก ่ชมุชนบา้น
แหลมทองหลาง 
หมู่ที่ 6 ต้าบลทบั
มา อ้าเภอเมอืง 
จงัหวัดระยอง

กอ่สร้างบล็อคคอนกรีต
เสริมเหล็ก วางบล็อคคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาด 1.50 x 
1.50 เมตร พร้อมบอ่พกั
คอนกรีตเสริมเหล็ก จ้านวน 
5.00 บอ่ ยาวรวม 334.00 
เมตร

4,480,000 ธ.ค.63-
ก.ย.64

0 4,480,000   งบจ่ายขาดเงิน
สะสมปีงบ 2564
อยู่ระหว่าง
ก้าหนดราคากลาง
 15-30 พ.ย.64
 /    ใช้วิธีคัดเลือก
 1-31 ธ.ค.64 
เวลา 30วัน/ 
ก่อสร้าง ม.ค. ถึง 
มี.ค. 65 / 
เบิกจ่าย 1-7 
เม.ย. 65

แนวทางการพัฒนาที่  2.1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษา ถนน สะพาน ราง/ท่อระบายน้ า
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
โอนลด (-) โอนเพ่ิม (+)

ระยะเวลา
ตามแผนฯ

การด าเนินงาน

หมายเหตุวันที่
ด าเนินการ

เบิกจ่าย คงเหลือ
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ

ยังไม่ได้
ด าเนินการ

เป็นไป
ตาม
แผน

ไม่
เป็นไป
ตาม
แผน
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1 โครงการติดตั งโคม
ไฟฟา้ส่องสว่าง 
สายทาง รย.ถ.
90058 (แหลม
มะขาม – ต้นทาง
รัก) ชมุชนบา้น
แหลมมะขาม หมู่ที่
 2 ต้าบลทบัมา 
อ้าเภอเมอืง จงัหวัด
ระยอง

ติดตั งเสาไฟพร้อมโคมไฟฟา้
ส่องสว่างและอปุกรณ์ จ้านวน 
30 ต้น ยาว 1,050.00 เมตร 
งานปรับปรุงติดตั งไฟฟา้ส่อง
สว่างและอปุกรณ์ จ้านวน 1 งาน

3,430,000 ธ.ค.63-
ก.ย.64

0 3,430,000   งบจ่ายขาดเงิน
สะสมปีงบ 2564
อยู่ระหว่าง
ก้าหนดราคากลาง
 15-30 พ.ย.64/
ใช้วิธีคัดเลือก 
1-30 ธ.ค.64 
ระยะเวลา 30 วัน
 / ก่อสร้าง ม.ค.
ถึง ก.พ. 65 / 
เบิกจ่าย 1-7 มี.ค.
 65

แนวทางการพัฒนา 2.2 ขยายเขต ตดิตัง้ ซ่อมแซม บ ารุงรักษาไฟฟ้าสาธารณะ
แผนงานเคหะและชมุชน

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
โอนลด (-) โอนเพ่ิม (+)

ระยะเวลา
ตามแผนฯ

การด าเนินงาน

หมายเหตุวันที่
ด าเนินการ

เบิกจ่าย คงเหลือ
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ

ยังไม่ได้
ด าเนินการ

เป็นไป
ตาม
แผน

ไม่
เป็นไป
ตาม
แผน
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2 โครงการติดตั ง
ระบบไฟฟา้ส่อง
สว่างส้าหรับลาน
จอดรถ ชมุชนบา้น
แหลมมะขาม หมู่ที่
 2 ต้าบลทบัมา 
อ้าเภอเมอืง จงัหวัด
ระยอง

ติดตั งโคมไฟ LED กิ่งเด่ียว
จ้านวน 26 ต้น กิ่งคู่ จ้านวน
3 ต้น พร้อมระบบและอปุกรณ์

1,253,000 ธ.ค.63-
ก.ย.64

0 1,253,000   งบจ่ายขาดเงิน
สะสมปีงบ 2564
กองช่าง ทบทวน
ราคาใหม่
(ครั งที่ 2) ส่งคลัง
 12 ต.ค. 64     
อยู่ระหว่างส่ง
หนังสือประกาศ
เชิญชวน โดยวิธี
คัดเลือก

3 โครงการซ่อมแซม
ระบบไฟฟา้ส่อง
สว่าง สายทางเสรี
ประชารัฐ ชมุชน
บา้นหนองมะหาด 
หมู่ที่ 3 ต้าบลทบั
มา อ้าเภอเมอืง 
จงัหวัดระยอง

ซ่อมแซมระบบไฟฟา้ส่องสว่าง 
ยาว 728.00 เมตร และ
ซ่อมแซมโคมไฟฟา้ส่องสว่าง 
LED จ้านวน 62.00 ต้น

946,000 ธ.ค.63-
ก.ย.64

0 946,000   งบจ่ายขาดเงิน
สะสมปีงบ 2564
สัญญาเลขที่ 
4/2564  ลว 8 
ก.ย. 64 (สัญญา
เร่ิม 9 ก.ย. ถึง 7
 พ.ย. 64) ตรวจ
รับงาน 18 พ.ย. 
64

โอนลด (-) โอนเพ่ิม (+)
ไม่

เป็นไป
ตาม
แผน

ระยะเวลา
ตามแผนฯ

การด าเนินงาน

หมายเหตุวันที่
ด าเนินการ

เบิกจ่าย คงเหลือ
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ

ยังไม่ได้
ด าเนินการ

เป็นไป
ตาม
แผน

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
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1 โครงการขยายเขต
ระบบจ้าหนา่ย
น ้าประปาภมูภิาค 
สายทาง บา้นใน 
ซอย 2/1 ชมุชน
บา้นขนาบ หมู่ที่ 1
 ต้าบลทบัมา 
อ้าเภอเมอืง จงัหวัด
ระยอง

วางทอ่ประปามคีวามยาว 
71.00 เมตร

51,000 ธ.ค.63-
ก.ย.64

0 51,000   งบจ่ายขาดเงิน
สะสมปีงบ 2564
อยู่ระหว่างการ
เบิกจ่าย จ้านวน
51,000 บาท 
สัญญาเลขที่ 
210/2564 ลว 
10 ก.ย. 64

2 โครงการขยายเขต
ระบบจ้าหนา่ย
น ้าประปาภมูภิาค 
สายทาง ซอย
ทรัพยสิ์น ชมุชน
บา้นเขาโบสถ ์หมู่ที่
 7 ต้าบลทบัมา 
อ้าเภอเมอืง จงัหวัด
ระยอง

วางทอ่ประปามคีวามยาว 
62.00 เมตร

44,000 ธ.ค.63-
ก.ย.64

16-ก.ย.-64 44,000 0   งบจ่ายขาดเงิน
สะสมปีงบ 2564
สัญญาเลขที่ 
183/2564
ลว 6 ส.ค. 64

แนวทางการพัฒนา 2.3 ก่อสร้างปรับปรุงบ ารุงรักษา ฝาย คลอง ล าราง และแหล่งน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภค และการเกษตร
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
โอนลด (-) โอนเพ่ิม (+)

ระยะเวลา
ตามแผนฯ

การด าเนินงาน

หมายเหตุวันที่
ด าเนินการ

เบิกจ่าย คงเหลือ
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ

ยังไม่ได้
ด าเนินการ

เป็นไป
ตาม
แผน

ไม่
เป็นไป
ตาม
แผน
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3 โครงการขยายเขต
ระบบจ้าหนา่ย
น ้าประปาภมูภิาค 
สายทาง บา้นใน 
ซอย 2/2 ชมุชน
บา้นขนาบ หมู่ที่ 1
 ต้าบลทบัมา 
อ้าเภอเมอืง จงัหวัด
ระยอง

วางทอ่ประปามคีวามยาว 
112.00 เมตร

80,000 ธ.ค.63-
ก.ย.64

0 80,000   งบจ่ายขาดเงิน
สะสมปีงบ 2564
สัญญาเลขที่ 
221/2564
ลว 15 ก.ย. 64

4 โครงการขยายเขต
ระบบจ้าหนา่ย
น ้าประปาภมูภิาค 
สายทาง รย.ถ.
90147 (ซอยลุง
ผล) ชมุชนบา้นทบั
มา หมู่ที่ 4 ต้าบล
ทบัมา อ้าเภอเมอืง 
จงัหวัดระยอง

วางทอ่ประปามคีวามยาว 
750.00 เมตร

499,000 ธ.ค.63-
ก.ย.64

0 499,000   งบจ่ายขาดเงิน
สะสมปีงบ 2564
สัญญาเลขที่ 
212/2564
ลว 15 ก.ย. 64

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
โอนลด (-) โอนเพ่ิม (+)

ไม่
เป็นไป
ตาม
แผน

ระยะเวลา
ตามแผนฯ

การด าเนินงาน

หมายเหตุวันที่
ด าเนินการ

เบิกจ่าย คงเหลือ
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ

ยังไม่ได้
ด าเนินการ

เป็นไป
ตาม
แผน
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ยทุธศาสตร/์แผนงาน
จ านวน

ครุภัณฑ์ที่
ด าเนินการ

จ านวนเงิน
งบประมาณทีต่ั้งไว้

เบกิจ่าย คงเหลือ ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

อยู่
ระหวา่ง

ด าเนินการ

ยงัไม่ได้
ด าเนินการ

ยทุธศาสตร์ที ่7 ยทุธศาสตร์การพัฒนาการ
บริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
1. ครุภัณฑ์ส ำนักงำน 12 145,300.00 143,300.00 2,000.00 12 0 0
2. ครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์ 6 144,300.00 69,300.00 75,000.00 5 0 1
3. ครุภัณฑ์โฆษณำและเผยแพร่ 1 13,500.00 12,412.00 1,088.00 1 0 0
4. ครุภัณฑ์งำนบ้ำนงำนครัว 2 72,850.00 72,225.00 625.00 2 0 0
5. ครุภัณฑ์กฬีำ 2 5,202,000.00 0.00 5,202,000.00 0 2 0
6. ครุภัณฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง 1 5,600,000.00 0.00 5,600,000.00 0 1 0
7. ครุภัณฑ์กอ่สร้ำง 3 102,000.00 102,000.00 0.00 3 0 0
8. ครุภัณฑ์โรงงำน 3 16,000.00 16,000.00 0.00 3 0 0

รวม 30 11,295,950.00 415,237.00 10,880,713.00 26 3 1

ตารางสรุปการจัดหาครุภัณฑ์ตามแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ระหว่างเดอืนตลุาคม 2563 - กันยายน 2564
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1 เก้าอี้ส านักงาน 
ทา้วแขน ขนาด 
W56xD58xH85 
ซม. จ านวน 4 ตัว

6,800 เทศบาล
ต าบลทบัมา

ส านักปลัด ธ.ค.63-
ก.พ.64

1 ก.พ.64 6,800 0  

2 โต๊ะท างาน แบบขอบ
ยาง ขนาด 
150*75*75 ซม. 
จ านวน  2 ตัว

9,800 เทศบาล
ต าบลทบัมา

ส านักปลัด ธ.ค.63-
ก.พ.64

1 ก.พ.64 9,800 0  

การด าเนินการ
เปน็ไป

ตามแผน

ไม่
เปน็ไป

ตามแผน

บัญชกีารจัดหาครุภัณฑ์ส าหรับทีไ่มไ่ดด้ าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
ตามแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลต าบลทับมา อ าเภอเมอืงระยอง จังหวัดระยอง
ระหว่างเดอืนตลุาคม 2563 - กันยายน 2564

1. ครุภณัฑ์ส านักงาน
1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

หมายเหตุวันที่
ด าเนินการ

เบกิจ่าย คงเหลือ
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

อยู่
ระหว่าง

ด าเนินการ

ยังไม่ได้
ด าเนินการ

ล าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ
ระยะเวลา
ตามแผนฯ
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3 โต๊ะท างานพร้อมเก้าอี้
 จ านวน 1 ชุด

10,000 เทศบาล
ต าบลทบัมา

ส านักปลัด ธ.ค.63-
ก.พ.64

1 ก.พ.64 10,000 0  

4 เก้าอี้ส านักงาน 5,000 เทศบาล
ต าบลทบัมา

กองคลัง ธ.ค.63-
ก.พ.64

5 ม.ค.64 5,000 0  

5 ตู้ใส่แฟม้เอกสาร
จ านวน 40 ช่อง 
จ านวน 2 ตู้

9,000 เทศบาล
ต าบลทบัมา

กองคลัง ธ.ค.63-
ก.พ.64

5 ม.ค.64 9,000 0  

หมายเหตุวันที่
ด าเนินการ

เบกิจ่าย คงเหลือ
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

อยู่
ระหว่าง

ด าเนินการ

ยังไม่ได้
ด าเนินการ

ล าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ
ระยะเวลา
ตามแผนฯ

การด าเนินการ
เปน็ไป

ตามแผน

ไม่
เปน็ไป

ตามแผน

141



1 ตู้เหล็กเก็บเอกสาร
บานเล่ือนแบบกระจก
 จ านวน 1 ตู้

5,800 เทศบาล
ต าบลทบัมา

กอง
การศึกษา

ธ.ค.63-
ส.ค.64

19 ส.ค.64 5,800 0  

2 เคร่ืองเจาะกระดาษ
และเข้าเล่ม

20,000 เทศบาล
ต าบลทบัมา

กอง
การศึกษา

ธ.ค.63-
ส.ค.64

12 มี.ค.64 18,000 2,000  

3 ชั้นวางรองเทา้ จ านวน
 20 ช่อง จ านวน 2 
หลัง

6,000 เทศบาล
ต าบลทบัมา

กอง
การศึกษา

ธ.ค.63-
ส.ค.64

12 มี.ค.64 6,000 0  

1.2 แผนงานการศึกษา

ล าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ
ระยะเวลา
ตามแผนฯ

หมายเหตุวันที่
ด าเนินการ

เบกิจ่าย คงเหลือ
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

อยู่
ระหว่าง

ด าเนินการ

ยังไม่ได้
ด าเนินการ

การด าเนินการ
เปน็ไป

ตามแผน

ไม่
เปน็ไป

ตามแผน
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4 ชั้นวางเอนกประสงค์ 
จ านวน 3 หลัง

7,500 เทศบาล
ต าบลทบัมา

กอง
การศึกษา

ธ.ค.63-
มี.ค.64

12 มี.ค.64 7,500 0  

5 ตู้เหล็กเก็บเอกสาร
บานเล่ือน แบบกระจก

23,200 เทศบาล
ต าบลทบัมา

กอง
การศึกษา

ธ.ค.63-
มี.ค.64

12 มี.ค.64 23,200 0  

6 ตู้เหล็กเก็บเอกสาร
บานเล่ือนแบบทบึ

23,200 เทศบาล
ต าบลทบัมา

กอง
การศึกษา

ธ.ค.63-
มี.ค.64

12 มี.ค.64 23,200 0  

7 พดัลมโคจรติดเพดาน
พร้อมติดต้ัง

19,000 เทศบาล
ต าบลทบัมา

กอง
การศึกษา

ธ.ค.63-
มี.ค.64

12 มี.ค.64 19,000 0  

การด าเนินการ
เปน็ไป

ตามแผน

ไม่
เปน็ไป

ตามแผน
หมายเหตุวันที่

ด าเนินการ
เบกิจ่าย คงเหลือ

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

อยู่
ระหว่าง

ด าเนินการ

ยังไม่ได้
ด าเนินการ

ล าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ
ระยะเวลา
ตามแผนฯ
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1 จัดซ้ือเคร่ืองพมิพ์
แบบหมึกฉีดพร้อม
ติดต้ังถังหมึกพมิพ ์
(Ink Tank Printer) 
จ านวน 2 เคร่ือง

8,600 เทศบาล
ต าบลทบัมา

ส านักปลัด พ.ย.63-
เม.ย.64

3 ก.พ.64 8,600 0  

2 จัดซ้ือเคร่ืองพมิพ ์
Multifunction 
เลเซอร์ หรือ LED 
ขาวด า จ านวน 2 
เคร่ือง

20,000 เทศบาล
ต าบลทบัมา

กองคลัง พ.ย.63-
เม.ย.64

29 ม.ค.64 20,000 0  

3 เคร่ืองพมิพ ์
Multifunction 
เลเซอร์ หรือ LED สี 
จ านวน 2 เคร่ือง

30,000 เทศบาล
ต าบลทบัมา

กองคลัง พ.ย.63-
เม.ย.64

29 ม.ค.64 30,000 0  

4 อุปกรณ์อ่านบตัรแบบ
อเนกประสงค์ (Smart
 Card Reader)

700 เทศบาล
ต าบลทบัมา

กองคลัง พ.ย.63-
เม.ย.64

29 ม.ค.64 700 0  

การด าเนินการ
เปน็ไป

ตามแผน

ไม่
เปน็ไป

ตามแผน
หมายเหตุวันที่

ด าเนินการ
เบกิจ่าย คงเหลือ

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

อยู่
ระหว่าง

ด าเนินการ

ยังไม่ได้
ด าเนินการ

2. ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์
2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ล าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ
ระยะเวลา
ตามแผนฯ
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1 เคร่ืองพมิพ ์
Multifunction 
เลเซอร์ หรือ LED สี 
พร้อมติดต้ัง จ านวน 5
 เคร่ือง

75,000 เทศบาล
ต าบลทบัมา

กอง
การศึกษา

พ.ย.63-
เม.ย.64

0 75,000   ไม่ได้
ด าเนินการ
เนื่องจากไม่มี
ครุภัณฑ์ที่
ตรงตาม
มาตรฐานที่
ก าหนด

1 เคร่ืองพมิพเ์ลเซอร์ 
หรือ LED สี ชนิด 
Network แบบที่ 1 
(18 หน้า/นาท)ี 
จ านวน 1 เคร่ือง

10,000 เทศบาล
ต าบลทบัมา

กอง
สาธารณสุขฯ

พ.ย.63-
เม.ย.64

9 ก.พ.64 10,000 0  

ไม่
เปน็ไป

ตามแผน
หมายเหตุวันที่

ด าเนินการ
เบกิจ่าย คงเหลือ

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

อยู่
ระหว่าง

ด าเนินการ

ยังไม่ได้
ด าเนินการ

2.3 แผนงานสาธารณสุข

2.๒ แผนงานการศึกษา

ล าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ
ระยะเวลา
ตามแผนฯ

การด าเนินการ
เปน็ไป

ตามแผน
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1 โทรทศัน์ แอล อี ดี 
(LED TV) แบบ 
Smart TV พร้อม
ติดต้ัง จ านวน 1 เคร่ือง

13,500 เทศบาล
ต าบลทบัมา

กอง
การศึกษา

ธ.ค.63-
มี.ค.64

12 มี.ค.64 12,412 1,088  

1 เคร่ืองซักผ้าฝาหน้า 
พร้อมติดต้ัง จ านวน 2
 เคร่ือง

58,850 เทศบาล
ต าบลทบัมา

กอง
การศึกษา

ธ.ค.63-
มี.ค.64

12 มี.ค.64 58,850 0  

2 เคร่ืองดูดฝุ่น จ านวน 
1 เคร่ือง

14,000 เทศบาล
ต าบลทบัมา

กอง
การศึกษา

ธ.ค.63-
มี.ค.64

12 มี.ค.64 13,375 625  

4. ครุภณัฑ์งานบา้นงานครัว
4.1 แผนงานการศึกษา

เปน็ไป
ตามแผน

ไม่
เปน็ไป

ตามแผน
หมายเหตุวันที่

ด าเนินการ
เบกิจ่าย คงเหลือ

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

อยู่
ระหว่าง

ด าเนินการ

ยังไม่ได้
ด าเนินการ

3. ครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่
3.1 แผนงานการศึกษา

ล าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ
ระยะเวลา
ตามแผนฯ

การด าเนินการ
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1 เคร่ืองออกก าลังกาย
กลางแจ้งสแตนเลส
สนามกีฬา ชุมชนบา้น
ขนาบ
หมู่ที่ 1 ต าบลทบัมา
อ าเภอเมือง
จังหวดัระยอง

2,601,000 เทศบาล
ต าบลทบัมา

กอง
การศึกษา

มี.ค.64-
ส.ค.64

แก้ไขแผน
คร้ังที่ 4 

เปน็
ส.ค.-ก.ย.64

2,601,000   กนัเงินแบบไม่
กอ่หนีผู้กพัน 
ตามมติทีป่ระชุม
สภาเทศบาล
สมยัสามญั สมยั
ที ่2/2564 
เมือ่วันที ่16 
ส.ค.64/อยู่
ระหว่างก าหนด
ราคากลาง

2 เคร่ืองออกก าลังกาย
กลางแจ้งสแตเลส 
สนามกีฬา ชุมชนบา้น
แหลมมะขาม หมู่ที่ 2
 ต าบลทบัมา อ าเภอ
เมือง จังหวดัระยอง

2,601,000 เทศบาล
ต าบลทบัมา

กอง
การศึกษา

มี.ค.64-
ส.ค.64

แก้ไขแผน
คร้ังที่ 4 

เปน็
ส.ค.-ก.ย.64

2,601,000   กนัเงินแบบไม่
กอ่หนีผู้กพัน 
ตามมติทีป่ระชุม
สภาเทศบาล
สมยัสามญั สมยั
ที ่2/2564 
เมือ่วันที ่16 
ส.ค.64/อยู่
ระหว่างก าหนด
ราคากลาง

ยังไม่ได้
ด าเนินการ

การด าเนินการ
เปน็ไป

ตามแผน

ไม่
เปน็ไป

ตามแผน
หมายเหตุวันที่

ด าเนินการ
เบกิจ่าย คงเหลือ

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

อยู่
ระหว่าง

ด าเนินการ

5. ครุภณัฑ์กีฬา
5.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ล าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ
ระยะเวลา
ตามแผนฯ
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1 รถบรรทกุติดต้ังเครน
ไฮโดรลิค พร้อม
กระเช้าซ่อมไฟฟา้ 
จ านวน 1 คัน

5,600,000 เทศบาล
ต าบลทบัมา

กองช่าง ก.พ.64-
ส.ค.64

แก้ไขแผน
คร้ังที่ 4 

เปน็
ส.ค.-ก.ย.64

5,600,000   กนัเงินแบบไม่
กอ่หนีผู้กพัน 
ตามมติทีป่ระชุม
สภาเทศบาล
สมยัสามญั สมยั
ที ่2/2564 
เมือ่วันที ่16 
ส.ค.64/อยู่
ระหว่างก าหนด
ราคากลาง

1 เคร่ืองเชื่อมโลหะ
ไฟฟา้ จ านวน 1 เคร่ือง

28,000 เทศบาล
ต าบลทบัมา

กองช่าง ธ.ค.63-
ก.พ.64

แก้ไขแผนเป็น
คร้ังที่ 1
ธ.ค.63-
เม.ย.64
คร้ังที่ 2

ธ.ค.63-ก.ค.64
แก้ไขแผนฯ
คร้ังที่ 4 เป็น
ก.ค.-ก.ย.64

29 ก.ย.64 28,000 0  

7. ครุภณัฑ์ก่อสร้าง
7.1 แผนงานเคหะและชุมชน

เปน็ไป
ตามแผน

ไม่
เปน็ไป

ตามแผน
หมายเหตุวันที่

ด าเนินการ
เบกิจ่าย คงเหลือ

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

อยู่
ระหว่าง

ด าเนินการ

ยังไม่ได้
ด าเนินการ

6. ครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
6.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ล าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ
ระยะเวลา
ตามแผนฯ

การด าเนินการ
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2 เคร่ืองตบดิน จ านวน 
2 เคร่ือง

42,000 เทศบาล
ต าบลทบัมา

กองช่าง ธ.ค.63-
ก.พ.64

แก้ไขแผนเป็น
คร้ังที่ 1
ธ.ค.63-
เม.ย.64
คร้ังที่ 2

ธ.ค.63-ก.ค.64
คร้ังที่ 4 เป็น
ก.ค.-ก.ย.64

29 ก.ย.64 42,000 0  

3 เคร่ืองสกัดคอนกรีต
ไฟฟา้ จ านวน 1 เคร่ือง

32,000 เทศบาล
ต าบลทบัมา

กองช่าง ธ.ค.63-
ก.พ.64

แก้ไขแผนเป็น
คร้ังที่ 1
ธ.ค.63-
เม.ย.64
คร้ังที่ 2

ธ.ค.63-ก.ค.64
คร้ังที่ 4 เป็น
ก.ค.-ก.ย.64

29 ก.ย.64 32,000 0  

ไม่
เปน็ไป

ตามแผน
หมายเหตุวันที่

ด าเนินการ
เบกิจ่าย คงเหลือ

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

อยู่
ระหว่าง

ด าเนินการ

ยังไม่ได้
ด าเนินการ

ล าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ
ระยะเวลา
ตามแผนฯ

การด าเนินการ
เปน็ไป

ตามแผน
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1 เคร่ืองเจีย/ตัด แบบ
มือถือ ขนาด 4 นิ้ว 
จ านวน 1 เคร่ือง

4,000 เทศบาล
ต าบลทบัมา

กองช่าง ธ.ค.63-
ก.พ.64

แก้ไขแผนเป็น
คร้ังที่ 1
ธ.ค.63-
เม.ย.64
คร้ังที่ 2

ธ.ค.63-ก.ค.64
คร้ังที่ 4 เป็น
ก.ค.-ก.ย.64

29 ก.ย.64 4,000 0  

2 เคร่ืองสวา่นไฟฟา้ 
ขนาด 1/2 นิ้ว 
จ านวน 1 เคร่ือง

8,000 เทศบาล
ต าบลทบัมา

กองช่าง ธ.ค.63-
ก.พ.64

แก้ไขแผนเป็น
คร้ังที่ 1
ธ.ค.63-
เม.ย.64
คร้ังที่ 2

ธ.ค.63-ก.ค.64
คร้ังที่ 4 เป็น
ก.ค.-ก.ย.64

29 ก.ย.64 8,000 0  

8. ครุภณัฑ์โรงงาน
8.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ล าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ
ระยะเวลา
ตามแผนฯ

หมายเหตุวันที่
ด าเนินการ

เบกิจ่าย คงเหลือ
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

อยู่
ระหว่าง

ด าเนินการ

ยังไม่ได้
ด าเนินการ

การด าเนินการ
เปน็ไป

ตามแผน

ไม่
เปน็ไป

ตามแผน
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3 เคร่ืองสวา่นไฟฟา้ 
ขนาด 3/8 นิ้ว 
จ านวน 1 เคร่ือง

4,000 เทศบาล
ต าบลทบัมา

กองช่าง ธ.ค.63-
ก.พ.64

แก้ไขแผนเป็น
คร้ังที่ 1
ธ.ค.63-
เม.ย.64
คร้ังที่ 2

ธ.ค.63-ก.ค.64
คร้ังที่ 4 เป็น
ก.ค.-ก.ย.64

29 ก.ย.64 4,000 0  

การด าเนินการ
เปน็ไป

ตามแผน

ไม่
เปน็ไป

ตามแผน
หมายเหตุวันที่

ด าเนินการ
เบกิจ่าย คงเหลือ

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

อยู่
ระหว่าง

ด าเนินการ

ยังไม่ได้
ด าเนินการ

ล าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ
ระยะเวลา
ตามแผนฯ
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1.5 ปัญหา อุปสรรค การด าเนินงานที่ผ่านมา 

 1. มีโครงการที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณแล้ว แต่ไม่ได้ด าเนินการเนื่องจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) 
 2. มีโครงการที่โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
 3. มีโครงการที่กันเงินงบประมาณจ านวนหลายโครงการ 
 4. มีการแก้ไขแผนการด าเนินงานหลายโครงการ  
 5. อัตราส่วนจ านวนโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นเมื่อเทียบกับจ านวนโครงการที่น ามาปฏิบัติ   

****************************** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๕๓ 
 

 
 
 
 
 

 

ส่วนที่ 3 
ผลการวิเคราะห์การตดิตามและประเมินผล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕๔ 
 

1. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
1.1 สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์       
ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลทับมา 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน คะแนนที่ได้ 
1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 19 
2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 20 18 
3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 60 60 
    3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (10) (10) 
    3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (10) (10) 
    3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด (10) (10) 
    3.4 วิสัยทัศน์ (5) (5) 
    3.5 กลยุทธ์ (5) (5) 
    3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (5) (5) 
    3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (5) (5) 
    3.8 แผนงาน (5) (5) 
    3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (5) (5) 

รวมคะแนน 100 97 

 คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕๕ 
 

2. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
2.1 สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ       
ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลทับมา 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน คะแนนที่ได้ 

1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 10 
2. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 10 
3. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 8 
4. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 10 7 
5. โครงการพัฒนา ประกอบด้วย 60 60 
    5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ (5) (5) 
    5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (5) (5) 
    5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การ 
ตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง 

(5) (5) 

    5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (5) (5) 
    5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ    

(5) (5) 

    5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 (5) (5) 
    5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด (5) (5) 
    5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้
ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ  

(5) (5) 

    5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)       (5) (5) 
    5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ      (5) (5) 
    5.11 มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ
ผลที่คาดว่าจะได้รับ      

(5) (5) 

    5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์           (5) (5) 
รวมคะแนน           100 95 

  คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80            
 

 
 
 
 
 

 



๑๕๖ 
 

3. สรุปผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล  
การก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลทับมา ก าหนดแนวทางในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลทับมา ดังนี้ 

ล าดับ เกณฑ์การประเมิน 
เป้าหมายผา่นเกณฑ์ 

(ร้อยละ) 
1. กระบวนการจัดท าแผนพัฒนาของเทศบาลตามระเบียบกระทรวง

มหาดไทยวา่ด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 

100 

2. ความส าเร็จในการน าโครงการ/กิจกรรมตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.
2561 - 2565 ที่น ามาด าเนนิการในปีงบประมาณ พ.ศ.2564          

70 

3. ความส าเร็จในการด าเนินงานโครงการเบิกจ่ายงบประมาณรายจา่ย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

70 

4. ประสิทธผิลในการด าเนนิงานของเทศบาลตามยุทธศาสตร์การพัฒนา  7 
ด้าน 

70 

  5. 
 

  

ประเมินความพงึพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะที่ได้รับ
จากเทศบาลต าบลทบัมา 4 ภารกิจ 
    5.1 งานด้านการโยธาและก่อสร้าง 
    5.2 งานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล 
    5.3 งานด้านพัฒนาชุมชนและสวสัดิการสังคม 
    5.4 งานด้านสาธารณสุข 

 
 

70 
70 
70 
70 

 



๑๕๗ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ประเมินผลแผนพัฒนาตามเกณฑ์การประเมิน              
ที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

เทศบาลต าบลทับมาก าหนด 
 จ านวน 5 เกณฑ์การประเมิน 

 



๑๕๘ 
 

แบบท่ี 1 แบบช่วยก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่น 
ประเมินกระบวนการจัดท าแผนพัฒนาของเทศบาลตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า

แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่3) พ.ศ.2561 

เกณฑ์การประเมิน 
มีการ

ด าเนินงาน 
ไม่มีการ

ด าเนินงาน 
ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น   
1.  มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดท าแผนพฒันาท้องถิ่น   
2.  มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
3.  มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ   
4.  มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพฒันาทอ้งถิ่น   
5.  มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนนุการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
6.  มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์

การพัฒนา  
 

ส่วนที่ 2  การจัดท าแผนการพัฒนาท้องถิ่น   
7.  มีการรวบรวมข้อมูลและปญัหาส าคัญของท้องถิ่นมาจัดท าฐานข้อมูล   
8.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน   
9.  มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพ              

การพัฒนาท้องถิ่น   

10.  มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพ
ของท้องถิ่น   

11.  มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง                          
กับยุทธศาสตร์จังหวัด   

12.  มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยนื   
13.  มีการก าหนดเป้าหมายเพือ่การพัฒนาทีย่ั่งยืน   
14.  มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพฒันา   
15.  มีการก าหนดยุทธศาสตรท์ี่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด   
16.  มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยทุธศาสตร์การพัฒนา   
17.  มีการจัดท าบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์   
18.  มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมนิผลแผนยุทธศาสตร์   
19.  มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์หรือไม่   

 เกณฑ์การประเมินกระบวนการจัดท าแผนพัฒนาของ เทศบาลต าบลทับมา ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินมีการด าเนินการครบถ้วนทั้งในส่วนของคณะกรรมการฯ 
และในส่วนของการจัดท าแผนพัฒนาฯ คิดเป็นร้อยละ 100    
 
 
 
 
 



๑๕๙ 
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กราฟแสดงการประเมินความส าเร็จในการท าโครงการ/กิจกรรมตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
พ.ศ.2561-2565 ที่น ามาด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ยุทธศาสตร์ที่ 1

ยุทธศาสตร์ที่ 2

ยุทธศาสตร์ที่ 3

ยุทธศาสตร์ที่ 4

ยุทธศาสตร์ที่ 5

ยุทธศาสตร์ที่ 6

ยุทธศาสตร์ที่ 7

ผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลทับมา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
1) ประเมินความส าเร็จในการท าโครงการ/กิจกรรมตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2564 

ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม โอนตั้งจ่ายรายการใหม่และงบประมาณอื่น ๆ  

ยุทธศาสตร ์
โครงการ 

ตามแผนพัฒนา 
โครงการ 

ที่ได้ปฏิบตั ิ
ร้อยละ 

1. ด้านการพัฒนาการเมือง การบริหาร ข้อมลูข่าวสารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

16 16 100.00 

2. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และแหล่งน้ า 75 42 56.00 

3. ด้านการพัฒนาสังคมและ คณุภาพชีวิต 30 30 100.00 

4. ด้านการพัฒนาการบรหิารจดัการระบบสาธารณสุข 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

34 33 97.06 

5. ดา้นการพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา การกีฬา ศาสนา 
ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและภมูิปัญญาท้องถิ่น 

37 31 83.78 

6. ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว                
เชิงอนุรักษ ์

6 6 100.00 

7. ด้านการบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์ 11 10 90.91 

รวม 209 168 80.38 

 เกณฑ์การประเมินความส าเร็จในการน าโครงการ/กิจกรรมตามแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาล มาจัดท า 
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของเทศบาลต าบลทับมา พบว่าผ่านเกณฑ์การประเมินคิดเป็น ร้อยละ 
80.38 ซึ่งผ่านเกณฑ์ที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลทับมาก าหนดไว้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



๑๖๐ 
 

2) ประเมินความส าเร็จในการด าเนินงานโครงการการเบิกจ่ายงบประมาณประจ าปี ปีงบประมาณ  
พ.ศ.2564  

ยุทธศาสตร ์

การเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าป ีพ.ศ. 2564 

ตั้งจ่าย 
หลังโอนลด – โอนเพิ่ม 

เบิกจ่าย ร้อยละ 

1. ด้านการพัฒนาการเมือง การบริหาร ข้อมลูข่าวสารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5,375,244.00 3,187,136.18 59.29 

2. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และแหล่งน้ า 82,933,700.00 34,689,487.96 41.83 

3. ด้านการพัฒนาสังคมและคณุภาพชีวิต 24,414,800.00 20,366,889.32 83.42 

4. ด้านการพัฒนาการบรหิารจดัการระบบสาธารณสุข 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

18,609,440.00 18,229,984.73 97.96 

5. ด้านการพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา การกีฬา ศาสนา 
ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและภมูิปัญญาท้องถิ่น 

18,396,780.00 13,781,805.52 74.91 

6. ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 650,000.00 483,590.00 74.40 

7. ด้านการบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์ 88,103,736.00 61,350,753.10 69.63 

รวม 238,483,700.00 152,089,646.81 63.78 

 
เกณฑ์การประเมินความส าเร็จในการเบิกจ่ายงบประมาณที่ตั้งไว้ของเทศบาลต าบลทับมา พบว่า

สามารถเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าปี พ.ศ.2564 ได้ จ านวน 152,089,646.81 บาท จากงบประมาณตั้ง
จ่ายทั้งสิ้น 238,483,700.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 63.78 ซึ่งไม่ผ่านเกณฑ์ที่คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลทับมาก าหนดไว้  

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



๑๖๑ 
 

3) ประเมินประสิทธิผลในการด าเนินงานของเทศบาลตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 7 ด้าน 

ยุทธศาสตร ์ คะแนนเตม็ คะแนนท่ีได ้ ร้อยละ 

1. ด้านการพัฒนาการเมือง การบริหาร ข้อมลูข่าวสาร
และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

15 14 93.33 

2. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และแหล่งน้ า 15 11 73.33 

3. ด้านการพัฒนาสังคมและ คณุภาพชีวิต 15 15 100.00 

4. ด้านการพัฒนาการบรหิารจดัการระบบสาธารณสุข 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

15 14 93.33 

5. ด้านการพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา การกีฬา 
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปญัญา
ท้องถิ่น 

15 13 86.67 

6. ด้านการพัฒนาเศรษฐกจิและการท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ ์

15 15 100.00 

7. ด้านการบริหารจัดการ และพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์ 10 9 90.00 

รวม 100 91 91.00 

เกณฑ์การประเมินประสิทธิผลด้านความสามารถในการด าเนินงานตามแนวทางยุทธศาสตร์ ที่เทศบาล
ต าบลทับมา ก าหนดไว้ 7 ด้าน พบว่า เทศบาลต าบลทับมาสามารถด าเนินงานได้ร้อยละ 91.00 ซึ่งผ่านเกณฑ์
การประเมินที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลทับมาก าหนดไว้ 
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การส ารวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการของเทศบาลต าบลทับมา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 เป็นผลการวิเคราะห์จากแบบสอบถามจ านวน 200 ชุด ผลการวิจัยสามารถน าเสนอออกเป็นส่วนต่างๆ 
ดังต่อไปนี้การประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลต าบลทับมา 

สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
�⃑⃑�      แทน ค่าเฉลี่ย 
S.D.  แทน ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
n     แทน จ านวนคนในกลุ่มตัวอย่าง 

โดยแบ่งการน าเสนอข้อมูล ออกเป็น 4 ตอน คือ  
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  
ตอนที่ 2 เรื่องท่ีมาขอรับบริการ  
ตอนที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจ ณ จุดบริการ  
ตอนที่ 4 ข้อมูลความพึงพอใจต่อบริการของเทศบาลต าบลทับมา 
ตอนที่ 5 ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตารางที ่1.1 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามเพศ (n=200)  

เพศ จ านวน  ร้อยละ  

ชาย 
หญิง 

98 
102 

49.00 
51.00 

รวม 200 100.00 
 
จากตารางที่ 1.1 พบว่า กลุ่มตัวอย่างของประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 

คิดเป็นร้อยละ 51.00 และเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 49.00 

ตารางที่ 1.2 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามอายุ (n=200) 

อายุ จ านวน ร้อยละ 
ไม่เกิน 20 ปี 
21 – 30 ปี 
31 – 40 ปี 
41 – 50 ปี 
51 – 60 ปี 
60 ปี ขึ้นไป 

2 
32 
61 
49 
53 
3 

1.00 
16.00 
30.50 
24.50 
26.50 
1.50 

รวม 200 100.00 

จากตารางที่ 1.2 พบว่า กลุ่มตัวอย่างของประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม มีอายุระหว่าง 31 – 40 ปี 
มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 30.50 รองลงมาคือ มีอายุระหว่าง 51 – 60 ปี คิดเป็นร้อยละ 26.50 มีอายุ
ระหว่าง 41 – 50 ปีคิดเป็นร้อยละ 24.50 มีอายุระหว่าง 21 – 30 ปีคิดเป็นร้อยละ 16.00 มีอายุมากกว่า
60 ป ีคิดเป็นร้อยละ 1.50 และมีอายุต่ ากว่า 20 ปี คิดเป็นร้อยละ 1.00 ตามล าดับ 
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ตารางที่ 1.3 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามสถานภาพสมรส (n=200) 

สถานภาพ จ านวน ร้อยละ 
โสด 58 29.00 

สมรส 114 57.00 
หม้าย/หย่า/แยกกันอยู่ 28 14.00 

รวม 200 100.00 
 

จากตารางที่ 1.3 พบว่า กลุ่มตัวอย่างของประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม มีสถานภาพสมรส มากที่สุด 
คิดเป็นร้อยละ 57.00 รองลงมาคือ สถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 58.00 และสถานภาพหม้าย/หย่าร้าง/
แยกกันอยู่คิดเป็นร้อยละ 14.00 ตามล าดับ 

ตารางที่ 1.4 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามระดับการศึกษา (n=200) 

ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 
ประถมศึกษา/ไม่ได้เรียน 3 1.50 

มัธยมศึกษาตอนต้น 40 20.00 
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 61 30.50 

อนุปริญญา/ปวท./ปวส. 65 32.50 
ปริญญาตรี 30 15.00 

สูงกว่าปริญญาตรี 1 0.50 
รวม 200 100.00 

จากตารางที่ 1.4 พบว่า กลุ่มตัวอย่างของประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม มีการศึกษาในระดับ
อนุปริญญา/ปวท./ปวส. มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 32.50 รองลงมาคือ มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. คิดเป็น
ร้อยละ 30.50 มัธยมศึกษาตอนต้น คิดเป็นร้อยละ 20.00 ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 15.00 และสูงกว่า
ปริญญาตรีคิดเป็นร้อยละ 0.50 ตามล าดับ 

ตารางที่ 1.5 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามอาชีพ (n=200) 

อาชีพ จ านวน ร้อยละ 
พนักงานภาครัฐ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 10 5.00 

ลูกจ้าง/พนักงานบริษัท 25 12.50 
ผู้ประกอบการ/เจ้าของธุรกิจ 51 25.50 
ค้าขายรายย่อย/อาชีพอิสระ 74 37.00 

นักเรียน/นักศึกษา 2 1.00 
รับจ้างทั่วไป 32 16.00 

แม่บ้าน/พ่อบ้าน/เกษียณ 6 3.00 
เกษตรกร/ประมง 0 0.00 

ว่างงาน 0 0.00 
รวม 200 100.00 
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จากตารางที่ 1.5 พบว่า กลุ่มตัวอย่างของประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม มีอาชีพค้าขายรายย่อย/
อาชีพอิสระ มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 37.00 รองลงมาคือ ผู้ประกอบการ/เจ้าของธุรกิจ คิดเป็นร้อยละ 
25.50 รับจ้างทั่วไป คิดเป็นร้อยละ 16.00 ลูกจ้าง/พนักงานบริษัท คิดเป็นร้อยละ 12.50 พนักงานภาครัฐ/
พนักงานรัฐวิสาหกิจ คิดเป็นร้อยละ 5.00 แม่บ้าน/พ่อบ้าน/เกษียณ คิดเป็นร้อยละ 3.00 และอาชีพอ่ืน ๆ
ตามล าดับ 

ตารางที่ 1.6 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามรายได้ต่อเดือน (n=200) 

รายได้ จ านวน ร้อยละ 

ต่ ากว่า 5,000 บาท 0 0.00 

5,001 – 10,000 บาท 20 10.00 

10,001 – 15,000 บาท 85 42.50 

มากกว่า 15,000 บาท 95 47.50 

รวม 200 100.00 

จากตารางที่ 1.6 พบว่า กลุ่มตัวอย่างของประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม มีรายได้ต่อเดือนมากกว่า
15,000 บาท มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 47.50 รองลงมาคือ มีรายได้ต่อเดือนระหว่าง 10,001 –15,000 
บาท คิดเป็นร้อยละ 42.50 มีรายได้ต่อเดือนระหว่าง 5,001 – 10,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 10.00 และมี
รายได้ต่อเดอืนต่ ากว่า 5,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.00 ตามล าดับ 

ตารางที่ 1.7 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามความถี่ในการขอรับบริการ (n=200) 

ความถี่ในการขอรับบริการ จ านวน ร้อยละ 
เป็นประจ า 21 10.50 
บางครั้ง 66 33.00 

นาน ๆ ครั้ง 113 56.50 
รวม 200 100.00 

จากตารางที่ 1.7 พบว่า กลุ่มตัวอย่างของประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม มาขอรับบริการนานๆ ครั้ง 
มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 56.50 รองลงมาคือ มาขอรับบริการเป็นบางครั้ง คิดเป็นร้อยละ 33.00 และมา
ขอรับบริการเป็นประจ า คิดเป็นร้อยละ 10.50 ตามล าดับ 
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ตารางที่ 1.8 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามช่วงเวลาที่มารับบริการ (n=200) 

ช่วงเวลาที่มารับบริการ จ านวน ร้อยละ 
08.30 น. – 10.00 น. 19 9.50 
10.01 น. – 12.00 น. 73 36.50 
12.01 น. -14.00 น. 43 21.50 
14.01 น. – ปิดท าการ 65 32.50 

รวม 200 100.00 

จากตารางที่ 1.8 พบว่า กลุ่มตัวอย่างของประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม ช่วงที่มาขอรับบริการเวลา 
10.01 – 12.00 น. มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 36.50 รองลงมาคือ ช่วงเวลา 14.01 – ปิดท าการ คิดเป็น
ร้อยละ 32.50 ช่วงเวลา 12.01 น. – 14.00 น. คิดเป็นร้อยละ 21.50 และช่วงเวลา 08.30 น. – 10.00
น. คิดเป็นร้อยละ 9.50 ตามล าดับ 

ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการของเทศบาลต าบลทับมา  
1) งานบริการด้านการขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร/ออกแบบอาคาร 
ตารางที่ 1.1 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามด้านความ 

พึงพอใจต่อการใหบ้ริการด้านเวลา งานบริการด้านการขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร/ออกแบบอาคาร (n=45) 

ประเด็น �⃑⃑�  S.D. แปลความหมาย
ระดับ 

ล าดับที่ 

 1. การให้บริการเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 4.85 0.5 มากที่สุด 2 
2. ความรวดเร็วในการให้บริการ 4.86 0.7 มากที่สุด 1 

รวม 4.85 0.36 มากที่สุด  

จากตารางที่ 1.1 ผลการส ารวจความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามด้านความพึงพอใจต่อการ
ให้บริการด้านเวลา งานบริการด้านการขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร/ออกแบบอาคาร พบว่า โดยภาพรวม
ประชาชนมีความพึงพอใจ อยู่ในระดับมากที่สุด (�⃑⃑�  =4.85) เมือ่พิจารณาในรายข้อสามารถเรียงล าดับจากมาก
ไปหาน้อย ดังนี้ประเด็นที่ 2 ความรวดเร็วในการให้บริการ (�⃑⃑�  =4.86) และประเด็นที่ 1 การให้บริการเป็นไป
ตามระยะเวลาที่ก าหนด (�⃑⃑�  =4.85) ตามล าดับ 

ตารางที่ 1.2 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามด้านความ 
พึงพอใจต่อการให้บริการด้านขั้นตอนการให้บริการ งานบริการด้านการขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร/ออกแบบ
อาคาร (n=45) 

ประเด็น �⃑⃑�  S.D. แปลความหมาย
ระดับ 

ล าดับที่ 

1. การติดป้ายประกาศหรือแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอน 
และระยะเวลาการให้บริการ 

4.85 0.64 มากที่สุด 3 

2. การจัดล าดับขั้นตอนการให้บริการตามที่ประกาศไว้ 4.85 0.67 มากที่สุด 2 
3. การให้บริการตามล าดับ ก่อน-หลัง เช่น มาก่อนต้อง
ได้รับบริการก่อน 

4.86 0.60 มากที่สุด 1 

รวม 4.85 0.54 มากที่สุด  
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จากตารางที่ 1.2 ผลการส ารวจความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามด้านความพึงพอใจต่อการ
ให้บริการด้านขั้นตอนการให้บริการ งานบริการด้านการขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร/ออกแบบอาคาร พบว่า 
โดยภาพรวมประชาชนมีความพึงพอใจ อยู่ในระดับมากที่สุด (�⃑⃑�  =4.85) เมื่อพิจารณาในรายข้อสามารถ
เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้ประเด็นที่ 3 การให้บริการตามล าดับ ก่อน-หลัง เช่น มาก่อนต้องได้รับ
บริการก่อน (�⃑⃑�  =4.86) ประเด็นที่ 2 การจัดล าดับขั้นตอนการให้บริการตามที่ประกาศไว้ (�⃑⃑�  =4.85) และ
ประเด็นที่ 1 การติดป้ายประกาศหรือแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ  (�⃑⃑�  =4.85) 
ตามล าดับ 

ตารางที ่1.3 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามด้านความพึง
พอใจต่อการให้บริการด้านบุคลากรที่ให้บริการ งานบริการด้านการขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร/ออกแบบ
อาคาร (n=45) 

ประเด็น �⃑⃑�  S.D. แปลความหมาย
ระดับ 

ล าดับที่ 

1. ความเหมาะสมในการแต่งกายของผู้ให้บริการ 4.83 0.56 มากที่สุด 5 

2. ความเต็มใจและความพร้อมในการให้บริการอย่าง 
สุภาพ 

4.87 0.60 มากที่สุด 4 

3. ความรู้ความสามารถในการให้บริการ เช่น สามารถ 
ตอบค าถาม ชี้แจงข้อสงสัย ให้ค าแนะน าและช่วย 
แก้ปัญหาได้ เป็นต้น 

4.90 0.73 มากที่สุด 2 

4. ความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น ไม่ขอสิ่ง 
ตอบแทน ไม่รับสินบน ไม่หาผลประโยชน์ในทางมิชอบ 
เป็นต้น 

4.91 0.66 มากที่สุด 1 

5. การให้บริการเหมือนกันทุกรายโดยไม่เลือกปฏิบัติ 4.88 0.58 มากที่สุด 3 
รวม 4.87 0.48 มากที่สุด  

จากตารางที่ 1.3 ผลการส ารวจความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามด้านความพึงพอใจต่อการ
ให้บริการด้านบุคลากรที่ให้บริการ งานบริการด้านการขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร/ออกแบบอาคาร พบว่า โดย
ภาพรวมประชาชนมีความพึงพอใจ อยู่ในระดับมากที่สุด (�⃑⃑�  =4.87) เมือ่พิจารณาในรายข้อสามารถเรียงล าดับ
จากมากไปหาน้อย ดังนี้ประเด็นที่ 4 ความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น ไม่ขอสิ่งตอบแทน ไม่รับสินบน 
ไม่หาผลประโยชน์ในทางมิชอบ เป็นต้น (�⃑⃑�  =4.91) ประเด็นที่ 3 ความรู้ความสามารถในการให้บริการ เช่น 
สามารถตอบค าถาม ชี้แจงข้อสงสัย ให้ค าแนะน าและช่วยแก้ปัญหาได้ เป็นต้น (�⃑⃑�  =4.90) ประเด็นที่ 5 การ
ให้บริการเหมือนกันทุกรายโดยไม่เลือกปฏิบัติ (�⃑⃑�  =4.88) ประเดน็ที่ 2 ความเต็มใจและความพร้อมในการ
ให้บริการอย่างสุภาพ (�⃑⃑�  =4.87) และประเด็นที่ 1 ความเหมาะสมในการแต่งกายของผู้ให้บริการ (�⃑⃑�  =4.83) 
ตามล าดับ 
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ตารางที ่1.4 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามด้านความพึง
พอใจต่อการให้บริการด้านสิ่งอ านวยความสะดวก งานบริการด้านการขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร/ออกแบบ
อาคาร (n=45) 

ประเด็น �⃑⃑�  S.D. แปลความหมาย
ระดับ 

ล าดับ
ที ่

1. ความชัดเจนของป้ายสัญลักษณ์ ประชาสัมพันธ์บอกจุด 
บริการ 

4.88 0.69 มากที่สุด 1 

2. ช่องทางการให้บริการมีความเหมาะสมและเข้าถึงได้อย่าง 
สะดวก 

4.87 0.64 มากที่สุด 2 

3. ความเพียงพอของสิ่งอ านวยความสะดวก เช่น ที่นั่งรอรับ 
บริการ น้ าดื่ม เอกสาร ฯลฯ 

4.86 0.68 มากที่สุด 3 

4. ความสะอาดของสถานที่ให้บริการ 4.86 0.60 มากที่สุด 4 
รวม 4.86 0.48 มากที่สุด  

จากตารางที่ 1.4 ผลการส ารวจความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามด้านความพึงพอใจต่อการ
ให้บริการด้านสิ่งอ านวยความสะดวก งานบริการด้านการขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร/ออกแบบอาคาร พบว่า 
โดยภาพรวมประชาชนมีความพึงพอใจ อยู่ในระดับมากที่สุด (�⃑⃑�  =4.86) เมื่อพิจารณาในรายข้อสามารถ
เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้ประเด็นที่ 1 ความชัดเจนของป้ายสัญลักษณ์ ประชาสัมพันธ์บอกจุดบริการ 
เป็นต้น (�⃑⃑�  =4.88) ประเด็นที่ 2 ช่องทางการให้บริการมีความเหมาะสมและเข้าถึงได้อย่างสะดวก (�⃑⃑�  =4.87) 
ประเด็นที่ 3 ความเพียงพอของสิ่งอ านวยความสะดวก เช่น ที่นั่งรอรับบริการ น้ าดื่ม เอกสาร ฯลฯ (�⃑⃑�  =4.86) 
และประเด็นที่ 4 ความสะอาดของสถานที่ให้บริการ (�⃑⃑�  =4.86) ตามล าดับ 
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2) งานบริการด้านการช าระภาษี 
ตารางที่ 2.1 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามด้านความ 

พึงพอใจต่อการให้บริการด้านเวลา งานบริการด้านการช าระภาษี (n=43) 

ประเด็น �⃑⃑�  S.D. แปลความหมาย
ระดับ 

ล าดับที่ 

 1. การให้บริการเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 4.91 0.5 มากที่สุด 2 
2. ความรวดเร็วในการให้บริการ 4.93 0.7 มากที่สุด 1 

รวม 4.92 0.36 มากที่สุด  

จากตารางที่ 2.1 ผลการส ารวจความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามด้านความพึงพอใจต่อการ
ให้บริการด้านเวลา งานบริการด้านการช าระภาษี พบว่า โดยภาพรวมประชาชนมีความพึงพอใจ อยู่ในระดับ
มากที่สุด (�⃑⃑�  =4.92) เมื่อพิจารณาในรายข้อสามารถเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้ประเด็นที่ 2 ความ
รวดเร็วในการให้บริการ (�⃑⃑�  =4.93) และประเด็นที่ 1 การให้บริการเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด (�⃑⃑�  
=4.91) ตามล าดับ 

ตารางที่ 2.2 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามด้านความ 
พึงพอใจต่อการให้บริการด้านขั้นตอนการให้บริการ งานบริการด้านการช าระภาษ ี(n=43) 

ประเด็น �⃑⃑�  S.D. แปลความหมาย
ระดับ 

ล าดับที่ 

1. การติดป้ายประกาศหรือแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอน 
และระยะเวลาการให้บริการ 

4.90 0.64 มากที่สุด 3 

2. การจัดล าดับขั้นตอนการให้บริการตามที่ประกาศไว้ 4.91 0.67 มากที่สุด 2 
3. การให้บริการตามล าดับ ก่อน-หลัง เช่น มาก่อนต้อง
ได้รับบริการก่อน 

4.92 0.60 มากที่สุด 1 

รวม 4.91 0.54 มากที่สุด  

จากตารางที่ 2.2 ผลการส ารวจความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามด้านความพึงพอใจต่อการ
ให้บริการด้านขั้นตอนการให้บริการ งานบริการด้านการช าระภาษี พบว่า โดยภาพรวมประชาชนมีความพึง
พอใจ อยู่ในระดับมากที่สุด (�⃑⃑�  =4.91) เมื่อพิจารณาในรายข้อสามารถเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้
ประเด็นที่ 3 การให้บริการตามล าดับ ก่อน-หลัง เช่น มาก่อนต้องได้รับบริการก่อน (�⃑⃑�  =4.92) ประเด็นที่ 2 
การจัดล าดับขั้นตอนการให้บริการตามที่ประกาศไว้ (�⃑⃑�  =4.91) และประเด็นที่ 1 การติดป้ายประกาศหรือ
แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ (�⃑⃑�  =4.90) ตามล าดับ 
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ตารางที ่2.3 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามด้านความพึง
พอใจต่อการให้บริการด้านบุคลากรที่ให้บริการ งานบริการด้านการช าระภาษี (n=43) 

ประเด็น �⃑⃑�  S.D. แปลความหมาย
ระดับ 

ล าดับที่ 

1. ความเหมาะสมในการแต่งกายของผู้ให้บริการ 4.87 0.56 มากที่สุด 5 

2. ความเต็มใจและความพร้อมในการให้บริการอย่าง 
สุภาพ 

4.88 0.60 มากที่สุด 4 

3. ความรู้ความสามารถในการให้บริการ เช่น สามารถ 
ตอบค าถาม ชี้แจงข้อสงสัย ให้ค าแนะน าและช่วย 
แก้ปัญหาได้ เป็นต้น 

4.94 0.73 มากที่สุด 2 

4. ความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น ไม่ขอสิ่ง 
ตอบแทน ไม่รับสินบน ไม่หาผลประโยชน์ในทางมิชอบ 
เป็นต้น 

4.95 0.66 มากที่สุด 1 

5. การให้บริการเหมือนกันทุกรายโดยไม่เลือกปฏิบัติ 4.93 0.58 มากที่สุด 3 
รวม 4.91 0.48 มากที่สุด  

จากตารางที่ 2.3 ผลการส ารวจความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามด้านความพึงพอใจต่อการ
ให้บริการด้านบุคลากรที่ให้บริการ งานบริการด้านการช าระภาษี พบว่า โดยภาพรวมประชาชนมีความพึงพอใจ 
อยู่ในระดับมากที่สุด (�⃑⃑�  =4.91) เมือ่พิจารณาในรายข้อสามารถเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้ประเด็นที่ 
4 ความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น ไม่ขอสิ่งตอบแทน ไม่รับสินบน ไม่หาผลประโยชน์ในทางมิชอบ 
เป็นต้น (�⃑⃑�  =4.95) ประเด็นที่ 3 ความรู้ความสามารถในการให้บริการ เช่น สามารถตอบค าถาม ชี้แจงข้อสงสัย 
ให้ค าแนะน าและช่วยแก้ปัญหาได้ เป็นต้น (�⃑⃑�  =4.94) ประเด็นที่ 5 การให้บริการเหมือนกันทุกรายโดยไม่เลือก
ปฏิบัติ (�⃑⃑�  =4.93) ประเด็นที่ 2 ความเต็มใจและความพร้อมในการให้บริการอย่างสุภาพ (�⃑⃑�  =4.88) และ
ประเด็นที่ 1 ความเหมาะสมในการแต่งกายของผู้ให้บริการ (�⃑⃑�  =4.87) ตามล าดับ 
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ตารางที ่2.4 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามด้านความพึง
พอใจต่อการให้บริการด้านสิ่งอ านวยความสะดวก งานบริการด้านการช าระภาษี (n=43) 

ประเด็น �⃑⃑�  S.D. แปลความหมาย
ระดับ 

ล าดับ
ที ่

1. ความชัดเจนของป้ายสัญลักษณ์ ประชาสัมพันธ์บอกจุด 
บริการ 

4.94 0.69 มากที่สุด 1 

2. ช่องทางการให้บริการมีความเหมาะสมและเข้าถึงได้อย่าง 
สะดวก 

4.93 0.64 มากที่สุด 2 

3. ความเพียงพอของสิ่งอ านวยความสะดวก เช่น ที่นั่งรอรับ 
บริการ น้ าดื่ม เอกสาร ฯลฯ 

4.91 0.68 มากที่สุด 3 

4. ความสะอาดของสถานที่ให้บริการ 4.90 0.60 มากที่สุด 4 
รวม 4.92 0.48 มากที่สุด  

จากตารางที่ 2.4 ผลการส ารวจความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามด้านความพึงพอใจต่อการ
ให้บริการด้านสิ่งอ านวยความสะดวก งานบริการด้านการช าระภาษี พบว่า โดยภาพรวมประชาชนมีความพึง
พอใจ อยู่ในระดับมากที่สุด (�⃑⃑�  =4.92) เมื่อพิจารณาในรายข้อสามารถเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้
ประเด็นที่ 1 ความชัดเจนของป้ายสัญลักษณ์ ประชาสัมพันธ์บอกจุดบริการ เป็นต้น (�⃑⃑�  =4.94) ประเด็นที่ 2 
ช่องทางการให้บริการมีความเหมาะสมและเข้าถึงได้อย่างสะดวก (�⃑⃑�  =4.93) ประเด็นที่ 3 ความเพียงพอของสิ่ง
อ านวยความสะดวก เช่น ที่นั่งรอรับบริการ น้ าดื่ม เอกสาร ฯลฯ (�⃑⃑�  =4.91) และประเด็นที่ 4 ความสะอาดของ
สถานที่ให้บริการ (�⃑⃑�  =4.90) ตามล าดับ  
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3) งานบริการด้านการขออนุญาต/ขอต่อใบอนุญาต ตาม พ.ร.บ.การสาธารณสุข 
ตารางที่ 3.1 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามด้านความ 

พึงพอใจต่อการให้บริการด้านเวลา งานบริการด้านการขออนุญาต/ขอต่อใบอนุญาต ตาม พ.ร.บ.การ
สาธารณสุข (n=41) 

ประเด็น �⃑⃑�  S.D. แปลความหมาย
ระดับ 

ล าดับที่ 

 1. การให้บริการเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 4.80 0.5 มากที่สุด 2 
2. ความรวดเร็วในการให้บริการ 4.81 0.7 มากที่สุด 1 

รวม 4.81 0.36 มากที่สุด  

จากตารางที่ 3.1 ผลการส ารวจความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามด้านความพึงพอใจต่อการ
ให้บริการด้านเวลา งานบริการด้านการขออนุญาต/ขอต่อใบอนุญาต ตาม พ.ร.บ.การสาธารณสุข พบว่า โดย
ภาพรวมประชาชนมีความพึงพอใจ อยู่ในระดับมากที่สุด (�⃑⃑�  =4.81) เมื่อพิจารณาในรายข้อสามารถ
เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้ประเด็นที่ 2 ความรวดเร็วในการให้บริการ (�⃑⃑�  =4.81) และประเด็นที่ 1 
การให้บริการเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด (�⃑⃑�  =4.80) ตามล าดับ  

ตารางที่ 3.2 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามด้านความ 
พึงพอใจต่อการให้บริการด้านขั้นตอนการให้บริการ งานบริการด้านการขออนุญาต/ขอต่อใบอนุญาต ตาม 
พ.ร.บ.การสาธารณสุข (n=41) 

ประเด็น �⃑⃑�  S.D. แปลความหมาย
ระดับ 

ล าดับที่ 

1. การติดป้ายประกาศหรือแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอน 
และระยะเวลาการให้บริการ 

4.81 0.64 มากที่สุด 3 

2. การจัดล าดับขั้นตอนการให้บริการตามที่ประกาศไว้ 4.83 0.67 มากที่สุด 2 
3. การให้บริการตามล าดับ ก่อน-หลัง เช่น มาก่อนต้อง
ได้รับบริการก่อน 

4.84 0.60 มากที่สุด 1 

รวม 4.83 0.54 มากที่สุด  

จากตารางที่ 3.2 ผลการส ารวจความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามด้านความพึงพอใจต่อการ
ให้บริการด้านขั้นตอนการให้บริการ งานบริการด้านการขออนุญาต/ขอต่อใบอนุญาต ตาม พ.ร.บ.การสาธารณสุข 
พบว่า โดยภาพรวมประชาชนมีความพึงพอใจ อยู่ในระดับมากที่สุด (�⃑⃑�  =4.83) เมื่อพิจารณาในรายข้อสามารถ
เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้ประเด็นที่ 3 การให้บริการตามล าดับ ก่อน-หลัง เช่น มาก่อนต้องได้รับบริการ
ก่อน (�⃑⃑�  =4.84) ประเด็นที่ 2 การจัดล าดับขั้นตอนการให้บริการตามที่ประกาศไว้ (�⃑⃑�  =4.83) และประเด็นที่ 
1 การติดป้ายประกาศหรือแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ (�⃑⃑�  =4.81) ตามล าดับ 
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ตารางที ่3.3 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามด้านความพึง
พอใจต่อการให้บริการด้านบุคลากรที่ให้บริการ งานบริการด้านการขออนุญาต/ขอต่อใบอนุญาต ตาม พ.ร.บ.
การสาธารณสุข (n=41) 

ประเด็น �⃑⃑�  S.D. แปลความหมาย
ระดับ 

ล าดับที่ 

1. ความเหมาะสมในการแต่งกายของผู้ให้บริการ 4.77 0.56 มากที่สุด 5 

2. ความเต็มใจและความพร้อมในการให้บริการอย่าง 
สุภาพ 

4.79 0.60 มากที่สุด 4 

3. ความรู้ความสามารถในการให้บริการ เช่น สามารถ 
ตอบค าถาม ชี้แจงข้อสงสัย ให้ค าแนะน าและช่วย 
แก้ปัญหาได้ เป็นต้น 

4.82 0.73 มากที่สุด 2 

4. ความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น ไม่ขอสิ่ง 
ตอบแทน ไม่รับสินบน ไม่หาผลประโยชน์ในทางมิชอบ 
เป็นต้น 

4.83 0.66 มากที่สุด 1 

5. การให้บริการเหมือนกันทุกรายโดยไม่เลือกปฏิบัติ 4.81 0.58 มากที่สุด 3 
รวม 4.80 0.48 มากที่สุด  

จากตารางที่ 3.3 ผลการส ารวจความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามด้านความพึงพอใจต่อการ
ให้บริการด้านบุคลากรที่ให้บริการ งานบริการด้านการขออนุญาต/ขอต่อใบอนุญาต ตาม พ.ร.บ.การสาธารณสุข 
พบว่า โดยภาพรวมประชาชนมีความพึงพอใจ อยู่ในระดับมากที่สุด (�⃑⃑�  =4.80) เมือ่พิจารณาในรายข้อสามารถ
เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้ประเด็นที่ 4 ความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น ไม่ขอสิ่งตอบแทน 
ไม่รับสินบน ไม่หาผลประโยชน์ในทางมิชอบ เป็นต้น (�⃑⃑�  =4.83) ประเด็นที่ 3 ความรู้ความสามารถในการ
ให้บริการ เช่น สามารถตอบค าถาม ชี้แจงข้อสงสัย ให้ค าแนะน าและช่วยแก้ปัญหาได้ เป็นต้น (�⃑⃑� =4.82) 
ประเด็นที่ 5 การให้บริการเหมือนกันทุกรายโดยไม่เลือกปฏิบัติ (�⃑⃑�  =4.81) ประเด็นที่ 2 ความเต็มใจและความ
พร้อมในการให้บริการอย่างสุภาพ (�⃑⃑�  =4.79) และประเด็นที่ 1 ความเหมาะสมในการแต่งกายของผู้ให้บริการ 
(�⃑⃑�  =4.77) ตามล าดับ 
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ตารางที ่3.4 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามด้านความพึง
พอใจต่อการให้บริการด้านสิ่งอ านวยความสะดวก งานบริการด้านการขออนุญาต/ขอต่อใบอนุญาต ตาม พ.ร.บ.
การสาธารณสุข (n=41) 

ประเด็น �⃑⃑�  S.D. แปลความหมาย
ระดับ 

ล าดับ
ที ่

1. ความชัดเจนของป้ายสัญลักษณ์ ประชาสัมพันธ์บอกจุด 
บริการ 

4.85 0.69 มากที่สุด 1 

2. ช่องทางการให้บริการมีความเหมาะสมและเข้าถึงได้อย่าง 
สะดวก 

4.84 0.64 มากที่สุด 2 

3. ความเพียงพอของสิ่งอ านวยความสะดวก เช่น ที่นั่งรอรับ 
บริการ น้ าดื่ม เอกสาร ฯลฯ 

4.83 0.68 มากที่สุด 3 

4. ความสะอาดของสถานที่ให้บริการ 4.80 0.60 มากที่สุด 4 
รวม 4.83 0.48 มากที่สุด  

จากตารางที่ 3.4 ผลการส ารวจความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามด้านความพึงพอใจต่อการ
ให้บริการด้านสิ่งอ านวยความสะดวก งานบริการด้านการขออนุญาต/ขอต่อใบอนุญาต ตาม พ.ร.บ.การ
สาธารณสุข พบว่า โดยภาพรวมประชาชนมีความพึงพอใจ อยู่ในระดับมากที่สุด (�⃑⃑�  =4.83) เมื่อพิจารณาในราย
ข้อสามารถเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้ประเด็นที่ 1 ความชัดเจนของป้ายสัญลักษณ์ ประชาสัมพันธ์บอก
จุดบริการ เป็นต้น (�⃑⃑�  =4.85) ประเด็นที่ 2 ช่องทางการให้บริการมีความเหมาะสมและเข้าถึงได้อย่างสะดวก 
(�⃑⃑�  =4.84) ประเด็นที่ 3 ความเพียงพอของสิ่งอ านวยความสะดวก เช่น ที่นั่งรอรับบริการ น้ าดื่ม เอกสาร ฯลฯ 
(�⃑⃑�  =4.83) และประเด็นที่ 4 ความสะอาดของสถานที่ให้บริการ (�⃑⃑�  =4.80) ตามล าดับ 
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4) งานบริการด้านการรับสมัครเข้าเรียนในเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลทับมา และ
โรงเรียนอนุบาลทับมา 

ตารางที่ 4.1 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามด้านความ 
พึงพอใจต่อการให้บริการด้านเวลา งานบริการด้านการรับสมัครเข้าเรียนในเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ต าบลทับมา และโรงเรียนอนุบาลทับมา (n=49) 

ประเด็น �⃑⃑�  S.D. แปลความหมาย
ระดับ 

ล าดับที่ 

 1. การให้บริการเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 4.88 0.5 มากที่สุด 2 
2. ความรวดเร็วในการให้บริการ 4.89 0.7 มากที่สุด 1 

รวม 4.89 0.36 มากที่สุด  

จากตารางที่ 4.1 ผลการส ารวจความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามด้านความพึงพอใจต่อการ
ให้บริการด้านเวลา งานบริการด้านการรับสมัครเข้าเรียนในเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลทับมา และ
โรงเรียนอนุบาลทับมา พบว่า โดยภาพรวมประชาชนมีความพึงพอใจ อยู่ในระดับมากที่สุด (�⃑⃑�  =4.89) เมื่อ
พิจารณาในรายข้อสามารถเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้ประเด็นที่ 2 ความรวดเร็วในการให้บริการ         
(�⃑⃑�  =4.89) และประเด็นที่ 1 การให้บริการเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด (�⃑⃑�  =4.88) ตามล าดับ  

ตารางที่ 4.2 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามด้านความ 
พึงพอใจต่อการให้บริการด้านขั้นตอนการให้บริการ งานบริการด้านการรับสมัครเข้าเรียนในเรียนในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลต าบลทับมา และโรงเรียนอนุบาลทับมา (n=49) 

ประเด็น �⃑⃑�  S.D. แปลความหมาย
ระดับ 

ล าดับที่ 

1. การติดป้ายประกาศหรือแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอน 
และระยะเวลาการให้บริการ 

4.86 0.64 มากที่สุด 3 

2. การจัดล าดับขั้นตอนการให้บริการตามที่ประกาศไว้ 4.87 0.67 มากที่สุด 2 
3. การให้บริการตามล าดับ ก่อน-หลัง เช่น มาก่อนต้อง
ได้รับบริการก่อน 

4.88 0.60 มากที่สุด 1 

รวม 4.87 0.54 มากที่สุด  

จากตารางที่ 4.2 ผลการส ารวจความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามด้านความพึงพอใจต่อการ
ให้บริการด้านขั้นตอนการให้บริการ งานบริการด้านการรับสมัครเข้าเรียนในเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ต าบลทับมา และโรงเรียนอนุบาลทับมา พบว่า โดยภาพรวมประชาชนมีความพึงพอใจ อยู่ในระดับมากที่สุด    
(�⃑⃑�  =4.87) เมื่อพิจารณาในรายข้อสามารถเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้ประเด็นที่ 3 การให้บริการ
ตามล าดับ ก่อน-หลัง เช่น มาก่อนต้องได้รับบริการก่อน (�⃑⃑�  =4.88) ประเด็นที่ 2 การจัดล าดับขั้นตอนการ
ให้บริการตามที่ประกาศไว้ (�⃑⃑�  =4.87) และประเด็นที่ 1 การติดป้ายประกาศหรือแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอน
และระยะเวลาการให้บริการ (�⃑⃑�  =4.86) ตามล าดับ 
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ตารางที ่4.3 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามด้านความพึง
พอใจต่อการให้บริการด้านบุคลากรที่ให้บริการ งานบริการด้านการรับสมัครเข้าเรียนในเรียนในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลต าบลทับมา และโรงเรียนอนุบาลทับมา (n=49) 

ประเด็น �⃑⃑�  S.D. แปลความหมาย
ระดับ 

ล าดับที่ 

1. ความเหมาะสมในการแต่งกายของผู้ให้บริการ 4.84 0.56 มากที่สุด 5 

2. ความเต็มใจและความพร้อมในการให้บริการอย่าง 
สุภาพ 

4.85 0.60 มากที่สุด 4 

3. ความรู้ความสามารถในการให้บริการ เช่น สามารถ 
ตอบค าถาม ชี้แจงข้อสงสัย ให้ค าแนะน าและช่วย 
แก้ปัญหาได้ เป็นต้น 

4.88 0.73 มากที่สุด 2 

4. ความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น ไม่ขอสิ่ง 
ตอบแทน ไม่รับสินบน ไม่หาผลประโยชน์ในทางมิชอบ 
เป็นต้น 

4.90 0.66 มากที่สุด 1 

5. การให้บริการเหมือนกันทุกรายโดยไม่เลือกปฏิบัติ 4.86 0.58 มากที่สุด 3 
รวม 4.87 0.48 มากที่สุด  

จากตารางที่ 4.3 ผลการส ารวจความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามด้านความพึงพอใจต่อการ
ให้บริการด้านบุคลากรที่ให้บริการ งานบริการด้านการรับสมัครเข้าเรียนในเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ต าบลทับมา และโรงเรียนอนุบาลทับมา พบว่า โดยภาพรวมประชาชนมีความพึงพอใจ อยู่ในระดับมากที่สุด  
(�⃑⃑�  =4.87) เมื่อพิจารณาในรายข้อสามารถเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้ประเด็นที่ 4 ความซื่อสัตย์สุจริตใน
การปฏิบัติหน้าที่ เช่น ไม่ขอสิ่งตอบแทน ไม่รับสินบน ไม่หาผลประโยชน์ในทางมิชอบ เป็นต้น (�⃑⃑�  =4.90) 
ประเด็นที่ 3 ความรู้ความสามารถในการให้บริการ เช่น สามารถตอบค าถาม ชี้แจงข้อสงสัย ให้ค าแนะน าและช่วย
แก้ปัญหาได้ เป็นต้น (�⃑⃑�  =4.88) ประเด็นที่ 5 การให้บริการเหมือนกันทุกรายโดยไม่เลือกปฏิบัติ (�⃑⃑�  =4.86) 
ประเด็นที่ 2 ความเต็มใจและความพร้อมในการให้บริการอย่างสุภาพ (�⃑⃑�  =4.85) และประเด็นที่ 1 ความ
เหมาะสมในการแต่งกายของผู้ให้บริการ (�⃑⃑�  =4.84) ตามล าดับ 
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ตารางที ่4.4 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามด้านความพึง
พอใจต่อการให้บริการด้านสิ่งอ านวยความสะดวก งานบริการด้านการรับสมัครเข้าเรียนในเรียนในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลต าบลทับมา และโรงเรียนอนุบาลทับมา (n=49) 

ประเด็น �⃑⃑�  S.D. แปลความหมาย
ระดับ 

ล าดับ
ที ่

1. ความชัดเจนของป้ายสัญลักษณ์ ประชาสัมพันธ์บอกจุด 
บริการ 

4.85 0.69 มากที่สุด 1 

2. ช่องทางการให้บริการมีความเหมาะสมและเข้าถึงได้อย่าง 
สะดวก 

4.84 0.64 มากที่สุด 2 

3. ความเพียงพอของสิ่งอ านวยความสะดวก เช่น ที่นั่งรอรับ 
บริการ น้ าดื่ม เอกสาร ฯลฯ 

4.81 0.68 มากที่สุด 3 

4. ความสะอาดของสถานที่ให้บริการ 4.80 0.60 มากที่สุด 4 
รวม 4.83 0.48 มากที่สุด  

จากตารางที่ 4.4 ผลการส ารวจความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามด้านความพึงพอใจต่อการ
ให้บริการด้านสิ่งอ านวยความสะดวก งานบริการด้านการรับสมัครเข้าเรียนในเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ต าบลทับมา และโรงเรียนอนุบาลทับมา พบว่า โดยภาพรวมประชาชนมีความพึงพอใจ อยู่ในระดับมากที่สุด    
(�⃑⃑�  =4.83) เมือ่พิจารณาในรายข้อสามารถเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้ประเด็นที่ 1 ความชัดเจนของป้าย
สัญลักษณ์ ประชาสัมพันธ์บอกจุดบริการ เป็นต้น (�⃑⃑�  =4.85) ประเด็นที่ 2 ช่องทางการให้บริการมีความ
เหมาะสมและเข้าถึงได้อย่างสะดวก (�⃑⃑�  =4.84) ประเด็นที่ 3 ความเพียงพอของสิ่งอ านวยความสะดวก เช่น ที่
นั่งรอรับบริการ น้ าดื่ม เอกสาร ฯลฯ (�⃑⃑�  =4.81) และประเด็นที่ 4 ความสะอาดของสถานที่ให้บริการ           
(�⃑⃑�  =4.80) ตามล าดับ 
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5) งานบริการด้านการขอจดทะเบียนพาณิชย์ 
ตารางที่ 5.1 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามด้านความ 

พึงพอใจต่อการให้บริการด้านเวลา งานบริการด้านการขอจดทะเบียนพาณิชย์ (n=16) 

ประเด็น �⃑⃑�  S.D. แปลความหมาย
ระดับ 

ล าดับที่ 

 1. การให้บริการเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 4.82 0.5 มากที่สุด 2 
2. ความรวดเร็วในการให้บริการ 4.84 0.7 มากที่สุด 1 

รวม 4.83 0.36 มากที่สุด  

จากตารางที่ 5.1 ผลการส ารวจความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามด้านความพึงพอใจต่อการ
ให้บริการด้านเวลา งานบริการด้านการขอจดทะเบียนพาณิชย์ พบว่า โดยภาพรวมประชาชนมีความพึงพอใจ อยู่ใน
ระดับมากที่สุด (�⃑⃑�  =4.83) เมื่อพิจารณาในรายข้อสามารถเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้ประเด็นที่ 2 ความ
รวดเร็วในการให้บริการ (�⃑⃑�  =4.84) และประเด็นที่ 1 การให้บริการเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด         (�⃑⃑�  
=4.82) ตามล าดับ  

ตารางที่ 5.2 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามด้านความ 
พึงพอใจต่อการให้บริการด้านขั้นตอนการให้บริการ งานบริการด้านการขอจดทะเบียนพาณิชย์ (n=16) 

ประเด็น �⃑⃑�  S.D. แปลความหมาย
ระดับ 

ล าดับที่ 

1. การติดป้ายประกาศหรือแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอน 
และระยะเวลาการให้บริการ 

4.80 0.64 มากที่สุด 3 

2. การจัดล าดับขั้นตอนการให้บริการตามที่ประกาศไว้ 4.81 0.67 มากที่สุด 2 
3. การให้บริการตามล าดับ ก่อน-หลัง เช่น มาก่อนต้อง
ได้รับบริการก่อน 

4.82 0.60 มากที่สุด 1 

รวม 4.81 0.54 มากที่สุด  

จากตารางที่ 5.2 ผลการส ารวจความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามด้านความพึงพอใจต่อการ
ให้บริการด้านขั้นตอนการให้บริการ งานบริการด้านการขอจดทะเบียนพาณิชย์ พบว่า โดยภาพรวมประชาชนมี
ความพึงพอใจ อยู่ในระดับมากที่สุด (�⃑⃑�  =4.81) เมื่อพิจารณาในรายข้อสามารถเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย 
ดังนี้ประเด็นที่ 3 การให้บริการตามล าดับ ก่อน-หลัง เช่น มาก่อนต้องได้รับบริการก่อน (�⃑⃑�  =4.82) ประเด็นที่ 
2 การจัดล าดับขั้นตอนการให้บริการตามที่ประกาศไว้ (�⃑⃑�  =4.81) และประเด็นที่ 1 การติดป้ายประกาศหรือ
แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ (�⃑⃑�  =4.80) ตามล าดับ 
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ตารางที ่5.3 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามด้านความพึง
พอใจต่อการให้บริการด้านบุคลากรที่ให้บริการ งานบริการด้านการขอจดทะเบียนพาณิชย์ (n=16) 

ประเด็น �⃑⃑�  S.D. แปลความหมาย
ระดับ 

ล าดับที่ 

1. ความเหมาะสมในการแต่งกายของผู้ให้บริการ 4.74 0.56 มากที่สุด 5 

2. ความเต็มใจและความพร้อมในการให้บริการอย่าง 
สุภาพ 

4.75 0.60 มากที่สุด 4 

3. ความรู้ความสามารถในการให้บริการ เช่น สามารถ 
ตอบค าถาม ชี้แจงข้อสงสัย ให้ค าแนะน าและช่วย 
แก้ปัญหาได้ เป็นต้น 

4.80 0.73 มากที่สุด 2 

4. ความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น ไม่ขอสิ่ง 
ตอบแทน ไม่รับสินบน ไม่หาผลประโยชน์ในทางมิชอบ 
เป็นต้น 

4.81 0.66 มากที่สุด 1 

5. การให้บริการเหมือนกันทุกรายโดยไม่เลือกปฏิบัติ 4.78 0.58 มากที่สุด 3 
รวม 4.78 0.48 มากที่สุด  

จากตารางที่ 5.3 ผลการส ารวจความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามด้านความพึงพอใจต่อการ
ให้บริการด้านบุคลากรที่ให้บริการ งานบริการด้านการขอจดทะเบียนพาณิชย์ พบว่า โดยภาพรวมประชาชนมี
ความพึงพอใจ อยู่ในระดับมากที่สุด (�⃑⃑�  =4.78) เมือ่พิจารณาในรายข้อสามารถเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้
ประเด็นที่ 4 ความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น ไม่ขอสิ่งตอบแทน ไม่รับสินบน ไม่หาผลประโยชน์ในทาง
มิชอบ เป็นต้น (�⃑⃑�  =4.81) ประเด็นที่ 3 ความรู้ความสามารถในการให้บริการ เช่น สามารถตอบค าถาม ชี้แจงข้อ
สงสัย ให้ค าแนะน าและช่วยแก้ปัญหาได้ เป็นต้น (�⃑⃑�  =4.80) ประเด็นที่ 5 การให้บริการเหมือนกันทุกรายโดยไม่
เลือกปฏิบัติ (�⃑⃑�  =4.78) ประเด็นที่ 2 ความเต็มใจและความพร้อมในการให้บริการอย่างสุภาพ (�⃑⃑�  =4.75) และ
ประเด็นที่ 1 ความเหมาะสมในการแต่งกายของผู้ให้บริการ (�⃑⃑�  =4.74) ตามล าดับ 
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ตารางที ่5.4 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามด้านความพึง
พอใจต่อการให้บริการด้านสิ่งอ านวยความสะดวก งานบริการด้านการขอจดทะเบียนพาณิชย์ (n=16) 

ประเด็น �⃑⃑�  S.D. แปลความหมาย
ระดับ 

ล าดับ
ที ่

1. ความชัดเจนของป้ายสัญลักษณ์ ประชาสัมพันธ์บอกจุด 
บริการ 

4.82 0.69 มากที่สุด 1 

2. ช่องทางการให้บริการมีความเหมาะสมและเข้าถึงได้อย่าง 
สะดวก 

4.80 0.64 มากที่สุด 2 

3. ความเพียงพอของสิ่งอ านวยความสะดวก เช่น ที่นั่งรอรับ 
บริการ น้ าดื่ม เอกสาร ฯลฯ 

4.79 0.68 มากที่สุด 3 

4. ความสะอาดของสถานที่ให้บริการ 4.78 0.60 มากที่สุด 4 
รวม 4.80 0.48 มากที่สุด  

จากตารางที่ 5.4 ผลการส ารวจความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามด้านความพึงพอใจต่อการ
ให้บริการด้านสิ่งอ านวยความสะดวก งานบริการด้านการขอจดทะเบียนพาณิชย์ พบว่า โดยภาพรวมประชาชนมี
ความพึงพอใจ อยู่ในระดับมากที่สุด (�⃑⃑�  =4.80) เมื่อพิจารณาในรายข้อสามารถเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย 
ดังนี้ประเด็นที่ 1 ความชัดเจนของป้ายสัญลักษณ์ ประชาสัมพันธ์บอกจุดบริการ เป็นต้น (�⃑⃑�  =4.82) ประเด็นที่ 
2 ช่องทางการให้บริการมีความเหมาะสมและเข้าถึงได้อย่างสะดวก (�⃑⃑�  =4.80) ประเด็นที่ 3 ความเพียงพอของ
สิ่งอ านวยความสะดวก เช่น ที่นั่งรอรับบริการ น้ าดื่ม เอกสาร ฯลฯ (�⃑⃑�  =4.79) และประเด็นที่ 4 ความสะอาด
ของสถานที่ให้บริการ (�⃑⃑�  =4.78) ตามล าดับ 
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6) งานบริการด้านอ่ืน ๆ 
ตารางที่ 6.1 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามด้านความ 

พึงพอใจต่อการให้บริการด้านเวลา งานบริการด้านอ่ืน ๆ (n=6) 

ประเด็น �⃑⃑�  S.D. แปลความหมาย
ระดับ 

ล าดับที่ 

 1. การให้บริการเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 4.67 0.5 มากที่สุด 2 
2. ความรวดเร็วในการให้บริการ 4.68 0.7 มากที่สุด 1 

รวม 4.68 0.36 มากที่สุด  

จากตารางที่ 6.1 ผลการส ารวจความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามด้านความพึงพอใจต่อการ
ให้บริการด้านเวลา งานบริการด้านอ่ืน ๆ พบว่า โดยภาพรวมประชาชนมีความพึงพอใจ อยู่ในระดับมากที่สุด 
(�⃑⃑�  =4.68) เมื่อพิจารณาในรายข้อสามารถเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้ประเด็นที่ 2 ความรวดเร็วในการ
ให้บริการ (�⃑⃑�  =4.68) และประเด็นที่ 1 การให้บริการเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด (�⃑⃑�  =4.67) ตามล าดับ  

ตารางที่ 6.2 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามด้านความ 
พึงพอใจต่อการให้บริการด้านขั้นตอนการให้บริการ งานบริการด้านอ่ืน ๆ (n=6) 

ประเด็น �⃑⃑�  S.D. แปลความหมาย
ระดับ 

ล าดับที่ 

1. การติดป้ายประกาศหรือแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอน 
และระยะเวลาการให้บริการ 

4.68 0.64 มากที่สุด 3 

2. การจัดล าดับขั้นตอนการให้บริการตามที่ประกาศไว้ 4.69 0.67 มากที่สุด 2 
3. การให้บริการตามล าดับ ก่อน-หลัง เช่น มาก่อนต้อง
ได้รับบริการก่อน 

4.70 0.60 มากที่สุด 1 

รวม 4.69 0.54 มากที่สุด  

จากตารางที่ 6.2 ผลการส ารวจความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามด้านความพึงพอใจต่อการ
ให้บริการด้านขั้นตอนการให้บริการ งานบริการด้านอ่ืน ๆ พบว่า โดยภาพรวมประชาชนมีความพึงพอใจ อยู่ใน
ระดับมากที่สุด (�⃑⃑�  =4.69) เมือ่พิจารณาในรายข้อสามารถเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้ประเด็นที่ 3 การ
ให้บริการตามล าดับ ก่อน-หลัง เช่น มาก่อนต้องได้รับบริการก่อน (�⃑⃑�  =4.70) ประเด็นที่ 2 การจัดล าดับขั้นตอน
การให้บริการตามท่ีประกาศไว้ (�⃑⃑�  =4.69) และประเด็นที่ 1 การติดป้ายประกาศหรือแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอน
และระยะเวลาการให้บริการ (�⃑⃑�  =4.68) ตามล าดับ 
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ตารางที ่6.3 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามด้านความพึง
พอใจต่อการให้บริการด้านบุคลากรที่ให้บริการ งานบริการด้านอ่ืน ๆ (n=6) 

ประเด็น �⃑⃑�  S.D. แปลความหมาย
ระดับ 

ล าดับที่ 

1. ความเหมาะสมในการแต่งกายของผู้ให้บริการ 4.72 0.56 มากที่สุด 5 

2. ความเต็มใจและความพร้อมในการให้บริการอย่าง 
สุภาพ 

4.73 0.60 มากที่สุด 4 

3. ความรู้ความสามารถในการให้บริการ เช่น สามารถ 
ตอบค าถาม ชี้แจงข้อสงสัย ให้ค าแนะน าและช่วย 
แก้ปัญหาได้ เป็นต้น 

4.76 0.73 มากที่สุด 2 

4. ความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น ไม่ขอสิ่ง 
ตอบแทน ไม่รับสินบน ไม่หาผลประโยชน์ในทางมิชอบ 
เป็นต้น 

4.77 0.66 มากที่สุด 1 

5. การให้บริการเหมือนกันทุกรายโดยไม่เลือกปฏิบัติ 4.75 0.58 มากที่สุด 3 
รวม 4.75 0.48 มากที่สุด  

จากตารางที่ 6.3 ผลการส ารวจความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามด้านความพึงพอใจต่อการ
ให้บริการด้านบุคลากรที่ให้บริการ งานบริการด้านอ่ืน ๆ พบว่า โดยภาพรวมประชาชนมีความพึงพอใจ อยู่ในระดับ
มากที่สุด (�⃑⃑�  =4.75) เมือ่พิจารณาในรายข้อสามารถเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้ประเด็นที่ 4 ความซื่อสัตย์
สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น ไม่ขอสิ่งตอบแทน ไม่รับสินบน ไม่หาผลประโยชน์ในทางมิชอบ เป็นต้น (�⃑⃑�  =4.77) 
ประเด็นที่ 3 ความรู้ความสามารถในการให้บริการ เช่น สามารถตอบค าถาม ชี้แจงข้อสงสัย ให้ค าแนะน าและช่วย
แก้ปัญหาได้ เป็นต้น (�⃑⃑�  =4.76) ประเด็นที่ 5 การให้บริการเหมือนกันทุกรายโดยไม่เลือกปฏิบัติ (�⃑⃑�  =4.75) 
ประเด็นที่ 2 ความเต็มใจและความพร้อมในการให้บริการอย่างสุภาพ (�⃑⃑�  =4.73) และประเด็นที่ 1 ความ
เหมาะสมในการแต่งกายของผู้ให้บริการ (�⃑⃑�  =4.72) ตามล าดับ 

 

 

 

 

 

 

 

 



182 
 

ตารางที ่6.4 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามด้านความพึง
พอใจต่อการให้บริการด้านสิ่งอ านวยความสะดวก งานบริการด้านอื่น ๆ (n=6) 

ประเด็น �⃑⃑�  S.D. แปลความหมาย
ระดับ 

ล าดับ
ที ่

1. ความชัดเจนของป้ายสัญลักษณ์ ประชาสัมพันธ์บอกจุด 
บริการ 

4.69 0.69 มากที่สุด 1 

2. ช่องทางการให้บริการมีความเหมาะสมและเข้าถึงได้อย่าง 
สะดวก 

4.68 0.64 มากที่สุด 2 

3. ความเพียงพอของสิ่งอ านวยความสะดวก เช่น ที่นั่งรอรับ 
บริการ น้ าดื่ม เอกสาร ฯลฯ 

4.67 0.68 มากที่สุด 3 

4. ความสะอาดของสถานที่ให้บริการ 4.66 0.60 มากที่สุด 4 
รวม 4.68 0.48 มากที่สุด  

จากตารางที่ 6.4 ผลการส ารวจความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามด้านความพึงพอใจต่อการ
ให้บริการด้านสิ่งอ านวยความสะดวก งานบริการด้านอื่น ๆ พบว่า โดยภาพรวมประชาชนมีความพึงพอใจ อยู่ใน
ระดับมากที่สุด (�⃑⃑�  =4.68) เมื่อพิจารณาในรายข้อสามารถเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้ประเด็นที่ 1 
ความชัดเจนของป้ายสัญลักษณ์ ประชาสัมพันธ์บอกจุดบริการ เป็นต้น (�⃑⃑�  =4.69) ประเด็นที่ 2 ช่องทางการ
ให้บริการมีความเหมาะสมและเข้าถึงได้อย่างสะดวก (�⃑⃑�  =4.68) ประเด็นที่ 3 ความเพียงพอของสิ่งอ านวย
ความสะดวก เช่น ที่นั่งรอรับบริการ น้ าดื่ม เอกสาร ฯลฯ (�⃑⃑�  =4.67) และประเด็นที่ 4 ความสะอาดของสถานที่
ให้บริการ (�⃑⃑�  =4.66) ตามล าดับ 
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ตอนที่ 3 การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยและร้อยละความพึงพอใจของประชาชน 
ตารางที่ 3.1 ค่าเฉลี่ยในภาพรวมและร้อยละความพึงพอใจของประชาชน 

 

มิติการให้บริการ ค่าเฉลี่ยใน
ภาพรวม 

ร้อยละ 
ความพึงพอใจ 

งานบริการด้านการขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร/ออกแบบอาคาร 

ความพึงพอใจต่อด้านเวลา 4.85 97.00 
ความพึงพอใจต่อด้านขั้นตอนการให้บริการ 4.85 97.00 
ความพึงพอใจต่อด้านบุคลากรที่ให้บริการ 4.87 97.40 
ความพึงพอใจต่อด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 4.86 97.20 

รวม 4.86 97.20 

งานบริการด้านการช าระภาษี 
ความพึงพอใจต่อด้านเวลา 4.92 98.40 
ความพึงพอใจต่อด้านขั้นตอนการให้บริการ 4.91 98.20 
ความพึงพอใจต่อด้านบุคลากรที่ให้บริการ 4.91 98.20 
ความพึงพอใจต่อด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 4.92 98.40 

รวม 4.92 98.40 

งานบริการด้านการขอใบอนุญาต/ขอต่อใบอนุญาต ตาม พ.ร.บ.การสาธารณสุข 
ความพึงพอใจต่อด้านเวลา 4.81 95.40 
ความพึงพอใจต่อด้านขั้นตอนการให้บริการ 4.83 96.60 
ความพึงพอใจต่อด้านบุคลากรที่ให้บริการ 4.80 95.80 
ความพึงพอใจต่อด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 4.86 97.20 

รวม 4.83 96.60 

งานบริการด้านการรับสมัครเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลทับมาและโรงเรียนอนุบาลทับมา 
ความพึงพอใจต่อด้านเวลา 4.89 97.60 
ความพึงพอใจต่อด้านขั้นตอนการให้บริการ 4.87 97.40 
ความพึงพอใจต่อด้านบุคลากรที่ให้บริการ 4.87 97.40 
ความพึงพอใจต่อด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 4.83 96.60 

รวม 4.87 97.40 

งานบริการด้านการขอจดทะเบียนพาณิชย์ 
ความพึงพอใจต่อด้านเวลา 4.83 96.60 
ความพึงพอใจต่อด้านขั้นตอนการให้บริการ 4.81 96.40 
ความพึงพอใจต่อด้านบุคลากรที่ให้บริการ 4.78 95.70 
ความพึงพอใจต่อด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 4.80 96.30 

รวม 4.81 96.40 
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มิติการให้บริการ ค่าเฉลี่ยใน
ภาพรวม 

ร้อยละ 
ความพึงพอใจ 

งานบริการด้านอ่ืน ๆ 
ความพึงพอใจต่อด้านเวลา 4.68 93.60 
ความพึงพอใจต่อด้านขั้นตอนการให้บริการ 4.69 93.20 
ความพึงพอใจต่อด้านบุคลากรที่ให้บริการ 4.75 95.00 
ความพึงพอใจต่อด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 4.68 93.60 

รวม 4.70 94.50 

รวมทุกงานบริการ 4.77 95.40 

 
จากตารางที่ 3.1 พบว่า ภาพรวมของการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการของเทศบาล

ต าบลทับมา พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด (�⃑⃑�  =4.84) โดยคิดเป็นความพึงพอใจร้อยละ 
96.70 ซึ่งสามารถเรียงล าดับความพึงพอใจได้ดังนี ้

1. งานบริการด้านการช าระภาษี     ความพึงพอใจร้อยละ 98.40 
2. งานบริการด้านการรับสมัครเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
เทศบาลต าบลทับมาและโรงเรียนอนุบาลทับมา   ความพึงพอใจร้อยละ 97.40 
3. งานบริการด้านการขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร/ออกแบบอาคาร  ความพึงพอใจร้อยละ 97.20 
4. งานบริการด้านการขอใบอนุญาต/ขอต่อใบอนุญาต  
ตาม พ.ร.บ.การสาธารณสุข      ความพึงพอใจร้อยละ 96.60 
5. งานบริการด้านการขอจดทะเบียนพาณิชย์   ความพึงพอใจร้อยละ 96.40 
6. งานบริการด้านอื่น ๆ      ความพึงพอใจร้อยละ 95.40 

สรุปผล และข้อเสนอแนะ 
กลุ่มตัวอย่างของประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 51.00 และ 

เพศชาย คิดเป็นร้อยละ 49.00 มีอายุระหว่าง 31 – 40 ปีมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 30.50 มีสถานภาพ
สมรสมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 57.00 มีการศึกษาในระดับอนุปริญญา/ปวท./ปวส. มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 
32.50 มีอาชีพค้าขายรายย่อย/อาชีพอิสระ มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 37.00 มีรายได้ต่อเดือนมากกว่า 
15,000 บาท มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 47.50 และมาขอรับบริการนานๆ ครั้ง มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 
56.50 ภาพรวมของการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการของเทศบาลต าบลทับมา พบว่า
ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (�⃑⃑�  =4.84) โดยคิดเป็นความพึงพอใจร้อยละ 96.70 ซึ่ง
สามารถเรียงล าดับความพึงพอใจได้ดังนี้ 

1. งานบริการด้านการช าระภาษี     ความพึงพอใจร้อยละ 98.40 
2. งานบริการด้านการรับสมัครเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
เทศบาลต าบลทับมาและโรงเรียนอนุบาลทับมา   ความพึงพอใจร้อยละ 97.40 
3. งานบริการด้านการขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร/ออกแบบอาคาร  ความพึงพอใจร้อยละ 97.20 
4. งานบริการด้านการขอใบอนุญาต/ขอต่อใบอนุญาต  
ตาม พ.ร.บ.การสาธารณสุข      ความพึงพอใจร้อยละ 96.60 
5. งานบริการด้านการขอจดทะเบียนพาณิชย์   ความพึงพอใจร้อยละ 96.40 
6. งานบริการด้านอื่น ๆ      ความพึงพอใจร้อยละ 95.40 
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สามารถสรุปเป็นรายงานบริการ รายละเอียดดังนี้ งานบริการด้านการช าระภาษี ประชาชนมีความพึง
พอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (�⃑⃑�  =4.92) เมื่อพิจารณาในรายด้านสามารถเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้  
ความพึงพอใจด้านเวลา (�⃑⃑�  =4.92) ความพึงพอใจด้านสิ่งอานวยความสะดวก (�⃑⃑�  =4.92) ความพึงพอใจด้าน
ขั้นตอนการให้บริการ (�⃑⃑�  =4.91) และความพึงพอใจด้านบุคลากรที่ให้บริการ (𝒙 ⃑⃑⃑  =4.91) ตามล าดับ 

งานบริการด้านการรับสมัครเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลทับมาและโรงเรียนอนุบาล 
ทับมา ประชาชนมีความพึงพอใจ อยู่ในระดับมากที่สุด (𝒙 ⃑⃑⃑  =4.87) เมื่อพิจารณาในรายด้านสามารถเรียงล าดับ
จากมากไปหาน้อย ดังนี้ ความพึงพอใจด้านเวลา (𝒙 ⃑⃑⃑  =4.89) ความพึงพอใจด้านขั้นตอนการให้บริการ   
(𝒙 ⃑⃑⃑  =4.87) ความพึงพอใจด้านบุคลากรที่ให้บริการ (𝒙 ⃑⃑⃑  =4.87) และความพึงพอใจด้านสิ่งอ านวยความสะดวก   
(𝒙 ⃑⃑⃑  =4.83) ตามล าดับ  

 งานบริการด้านการขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร/ออกแบบอาคาร ประชาชนมีความพึงพอใจ อยู่ใน
ระดับมากที่สุด (𝒙 ⃑⃑⃑  =4.83) เมื่อพิจารณาในรายด้านสามารถเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ความพึงพอใจ
ด้านบุคลากรที่ให้บริการ (𝒙 ⃑⃑⃑  =4.87) ความพึงพอใจด้านสิ่งอ านวยความสะดวก (𝒙 ⃑⃑⃑  =4.86) ความพึงพอใจด้าน
เวลา (𝒙 ⃑⃑⃑  =4.85) และความพึงพอใจด้านขั้นตอนการให้บริการ (𝒙 ⃑⃑⃑  =4.85) ตามล าดับ  

 งานบริการด้านการขอใบอนุญาต/ขอต่อใบอนุญาต ตาม พ.ร.บ.การสาธารณสุข ประชาชนมีความพึง
พอใจ อยู่ในระดับมากที่สุด (𝒙 ⃑⃑⃑  =4.83) เมื่อพิจารณาในรายด้านสามารถเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้ 
ความพึงพอใจด้านสิ่งอ านวยความสะดวก (𝒙 ⃑⃑⃑  =4.86) ความพึงพอใจด้านขั้นตอนการให้บริการ (𝒙 ⃑⃑⃑  =4.83) 
ความพึงพอใจด้านเวลา (𝒙 ⃑⃑⃑  =4.81) และความพึงพอใจด้านบุคลากรที่ให้บริการ (𝒙 ⃑⃑⃑  =4.80) ตามล าดับ 

 งานบริการด้านการขอจดทะเบียนพาณิชย์  ประชาชนมีความพึงพอใจ อยู่ ในระดับมากที่สุด 
(𝒙 ⃑⃑⃑  =4.81) เมื่อพิจารณาในรายด้านสามารถเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ความพึงพอใจด้านเวลา 
(𝒙 ⃑⃑⃑  =4.83) ความพึงพอใจด้านขั้นตอนการให้บริการ (𝒙 ⃑⃑⃑  =4.81) ความพึงพอใจด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
(𝒙 ⃑⃑⃑  =4.80) และความพึงพอใจด้านบุคลากรที่ให้บริการ (𝒙 ⃑⃑⃑  =4.78) ตามล าดับ 

 งานบริการด้านอ่ืน ๆ ประชาชนมีความพึงพอใจ อยู่ในระดับมากท่ีสุด (𝒙 ⃑⃑⃑  =4.70) เมื่อพิจารณาในราย
ด้านสามารถเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ความพึงพอใจด้านบุคคลากรให้บริการ (𝒙 ⃑⃑⃑  =4.75) ความพึง
พอใจด้านขั้นตอนการให้บริการ (𝒙 ⃑⃑⃑  =4.69) ความพึงพอใจด้านเวลา (𝒙 ⃑⃑⃑  =4.68) และความพึงพอใจด้านสิ่ง
อ านวยความสะดวก (𝒙 ⃑⃑⃑  =4.68) ตามล าดับ 

ข้อมูลความคิดเห็น และข้อเสนอแนะในการให้บริการของเทศบาลต าบลทับมา อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง 
 1.1 ข้อควรปรับปรุง /ปัญหาและอุปสรรคในการให้บริการของเทศบาลต าบลทับมา 
  - ถนนสาธารณะที่ใช้สัญจรภายในชุมชน และระหว่างชุมชนทั้งเส้นทางหลักและเส้นทางรอง
บางจุดเป็นหลุมเป็นบ่อ บางจุดซ่อมแซมแล้วแต่พังเสียหายง่าย ท าให้มีปัญหาน้ าท่วมขังในเวลาฝนตก 
  - ระบบไฟฟ้าขัดข้องบ่อย/ไฟฟ้าสาธารณะ/ไฟฟ้าส่องสว่างไม่ทั่วถึง เช่น บริเวณทางแยก/
บริเวณทางโค้ง/บริเวณจุดอับบางจุด/บางจุดมีลักษณะช ารุด ประชาชนยังมีความต้องการให้มีการบริการด้าน
ไฟฟ้าสาธารณะอย่างทั่วถึง 
  - ควรพัฒนา/ปรับปรุงป้ายบอกทาง เพราะบางชุมชนไม่มีป้ายบอกทางแก่ผู้สัญจรไป-มา 
  - ไม่มีการติดตั้งกล้องวงจรปิดในเส้นทางท่ีประชาชนใช้สัญจรไป – มา 
  - กระจกโค้งนูนบริเวณทางแยกมีลักษณะขุ่นมัว ไม่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน และยังติดตั้งไม่
ทั่วถึง 
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  - การด าเนินงานให้บริการประชาชนในบางด้านยังมีความล่าช้า 
  1.๔.๒) ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทาง วิธีการและปรับปรุงการให้บริการของเทศบาล
ต าบลทับมา 
  - เร่งประสานการพัฒนา/ปรับปรุงถนนสาธารณะ ให้มีสภาพที่สมบูรณ์ สร้างความปลอดภัย
ให้ประชาชนในเขตพ้ืนที่และผู้สัญจร ไป – มา ท าการฉีดพ่นน้ ามิให้ฝุ่นละอองฟุ้งกระจายไปกระทบการใช้
ชีวิตประจ าวันของประชาชน หากได้รับงบประมาณในการขยาย/ปรับปรุงถนนสาธารณะ ควรมีการวางแผน/
จัดวางระบบการจราจรให้มีความคล่องตัวในช่วงที่มีการก่อสร้าง  มีการเพ่ิมช่องทางในการประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการก่อสร้าง/ปรับปรุงถนน เพ่ือให้ประชาชนสามารถวางแผนเส้นทางใน
การเดินทางแต่ละวันได้ 
  - เร่งประสานการพัฒนา/ปรับปรุงระบบไฟฟ้าสาธารณะ โดยเฉพาะบริเวณทางแยก / ตรอก
ซอยภายในหมู่บ้าน / บริเวณทางโค้ง / จุดอับ ให้มีสภาพที่ใช้งานได้ดี เพ่ือสร้างความปลอดภัยให้ประชาชนใน
เขตพ้ืนที่และผู้ที่สัญจร ไป – มา ในเวลากลางคืน 
  - จัดหางบประมาณเพ่ือสนองตอบความต้องการสิ่งอานวยความสะดวกต่อการสัญจร ในเรื่อง
ป้ายบอกทาง และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้แก่ประชาชน โดยการติดตั้งกล้องวงจรปิด กระจกโค้ง
นูน บริเวณทางแยก/ทางโค้ง/จุดอับ ในเส้นทางที่ประชาชนใช้สัญจรไป – มา ทั้งในชุมชนและเส้นทางระหว่าง
ชุมชนเพ่ือให้ประชาชนในพื้นท่ีมีความปลอดภัยมากข้ึน 
  - ควรมีนโยบายเกี่ยวกับการท าเมืองสีเขียวให้น่าอยู่ในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลทับมา พัฒนา
ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เกิดความร่มรื่น น่าอยู่ ท าการฉีดพ่นน้ าในอากาศที่มีความแห้งเพ่ือลดฝุ่นละอองในอากาศ 
ฉีดน้ าท าความสะอาดพ้ืนผิวถนนอย่างสม่ าเสมอ รวมทั้งประสานประโยชน์ร่วมกับทุกภาคส่วนในการสร้างความ
ตระหนักและสานึกร่วมกัน มีการรณรงค์อย่างต่อเนื่องในเรื่องของการรักษาความสะอาดในพ้ืนที่สาธารณะหรือ
บริเวณบ้านเรือนของประชาชนให้มีความน่าอยู่มากขึ้น 
  - ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน โดยให้มีรูปแบบที่
หลากหลายประชาชนในพ้ืนที่เกิดความตระหนักและเกิดจิตสานึกร่วมในทางที่ดี รวมถึงพัฒนาภาวะผู้น าให้แก่
ผู้น าทุกระดับ ไม่ว่าจะเป็นการสาธิต การฝึกอบรม การไปศึกษาดูงาน ฯลฯ เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติอันจะ
น าไปสู่ชุมชนเข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกัน และสามารถอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน 
  - พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนที่มารับบริการ มีการเตรียมพร้อมในส่วนของเอกสาร
ต่าง ๆที่จะให้บริการประชาชน โดยมีการมาปฏิบัติหน้าที่ก่อนเวลาหรือตรงต่อเวลา หากพนักงานเทศบาลส่วน
งานใดมีการลงพ้ืนที่ให้บริการประชาชนภาคสนาม ควรมีการแจ้งให้ประชาชนทราบล่วงหน้าหรือจัดตารางเวร
เพ่ือปฏิบัติหน้าที่แทนในส านักงาน มีวิธีการใช้ถ้อยค าในการสื่อสารที่ชัดเจน ตอบค าถามอย่างตรงไปตรงมาด้วย
กิริยาท่าทางที่มีความอ่อนน้อม ถ้อยทีที่มีความสุภาพ ยิ้มแย้มแจ่มใส และเต็มใจให้บริการ สามารถปรับปรุงการ
ท างานให้มีความฉับไว กระตือรือร้น ไม่เลือกปฏิบัติเฉพาะกลุ่ม เอาใจใส่ดูแลประชาชนอย่างเป็นมิตรและจริงใจ
ด้วยช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย เหมาะกับทุกเพศทุกวัย 
  - เทศบาลต าบลทับมา ควรมีการพัฒนาและปรับปรุงระบบการให้บริการสาธารณะอันเป็น
อ านาจหน้าที่ของเทศบาลต าบลให้ดียิ่งๆ ขึ้น โดยมีระบบการบริหารจัดการงบประมาณท่ีดี เกิดความคุ้มค่า การ
ให้บริการประชาชนเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งนี้เพ่ือให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นในการบริหารงาน
ที่เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น 
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 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
ประชาชนต้องการให้เทศบาลต าบลทับมาด าเนินการปรับปรุงในประเด็นต่างๆ ดังนี้ ควรเพ่ิมการ

ประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนตระหนักถึงความส าคัญในการคัดแยกขยะ และรับผิดชอบต่อพ้ืนที่ร่วมกัน ต้องการถัง
ขยะเพ่ิมให้เพียงพอต่อปริมาณขยะ โดยเฉพาะในพ้ืนที่สาธารณะ บางครัวเรือนต้องการให้มีถังขยะประจ าบ้าน
หรือร้านค้าร้านอาหาร เทศบาลควรจัดให้มีการจัดเก็บขยะทุกวัน ควรจัดอบรมให้ประชาชนเห็นประโยชน์ของ
การลดขยะ แยกขยะ และความสะอาดของพ้ืนที่ ควรแก้ไขปัญหากลิ่นที่เกิดจากบ่อขยะ และการเผาขยะในที่โล่ง
แจ้ง พนักงานขับรถขยะควรขับรถด้วยความระมัดระวัง พนักงานเก็บขยะ ควรจัดเก็บขยะและดูแลพื้นที่ โดยรอบ
ให้มีความเรียบร้อย ควรส ารวจระบบไฟฟ้าส่องสว่าง และเพ่ิมแสงสว่างในพ้ืนที่เสี่ยงอันตราย ต้องการให้มีบริการ
ส่งใบเสร็จภาษีผ่านระบบออนไลน์ เทศบาลควรประชาสัมพันธ์ให้มาช าระภาษีผ่านช่องทางต่างๆ ล่วงหน้า โดยให้
มีความท่ัวถึง และต้องการให้มีการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่อย่างสม่ าเสมอต่อเนื่องทุกปี  

 
*********************************************** 
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ส่วนที่ 4 
สรุปผล ข้อสังเกตและขอ้เสนอแนะ 
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สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลทับมา 

------------------------------------------------ 
1. สรุปผลการติดตามและประเมินผล 

 คณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลทับมา ก าหนดแนวทางในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลทับมา โดยก าหนดเกณฑ์การประเมิน 5 เกณฑ์ สรุปผลที่ได้จากการ
ติดตามและประเมินผลตามเกณฑ์การประเมินที่คณะกรรมการก าหนด ดังนี้ 

ล าดับ เกณฑ์การประเมิน 
ผลการประเมิน 

ผ่านเกณฑ ์
(ร้อยละ) 

การด าเนินงาน 
(ร้อยละ) 

1 กระบวนการจัดท าแผนพัฒนาของเทศบาลตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561     

100 100 

2 ความส าเร็จในการน าโครงการ/กิจกรรมตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 
2565 ที่น ามาด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2564          

70 80.38 

3 ความส าเร็จในการด าเนินงานโครงการเบิกจ่ายงบประมาณรายจา่ยประจ าปี  
งบประมาณ พ.ศ.2564 

70 63.78 

4 ประสิทธผิลในการด าเนนิงานของเทศบาลตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 7 ด้าน 70 91.00 

5 
 

  

ประเมินความพงึพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะที่ได้รับจากเทศบาล  
ต าบลทับมา 4 ภารกิจ 
    5.1 งานด้านการโยธาและก่อสร้าง 
    5.2 งานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล 
    5.3 งานด้านพัฒนาชุมชนและสวสัดิการสังคม 
    5.4 งานด้านสาธารณสุข 
    

  
 

70 
70 
70 
70 

 

 
 

93.60 
93.20 
91.80 
91.60 

 
การประเมินผลพบว่า 

1. เทศบาลต าบลทับมา สามารถด าเนินการกระบวนการจัดท าแผนพัฒนาของเทศบาลตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ผ่านเกณฑ์การประเมิน คิดเป็นร้อยละ 100.00      

2. ความส าเร็จในการน าโครงการ/กิจกรรมตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ของ
เทศบาลมาด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 พบว่าเทศบาลด าเนินการผ่านเกณฑ์การประเมิน คิดเป็น 
รอ้ยละ 80.38 

3. ความส าเร็จในการด าเนินงานโครงการเบิกจ่ายงบประมาณการจ่ายประจ าปีตามแผนการ
ด าเนินงาน พบว่าเทศบาลสามารถด าเนินการไมผ่่านเกณฑ์การประเมิน คิดเป็นร้อยละ 63.78       
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4. ประสิทธิผลในการด าเนินงานของเทศบาลตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 7 ด้าน พบว่าเทศบาล
สามารถด าเนินการได้ผ่านเกณฑ์การประเมิน คิดเป็นร้อยละ 91.00 
 5. ประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการของเทศบาลต าบลทับมา พบว่าประชาชนมี
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (�⃑⃑� =4.84) โดยคิดเป็นความพึงพอใจร้อยละ 96.70 ซึ่งสามารถเรียงล าดับ
ความพึงพอใจได้ดังนี้  

    5.1 งานบริการด้านการช าระภาษี  ความพึงพอใจร้อยละ 98.40 
  5.2 งานบริการด้านการรับสมัครเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลทับมาและ

  โรงเรียนอนุบาลทับมา  ความพึงพอใจร้อยละ 97.40 
    5.3 งานบริการด้านการขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร/ออกแบบอาคาร  ความพึงพอใจร้อยละ 
  97.20 

 5.4 งานบริการด้านการขอใบอนุญาต/ขอต่อใบอนุญาตตาม พ.ร.บ.การสาธารณสุข  
 ความพึงพอใจร้อยละ 96.60 
 5.5 งานบริการด้านการขอจดทะเบียนพาณิชย์  ความพึงพอใจร้อยละ 96.40 
 5.6 งานบริการด้านอื่น ๆ  ความพึงพอใจร้อยละ 95.40 

 ผลกระทบน าไปสู่อนาคต 
 ผลกระทบน าไปสู่อนาคต แยกรายยุทธศาสตร์การพัฒนา ดังนี้ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการเมือง การบริหาร ข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 พัฒนาการเมือง การน าเสนอข้อมูลข่าวสาร ส่งเสริมการสร้างองค์ความรู้ ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลในการท างาน ปรับปรุงพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้และอาคารสถานที่และบริหารจัดการองค์กรโดยใช้หลัก
ธรรมาภิบาล 

ผลกระทบเชิงบวก ผลกระทบเชิงลบ 
1. บุคลากร สถานที่ เครื่องมือเครื่องใช้ เพียงพอและ 
มีศักยภาพมากข้ึน  
2. การบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล 
3. การน าเทคโนโลยีมาใช้ สามารถอ านวยความ
สะดวก และเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน 

1. ใช้งบประมาณสูง  
2. ใช้ระยะเวลามาก ในการถ่ายทอด/เรียนรู้  
3. มีพฤติกรรม “หวงความรู้” 
4. ฝึกฝนเพ่ิมทักษะทางด้านเทคโนโลยี 
5. ภัยจากสื่อออนไลน์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๙๑ 
 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และแหล่งน้ า  
ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษา ซ่อมแซม โครงสร้างพื้นฐาน อาทิ โครงข่ายถนน สะพาน เขื่อน 

ระบบระบายน้ า ระบบบ าบัดน้ าเสีย ระบบชลประทาน ท่าเทียบเรือ ระบบจราจร พัฒนาระบบสาธารณูปโภค
อาทิ ระบบไฟฟ้า ระบบประปา 
 

ผลกระทบเชิงบวก ผลกระทบเชิงลบ 
1. โครงสร้างพ้ืนฐานได้มาตรฐาน มีความ สะดวก 
ปลอดภัย  
2. ระบบระบายน้ าและระบบป้องกันน้ าท่วมที่มี 
ประสิทธิภาพ ครอบคลุมพ้ืนที่  
3. ระบบสาธารณูปโภคและระบบสาธารณูปการ 
เพียงพอและท่ัวถึง 

1. เกิดการขยายตัวของเมือง  
2. การใช้ประโยชน์ที่ดินเปลี่ยนแปลงไปจากพ้ืนที่  
เกษตรกรรมกลับกลายมาเป็นพื้นที่ท่ีอยู่อาศัย  
3. ขณะก่อสร้าง มีเสียงดังรบกวน และฝุ่นละออง  
4. เกิดอุบัติเหตุทางถนนขณะก่อสร้างมากขึ้น  
5. เมื่อฝนตกเกิดน้ าท่วมขังบ้านเรือนที่มีพ้ืนที่ต่ ากว่า
ระดับถนน 

 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต  
 ส่งเสริมคุณภาพชีวิต ส่งเสริมสถาบันครอบครัว งานพัฒนาสังคมและสวัสดิการสังคม ส่งเสริมการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและอาชญากรรมและ ส่งเสริมกิจกรรมสร้างสรรค์ การมีส่วนร่วม ความ
รับผิดชอบต่อสังคม ปกป้องเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
 

ผลกระทบเชิงบวก ผลกระทบเชิงลบ 

1. ผู้มีสิทธ์ได้รับสวัสดิการตามสิทธิ์ครบถ้วน  
2. สถาบันครอบครัวเข้มแข็งขึ้น 
3. ประชาชนมีความรู้กฎหมายเบื้องต้น และปฏิบัติ 
ตามกฎหมาย  
4. ประชาชนมีความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน 

1. มีการย้ายถิ่นฐานเข้ามาเพ่ิมขึ้น ท าให้การติดต่อ 
ปฏิสัมพันธ์ เข้าถึงยากมากขึ้น โดยผู้น าชุมชนไม่ 
สามารถเข้าถึงประชากรกลุ่มใหม่ได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๙๒ 
 

 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาการบริหารจัดการระบบสาธารณสุข ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  
 พัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม บริหารจัดการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม มลพิษ ขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและน้ าเสีย 
บ ารุงรักษา ทรัพยากรธรรมชาติ และความหลากหลายทางชีวภาพในชุมชนให้คงไว้ซึ่ง ระบบนิเวศที่ดี ปรับปรุง
ภูมิทัศน์ พัฒนาสวนสาธารณะ เพิ่มพ้ืนที่สีเขียวในชุมชน 
 

ผลกระทบเชิงบวก ผลกระทบเชิงลบ 

1. แก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยอย่างมีประสิทธิภาพ  
2. ปริมาณขยะลดลง 
3. เพ่ิมพ้ืนที่สวนสาธารณะและพ้ืนที่สีเขียว ให้มี  
ระบบนิเวศท่ีดี  
4. แหล่งน้ ามีคุณภาพสามารถน าไปใช้อุปโภคได้ 

1. เกิดความขัดแย้งในพ้ืนที่ ระหว่างผู้ประกอบการ 
และชุมชน จนน าไปสู่ข้อร้องเรียนต่าง ๆ 
2. การ เก็บขนมู ลฝอย  และการก า จั ดที่ ไ ม่ ถู ก 
สุขลักษณะอาจก่อให้เกิดมลพิษทางน้ าและดิน 

 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา การกีฬา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี
และภูมิปัญญาท้องถิ่น  
 ส่งเสริมระบบการศึกษา การกีฬาและนันทนาการ ส่งเสริมกิจกรรมสร้างสรรค์ การมีส่วนร่วมในการ
อนุรักษศ์ิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมถึงการปฏิบัติตามหลักศาสนา 
  

ผลกระทบเชิงบวก ผลกระทบเชิงลบ 

1. ประชาชนมีสุขภาพกาย สุขภาพใจที่ดี  
2. ระบบการศึกษามีคุณภาพได้มาตรฐาน  
3. ประชาชนทุกคนได้รับการศึกษาตามวัย อย่างมี  
คุณภาพ 
4. ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับ 
การอนุรักษ์ฟ้ืนฟ ู 
5. พ้ืนที่ที่มีคุณค่าทางวัฒนธรรมได้รับการพัฒนาให้ 
เกิดคุณค่าทางเศรษฐกิจ 

1. ในระหว่างงานประเพณีต่าง ๆ มีการเล่นการพนัน 
ก่อให้เกิดปัญหาหนี้สินตามมา  
2. มีการดื่มสุรา เกิดการทะเลาะวิวาท และอุบัติเหตุ 
ในระหว่างการจัดงาน  
3. การกระจายรายได้ไม่เป็นธรรมมากขึ้น เนื่องจากผู้ 
ได้ประโยชน์โดยตรงอาจเป็นคนเฉพาะกลุ่มและอาจ
เป็นคนจากต่างถ่ิน 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๙๓ 
 

 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  
 พัฒนาด้านอัตลักษณ์และการท่องเที่ยวเชิงวิถีชุมชน ส่งเสริมอาชีพ พัฒนาเศรษฐกิจแบบพอเพียง 
กระตุ้นเศรษฐกิจ ผลผลิตทางการเกษตร ผลิตภัณฑ์ชุมชน อุตสาหกรรม SME 

ผลกระทบเชิงบวก ผลกระทบเชิงลบ 

1. ประชาชนมีอาชีพเสริม มีรายได้เพ่ิมข้ึน  
2. ประชาชนสามารถด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญา 
เศรษฐกิจพอเพียงมากขึ้น  
3. กลุ่มอาชีพมีความเข้มแข็งสามารถพ่ึงตนเอง 
ได้มากขึ้น 
3. ก่อให้เกิดรายได้จากการท่องเที่ยว 

1. ประชาชนมีโอกาสใช้สอยเงินเพิ่มขึ้นก่อให้เกิด 
การใช้จ่ายฟุ่มเฟือย 

 
 ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการบริหารจัดการ และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  
 พัฒนาการบริหารจัดการให้ได้มาตรฐาน สร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้และพัฒนา ส่งเสริมการสร้างองค์
ความรู้ บูรณาการการท างานของบุคลากร 

ผลกระทบเชิงบวก ผลกระทบเชิงลบ 

1. เกิดการท างานเป็นทีม เพ่ิมสมรรถภาพในการ
ท างานได้มากขึ้น 
2. สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดี ท าให้เกิดเป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้ 

1. ความขัดแย้งในการท างาน อาจท าให้เกิดปัญหา
การทะเลาะวิวาท 

ข้อสังเกต 
 1. มีโครงการที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณแล้ว แต่ไม่ได้ด าเนินการเนื่องจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) 
 2. มีโครงการที่กันเงินงบประมาณจ านวนหลายโครงการ 
 3. มีการแก้ไขแผนการด าเนินงานหลายโครงการ  
 4. อัตราส่วนจ านวนโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นเมื่อเทียบกับจ านวนโครงการที่น ามาปฏิบัติ  
ค่อนข้างน้อย 
 5. โครงการในยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน และแหล่งน้ า มีการด าเนินโครงการ
ล่าช้า ไม่แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ ท าให้มีการขยายระยะเวลาด าเนินการไปในปีงบประมาณหน้าหลาย
โครงการ 
 6. โครงการทีม่ีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการด าเนินโครงการ อาจท าให้กลุ่มเป้าหมายไม่เข้าวัตถุประสงค์
ที่ชัดเจนของโครงการ 
 7. ปัญหาปริมาณขยะที่เพ่ิมข้ึนในพื้นท่ีต าบลทับมา 
 
 



๑๙๔ 
 

ข้อเสนอแนะ 
 1. ก่อนที่จะมีการอนุมัติงบประมาณ หน่วยงานเจ้าของโครงการควรพิจารณาถึงความส าคัญของแต่ละ
โครงการว่ามีความส าคัญมากน้อยเพียงใด และเมื่อโครงการใดได้รับการอนุมัติงบประมาณไปแล้วควรมี การ
ด าเนินการโครงการดังกล่าวภายใต้ข้อจ ากัดของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-
19) 
 2. เทศบาลควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับกับภารกิจแต่ละด้านที่จะต้อง
ด าเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด และโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
 3. ควรเร่งรัดให้มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้สามารถ
ด าเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น 
 4. ควรมีการก าหนดระยะเวลาในแผนการด าเนินงานให้เหมาะสมกับโครงการ/กิจกรรม เพ่ือให้การ
ด าเนินงานมีประสิทธิภาพประสิทธิผลและเสร็จทันตามระยะเวลาที่ก าหนด ลดการแก้ไขแผนการด าเนินงาน 
 5. ควรมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการด าเนินงานจัดโครงการตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ตามวิถีชีวิต New Normal แบบใหม่ โดยใช้เทคโนโลยี เครื่องมือการที่
สื่อสารที่มีประสิทธิภาพ เข้ามาด าเนินการเพ่ือให้โครงการสามารถบรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ได้ 
 6. เห็นควรแจ้งกองช่าง ให้รีบด าเนินการโครงการก่อสร้างให้ทันตามระยะเวลาในแผนการด าเนินงาน 
เพ่ือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 
 7. รณรงค์และส่งเสริมการคัดแยกขยะที่ต้นทาง เพ่ือลดปริมาณขยะจากครัวเรือน 
 8. ควรมีรูปถ่ายการด าเนินโครงการในการน าเสนอ เพ่ือให้เห็นชัดเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น 

ผลจากการพัฒนา 
 ผลจากการพัฒนาตามโครงการของเทศบาลต าบลทับมา ที่ได้รับอนุมัติงบประมาณและได้ด าเนิน
โครงการจนบรรลุวัตถุประสงค์นั้น ท าให้ประชาชนได้รับประโยชน์และตอบสนองต่อความต้องการของ
ประชาชนในหลาย ๆ ด้าน ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลทับมาทั้ง 7 ยุทธศาสตร์ 

ผลสรุปภาพรวม 
 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ในช่วงปี 2563-
2564 ที่ยังคงทวีความรุนแรงมากขึ้น เทศบาลต าบลทับมาเป็นชุมชนกึ่งเมือง กึ่งชนบท มีพ้ืนที่ท าการเกษตร
และท าธุรกิจการค้า การบริการ ถึงแม้ว่าชุมชนมีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจลดลงในช่วงดังกล่าว แต่
ประชาชนในชุมชนมีความสามัคคีปรองดอง ให้ความร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่นในทุกภาคส่วน จึงส่งผลให้
ต าบลทับมามีความเจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง ท าให้การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาล
ต าบลทับมาบรรลุตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล              
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