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บททีไ  1  บทน า 
 

     

องค์กำรบริหำรสวนต ำบลปຓนหนวยบริหำรรำชกำรสวนทຌองถิไนตำมรัฐธรรมนูญหง
รำชอำณำจักรเทย พุทธศักรำช 2550 บทบำท อ ำนำจหนຌำทีไละควำมรับผิดชอบมีควำมปຓนอิสระพอสมควร  
ควำมส ำคัญ฿นรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน  ฿หຌควำมส ำคัญกับกำรกระจำยอ ำนำจ฿หຌกองค์กรปกครองสวนทຌองถิไน  
ดยก ำหนดกรอบควำมปຓนอิสระ฿นกำรก ำหนดนยบำยทีไจะด ำนิน฿นกำรบริหำรดຌำนตำง โ   ตำมอ ำนำจ
หนຌำทีไของตนอง  ประกอบกับพระรำชบัญญัติก ำหนดผนละขัๅนตอนกำรกระจำยอ ำนำจ฿หຌกองค์กร
ปกครองสวนทຌองถิไน พ.ศ. 2542  เดຌถำยอนภำรกิจ฿นกำร฿หຌบริกำรสำธำรณะทีไจ ำปຓน  ละรำยเดຌทีไรัฐ
จัดกใบ฿หຌกองค์กรปกครองสวนทຌองถิไนพิไมขึๅน กำรด ำนินกำรบริกำรขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไนทุก โ ดຌำน฿หຌกิด
ประยชน์สูงสุด  มีควำมปรง฿ส  สำมำรถตรวจสอบเดຌทุกขัๅนตอน  กำรวำงผน฿นกำรด ำนินกำรบริหำรจึงปຓน
กลเกทีไส ำคัญ ทีไท ำ฿หຌกำรบริหำรปຓนรูปบบละมีทิศทำง กำรก ำหนดยุทธศำสตร์กำรพัฒนำทีไสมดุล ละมี
ประสิทธิภำพ จะสงผล฿หຌองค์กำรบริหำรสวนต ำบลสำมำรถด ำนินกำรบริหำรปຓนเปอยำงมีประสิทธิภำพ  
กຌปัญหำเดຌถูกจุด อันกิดประยชน์ตอสวนรวม  ละท ำ฿หຌบรรลุตำมควำมมุงหมำย 

 
แ.แ  ความหมายผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

ผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  หมำยควำมถึง  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำศรษฐกิจละสังคมของ
องค์กรปกครองสวนทຌองถิไนทีไก ำหนดยุทธศำสตร์ละนวทำงกำรพัฒนำขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน  
ซึไงสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจละจุดมุงหมำยพืไอกำรพัฒนำ฿นอนำคต ดยสอดคลຌองกับผนพัฒนำศรษฐกิจ
ละสังคมหงชำติ ผนพัฒนำจังหวัดละผนพัฒนำอ ำภอ 
  
แ.โ  ลักษณะของผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

  กำรวำงผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไนปຓนกระบวนกำรก ำหนด
ทิศทำง฿นอนำคตขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน  ดยก ำหนดสภำพกำรณ์ทีไตຌองกำรบรรลุละนวทำง฿น
กำรบรรลุบนพืๅนฐำนของกำรรวบรวมละวิครำะห์ขຌอมูลอยำง รอบดຌำนละปຓนระบบ  ทั ๅงนี ๅจะตຌอง
สอดคลຌองกับศักยภำพของทຌองถิไน  ละปัญหำ/ควำมตຌองกำรของประชำชน฿นทຌองถิไนดຌวย 

กำรวำงผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำมีควำมส ำคัญตอองค์กรปกครองสวนทຌองถิไนปຓนอยำงยิไง   
ทัๅงนีๅนืไองจำกผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำปຓนผนพัฒนำทีไมุงเปสูสภำพกำรณ์ทีไตຌองกำร฿หຌกิดขึๅน฿นอนำคต 
ปຓนกรอบ฿นกำรก ำหนดทิศทำงกำรพัฒนำขององค์กรปกครองสวนทຌองถิ ไน฿หຌมุงเปสู สภำพกำรณ์อันพึง
ประสงค์เดຌอยำงทำทันกับกำรปลีไยนปลง  ดยสำมำรถจัดสรรทรัพยำกรทีไมีอยูอยำงจ ำกัดเดຌอยำงมี
ประสิทธิภำพ กำรจัดท ำผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจึงปຓนกำรก ำหนดทิศทำงกำรพัฒนำขององค์กรปกครอง
สวนทຌองถิไน  ทีไตຌองก ำหนดถึงสภำพกำรณ์ทีไตຌองกำรจะบรรลุละนวทำง฿นกำรทีไจะท ำ฿หຌบรรลุถึง
สภำพกำรณ์นัๅน   

กำรจัดท ำผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำทีไดีจะตຌองตัๅงอยูบนพืๅนฐำนของกำรรวบรวมละกำร
วิครำะห์ขຌอมูลอยำงรอบดຌำนละปຓนระบบ  ทัๅงนีๅพืไอ฿หຌผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองสวน
ทຌองถิไนสำมำรถน ำเปสูกำรกຌเขปัญหำละตอบสนองควำมตຌองกำรของประชำชน฿นทຌองถิไนเดຌอยำงทຌจริง 
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 อยางรอบดຌาน  หมำยถึง  กำรวำงผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองสวน
ทຌองถิไนจะตຌองตัๅงอยูบนพืๅนฐำนของกำรค ำนึงถึงสภำพกำรณ์ทีไตຌองกำรจะบรรลุละกำรปลีไยนปลงตำง โ ทัๅง
มBตBด้@นก@รพ?ฒน@ ทำงดຌำนศรษฐกิจ  สังคม  สิไงวดลຌอม  องค์กร (กำรบริหำรจัดกำร) ละกำรปลีไยนปลง
ขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน ตลอดจนมBตBในเชBงพืSนทCR ทัๅง พืๅนทีไ฿กลຌคียงขยำยเปสูพืๅนทีไระดับอ ำภอ ระดับ
จังหวัด ระดับประทศ ระดับทวีปจนกระทัไง฿นระดับลกดຌวย 

 อยางป็นระบบ  หมำยถึง  กำรวำงผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองสวน
ทຌองถิไนจะตຌองด ำนินอยำงปຓนขัๅนตอน  ซึไงประกอบดຌวย  8  ขัๅนตอน  ดังนีๅ 

(1)  กำรรวบรวมขຌอมูลละปัญหำส ำคัญ 
(2)  กำรวิครำะห์ศักยภำพพืไอประมินสถำนภำพกำรพัฒนำของทຌองถิไน฿นปัจจุบัน  ละ

ก ำหนดประดใน฿นกำรพัฒนำ 
(3)  กำรก ำหนดวิสัยทัศน์ละภำรกิจหลักกำรพัฒนำทຌองถิไน 
(4)  กำรก ำหนดจุดมุงหมำยพืไอกำรพัฒนำทีไยัไงยืน 
(5)  กำรก ำหนดวัตถุประสงค์กำรพัฒนำทຌองถิไน 
(6)  กำรก ำหนดยุทธศำสตร์ละบูรณำกำรนวทำงกำรพัฒนำทຌองถิไน 
(7)  กำรก ำหนดปງำหมำยกำรพัฒนำทຌองถิไน 
(8)  กำรอนุมัติละประกำศ฿ชຌผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 
 

แ.ใ  วัตถุประสงค์ของการจัดท าผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

กำรวำงผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน  ปຓนกระบวนกำรก ำหนด
ทิศทำงกำรพัฒนำขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน฿นอนำคตขององค์กร ฿หຌมุงเปสูสภำพกำรณ์อันพึงประสงค์เดຌ
อยำงทำทันกับกำรปลีไยนปลง  ดยก ำหนดสถำนะภำพควำมตຌองกำรละนวทำง฿นกำรด ำนินกำรพืไอ฿หຌ
บรรลุปງำหมำย  บนพืๅนฐำนของกำรรวบรวมขຌอมูล  กำรวิครำะห์ขຌอมูลอยำงปຓนระบบ  สอดคลຌองกับ
ศักยภำพ  ปัญหำละควำมตຌองกำรของชุมชน  พืไอ฿หຌกำรด ำนินกำรตำมขຌอก ำหนดตำง โ  บรรลุตำม
ปງำหมำย  ดยสำมำรถกຌเขปัญหำละสำมำรถตอบสนองควำมตຌองกำรของชุมชน  ครอบคลุมทุกดຌำน
องค์กำรบริหำรสวนต ำบลรงหีบ จึงจัดท ำผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขึๅน   
 
แ.ไ  ขัๅนตอน฿นการจัดท าผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

  กำรจัดท ำผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ฿หຌด ำนินกำรตำมระบียบกระทรวงมหำดเทยวำดຌวย
กำรจัดท ำผนพัฒนำขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน  พ.ศ. โ5ไ่  หมวด ใ  ขຌอ  แๆ  เดຌก ำหนดขัๅนตอน฿น
กำรจัดท ำผนพัฒนำทຌองถิไนเวຌ ดังนีๅ 
  แ. คณะกรรมกำรพัฒนำทຌองถิไนจัดประชำคมทຌองถิไน  สวนรำชกำรละรัฐวิสำหกิจทีไ
กีไยวขຌองพืไอจຌงนวทำงกำรพัฒนำทຌองถิไน  รับทรำบปัญหำ  ควำมตຌองกำร  ประดในกำรพัฒนำ  ละ
ประดในทีไกีไยวขຌองตลอดจนควำมชวยหลือทำงวิชำกำร  ละนวทำงกำรปฏิบัติทีไหมำะสมกับสภำพพืๅนทีไ  
พืไอน ำมำก ำหนดนวทำงกำรจัดท ำผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ  ดย฿หຌน ำขຌอมูลพืๅนฐำน฿นกำรพัฒนำจำก
หนวยงำนตำงโ  ละขຌอมูล฿นกำรผนชุมชนมำพิจำรณำประกอบกำรจัดท ำผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 
  โ. คณะกรรมกำรสนับสนุนกำรจัดท ำผนพัฒนำทຌองถิไน  รวบรวมนวทำงละขຌอมูล  
น ำมำวิครำะห์พืไอจัดท ำรำงผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำลຌวสนอคณะกรรมกำรพัฒนำทຌองถิไน 
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  ใ.  คณะกรรมกำรพัฒนำทຌองถิไนพิจำรณำรำงผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ  พืไอสนอผูຌบริหำร
ทຌองถิไน  

ไ. ผูຌบริหำรทຌองถิไนสนอรำงผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำตอสภำองค์กำรบริหำรสวนต ำบล 
พืไอขอควำมหในชอบ 
  5. ผูຌบริหำรทຌองถิไนพิจำรณำอนุมัติรำงผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ  ละประกำศ฿ชຌผน
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 
 
แ.5  ประยชน์ของการจัดท าผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

  1.  ทຌองถิไนมีจุดมุงหมำยละนวทำงกำรพัฒนำทีไชัดจน 
  2.  ทຌองถิไนสำมำรถจัดสรรละบริหำรทรัพยำกรทีไมีอยูเดຌอยำงมีประสิทธิภำพ 
  3.   ผูຌบริหำรสำมำรถบริหำรจัดกำรเดຌอยำงหมำะสม  ละสอดคลຌองกับควำมตຌองกำรของ
ชุมชน  อยำงมีประสิทธิภำพ 
  4. ฿ชຌปຓนนวทำงพัฒนำปຓนกำรประสำนควำมรวมมือ   ระหวำงองค์กรตำง โ ทัๅงภำครัฐ  
ละอกชน   ละชุมชนมีสวนรวม฿นกำรก ำหนดนวทำงกำรพัฒนำ   
  5. สำมำรถก ำกับดูล  ติดตำม  ละประมินผลกำรพัฒนำเดຌ 
  ผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กำรบริหำรสวนต ำบลรงหีบ  ปຓนกำรก ำหนดทิศทำง฿น
กำรพัฒนำ฿นอนำคต  ระยะ  5  ป  (พ.ศ.2559 – 2563)  ภำย฿ตຌกำรมีสวนรวมของประชำคม  พืไอปຓน
ทิศทำง฿นกำรพัฒนำ  ทีไท ำ฿หຌกำรด ำรงชีวิตของประชำชนมีควำมสุข  มีควำมปຓนอยูทีไดีขึๅน  ตสิไงหลำนีๅจะ
บรรลุตำมปງำหมำยเดຌตຌองอำศัยควำมรวมมือรวม฿จจำกทุก โ ฝຆำย  ฿นกำรทีไจะน ำผนยุทธศำสตร์เปปฏิบัติ
อยำงมีระบบ 
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บททีไ  2  สภาพทัไวเปละขຌอมูลพืๅนฐาน 
 

     

ภาพรวมต าบลรงหีบ 
ประวัติควำมปຓนมำของต ำบลรงหีบจำกกำรบอกลำของคน฿นพืๅนทีไ฿นอดีตพืๅนทีไต ำบลรงหีบ 

ปຓนปຆำ เมมีคนอำศัยอยู ตอมำมีประชำชนอพยพมำจำกพืๅนทีไจังหวัด฿กลຌคียง มำปรับพืๅนทีไพำะปลูกปຓนนำ
ขຌำว นืไองจำกมีนๅ ำอุดมสมบูรณ์จำกมนๅ ำมกลอง ตอมำระยะนีๅพืๅนทีไดินสืไอมสภำพ ประชำชนจึงปลีไยนปรับ
พืๅนทีไมำท ำกำรปลูกอຌอย จนกระทัไงมีชำวจีนเดຌลองรือมำ ละท ำกำรคຌำขำยละซืๅออຌอยจำกประชำชน฿นพืๅนทีไ 
พืไอสงรงงำนนๅ ำตำลทีไจังหวัดรำชบุรี ละชำวจีนเดຌขຌำมำอยู฿นพืๅนทีไละเดຌขุดคลองรงหีบ หมูทีไ 6 พืไอ฿หຌรือ
สำมำรถขຌำถึงเรอຌอยเดຌสะดวกขึๅน ละเดຌสรຌำงรงหีบอຌอยอยูทีไหมูทีไ 6 ซึไงตอมำสภำพดินละสภำพอำกำศ
ปลีไยนเป กำรปลูกอຌอยเมเดຌผล ประชำชนจึงหันมำปลูกเมຌยืนตຌน คือมะพรຌำว สຌมอ ปຓนตຌน ละรงหีบอຌอยเดຌ
ลิกกิจกำร ละรืๅอถอนออกเป รงหีบอຌอยทีไเดຌสรຌำงเวຌ฿นอดีตจึงปຓนทีไมำของชืไอต ำบลรงหีบมำจนถึงปัจจุบัน 
  ภาพรวมต าบลบางกุຌง 
  ประวัติควำมปຓนมำของต ำบลบำงกุຌง  มีรืไองลำสืบตอกันมำวำดิมต ำบลบำงกุຌงปຓนพียง
หมูบຌำนรียกกันวำ  บຌำนบำงกุຌง  พรำะตกอน฿นหมูบຌำนยำนนีๅมีกุຌงชุกชุมมำกมำย  ชำวบຌำน฿นยำนนีๅ
ประกอบอำชีพตกกุຌงขำย  ละน ำมำท ำกะปຂขำย  ตอมำมืไอมีจ ำนวนบຌำนมำกขึๅน  จึงเดຌยกขึๅนปຓนต ำบลบำงกุຌง  
ถือเดຌวำปຓนต ำบล฿หญต ำบลหนึไง฿นสมัยนัๅน  ตอมำทำงรำชกำรเดຌยกต ำบลนีๅออกปຓน โ ต ำบล  ดย
ก ำหนด฿หຌทำงทิศหนือตัๅงตคลองหมืไนขจรปຓนตຌนเปรียกวำต ำบลเทรยค  ดยรียกชืไอตำมวัดทีไอยู฿นตอนนัๅน  
ซึไงมีตຌนเทรขึๅนอยูริมมนๅ ำมกลองชำวบຌำนจึงรียกวำ  วัดเทรยค  ิปัจจุบันคือวัดตรีจินดำวัฒนำรำมี  มี
ก ำนันคือ  ขุนสิทธิเทรยค  ิชยี  สวนทำงทิศ฿ตຌก ำหนดตัๅงตคลองหมืไนขจรมำถึงคลองควอຌอม  รียกวำ  
ต ำบลวัดบสถ์  ก ำนันคือ ขุนวัดบสถ์บัญชร  ิพรหมด ำรงี  ตอมำ฿นป พ.ศ.  โไ่ไ  ทำงรำชกำรจึง฿หຌยุบ
ปຓนต ำบลดียวกันรียกวำ  ต ำบลบำงกุຌง   

฿นกำรจัดรูปบบกำรบริหำรงำนบุคคล฿นครัๅงสุดทຌำยคือ  ระบียบสภำต ำบลตำมประกำศของ
คณะปฏิวัติ  ฉบับทีไ  326  ลงวันทีไ  13  ธันวำคม  2515  นัๅนยังเมอำจปฏิบัติงำน฿หຌกิดประสิทธิภำพเดຌ  
จนกระทัไง฿นป  พ.ศ. 2535  รัฐบำลมีนยบำยทีไจะกระจำยอ ำนำจลงสูทຌองถิไนละปรับปรุงฐำนะของสภำต ำบล
฿หຌปຓนนิติบุคคลพืไอ฿หຌสำมำรถบริหำรกำรพัฒนำต ำบลเดຌดຌวยตนอง  กระทรวงมหำดเทยจึงเดຌประกำศ฿ชຌ
พระรำชบัญญัติ  สภำต ำบลละองค์กำรบริหำรสวนต ำบล พ .ศ. 2537  ละมีผลบังคับ฿ชຌตัๅงตวันทีไ 2  
มีนำคม  2538  ปຓนตຌนมำ  ซึไงมีผล฿หຌสภำต ำบลรงหีบเดຌจัดตัๅงปຓนองค์กำรบริหำรสวนต ำบลรงหีบ  มืไอ
วันทีไ  23  กุมภำพันธ์  2540  ละตอมำ฿นวันทีไ  แ็  กันยำยน  โ5ไ็  องค์กำรบริหำรสวนต ำบลบำงกุຌง
เดຌยุบรวมกับองค์กำรบริหำรสวนต ำบลรงหีบ  นืไองจำกมีจ ำนวนประชำกรเมถึงกณฑ์ทีไทำงกรมสงสริมกำร
ปกครองก ำหนดเวຌ  ละรียกชืไอรวมกันวำ  องค์กำรบริหำรสวนต ำบลรงหีบ 
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ผนทีไองค์กำรบริหำรสวนต ำบลรงหีบ 
อ ำภอบำงคนที  จังหวัดสมุทรสงครำม 
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โ.แ  สภาพทัไวเป 

                2.1.1  ลักษณะทีไตัๅง / อาณาขต ละขตการปกครอง 
 

           ทีไตัๅง (สดงทีไตัๅงละระยะหางจากอ าภอ) 
   องค์กำรบริหำรสวนต ำบลรงหีบ รับผิดชอบดูลต ำบลรงหีบละต ำบลบำงกุຌง ซึไง
ตัๅงอยู฿นอ ำภอบำงคนที จังหวัดสมุทรสงครำม ทิศตะวันตกของอ ำภอบำงคนที ละมนๅ ำมกลองหำงจำก
ทีไวำกำรอ ำภอ  บำงคนที ระยะทำง 3 กิลมตร 
 

  นืๅอทีไ (สดงนืๅอทีไดยประมาณป็นตารางกิลมตรละเร) 
 ต ำบลรงหีบ มีนืๅอทีไดยประมำณ 3,181 เร หรือ 5.09 ตำรำงกิลมตร 
 ต ำบลบำงกุຌง มีนืๅอทีไดยประมำณ 2,043 เร หรือ 3.25 ตำรำงกิลมตร 
    รวม 5ุโโไ เร หรือ ่.ใไ ตารางกิลมตร 

    

  อาณาขต 
 ทิศหนือ ติดตอ  ต ำบลบำงยีไรงค์ 
 ทิศตะวันตก ติดตอ  ต ำบลบำงสะก 

ทิศตะวันออก ติดตอ  มนๅ ำมกลอง 
ทิศ฿ตຌ  ติดตอ  ต ำบลควอຌอม 

 

           ภูมิประทศ 
ปຓนพืๅนทีไรำบลุมมีมนๅ ำล ำคลองกระจำยทัไวพืๅนทีไ หมำะกกำรกษตรกรรม  

นืไองจำกมีควำมชุมชืๅนอยูสมอ 
 

           ขตการปกครอง 
องค์กำรบริหำรสวนต ำบลรงหีบ  บงขตกำรปกครองออกปน  1๒  หมูบำน   

ต าบลรงหีบ จ านวน 9 หมูบຌาน ต าบลบางกุຌง จ านวน 7 หมูบຌาน 
หมูทีไแ บຌำนคลองวัดกลำง หมูทีไแ  บຌำนกลำงหนือ 
หมูทีไโ  บຌำนคลองวัดกลำงหนือ หมูทีไโ  บຌำนกลำง฿ตຌ 
หมูทีไใ  บຌำนวัดกต หมูทีไ3 บຌำนคลองวัดตรี 
หมูทีไไ  บຌำนบำงกลຌวย หมูทีไไ  บຌำนคำย 
หมูทีไ5  บຌำนคลองตะก หมูทีไ5 บຌำนวัดบสถ์ 
หมูทีไๆ   บຌำนคลองรงหีบ หมูทีไๆ   บຌำนบำงนๅ ำผึๅง 
หมูทีไ็  บຌำนคลองขวำง หมูทีไ7 บຌำนคลองสวนหมำก 
หมูทีไ่  บຌำนรงหีบ   
หมูทีไ9 
 

บຌำนคลองจันทร์รม 

 

  

รายละอียดปรากฏตามตารางทีไ  ํ   
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ตารางทีไ  ํ  สดงจ านวนประชากรละขตการปกครองขององค์การบริหารสวนต าบลรงหีบ 

 

ทีไมำ  : ขຌอมูลจำกส ำนักทะบยีนรำษฎร์อ ำภอบำงคนที จังหวัดสมทุรสงครำม  ดือน  กันยำยน  โ55็ 

                 2.1.2  จ านวนประชากร 
      ประชำกรทัๅงสิๅน  3,812  คน ยกปຓนพศชำย  1,่ใ5  คน   พศหญิง      

                                                     1,้็็  คน 
          มีควำมหนำนนตอพืๅนทีไฉลีไย  ไ5็.เ็  คน / ตำรำงกิลมตร  

  จ ำนวนครัวรือน  ทัๅงสิๅน  1ุ233  ครัวรือน       
                                         
 ๎.๎ ดຌานครงสรຌางพืๅนฐาน 
  การประปา 

 จ ำนวนครัวรือนทีไ฿ชຌนๅ ำประปำ จ ำนวน....แุโใใ......ครัวรือน 
เฟฟງำ 

 จ ำนวนครัวรือนทีไ฿ชຌเฟฟງำ  จ ำนวน.....แุโใใ.....ครัวรือน 
 

หมูทีไ ต าบล ชืไอบຌาน 

จ านวนประชากร 
ยกตามพศ 

จ านวน
ประชากร 

รวม  
(คน) 

จ านวน
ครัวรือน 
ิหลังคา
รือนี 

ชืไอ - สกุล 
ก านัน/ผูຌ฿หญบຌาน 

บอร์ทรศัพท์ พศชาย 
 (คน) 

พศหญิง  
(คน) 

1 รงหีบ บຌำนคลองวัดกลำง 136 166 302 ้แ นำยสรำวธุ   ศรสงครำม เ่ๆ่แโใแแแ 

2 รงหีบ บຌำนคลองวัดกลำงหนือ 113 134 247 ้เ นำยสุรชัย  ประพันธ์พงษ์ เ่ๆ่เใใ็5่ 

3 รงหีบ บຌำนวัดกต 152 145 297 ่5 นำยชัยยุทธ ์ ปດยมลำภพริๅง เ่5็เใแเๆๆ 

4 รงหีบ บຌำนบำงกลຌวย 81 94 175 ๆๆ นำยศุภชยั   ชีวรัศมี   เ่ไใแ้ใเ5แ 

5 รงหีบ บຌำนคลองตะก 156 172 328 ่่ นำยพงษ์พันธ์   ภูพวงจร เ่โ็แ้55ๆ่ 

๒ รงหีบ บຌำนคลองรงหีบ 95 96 191 ็ๆ นำยพัชวุฒิ   ออนสุทธ ิ เ่แแ้้็ไๆ้ 

7 รงหีบ บຌำนคลองขวำง 125 125 250 ๆ่ นำยสรศักดิ่   ลใกสำคร เ่โใ5โ่ๆ็ใ 

8 รงหีบ บຌำนรงหีบ 129 138 267 ็5 นำยอภิสิทธิ่   สถำนสถิตย์ เ่็ไเ็ไไ็5 

9 รงหีบ บຌำนคลองจันทร์รม 66 63 129 ไเ นำยนคร   จันรัศมี เ่็5้ใ5เ้เ 

1 บำงกุຌง บຌำนกลำงหนือ 101 112 213 5่ นำยทศพร   กลิไนระรวย เ่ไเ่ใโ5็ไ 

๎ บำงกุຌง บຌำนกลำง฿ตຌ 135 156 291 แแ่ นำยพล   จริญวรรณ เ่แ55ๆแ5็้ 

๏ บำงกุຌง บຌำนคลองวัดตร ี 110 133 243 ๆ้ นำยวรินทร์   ทรัพย์สมบูรณ์ เ่็ใๆ่ๆแ็แ 

๐ บำงกุຌง บຌำนคำย 134 117 251 ่ๆ นำยสุทพ   วงศ์ปງน เ่แไ่ไ้ไ้ไ 

๑ บำงกุຌง บຌำนวัดบสถ ์ 165 182 347 แใ่ นำยมนตรี   รุงปัจฉิม เ่ใๆ้็้5็ไ 

๒ บำงกุຌง บຌำนบำงนๅ ำผึๅง 72 81 153 ไไ นำงสำธิตำ   พวงค ำเพรจน์ เ่5้้ใโ็โโ 

๓ บำงกุຌง บຌำนคลองสวนหมำก 65 63 128 ไแ นำยเพรจน ์  ชัยพฤกษ์วัฒนำ เ่แ้่ๆ็้้ไ 

รวม  แ๒  
หมูบຌาน 

 แุ่ใ5 แุ้็็ ใุ่แโ แุโใใ  
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ถนน 

 ถนนลูกรังหินคลุก   จ ำนวน   ํ์ สำย 

 ถนนคอนกรีตสริมหลใก  จ ำนวน  ๎์ สำย 
๎.๏ ดຌานทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม 
- ต าบลรงหีบ มีล าคลองสายหลัก ํ๎ คลอง  - ต าบลบางกุຌงมีล าคลองสายหลัก แโ คลอง               
 ํ. คลองรงหีบ    ํ. คลองวัดกลำง 
 ๎. คลองพิกุล    ๎. คลองวัดกลำง฿ตຌ 
 ๏. คลองตะก    ๏. คลองกอจำก 
 ๐. คลองวัดบำงกลຌวย   ๐. คลองวัดตรี 
 ๑. คลองตำจัไน    ๑. คลองกุฎชี  ิคลองตำหຌองี 
 ๒. คลองตลำด    ๒. คลองบຌำนคำย 
 ๓. คลองตรง    ๓. คลองบำงกุຌง฿หญ 
 ๔. คลองวัดกต    ๔. คลองบำงกุຌงนຌอย ิหลือพียงปำกคลองี
 ๕. คลองยำยรม ิคลองจันทร์รมี ๕. คลองพันธ์ชุม 
 ํ์.คลองบຌำนหมຌอ   ํ์.คลองบำงนๅ ำผึๅงลำง 
 ํํ.คลองวัดกลำงหนือ   ํํ.คลองสวนหมำก 
 ํ๎. คลองขวำง    ํ๎.คลองยำยลຌ    
    
 

๎.๐  ดຌานสภาพทางศรษฐกจิ 
     อาชีพ 
         -  ท ำสวนผลเมຌ ชน มะพรຌำวผล ลิๅนจีไ สຌมอ 
         -  คຌำขำย 
         -  รับจຌำงทัไวเป 
         -  รับรำชกำร 
         -  อืไนโ 
     หนวยธุรกิจ฿นขตองค์การบริหารสวนต าบล 

-  รຌำนจ ำหนำยอำหำรริมทำง  9 หง 
-  รຌำนจ ำหนำยสินคຌำบใดตลใด  8 หง 
-  ปัຖมนๅ ำมัน ิหลอดี  ละกຍำซ  4 หง 
-  รงงำนอุตสำหกรรม฿นครัวรือน  1 หง 
-  รຌำนขำยอุปกรณ์กอสรຌำง  1 หง 
-  รຌำนซอมรถจักรยำนยนต์  3 หง 
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2.๑  ดຌานสภาพทางสังคม 

    การศึกษา 
ิํี  รงรียนมัธยมศึกษำ    1 หง 

* รงรียนสกลวิสุทธิ ่
   ิ๎ี  รงรียนประถมศึกษำ   2 หง 

* รงรียนวัดกตกำรำม 
* รงรียนวัดตรีจินดำวัฒนำรำม 

ิ๏ี  ศูนย์พัฒนำดใกลใก    โ หง 
* รงรียนวัดกตกำรำม  
* รงรียนวัดตรีจินดำวัฒนำรำม 

ิ๐ี  ทีไอำนหนังสือพิมพ์ประจ ำหมูบຌำน  16  หง 
* ทีไอำนหนังสือพิมพ์ หมูทีไ   1  ต ำบลรงหีบ 
* ทีไอำนหนังสือพิมพ์ หมูทีไ   2  ต ำบลรงหีบ 
* ทีไอำนหนังสือพิมพ์ หมูทีไ   3  ต ำบลรงหีบ 
* ทีไอำนหนังสือพิมพ์ หมูทีไ   4  ต ำบลรงหีบ 
* ทีไอำนหนังสือพิมพ์ หมูทีไ   5  ต ำบลรงหีบ 
* ทีไอำนหนังสือพิมพ์ หมูทีไ   6  ต ำบลรงหีบ 
* ทีไอำนหนังสือพิมพ์ หมูทีไ   7  ต ำบลรงหีบ 
* ทีไอำนหนังสือพิมพ์ หมูทีไ   8  ต ำบลรงหีบ 
* ทีไอำนหนังสือพิมพ์ หมูทีไ   9  ต ำบลรงหีบ 
* ทีไอำนหนังสือพิมพ์ หมูทีไ   1  ต ำบลบำงกุຌง 
* ทีไอำนหนังสือพิมพ์ หมูทีไ   2  ต ำบลบำงกุຌง 
* ทีไอำนหนังสือพิมพ์ หมูทีไ   3  ต ำบลบำงกุຌง 
* ทีไอำนหนังสือพิมพ์ หมูทีไ   4  ต ำบลบำงกุຌง 
* ทีไอำนหนังสือพิมพ์ หมูทีไ   5  ต ำบลบำงกุຌง 
* ทีไอำนหนังสือพิมพ์ หมูทีไ   6  ต ำบลบำงกุຌง 
* ทีไอำนหนังสือพิมพ์ หมูทีไ   7  ต ำบลบำงกุຌง 

 ิ๑ี  หอกระจำยขำว 12 หง 
 ิ๒ี  สียงตำมสำย  แ  หง  

    สาธารณสุข  

(ํ) รงพยำบำลสงสริมสุขภำพประจ ำต ำบล   ๎  หง                     
*  รงพยำบำลสงสริมสุขภำพประจ ำต ำบลรงหีบ 
*  รงพยำบำลสงสริมสุขภำพประจ ำต ำบลบำงกุຌง 
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  วัด 
   ิํี  วัด   8  หง 
             ึ วัดบำงกลຌวย  หมูทีไ ๐ ต ำบลรงหีบ 
    ึ วัดกตกำรำม  หมูทีไ ๏ ต ำบลรงหีบ 
    ึ วัดปรกรำษฎรังสฤษฏ์ หมูทีไ ๎ ต ำบลรงหีบ 
    * วัดกลำงหนือ    หมูทีไ ๎ ต ำบำลบำงกุຌง 
    ึ วัดตรีจินดำวัฒนำรำม  หมูทีไ ๎ ต ำบลบำงกุຌง 
    ึ วัดบำงกุຌง    หมูทีไ ๐ ต ำบลบำงกุຌง 
    ึ วัดอมรทพ    หมูทีไ ๑ ต ำบลบำงกุຌง 
    ึ วัดบสถ์    หมูทีไ ๑ ต ำบลบำงกุຌง 
  ๎.๒ ดຌานการมือง บริหาร 

   ศักยภาพขององค์การบริหารสวนต าบล ิฝຆายสภาี  คณะผูຌบริหำร ๐  คน 

 สมำชิก อบต. ๏๎  คน 
ศักยภาพขององค์การบริหารสวนต าบล ิฝຆายประจ าี 
 ต ำหนง฿นส ำนักงำนปลัดองค์กำรบริหำรสวนต ำบล แไ คน 

 ต ำหนง฿นสวนกำรคลัง    ๑  คน 

 ต ำหนง฿นสวนยธำ     ใ คน 

 ต ำหนง฿นสวนกำรศึกษำ    ใ คน 
  

       โ.๓  ขຌอมูลอืไนโ 
โ.๓. ํ  กลุมองค์กรอกชน 

       ิแี  กลุมอำสำสมัครปງองกันฝຆำยพลรือน  ๎ รุน   ๎์์ คน 
       ิโี  กลุมสตรีอำสำพัฒนำ    2 กลุม    30 คน 
       ิใี  กลุมออมทรัพย์พืไอกำรผลิต   3 กลุม 600 คน 
       ิไี  กลุมอำชีพ     2 กลุม   30 คน 
       ิ5ี  กลุมอำสำสมัครสำธำรณสุข   1 กลุม   60 คน 
       ิๆี  ชมรมผูຌสูงอำยุ ิขຌอมูล ณ วันทีไ ใ กุมภำพันธ์ โ55็ี แ  ชมรม โใเ คน 

  2.๔  ขຌอมูลการลือกตัๅง 
กำรลือกตัๅงนำยกองค์กำรบริหำรสวนต ำบลละสมำชิกองคกำรบริหำรสวนต ำบล   มืไอวันทีไ  

ํ๎ ตุลำคม ๎๑๑๒ 
แ.  การลือกตัๅงนายกองค์การบริหารสวนต าบล 
     มีผูຌสมัครรับลือกตัๅงปຓนนำยกองค์กำรบริหำรสวนต ำบล  จ ำนวน  โ  คน 

       1.1  จ ำนวนผูຌมีสิทธิ่ลือกตัๅง  2ุ475    คน 
       แ.โ  จ ำนวนผูຌมำ฿ชຌสิทธิ่ลอืกตัๅง   โุเโๆ    คน     คิดปຓนรຌอยละ  81.86 
       1.3  จ ำนวนบัตรด ี  แุ่่เ  บัตร คิดปຓนรຌอยละ  92.79 
        แ.ไ  จ ำนวนบัตรสีย      แโใ  บัตร คิดปຓนรຌอยละ  6.07 



       แ.5  จ ำนวนผูຌเมประสงค์จะลงคะนน      โใ  บัตร คิดปຓนรຌอยละ  แ.แไ 
-แแ- 

 

2.  การลือกตัๅงสมาชิกสภาองค์การบริหารสวนต าบล  ิรวม  แ๒  ขตลือกตัๅงี 
       1.1  จ ำนวนผูຌมีสิทธิ่ลือกตัๅง  2ุ466    คน 
       แ.โ  จ ำนวนผูຌมำ฿ชຌสิทธิ่ลอืกตัๅง   โุเแ่    คน     คิดปຓนรຌอยละ  ่แ.่ใ 
       1.3  จ ำนวนบัตรด ี  แุ้ใแ  บัตร คิดปຓนรຌอยละ  95.69 
        แ.ไ  จ ำนวนบัตรสีย        71  บัตร คิดปຓนรຌอยละ  3.52 
       แ.5  จ ำนวนผูຌเมประสงค์จะลงคะนน      แๆ  บัตร คิดปຓนรຌอยละ  เ.็้ 

 
 การลือกตัๅงสมาชิกสภาองค์การบริหารสวนต าบล  ยกป็น  แ๒  ขตลือกตัๅง 

 ขตลือกตัๅงทีไ แ มีผูຌสมัครรับลือกตัๅงปຓนสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรสวนต ำบล หมูทีไ  แ  
ต ำบลรงหีบ จ ำนวน  5  คน 

       1.1  จ ำนวนผูຌมีสิทธิ่ลือกตัๅง  85    คน 
       แ.โ  จ ำนวนผูຌมำ฿ชຌสิทธิ่ลือกตัๅง   79   คน     คิดปຓนรຌอยละ  ้โ.้ไ 
       1.3  จ ำนวนบัตรดี   ็ๆ บัตร คิดปຓนรຌอยละ  96.20 
        แ.ไ  จ ำนวนบัตรสีย     ใ บัตร คิดปຓนรຌอยละ  3.80 
       แ.5  จ ำนวนผูຌเมประสงค์จะลงคะนน   เ บัตร คิดปຓนรຌอยละ  0 

 ขตลือกตัๅงทีไ โ มีผูຌสมัครรับลือกตัๅงปຓนสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรสวนต ำบล หมูทีไ  โ  
ต ำบลรงหีบ จ ำนวน  ใ  คน 

       1.1  จ ำนวนผูຌมีสิทธิ่ลือกตัๅง  โโแ    คน 
       แ.โ  จ ำนวนผูຌมำ฿ชຌสิทธิ่ลือกตัๅง   แ่โ   คน     คิดปຓนรຌอยละ  82.35 
       1.3  จ ำนวนบัตรดี   แ็5 บัตร คิดปຓนรຌอยละ  96.15 
        แ.ไ  จ ำนวนบัตรสีย       ็ บัตร คิดปຓนรຌอยละ  3.85 
       แ.5  จ ำนวนผูຌเมประสงค์จะลงคะนน     เ บัตร คิดปຓนรຌอยละ  0 

 ขตลือกตัๅงทีไ ใ มีผูຌสมัครรับลือกตัๅงปຓนสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรสวนต ำบล หมูทีไ  ใ  
ต ำบลรงหีบ จ ำนวน  ใ  คน 

       1.1  จ ำนวนผูຌมีสิทธิ่ลือกตัๅง  โโเ    คน 
       แ.โ  จ ำนวนผูຌมำ฿ชຌสิทธิ่ลือกตัๅง   แ่่   คน     คิดปຓนรຌอยละ  85.46 
       1.3  จ ำนวนบัตรดี   แ่็ บัตร คิดปຓนรຌอยละ  99.47 
        แ.ไ  จ ำนวนบัตรสีย       แ บัตร คิดปຓนรຌอยละ  0.53 
       แ.5  จ ำนวนผูຌเมประสงค์จะลงคะนน     เ บัตร คิดปຓนรຌอยละ  0 

 ขตลือกตัๅงทีไ ไ มีผูຌสมัครรับลือกตัๅงปຓนสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรสวนต ำบล หมูทีไ  ไ  
ต ำบลรงหีบ  จ ำนวน  ไ  คน 

       1.1  จ ำนวนผูຌมีสิทธิ่ลือกตัๅง  แ5็    คน 
       แ.โ  จ ำนวนผูຌมำ฿ชຌสิทธิ่ลือกตัๅง   142   คน     คิดปຓนรຌอยละ  90.45 
       1.3  จ ำนวนบัตรดี   แใ้ บัตร คิดปຓนรຌอยละ  97.89 
        แ.ไ  จ ำนวนบัตรสีย       ใ บัตร คิดปຓนรຌอยละ  2.11 



       แ.5  จ ำนวนผูຌเมประสงค์จะลงคะนน     เ บัตร คิดปຓนรຌอยละ  0 
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 ขตลือกตัๅงทีไ 5 มีผูຌสมัครรับลือกตัๅงปຓนสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรสวนต ำบล หมูทีไ 5  
ต ำบลรงหีบ  จ ำนวน  5  คน 

       1.1  จ ำนวนผูຌมีสิทธิ่ลือกตัๅง  แ้ไ    คน 
       แ.โ  จ ำนวนผูຌมำ฿ชຌสิทธิ่ลือกตัๅง   แๆ็   คน     คิดปຓนรຌอยละ  ่ๆ.เ่ 
       1.3  จ ำนวนบัตรดี   แๆไ บัตร คิดปຓนรຌอยละ  98.20 
        แ.ไ  จ ำนวนบัตรสีย       ใ บัตร คิดปຓนรຌอยละ  1.80 
       แ.5  จ ำนวนผูຌเมประสงค์จะลงคะนน     เ บัตร คิดปຓนรຌอยละ  0 

 ขตลือกตัๅงทีไ ๆ มีผูຌสมัครรับลือกตัๅงปຓนสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรสวนต ำบล หมูทีไ  ๒  
ต ำบลรงหีบ  จ ำนวน  ใ  คน 

       1.1  จ ำนวนผูຌมีสิทธิ่ลือกตัๅง  แแ5    คน 
       แ.โ  จ ำนวนผูຌมำ฿ชຌสิทธิ่ลือกตัๅง     ้ใ   คน     คิดปຓนรຌอยละ  80.87 
       1.3  จ ำนวนบัตรดี     ้โ บัตร คิดปຓนรຌอยละ  98.92 
        แ.ไ  จ ำนวนบัตรสีย       แ บัตร คิดปຓนรຌอยละ  1.08 
       แ.5  จ ำนวนผูຌเมประสงค์จะลงคะนน     เ บัตร คิดปຓนรຌอยละ  0 

 ขตลือกตัๅงทีไ ็ มีผูຌสมัครรับลือกตัๅงปຓนสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรสวนต ำบล หมูทีไ  ๓  
ต ำบลรงหีบ  จ ำนวน  5  คน 

       1.1  จ ำนวนผูຌมีสิทธิ่ลือกตัๅง  168    คน 
       แ.โ  จ ำนวนผูຌมำ฿ชຌสิทธิ่ลือกตัๅง   138   คน     คิดปຓนรຌอยละ  82.14 
       1.3  จ ำนวนบัตรดี   แใๆ บัตร คิดปຓนรຌอยละ  98.55 
        แ.ไ  จ ำนวนบัตรสีย       โ บัตร คิดปຓนรຌอยละ  1.45 
       แ.5  จ ำนวนผูຌเมประสงค์จะลงคะนน     เ บัตร คิดปຓนรຌอยละ  0 

 ขตลือกตัๅงทีไ ่ มีผูຌสมัครรับลือกตัๅงปຓนสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรสวนต ำบล หมูทีไ  ๔  
ต ำบลรงหีบ  จ ำนวน  ใ  คน 

       1.1  จ ำนวนผูຌมีสิทธิ่ลือกตัๅง  88    คน 
       แ.โ  จ ำนวนผูຌมำ฿ชຌสิทธิ่ลือกตัๅง   71   คน     คิดปຓนรຌอยละ  80.68 
       1.3  จ ำนวนบัตรดี   ็เ บัตร คิดปຓนรຌอยละ  98.59 
        แ.ไ  จ ำนวนบัตรสีย     เ บัตร คิดปຓนรຌอยละ  0 
       แ.5  จ ำนวนผูຌเมประสงค์จะลงคะนน   แ บัตร คิดปຓนรຌอยละ  1.41 

 ขตลือกตัๅงทีไ ้ มีผูຌสมัครรับลือกตัๅงปຓนสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรสวนต ำบล หมูทีไ  ๕   
ต ำบลรงหีบ  จ ำนวน  ไ  คน 

       1.1  จ ำนวนผูຌมีสิทธิ่ลือกตัๅง  210    คน 
       แ.โ  จ ำนวนผูຌมำ฿ชຌสิทธิ่ลือกตัๅง   164   คน     คิดปຓนรຌอยละ  78.10 
       1.3  จ ำนวนบัตรดี   แ5ๆ บัตร คิดปຓนรຌอยละ  95.12 
        แ.ไ  จ ำนวนบัตรสีย       ๆ บัตร คิดปຓนรຌอยละ  3.66 



       แ.5  จ ำนวนผูຌเมประสงค์จะลงคะนน     โ บัตร คิดปຓนรຌอยละ  1.22 
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 ขตลือกตัๅงทีไ แเมีผูຌสมัครรับลือกตัๅงปຓนสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรสวนต ำบล หมูทีไแ  
ต ำบลบำงกุຌง  จ ำนวน  ใ  คน 

       1.1  จ ำนวนผูຌมีสิทธิ่ลือกตัๅง  4ๆ5    คน 
       แ.โ  จ ำนวนผูຌมำ฿ชຌสิทธิ่ลือกตัๅง   ใ5โ   คน     คิดปຓนรຌอยละ  75.70 
       1.3  จ ำนวนบัตรดี   ใโใ บัตร คิดปຓนรຌอยละ  91.76 
        แ.ไ  จ ำนวนบัตรสีย     แ็ บัตร คิดปຓนรຌอยละ  4.83 
       แ.5  จ ำนวนผูຌเมประสงค์จะลงคะนน   แโ บัตร คิดปຓนรຌอยละ  3.41 

 ขตลือกตัๅงทีไ แแมีผูຌสมัครรับลือกตัๅงปຓนสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรสวนต ำบลหมูทีไ โ  
ต ำบลบำงกุຌง   จ ำนวน  ใ  คน 

       1.1  จ ำนวนผูຌมีสิทธิ่ลือกตัๅง  111    คน 
       แ.โ  จ ำนวนผูຌมำ฿ชຌสิทธิ่ลือกตัๅง   97   คน     คิดปຓนรຌอยละ  87.39 
       1.3  จ ำนวนบัตรดี   ่็ บัตร คิดปຓนรຌอยละ  89.69 
        แ.ไ  จ ำนวนบัตรสีย   แเ บัตร คิดปຓนรຌอยละ  10.31 
       แ.5  จ ำนวนผูຌเมประสงค์จะลงคะนน   เ บัตร คิดปຓนรຌอยละ  0 

 ขตลือกตัๅงทีไ แโมีผูຌสมัครรับลือกตัๅงปຓนสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรสวนต ำบลหมูทีไ ใ  
ต ำบลบำงกุຌง  จ ำนวน  5  คน 

       1.1  จ ำนวนผูຌมีสิทธิลือกตัๅง  ไใโ    คน 
       แ.โ  จ ำนวนผูຌมำ฿ชຌสิทธิลือกตัๅง   ใไ5   คน     คิดปຓนรຌอยละ  79.86 
       1.3  จ ำนวนบัตรดี   ใโๆ บัตร คิดปຓนรຌอยละ  94.49 
        แ.ไ  จ ำนวนบัตรสีย     แ่ บัตร คิดปຓนรຌอยละ  5.22 
       แ.5  จ ำนวนผูຌเมประสงค์จะลงคะนน     แ บัตร คิดปຓนรຌอยละ  0.29 

 ขตลือกตัๅงทีไ แ๏มีผูຌสมัครรับลือกตัๅงปຓนสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรสวนต ำบลหมูทีไ ๐  
ต ำบลบำงกุຌง  จ ำนวน  5  คน 

       1.1  จ ำนวนผูຌมีสิทธิลือกตัๅง  ไใโ    คน 
       แ.โ  จ ำนวนผูຌมำ฿ชຌสิทธิลือกตัๅง   ใไ5   คน     คิดปຓนรຌอยละ  79.86 
       1.3  จ ำนวนบัตรดี   ใโๆ บัตร คิดปຓนรຌอยละ  94.49 
        แ.ไ  จ ำนวนบัตรสีย     แ่ บัตร คิดปຓนรຌอยละ  5.22 
       แ.5  จ ำนวนผูຌเมประสงค์จะลงคะนน     แ บัตร คิดปຓนรຌอยละ  0.29 

 ขตลือกตัๅงทีไ แ๐มีผูຌสมัครรับลือกตัๅงปຓนสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรสวนต ำบลหมูทีไ ๑ 
ต ำบลบำงกุຌง  จ ำนวน  5  คน 

       1.1  จ ำนวนผูຌมีสิทธิลือกตัๅง  ไใโ    คน 
       แ.โ  จ ำนวนผูຌมำ฿ชຌสิทธิลือกตัๅง   ใไ5   คน     คิดปຓนรຌอยละ  79.86 
       1.3  จ ำนวนบัตรดี   ใโๆ บัตร คิดปຓนรຌอยละ  94.49 
        แ.ไ  จ ำนวนบัตรสีย     แ่ บัตร คิดปຓนรຌอยละ  5.22 



       แ.5  จ ำนวนผูຌเมประสงค์จะลงคะนน     แ บัตร คิดปຓนรຌอยละ  0.29 
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 ขตลือกตัๅงทีไ แ๑ มีผูຌสมัครรับลือกตัๅงปຓนสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรสวนต ำบลหมูทีไ๒  
ต ำบลบำงกุຌง  จ ำนวน  5  คน 

       1.1  จ ำนวนผูຌมีสิทธิลือกตัๅง  ไใโ    คน 
       แ.โ  จ ำนวนผูຌมำ฿ชຌสิทธิลือกตัๅง   ใไ5   คน     คิดปຓนรຌอยละ  79.86 
       1.3  จ ำนวนบัตรดี   ใโๆ บัตร คิดปຓนรຌอยละ  94.49 
        แ.ไ  จ ำนวนบัตรสีย     แ่ บัตร คิดปຓนรຌอยละ  5.22 
       แ.5  จ ำนวนผูຌเมประสงค์จะลงคะนน     แ บัตร คิดปຓนรຌอยละ  0.29 

 ขตลือกตัๅงทีไ แ๒มีผูຌสมัครรับลือกตัๅงปຓนสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรสวนต ำบลหมูทีไ ๓  
ต ำบลบำงกุຌง  จ ำนวน  5  คน 

       1.1  จ ำนวนผูຌมีสิทธิลือกตัๅง  ไใโ    คน 
       แ.โ  จ ำนวนผูຌมำ฿ชຌสิทธิลือกตัๅง   ใไ5   คน     คิดปຓนรຌอยละ  79.86 
       1.3  จ ำนวนบัตรดี   ใโๆ บัตร คิดปຓนรຌอยละ  94.49 
        แ.ไ  จ ำนวนบัตรสีย     แ่ บัตร คิดปຓนรຌอยละ  5.22 
       แ.5  จ ำนวนผูຌเมประสงค์จะลงคะนน     แ บัตร คิดปຓนรຌอยละ  0.29 
 
 

ตารางทีไ  2 สดงขอมูลการ฿ชสิทธิลือกตัๅงนายกองค์การบริหารสวนต าบลละสมาชิกสภาองค์การบริหารสวนต าบล 
    มืไอวันทีไ ํ๎  ตุลาคม ๎๑๑๒ 

 
 

 
ประภท 

 

จ านวน 
ผูຌมีสิทธิ
ลือกตัๅง 
ิคนี 

การ฿ชຌสิทธิลงคะนนลือกตัๅง 
 

หมาย
หตุ 

 
 

ผูຌมา฿ชຌสิทธิ บัตรด ี บัตรสีย 
บัตรเมประสงค์
ลงคะนน 

จ านวน 
ิคนี 

รຌอย 
ละ 

จ านวน 
ิบัตรี 

รຌอย 
ละ 

จ านวน 
ิบัตรี 

รຌอย 
ละ 

จ านวน 
ิบัตรี 

รຌอย 
ละ 

นำยก อบต. 2ุ475    โุเโๆ   ่ แ.่ๆ แุ่่เ 92.79 แโใ 6.07 โใ แ.แไ - 

สมำชิกสภำ อบต. โุไๆๆ โุเแ่ ่แ.่ใ แุ้ใแ ้5.ๆ้ ็แ ใ.5โ แๆ เ.็้ - 

 
 
โ.๕  ขຌอมูลกีไยวกับศักยภาพของทຌองถิไน 

องค์กำรบริหำรสวนต ำบลรงหีบ  ยกฐำนะจำกสภำต ำบลปຓนองค์กำรบริหำรสวนต ำบล  มืไอ
วันทีไ  23  กุมภำพันธ์  2540 
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  โ.๕.แ  ครงสรຌางละอ านาจหนຌาทีไขององค์การบริหารสวนต าบลรงหีบ   
 

 

 

    

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

องค์การบริหารสวนต าบลรงหีบ 
อ าภอบางคนที  จังหวัดสมุทรสงคราม 

ผูຌบริหารองค์การบริหารสวนต าบลรงหีบ สมาชกิสภาองค์การบริหารสวนต าบลรงหีบ 

-  ประธำนสภำองค์กำรบริหำรสวนต ำบล 

-  รองประธำนสภำองค์กำรบริหำรสวนต ำบล 

-  ลขำนุกำรสภำองค์กำรบริหำรสวนต ำบล 

-  สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรสวนต ำบล 
    ิหมูบຌำนละ โ คน รวมปຓน ๏โ คน                  
    ิวำง  1  คน  สียชีวิตหมู ไ ต.รงหีบี 
    ละเดຌรบัลือกปຓนประธำนสภำ อบต.  แ  คน 
    ละรองประธำนสภำ  อบต.  แ  คน 

-  นำยกองค์กำรบรหิำรสวนต ำบลรงหีบ 
   ิมำจำกกำรลือกตัๅงดยตรงจำกประชำชนี 

-  รองนำยกองค์กำรบรหิำรสวนต ำบลรงหีบ 
   จ ำนวน  โ  คน 

-  ลขำนุกำรนำยกองค์กำรบริหำรสวนต ำบลรงหีบ 
   จ ำนวน  แ  คน 

รองนำยกองค์กำรบริหำรสวนต ำบลรงหีบละลขำนุกำร
นำยกองค์กำรบริหำรสวนต ำบลรงหีบ มำจำกกำรตงตัๅง
จำกนำยกองค์กำรบรหิำรสวนต ำบลรงหีบ 

พนักงานสวนต าบล 

-  ปลัดองค์กำรบริหำรสวนต ำบลรงหีบ 

-  หัวหนຌำสวน
รำชกำร 

-  พนักงำนสวนต ำบล -  ลูกจຌำงประจ ำ 

-  พนักงำนจຌำงตำมภำรกิจ
ภารกิจ 

-  พนักงำนจຌำงทัไวเป 
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   ิแี  การบริหารจัดการ  บงป็น  โ  ฝຆาย   
               ิแ.แี  นำยกองค์กำรบริหำรสวนต ำบล  มำจำกกำรลือกตัๅงดยตรงจำก

ประชำชน  มีวำระด ำรงต ำหนง  ไ  ป  ท ำหนຌำทีไปຓน ฝ่@ยบรBห@ร  ดยก ำหนดนยบำย  ควบคุม  
รับผิดชอบกำรบริหำรงำนของต ำบล  ทัๅงนีๅตงตัๅงรองนำยกองค์กำรบริหำรสวนต ำบล  2  ทำน  ปຓนผูຌชวย฿น
กำรบริหำรองค์กำรบริหำรสวนต ำบล  ละตงตัๅงลขำนุกำรอีก  แ  ทำน   

               ิแ.โี  สภำองค์กำรบริหำรสวนต ำบล  ประกอบดຌวยสมำชิกองค์กำรบริหำรสวน
ต ำบลทีไมำจำกกำรลือกตัๅงดยตรงจำกประชำชน฿นหมูบຌำนละ  2  คน  ดยสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรสวน
ต ำบลมีวำระด ำรงต ำหนง  4  ป  ท ำหนຌำทีไปຓน ฝ่@ยนBตBบ?ญญ?ตB  สภำองค์กำรบริหำรสวนต ำบลมีอ ำนำจ
หนຌำทีไดังนีๅ 

  ฿หຌควำมหในชอบผนพัฒนำองค์กำรบริหำรสวนต ำบล  พืไอนวทำง฿นกำรบริหำร
กิจกำรขององค์กำรบริหำรสวนต ำบล 

  พิจำรณำละ฿หຌควำมหในชอบรำงขຌอบัญญัติองค์กำรบริหำรสวนต ำบล  รำงขຌอบัญญัติ
งบประมำณรำยจำยประจ ำป  ละรำงขຌอบัญญัติงบประมำณรำยจำยพิไมติม   

 ควบคุมกำรปฏิบัติงำนของนำยกองค์กำรบริหำรสวนต ำบล฿หຌปຓนเปตำมกฎหมำย  
นยบำยผนพัฒนำองค์กำรบริหำรสวนต ำบล  ขຌอบัญญัติ  ระบียบ  ละขຌอบังคับของทำงรำชกำร  

        ิโี  รำยนำมผูຌบริหำร  ละสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรสวนต ำบลรงหีบ  รำยละอียด
ปรำกฏตำมตำรำงทีไ  ่  ละ ้ 

ตารางทีไ  ใ    สดงขຌอมูลผูຌบริหารขององค์การบริหารสวนต าบลรงหีบ 
 

ล าดับทีไ ชืไอ  - สกุล 
ผูຌบริหาร ต าหนง บอร์ทรศัพท์ 

แ 
2 
3 
4 

นำยวชยันต์  คงประชำ 
นำยสุวิช   วงศ์ปງน 
นำยปัญญำ   สงีไยมสุนทร 
นำยสุรัตน์   มีงิน 

นำยกองค์กำรบริหำรสวนต ำบล 
รองนำยกองค์กำรบริหำรสวนต ำบล 
รองนำยกองค์กำรบริหำรสวนต ำบล 
ลขำนุกำรนำยกองค์กำรบริหำรสวนต ำบล 

เ่ไ-เ่ใโ5็ไ 
089-2621574 
092-1950538 
080-6553418 

 

ตารางทีไ  ไ    สดงขอมูลสมาชิกสภาองค์การบริหารสวนต าบลรงหีบ    
 

หมูทีไ ชืไอหมูบຌาน 
ชืไอ – สกุล 

สมาชิกสภา อบต. 
ต าหนง฿น 
 สภา อบต. บอร์ทรศัพท์ 

1 บຌำนคลองวัดกลำง นำยบรรจิด    ดอนกลำง 
นำยพิศ   สินธุมำศ 

ประธำนสภำ  อบต. 
สมำชิกสภำ  อบต. 

เ่็-ไเๆๆใเ้ 
เ่้-่้่็แแ่ 

2 บຌำนคลองวัดกลำงหนือ 
นำยฉลิมพล   หลือบรัศมี 
นำยสมพร   มณีผล 

สมำชิกสภำ  อบต. 
สมำชิกสภำ  อบต. 

เ่้-ๆแๆเ้5ใ 
เ่ไ-เเ5ๆแใ็ 

3 บຌำนวัดกต 
นำยพณำรักษ์   สัตย์พัฒน์ 
นำงสำวฉันทนำ   อัยรำพจน์ 

สมำชิกสภำ  อบต. 
สมำชิกสภำ  อบต. 

เ่แ-5่็่็่แ 
เ่5-ใ่โๆ้ๆๆ 

4 บຌำนบำงกลຌวย นำยมงคล   นิมมำนุทย์ สมำชิกสภำ  อบต. เ่ๆ-็5่ใแ่็ 



-วำง- -  

 
 

-แ7- 
ตารางทีไ  ไ   สดงขอมูลสมาชิกสภาองค์การบริหารสวนต าบลรงหีบ  ิตอี   
 
 

หมูทีไ ชืไอหมูบຌาน 
ชืไอ – สกุล 

สมาชิกสภา อบต. 
ต าหนง฿น 
 สภา อบต. บอร์ทรศัพท์ 

5 บຌำนคลองตะก 
นำยวิทยำ   พันธ์ประสิทธิวช 
นำงสำวธนกร    ข ำจิ็ว 

สมำชิกสภำ  อบต. 
สมำชิกสภำ  อบต. 

เ่้-5แ้ไใ้แ 
เ่้-้้ใแ5้่ 

๒ บຌำนคลองรงหีบ 
นำยกฤษดำ   มีนคร 
นำงอัญชลี    มณีพันธ์ 

สมำชิกสภำ  อบต. 
สมำชิกสภำ อบต. 

เ่ๆ-แๆๆแ้ไ่ 
เ่้-้แแไ่เแ 

๓ บຌำนคลองขวำง นำงกืๅอกูล   อินทร์ประสงค์ 
นำงสำวศุภกร  วงค์วรำพันธ์ 

สมำชิกสภำ  อบต. 
สมำชิกสภำ  อบต. 

เ่แ-็็เ้โ่้ 
เ่เ-็่ใ้่่เ 

8 บຌำนรงหีบ 
นำงปวีณำ    กันฉิไง 
นำยชำญชัย   สิงหจันทร ์

สมำชิกสภำ  อบต. 
สมำชิกสภำ  อบต. 

เ่5-้ไแ้็็แ 
เ่้-็ๆ่โไใ้ 

9 บຌำนคลองจันทร์รม 
นำยณัฏชนน   ดชำชำติ 
นำยนทชล    สำทประสริฐ 

ประธำนสภำ อบต. 
สมำชิกสภำ  อบต. 

เ่้-้แ้แ้เๆ 
เ่้-็่โไ็ไใ 

ํ บຌำนกลำงหนือ 
นำงชเมพร    ขุนผน 
นำงวดี   วณิชยธนำกร 

สมำชิกสภำ  อบต. 
สมำชิกสภำ  อบต. 

เ่5-โ้้โ้แ5 
เ่้-็5่ใเโ่ 

๎ บຌำนกลำง฿ตຌ นำยรักษ์    ยันต์นำวำ 
นำยสณฑยำ  ตันญำศิริ 

สมำชิกสภำ  อบต. 
สมำชิกสภำ  อบต. 

เ่5-แ็ใไไ็แ 
เ่5-แ่ใใเแโ 

๏ บຌำนคลองวัดตรี นำยวัฒนะ   วิชยพัฒน์ 
นำยประสิทธิพร   กอสนำน 

สมำชิกสภำ  อบต. 
สมำชิกสภำ  อบต. 

เ่้-็ไโเ็5้ 
เ่ใ-แเ่โ้่ใ 

๐ บຌำนคำย 
นำงฐิติพร   กลิไนพิกุล 
นำยชัชวำล   สงสกุล 

สมำชิกสภำ  อบต. 
สมำชิกสภำ  อบต. 

เ่ไ-็โแโใเ้ 
เ่้-เ่ใไ่็ๆ 

๑ 
 

บຌำนวัดบสถ์ นำยพิษณุ   วงษ์ศิริ 
นำยก ำพล   ประสริฐลักษณำ 

รองประธำน  อบต. 
สมำชิกสภำ  อบต. 

เ่้-่โแแ็็็ 
เ่็-แแโ่้แแ 

๒ 
 

บຌำนบำงนๅ ำผึๅง นำงสำวกสุม   ตันฑพงษ์ 
นำยนฤพนธ์   ชัยพฤกษ์ 

ประธำนสภำ อบต. 
สมำชิกสภำ  อบต. 

เ่ๆ-ๆโ่5โแแ 
เ่5-โ้้้โ็ไ 

๓ 
 

บຌำนคลองสวนหมำก 
นำงสำวสุนี   ศรีจริญ 
นำงสำวคณำรัชต์   ชัยศำสตร์ 

สมำชิกสภำ  อบต. 
สมำชิกสภำ  อบต. 

เ่่-่็โเ5ใๆ 
เ่5-แ้เแไใแ 

 
         ิใี  ผูຌบริหารละสมาชิกสภาองคการบริหารสวนต าบล  จะครบวำระ฿นวันทีไ  12  

ดือน  ตุลำคม  พ.ศ. 2560 

        ิไี ครงสรຌางการจัดบงสวนราชการละการบริหารบุคคลขององค์การบริหารสวนต าบล 
                      ิ4.1ี  ระดับชัๅนองคกำรบริหำรสวนต ำบลรงหีบ  ปຓน องค์การบริหารสวน
ต าบลขนาดกลาง  มืไอวันทีไ  ๆ  ตุลาคม  โ55ใ  



                    ิ4.2ี  กำรจัดครงสรຌำงสวนรำชกำรขององค์กำรบริหำรสวนต ำบลรงหีบ  มี  5  
สวน  ประกอบดຌวย 
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 ส ำนักปลัด  มีหนຌำที ได ำนินงำนกี ไยวกับงำนธุรกำร  งำนบริหำรงำนทัไวเป  งำน
นยบำยละผน  งำนกฎหมำยละคดี  งำนปງองกันละบรรทำสำธำรณภัย  ละงำนพัฒนำชุมชนละ
สงสริมกำรทองทีไยว  

  กองคลัง  มีหนຌำทีได ำนินงำนกีไยวกับงำนกำรงิน  งำนบัญชี  งำนพัฒนำละจัดกใบ
รำยเดຌ  ละงำนทะบียนทรัพย์สินละพัสดุ 

  กองชำง  มีหนຌำทีได ำนินงำนกีไยวกับงำนกอสรຌำง  งำนออกบบละควบคุมอำคำร  
ละงำนประสำนสำธำรณูปภค 

  สวนกำรศึกษำ  ศำสนำละวัฒนธรรม  มีหนຌำทีได ำนินงำนกีไยวกับงำนบริหำรกำรศึกษำ 
งำนศำสนำละวัฒนธรรม  งำนนันทนำกำร  ละงำนกำรกีฬำ 

  สวนสำธำรณสุขละสิไงวดลຌอม  มีหนຌำทีได ำนินงำนกีไยวกับงำนอนำมัยละสิไงวดลຌอม  
ละงำนรักษำควำมสะอำดละควบคุมรค   

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

               

 

 

 

 

 

 

ปลัดองค์การบริหารสวนต าบลรงหีบ 
ินักบริหำรงำน  อบต.  ่ี 

ส านักงานปลัด 
ินักบริหารงาน  อบต. ๆี 

 
-  งำนบริหำรงำนทัไวเป 
-  งำนนยบำยละผน 
-  งำนกฎหมำยละคด ี
-  งำนปງองกันละบรรทำ 
   สำธำรณภัย 
-  งำนพัฒนำชุมชนละ 
   สงสริมกำรทองทีไยว 

กองคลัง 
 ินักบริหารงานคลัง ็ี 

 
-  งำนกำรงิน 
-  งำนบัญชี 
-  งำนพัฒนำละ 
   จัดกใบรำยเดຌ 
-  งำนทะบียน 
   ทรัพย์สินละพสัด ุ

กองชาง 
ินักบริหารชาง  ็ี 

 
-  งำนกอสรຌำง 
-  งำนออกบบละ 
   ควบคุมอำคำร 
-  งำนประสำน 
    สำธำรณูปภค 
-  งำนผังมือง 

สวนการศึกษาฯ 
ินักบริหารงานศึกษา  ๆี 

 
-  งำนบริหำรกำรศึกษำ 
-  งำนศำสนำ  ละ    
   วัฒนธรรม 
-  งำนนันทนำกำร 
-  งำนกำรกีฬำ 
 

สวนสาธารณสุขฯ 
นัิกบริหำรงำนสำธำรณสุข  ๆ  ี

 
-  งำนอนำมัยละ 
   สิไงวดลຌอม 
-  งำนรักษำควำม 
   สะอำดละควบคุม 
   รค 



                ิไ.ใี  อัตรำก ำลังพนักงำนสวนต ำบล  ลูกจຌำงประจ ำ  ละพนักงำนจຌำง  
องค์กำรบริหำรสวนต ำบลรงหีบ  ประกอบดຌวย 
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    พนักงานสวนต าบล  รวมทัๅงสิๅน  11  คน  ยกเดดังนีๅ 
       ส ำนักงำนปลัด    จ ำนวน   ็ คน 
       สวนกำรคลัง   จ ำนวน   1  คน 
       สวนยธำ   จ ำนวน   โ  คน 
       สวนกำรศึกษำ  จ ำนวน  แ คน 
       สวนสำธำรณสุข  จ ำนวน  เ คน 
  ลูกจຌางประจ า  รวมทัๅงสิๅน  1  คน  ยกเดดังนีๅ   
       ส ำนักปลัด     จ ำนวน   แ คน 
  พนักงานจางตามภารกิจ  รวมทัๅงสิๅน  6  คน  ยกเดຌดังนีๅ 
       ส ำนักงำนปลัด    จ ำนวน   ไ คน 
       กองคลัง   จ ำนวน   ใ  คน 
       กองชำง   จ ำนวน   1  คน 
       สวนกำรศึกษำ   จ ำนวน   2  คน 
       สวนสำธำรณสุข   จ ำนวน   -  คน 
  พนักงานจางทัไวเป  รวมทัๅงสิๅน  1  คน  ยกเดຌดังนีๅ 
       ส ำนักงำนปลัด    จ ำนวน   แ คน 
  พนักงานจางหมา  รวมทัๅงสิๅน  1  คน  ยกเดຌดังนีๅ 
       ส ำนักงำนปลัด    จ ำนวน   แ คน 

รำยชืไอพนักงำนสวนต ำบล  ลูกจຌำงประจ ำ  ละพนักงำนจຌำงองค์กำรบริหำรสวนต ำบลรงหีบ 
ตารางทีไ  5  สดงอัตราก าลังพนักงานสวนต าบลละพนักงานจางขององคการบริหารสวนต าบลรงหีบ 

สวน
ราชการ ชืไอ  -  สกุล ต าหนง ระดับ

ขัๅน 
วุฒิการศึกษา 

 
 
 
 
 
 

 
 

ส ำนักปลดั 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

พนักงำนสวนต ำบล 
1.  นำยพรชัย  ฿จพิไม 
โ.  นำงสิณณีำฏ  พิไมต 
3.  นำยศักรินทร์   ศรสีวัสดิ ่
๐.  นำงสำวอำภรณ์  กำญจนสันตศิักดิ่ 
๑.  นำงสำวจินตนำ  ศรีวงษ์ 
ๆ.  นำงสุกัญญำ  หลิมพลอย 
7.  นำงภรภัทร   ปำนนือง 

ลูกจຌำงประจ ำ 
แ.  นำงวิยดำ  พูลสวสัดิ ่

พนักงำนจຌำงตำมภำรกจิ 
แ.  นำยอภิรตัน์  ปດยมศักดิ่ศิริกลุ 
โ.  นำงสำวพัณณิตำ  กลอมเสยำสน ์
ใ.  นำงสำวกนกวรรณ   หลือบรศัมี 
๏.  นำยสุธน   คงประชำ 

พนักงำนจຌำงทัไวเป 
ํ. ํ.  นำยคงศักดิ่  ตรสีุวรรณ 

พนักงำนจຌำงหมำ 
     ํ. นำงวรรณี   ซลิๅม 

 
ปลัดองค์กำรบริหำรสวนต ำบล 
รองปลัดองค์กำรบริหำรสวนต ำบล 
หัวหนຌำส ำนักปลัด 
บุคลำกร 
จนท.วิครำะห์นยบำยละผน 
จຌำหนຌำทีไบริหำรงำนทัไวเป 
จຌำพนักงำนธุรกำร 
 
นักพัฒนำชุมชน 
 
 

ผูຌชวย จนท.วิครำะห์นยบำยละผน 
ผูຌชวยจຌำหนຌำธรุกำร 
ผูຌชวยจຌำหนຌำทีไบันทึกขຌอมลู 
พนักงำนขับรถยนต ์
 
นักกำรภำรรง 
 
มบຌำน 

 
8 
็ 
ๆ 
5 
5 
5 
โ 
 
- 
 
- 
- 
- 
- 
 
- 

 
- 

 
ปริญญำท 

  ปริญญำท 
ปริญญำท 

  ปริญญำตร ี
ประกำศนียบตัรบณัฑติ 
  ปริญญำท 
  ปริญญำตร ี
   
ปริญญำตร ี
   
  ปริญญำตร ี
  ปริญญำตร ี
  ปวส. 
 ปวช. 
 
 ป.ๆ 
 
ม.ใ 



-โเ- 
ตารางทีไ 5 สดงอัตราก าลังพนักงานสวนต าบลละพนักงานจางขององคการบริหารสวนต าบลรงหีบิตอี 

 
       ิ5ี  บทบาทละอ านาจหนຌาทีไขององค์การบริหารสวนต าบล 
               องค์กำรบริหำรสวนต ำบล  มีอ ำนำจหนຌำทีไตำมพระรำชบัญญัติสภำต ำบลละ

องค์กำรบริหำรสวนต ำบล  พ.ศ. 2537  ละทีไกຌเขพิไมติมจนถึงฉบับปัจจุบัน  ดังนีๅ 
  มาตรา 66  องค์กำรบริหำรสวนต ำบลมีอ ำนำจหนຌำทีไ฿นกำรพัฒนำต ำบลทัๅง฿นดຌำนศรษฐกิจ  
สังคม  ละวัฒนธรรม 
  มาตรา 67  ภำย฿ตຌบังคับกฎหมำย  องค์กำรบริหำรสวนต ำบล  มีหนຌำทีไตຌองท ำ฿นขต
องค์กำรบริหำรสวนต ำบล  ดังตอเปนีๅ 

(1) จัด฿หຌมีละบ ำรุงรักษำทำงนๅ ำละทำงบก 
(2) รักษำควำมสะอำดของถนน  ทำงนๅ ำ  ทำงดิน  ละทีไสำธำรณะรวมทัๅงก ำจัดมูลฝอยละสิไง

ปฏิกูล 
(3) ปງองกันรคละระงับรคติดตอ 
(4) ปງองกันละบรรทำสำธำรณภัย 
(5) สงสริมกำรศึกษำ  ศำสนำ  ละวัฒนธรรม 

สวน
ราชการ ชืไอ  -  สกุล ต าหนง ระดับ

ขัๅน 
วุฒิการศึกษา 

กองคลัง 

พนักงำนสวนต ำบล 
1.               –วำง- 
โ.  นำยกฤษฎำ  ศรีมำลัย 

พนักงำนจຌำงตำมภำรกิจ 
ํ.  นำงสำวณัฐชยำ  รัตนศรศีุภกำนต์ 
โ.  นำงสำวศศิประภำ สังจังวำง 
ใ.  นำงสำวณัฐวิภำ  ค ำปງอม 

 
ผูຌอ ำนวยกำรกองคลัง 
จຌำหนຌำทีไพัสดุ 
 
ผูຌชวยจຌำหนຌำทีไกำรงินละบัญชี 
ผูຌชวยจຌำหนຌำทีไจัดกใบรำยเดຌ 
ผูຌชวยจຌำหนຌำทีไพัสดุ 

 
็ 
ไ 
 
- 
- 
- 

 
- 

ปวช. 
 
ปริญญำตรี 
ปริญญำตรี 
ปวส. 

กองชำง 

พนักงำนสวนต ำบล 
ํ. นำยธนกฤต   ภำรัศมี 
โ. นำยณัฐพล   มีมุข 

พนักงำนจຌำงหมำ 
แ. นำยพรຌอมพงษ์ ติดตระกูลชัย 

 
ผูຌอ ำนวยกำรกองชำง 
นำยชำงยธำ 

 
็ 

ๆ ว 
 

- 

 
ปริญญำตรี 
ปวส. 
 
ปริญญำตรี 

สวน
กำรศึกษำ 

พนักงำนสวนต ำบล 
1.  นำงสำวสุชำดำ  มีนคร 

พนักงำนจຌำงตำมภำรกิจ 
แ.นำงสำวสุพัตรำ  พวงจันทร์ 
โ.นำยอ ำพล  หอสกุล   

 
ครูผูຌดูลดใก 
 
ผูຌชวยครูผูຌดูลดใก 
ผูຌชวยจຌำหนຌำทีไธุรกำร 

 
คศ. แ 

 
- 
- 

 
ปริญญำตรี 
 
ปริญญำตรี 
ปริญญำตรี 

สวน
สำธำรณสุข 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 
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(6) สงสริมกำรพัฒนำสตรี  ดใก  ยำวชน  ผูຌสูงอำยุ  ผูຌพิกำร 
(7) คุຌมครอง  ดูล  ละบ ำรุงรักษำทรัพยำกรธรรมชำติละสิไงวดลຌอม 
(8) บ ำรุงรักษำศิลปะ  จำรีตประพณี  ภูมิปัญญำทຌองถิไน  ละวัฒนธรรมอันดีของทຌองถิไน  
(9) ปฏิบัติหนຌำทีไอืไนตำมทีไทำงรำชกำรมอบหมำยดยจัดสรรงบประมำณหรือบุคคลำกร฿หຌ

ตำมควำมจ ำปຓนละสมควร 
  มาตรา 68  ภำย฿ตຌบังคับกฎหมำย  องค์กำรบริหำรสวนต ำบลอำจจัดท ำกิจกรรม฿นขต
องค์กำรบริหำรสวนต ำบล  ดังตอเปนีๅ 

(1) ฿หຌมีนๅ ำพืไอกำรอุปภค  บริภค  ละกำรกษตร 
(2) ฿หຌมีละบ ำรุงกำรเฟฟງำหรือสงสวำงดยวิธีอืไน 
(3) จัด฿หຌมีละบ ำรุงรักษำทำงระบำยนๅ ำ 
(4) ฿หຌมีละบ ำรุงสถำนทีไประชุม  กำรกีฬำ  กำรพักผอนหยอน฿จละสวนสำธำรณะ 
(5) ฿หຌมีละสงสริมกลุมกษตรกรละกิจกำรสหกรณ์ 
(6) สงสริม฿หຌมีอุตสำหกรรม฿นครอบครัว 
(7) บ ำรุงละสงสริมกำรประกอบอำชีพ 
(8) กำรคุຌมครองดูลละรักษำทรัพย์สินอันปຓนสำธำรณะสมบัติของผนดิน 
(9) หำผลประยชน์จำกทรัพย์สินขององค์กำรบริหำรสวนต ำบล 
(10)  ฿หຌมีตลำด  ทำทียบรือ  ละทำขຌำม 
(11)  กิจกำรกีไยวกับกำรพำณิชย์ 
(12)  กำรทองทีไยว 
(13)  กำรผังมือง 
องค์กำรบริหำรสวนต ำบล  มีอ ำนำจหนຌำทีไตำมพระรำชบัญญัติก ำหนดผนละขัๅนตอนกำร 

กระจำยอ ำนำจ฿หຌกองค์กรปกครองสวนทຌองถิไน  พ.ศ. 2542  ดังนีๅ 
  มาตรา 16  องค์กำรบริหำรสวนต ำบล  มีอ ำนำจละหนຌำทีไ฿นกำรจัดระบบบริกำรสำธำรณะ
พืไอประยชน์ของประชำชน฿นทຌองถิไนของตนองดังนีๅ 

(1) กำรจัดท ำผนพัฒนำทຌองถิไนของตนอง 
(2) กำรจัด฿หຌมีละบ ำรุงรักษำทำงบก  ทำงนๅ ำ  ละทีไจอดรถ 
(3) กำรจัด฿หຌมีละควบคุมตลำด  ทำทียบรือ  ทำขຌำม  ละทีไจอดรถ 
(4) กำรสำธำรณูปภคละกำรกอสรຌำงอืไน โ 
(5) กำรสำธำรณูปกำร 
(6) กำรสงสริม  กำรฝຄก  ละประกอบอำชีพ 
(7) กำรพำณิชย์  ละกำรสงสริมกำรลงทุน 
(8) กำรสงสริมกำรทองทีไยว 
(9) กำรจัดกำรศึกษำ 
(10)  กำรสังคมสงครำะห์ 
(11)  กำรบ ำรุงรักษำศิลปะ  จำรีตประพณี  ภูมิปัญญำทຌองถิไน  ละวัฒนธรรมอันดีของ 

 ทຌองถิไน 
(12)  กำรบ ำรุงหลงชุมชนออัดละกำรจัดกำรกีไยวทีไอยูอำศัย 
(13)  กำรจัด฿หຌมีกำรบ ำรุงรักษำสถำนทีไพักผอนหยอน฿จ 
(14)  กำรสงสริมกำรกีฬำ 
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(15)  กำรสงสริมประชำธิปเตย  ควำมสมอภำค  ละสิทธิสรีของประชำชน 
(16)  สงสริมกำรมีสวนรวมของรำษฎร฿นกำรพัฒนำทຌองถิไน 
(17)  กำรรักษำควำมสะอำดละควำมปຓนระบียบรียบรຌอยของบຌำนมือง 
(18)  กำรก ำจัดมูลฝอย  สิไงปฏิกูล  ละนๅ ำสีย 
(19)  กำรสำธำรณสุข  กำรอนำมัยครอบครัว  ละกำรรักษำพยำบำล 
(20)  กำรจัด฿หຌมีละควบคุมสุสำนละฌำปนสถำน 
(21)  กำรควบคุมกำรลีๅยงสัตว์ 
(22)  กำรจัด฿หຌมีละควบคุมกำรฆำสัตว์ 
(23)  กำรรักษำควำมปลอดภัย  ควำมปຓนระบียบรียบรຌอย  ละกำรอนำมัยรงมหรสพ        

 ละสถำนทีไอืไน โ 
(24)  กำรจัดกำร กำรบ ำรุงรักษำ  ละกำร฿ชຌประยชน์จำกปຆำเมຌ  ทีไดิน ทรัพยำกรธรรมชำติ   

 ละสิไงวดลຌอม 
(25)  กำรผังมือง 
(26)  กำรขนสงละกำรวิศวกรรมจรำจร 
(27)  กำรดูลรักษำทีไสำธำรณะ 
(28)  กำรควบคุมอำคำร 
(29)  กำรปງองกันละบรรทำสำธำรณภัย 
(30)  กำรรักษำควำมสงบรียบรຌอย  กำรสงสริมละสนับสนุนกำรปງองกันละรักษำควำม    

                             ปลอดภัย฿นชีวิตละทรัพย์สิน 
(31)  กิจกำรอืไน฿ดทีไปຓนผลประยชน์ของประชำชน฿นทຌองถิไนตำมทีไคณะกรรมกำรประกำศ 

 ก ำหนด 
2.2.2  งบประมาณ 

รำยรับ  –  รำยจำย  ขององค์กำรบริหำรสวนต ำบลรงหีบ  ฿นปงบประมำณทีไผำนมำ
ปรียบทียบยຌอนหลัง  3  ป  รำยละอียดปรำกฏตำมตำรำงทีไ  ๆ  ุ  ็  ละ  ่ 

ตารางทีไ  ๆ    สดงประมาณการรายรับ  -  รายจาย  ยຌอนหลัง  ใ  ป 
 

 

 
 
 
 
 

รายรับ ป โ555 ป โ55ๆ ป โ557 

ประมำณกำรรำยรับ ํๆุ์์เุ์์์.เเ   แ5ุเเเุเเเ.เเ   แ5ุ5เเุเเเ.เเ   
รำยรับจริง 13ุๆุ้่้ๆ็.เๆ 12,495ุ308.01 แๆุ5ๆๆุแแ็.ใโ 
ประมำณกำรรำยจำย ํๆุ์์เุ์์์.เเ   แ5ุเเเุเเเ.เเ   แ5ุเเเุเเเ.เเ   
รำยจำยจริง 13,637,721.49 10,905,739.85 แใุ่ไุ้โไ5.5แ 
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ตารางทีไ  ็    สดงประมาณการรายรับยຌอนหลัง  ใ  ป 

 
 
 
 
 
 

 

รายรับ ป โ555 ป โ556 ป โ557 

ก. รายเดภาษีอากร 
    1.  หมวดภำษีอำกร 

1.1  ภำษีบ ำรุงทองทีไ 
1.2  ภำษีรงรือนละทีไดิน 
1.3  ภำษีปำย 
1.4  ภำษีสุรำ 
1.5  ภำษีสรรพสำมิต 
1.6  ภำษีมูลคำพิไม 
1.6  ภำษีมูลคำพิไมตำมกฎหมำยทຌองถิไน ิแ฿น้ี 
1.7  ภำษีคำธรรมนียมรถยนตละลอลืไอน 
1.8  ภำษีคำธรรมนียมกำรจดทะบียนสิทธิ 
       ละนิติกรรมกีไยวกับทีไดิน 

      1.9  ภำษีธุรกิจฉพำะ 
1.10  อำกรประมง 
1.1แ  คำภำคหลวงร 

      1.1โ  คำภำคหลวงปตรลียม 
      1.1ใ  คำภำคหลวงเมຌ 
      แ.แไภำษีจัดสรรอืไนโนอกหนือจำกรำยกำรขຌำงตຌน 
ข. รายเดทีไเม฿ชภาษีอากร 
     1.  หมวดคำธรรมนียมคำปรับละ฿บอนุญำต 
           1.1  คำธรรมนียมสิทธิกใบขนมูลฝอยละ 

          คำธรรมนียมกำรกใบขนขยะ 
   1.2  คำธรรมนียม฿นกำรออกหนังสือรับรอง     

                  กำรจຌงสถำนทีไจ ำหนำยหรือสะสมอำหำร 
   1.3  คำปรับกำรผิดสัญญำ 
   1.4  คำ฿บอนุญำตประกอบกำรคຌำส ำหรับ
กิจกำรทีไปຓนอันตรำยตอสุขภำพ 
 

 
 

ๆใุ381.35 
113,734.00 

6,600.00 
586,084.68 

1,412,761.31 
5,034,048.89 
1ุแแ5ุ5เๆ.้็ 

- 
535,923.00 

 
34,768.78 

- 
35,975.59 
32,221.88 

- 
โเ5.ๆไ 

 
30,906.00 

 
- 

650- 
 

25ุๆเๆ.เเ- 
4ุๆ5เ.เเ- 

 
 

ๆุ้942.27 
90,494.00 

7ุไเเ.00 
642,344.06 

1ุแ5ไ,350.47 
5,499,220.67 

1ุใ้โุๆใไ.เ็ 
- 

346,575.00 
 

50,516.59 
- 

16,470.42 
33,872.52 

- 
90,157.98 

 
74ุ่ๆเ.เเ 
72ุ่ไเ.เเ 

- 
270.00- 

- 
- 

1ุ็5เ.เเ- 

 
 

ๆุ่แแ้.็แ 
แ็โุโ็็.เเ 

แ5ุโเเ.เเ 
ๆ5ๆุแแโ.้แ 

แุไใไุไใโ.โไ 
็ุแโเุ่แใ.ใใ 
แุ็เุ่5ๆ่.ๆเ 

 
ใ้โุแ้ไ.เเ 

- 
ๆ็ุเใๆ.5แ 

- 
แุ่่เ้.็โ 
5ุ้เ5แ.็ไ 

- 
็เุ5ไ็.เเ 

- 
โแเุ้5โ.เเ 

ุ้่โ่เ.เเ 
- 

โเเ- 
- 

 
โุๆเเ.เเ 
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ตารางทีไ  ็    สดงประมาณการรายรับยຌอนหลัง  ใ  ป  ิตอี 

 
 
 
 
 

รายรับ ป โ555 ป โ556 ป โ557 

   1.5  คำธรรมนียมกิจกำรทีไปຓนอันตรำย 
          ตอสุขภำพ 

      2.  หมวดรำยเดจำกทรัพยสิน 
   2.1  ดอกบีๅยงินฝำกธนำคำร 
   2.2  คำชำหรือคำบริกำรสถำนทีไ 
   2.3  รำยเดຌจำกทรัพย์สินอืไน โ นอกหนือจำก 

                  รำยกำรขຌำงตຌน 
      3.  หมวดรำยเดจำกสำธำรณูปภคละกำรพำณิชย 

   3.1  คำนๅ ำประปำ 
      4.  หมวดรำยเดบใดตลใด 
           4.1  คำขำยบบปลน 
           4.2  งินทีไมีผูຌอุทิศ฿หຌ 

  4.3  รำยเดบใดตลใดอืไนโ 
      5.  หมวดรำยเดຌจำกทุน 

  5.แ  คำขำยตลำด  
  ค. งินชวยหลือ 
    1.  หมวดงินอุดหนุน 
         แ.แ  งินอุดหนุนทัไวเปพืไอด ำนินกำรตำมอ ำนำจ 
                หนຌำทีไละภำรกิจถำยอนลือกท ำ 
         แ.โ  งินอุดหนุนดຌำนกำรศึกษำ 
         แ.ใ   งินอุดหนุนฉพำะกิจจำกกระทรวง
สำธำรณสุข 
         1.3  ฉพำะกิจจำกกรมสงสริมกำรปกครอง 
                ทຌองถิไน 
         1.4  งินอุดหนุนฉพำะกิจอืไน โ นอกหนือจำก
รำยกำรขຌำงตຌน 
  ง.  รายรับอืไน โ 
         1.  งินทีไจำยขำดจำกงินสะสม ิงินสะสมี 
         โ.  อืไน โ 
 

- 
 
 

- 
1ุไเเ.เเ 

100ุใ55.้็ 
 

 
- 

 
100,100.00 

- 
765.00 

 
- 

 
 

ไุไ้ไุโโ่.เเ 
 

235,551.00 
- 

 
4ุ็ๆ5ุแโใ.5่ 

 
10ุเเเ.เเ 

 
 
1ุ5ไๆุ็ๆ้.เเ 

- 

- 
 
 

- 
800.00 

149,452.96 
 
 

- 
 

6ุ400.00 
- 

3ุ้เเ.00 
 

- 
 
 

2,897,917.00 
 

300ุไ็่.ใโ 
- 

 
8ุโแุ้เ5่.ๆ้ 
 

- 
 
 

ๆุ้5ใ.ไ็ 
ใๆแุๆไ่.ใ5 

- 
 
 

- 
่เเ.เเ 

แ5แุๆ้เ.แๆ 
 
 

- 
 

้5ุๆเเ.เเ- 
 

ุ่้้ไโ.เเ 
 

- 
 
 

แุใ็็ุ่ๆ้.เเ 
 

โ้โุ5้เ.เเ 
แ็เุเเเ.เเ 

 
ใุแุ่่ๆแแ.เเ 
 

- 
 
 

ๆ้็ุเเเ.เเ 
- 
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ตารางทีไ  ่   สดงประมาณการรายจายยอนหลัง  3  ป  ิตอี                                                        
 

 
 
 
 
 

ดຌาน / ผนงาน ป โ555 ป โ556 ป โ557 

รายจายงบกลาง 
-  งินสมทบกองทุนบ ำหนใจบ ำนำญขຌำรำชกำรสวน
ทຌองถิไน  ิก.บ.ท.ี 
-  งินสมทบทุนกองทุนประกันสังคม 
-  งินชวยหลืองบประมำณรำยจำยฉพำะกำร 
   สถำนธนำนุบำล 
- รำยจำยงบกลำงอืไน โ นอกหนือจำกรำยกำรขຌำงตຌน 
รายจายประจ า 
-  งินดือน 
-  คำจຌำงประจ ำ 
-  คำจຌำงชัไวครำว 
-  คำตอบทน 
-  คำ฿ชຌสอย 
-  คำวัสดุ 
-  คำสำธำรณูปภค 
-  งินอุดหนุน 
-  รำยจำยประจ ำอืไน โ นอกหนือจำกรำยกำรขຌำงตຌน 
รายจายพืไอการลงทุน 
-  คำครุภัณฑ์ 
-  คำทีไดินละสิไงปลูกสรຌำง 
-  จำยจำกงินอุดหนุนฉพำะกิจ 
-  งินอุดหนุนองค์กรปกครองสวนทຌองถิไน 
-  งินอุดหนุนสวนรำชกำร 
-  งินอุดหนุนอกชน 
จำยจำกงินสะสม 
-  จำยจำกงินกูຌ 
-  รำยจำยพืไอกำรลงทุนอืไน โ  นอกหนือจำกรำยกำร
ขຌำงตຌน 
 

 
85,000.00 

 
87,663.00 

- 
 

แุใเ็ุ้5เ.เเ 
 

โุแๆ5ุแเเ.็5 
แไแุใๆเ.เเ 
็ๆุ้ใโเ.เเ 

โุๆ็ๆุเแโ.5เ 
โุเุ้้่้ไ.ไเ 
แุแใ็ุ่โ5.็เ 

แ้แุ5้เ.ๆ็ 
แุเ่ๆุ็5โ.แ้ 

ๆุ้่5โ.โ่ 
 

ไใ5ุโเเ.เเ 
แุใ่ไุโเเ.เเ 
ไุ้ใุ่5่5.5่ 

 
 
 

แุ5ไๆุ็ๆ้.เเ 
- 
- 

 
้เุเเเ.เเ 

 
็แุ้โเ.เเ 
ใใุ่55เ.เเ 

 
 
 

แุ่็ๆุไ5้.ใ5 
แๆ็ุแ5โ.โๆ 

แุเๆแุใโเ.00 
โุๆโใุเไ5.แ่ 
โุใเเุ็้โ.็้ 
แุเใุ่แ้ไ.่โ 

แ้็ุแ5เ.ไ5 
้55ุโเเ.เเ 

 
 
68ุใแเ.เเ 
แแ็ุๆไ5.เเ 
ๆุ็ไใุ้แ่.ๆ้ 
 
 
 
5ๆุ้โใ้.็เ 
 
โุเุ้่่่้.โ5 

 
้เุเเเ.00 

 
็ุ้้โเ.เเ 

- 
 

โ็็ุ5เเ.เเ 
 
ไุ่5ุ้5โ5.็ใ 
แ่เุเเเ.เเ 
ุ้้้เเเ.เเ 
ใไ5ุๆแแ.5เ 

ใุเเุ่แแโ.ไโ 
้ๆุ้เโ่.็้ 
ใไุ้5ๆใ.เ็ 

 
 
 
ๆไโุแไไ.เเ 
ๆแโุเเเ.เเ 

 
ใเุเเเ.เเ 

แุโ็ุ่โเเ.เเ 
โ็เุเเเ.เเ 

 
 

แุ้็เ.เเ 
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 2.2.3  ครืไองมือละอุปกรณ์ตาง โ   
แี  รถยนต์กระบะ โ ประตู   จ ำนวน  2 คัน 
โี  รถจักรยำนยนต์   จ ำนวน  2 คัน 

 ใี  คอมพิวตอร์    จ ำนวน  14 ครืไอง 
 ไี  คอมพิวตอร์(นຍตบุຍค)   จ ำนวน  2 ครืไอง 
 5ี ครืไองพิมพ์ดีด    จ ำนวน  1 ครืไอง  
 ๆี  ครืไองถำยอกสำร   จ ำนวน  2 ครืไอง  
 ็ี  ครืไองพนหมอกควัน   จ ำนวน  2 ตัว 
 ่ี  ลຌอวัดระยะ    จ ำนวน  1 ตัว 
 ้ี  กลຌองถำยรูป    จ ำนวน  3 ครืไอง 

*  ข้อมGลเมE่อ  ตFลาคม  2557 

2.3  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ ิPositioningี ของ อปท. 
กำรก ำหนดต ำหนงจุดยืนทำงยุทธศำสตร์ ิPositioningี ขององค์กำรบริหำรสวนต ำบล    

รงหีบ ตำมผนพัฒนำจังหวัดสมุทรสงครำม  ผนพัฒนำขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน฿นขตจังหวัด
สมุทรสงครำม ละผนพัฒนำสำมปขององค์กำรบริหำรสวนต ำบลรงหีบ ดยนຌนรืไอง ดังนีๅ 

 ิ1ี  นยบายดຌานครงสรຌางพืๅนฐาน 
        ด ำนินกำรพัฒนำปรับปรุงดຌำนครงสรຌำงพืๅนฐำน฿หຌสอดคลຌองกับกำรขยำยตัวทำงดຌำน
ศรษฐกิจ  ตำมตละพืๅนทีไอยำงมีประสิทธิภำพ  ชน  กำรพัฒนำ฿หຌปຓนถนนปลอดฝุຆนทุกสຌนทำง  พัฒนำ
ระบบสำธำรณะ   
        (1.1)  สงสริมกำรพัฒนำครงสรຌำงพืๅนฐำนครือขำยคมนำคมขนสง  บนพืๅนฐำนของ
กำรกืๅอหนุนกำรผลิตละควำมสะดวกรวดรใวของประชำชน 
        ิแ.โี  พัฒนำครงสรຌำงพืๅนฐำน  พืไอคุณภำพชีวิตทีไดีของประชำชน 
        ิแ.ใี  พัฒนำหลงนๅ ำ  พืไอกำรอุปภคบริภค  ละพืไอกำรกษตร฿หຌทัไวถึงละ
พียงพอ  

ิโี  นยบายดຌานการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม 
        ด ำนินกำรสงสริม฿หຌทຌองถิไนปຓนศูนย์กลำงของกำรพัฒนำละรียนรูຌ  สงสริมสนับสนุน
งบประมำณ฿หຌกับศูนย์พัฒนำดใกลใกละกำรศึกษำ฿นขต อบต. ปลูกฝังวัฒนธรรมทีไดี  นิยมเทย  คำรพ
ผูຌสูงอำยุ  สงสริมภูมิปัญญำทຌองถิไน 
        ิโ.แี  สนับสนุนกำรปฏิรูปกำรศึกษำตำมจตนำรมณ์หงพระรำชบัญญัติกำรศึกษำ
หงชำติอันมีปรัชญำพัฒนำมนุษย์฿หຌมีควำมสมบูรณ์ทัๅงทำงดຌำนสติปัญญำ  คุณธรรม  จริยธรรมละวัฒนธรรม
฿นกำรด ำรงชีวิต  รวมทัๅงกำรขยำยอกำสทำงกำรศึกษำตำมภำรกิจกำรถำยอน 
        ิโ.โี  ส ง สริมชุมชนทຌองถิไน฿นกำรอนุรักษ์   ฟຕนฟูประพณี  ภูมิปั ญญำละ
ศิลปะวัฒนธรรมอันดีงำม 
       ิโ.ใี  พัฒนำหลงวัฒนธรรม  ศิลปวัตถุละบรำณสถำน฿หຌปຓนหลงรียนรูຌ 
 
 
 



-27- 
 ิใี  นยบายดຌานศรษฐกิจ 

        ด ำนินกำรสนับสนุนกำรพัฒนำดຌำนกำรกษตร  ดย฿ชຌศรษฐกิจพอพียงปຓนพืๅนฐำน  
สงสริม฿หຌมีกำรปรรูปผลิตภัณฑ์ทำงดຌำนกำรกษตร  สงสริมกำรกษตรอยำงยัไงยืน  สงสริมอำชีพละพิไม
รำยเดຌ฿หຌกับประชำชน  สงสริม฿หຌกับผูຌน ำ   จัดกำรศึกษำอบรมดูงำนพืไอพิไมทักษะ฿นกำรพัฒนำดຌำน
กำรกษตร฿หຌขຌมขใง 
        (3.1)  สงสริมกำรสรຌำงอำชีพละสรຌำงรำยเดຌ฿หຌกับครอบครัวละชุมชนทุกระดับตำม
นวพระรำชด ำริละศักยภำพของชุมชน 
        ิใ.โี  สนับสนุน฿หຌมีกำรจัดตัๅงตลำดกลำงหรือศูนย์จ ำหนำยสินคຌำรຌำนคຌำชุมชน  สินคຌำ
กษตรกร  สินคຌำหนึไงต ำบลหนึไงผลิตภัณฑ์ 
        ิใ.ใี  สงสริมผลิตภัณฑ์กษตรละกษตรอุตสำหกรรม 
        ิใ.ไี  สงสริมผลิตภัณฑ์สินคຌำภูมิปัญญำทຌองถิไน  พืไอพิไมทักษะกำรผลิตสินคຌำของ
ต ำบลรงหีบ 
        ิใ.5ี  สงสริมกำรท ำกษตรผสมผสำนละกษตรอินทรีย์  รวมทัๅงกระบวนกำรรียนรูຌ
กกษตรกร  สริมสรຌำงควำมรูຌควำมขຌำ฿จดຌำนวิชำกำรละทคนลยีทำงกำรกษตร 

 ิไี  นยบายดຌานสังคม 
        ด ำนินกำรดຌำนกำรปງองกันรักษำสุขภำพอนำมัยของประชำชน  สงสริมควำมรูຌควำม
ขຌำ฿จถึงพิษภัยยำสพติด  ละลดปัญหำกำรติดยำสพติด  ดูลชวยหลือผูຌสูงอำยุ  คนพิกำรละผูຌยำกเรຌ  
สงสริมบริกำรสำธำรณสุขขัๅนพืๅนฐำนกประชำชน  สงสริมควำมขຌมขใงของประชำชน฿นกำรพัฒนำ
ครอบครัว   
        ิไ.แี  สนับสนุนงำนดຌำนกำรปງองกันละกຌเขปัญหำยำสพติดทุกรูปบบ 
        (4.2)  สงสริมคุณภำพชีวิตของประชำชน฿หຌมีควำมปลอดภัย฿นชีวิตละทรัพย์สินดย
ประชำชนมีสวนรวม 
        ิไ.ใี  สนับสนุนกำรด ำนินงำนดຌำนสำธำรณสุขมูลฐำน  สรຌำงสุขภำวะทีไดีกประชำชน
ดย฿หຌชุมชนมีสวนรวม฿นกำรด ำนินงำน 
        ิไ.ไี  สนับสนุนกำรสงสริมงำนสำธำรณสุขตำมนยบำยรัฐบำลละภำรกิจถำยอน 
        ิไ.5ี  สงสริมกิจกรรมกีฬำชุมชนละยำวชนทุกระดับ 
        ิไ.ๆี  สงสริม฿หຌมีสถำนทีไส ำหรับกำรออกก ำลังกำย  ละสถำนทีไส ำหรับกำรขงขัน
กีฬำกยำวชนละประชำชนทัไวเป 
  ิ5ี  นยบายดຌานทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม 
           ด ำนินกำรดຌำนบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติละสิไงวดลຌอม  ด ำนินกำรพัฒนำ
หลงนๅ ำ  ดยขุดลอกคลองทีได ำนินกำรดยชุมชนรวมกับ อบต.  ฿หຌคงรักษำสภำพวดลຌอมทีไดี  ปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ละดูลทรัพยำกรตำมธรรมชำติละพัฒนำสองขຌำงทำง฿หຌสวยงำม  สนับสนุนครงกำรตำมพระรำช
สำวนีย์ 
        (5.1) สงสริมกำรสรຌำงจิตส ำนึกของประชำชน฿นกำรรักษำทรัพยำกรธรรมชำติละ
สิไงวดลຌอมอยำงถูกวิธีละมีสวนรวม฿นกำรฝງำระวัง  ปງองกัน 
        ิ5.โี  สงสริมกำรกຌเขปญัหำนๅ ำนำสีย฿นคูคลองละหลงนๅ ำธรรมชำติ฿หຌคืนสูสภำพ
ละ฿หຌ฿ชຌประยชน์เดຌมำกทีไสุด 
        ิ5.ใี  สงสริม฿หຌมีกำรควบคุมก ำจัดมลภำวะปัญหำสิไงวดลຌอมดย฿หຌประชำชนมีสวน
รวมกำรควบคุมละก ำจัดมลภำวะทีไมีผลตอสุขภำพอนำมัยละคุณภำพชีวิตของประชำชน 
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  ิๆี  นยบายดຌานการมืองการบริหาร 
        ด ำนินกำรสนับสนุนสังคม฿หຌขຌมขใง  พัฒนำระบบกำรมืองกำรปกครอง฿หຌมีควำม
ปรง฿ส   มีควำมปຓนธรรมสำมำรถตรวจสอบเดຌ  สริมสรຌำงสรຌำงควำมขຌมขใงพัฒนำกระบวนกำรละวิถี
ประชำธิปเตย  ปรับปรุงพนักงำน฿หຌมีกำรปฏิบัติงำนอยำงมีประสิทธิภำพละปรง฿ส  ปรับปรุงกำรบริหำรงำน
฿หຌกับประชำชน 
        ิๆ.แี  สนับสนุนกำรด ำนินงำนตำมนยบำยของรัฐบำล  ดยกำรประสำนนยบำยละ
งบประมำณของรัฐบำล฿นกำรพัฒนำต ำบลรงหีบ฿หຌกิดประยชน์สูงสุด 
        ิๆ.โี  ประสำนงำน฿หຌควำมรวมมือกับหนวยรำชกำรละองค์กรปกครองสวนทຌองถิไนทุก
ระดับ 
        ิๆ.ใี  สงสริมกำรมีสวนรวมของประชำชนหรือประชำคม฿นกำรบริกำรงำนพืไอ฿หຌมีกำร
พัฒนำอยำงปຓนระบบละยัไงยืน 
        ิๆ.ไี  พัฒนำบุคลำกรทุกระดับ฿หຌมีกำรรียนรูຌอยำงตอนืไองละสริมสรຌำงคุณธรรม
จริยธรรมของขຌำรำชกำรตลอดจนประชำชน฿นทຌองถิไน 
        ิๆ.5ี  ฿ชຌหลักธรรมำภิบำล฿นกำรบริหำรจัดกำร  พืไอ฿หຌองค์กรปกครองสวนทຌองถิไนมี
ควำมปรง฿สตรวจสอบเดຌละประชำชนเดຌรับประยชน์สูงสุด 

        ิๆ.ๆี  พัฒนำบุคลำกรพนักงำนขຌำรำชกำร  ฿หຌมีทัศนคติทีไอืๅอตอกำรบริกำรประชำชน 
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บททีไ  ใ ผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารสวนต าบลรงหีบ พ.ศ.โ55้–พ.ศ.โ5ๆใ 
 

 
3.1   กรอบนวคิด฿นการจัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาทຌองถิไน 

       ใ.แ.แ  นวทางการพัฒนาประทศทีไส าคัญ ของ คสช. 
นຌอมน ำยุทธศำสตร์พระรำชทำน ละปรัชญำศรษฐกิจพอพียงของพระบำทสมดใจพระ

จຌำอยูหัว มำปຓนนวทำง฿นกำรปฏิบัติ คือ ขຌำ฿จ ขຌำถึง ละพัฒนำ ดຌวยควำมมีหตุผล พอประมำณ มี
ภูมิคุຌมกันทีไดี ภำย฿ตຌงืไอนเขควำมรูຌคูคุณธรรม 

ควำมส ำคัญของกำรพัฒนำประทศ  ตຌองมีกำรพัฒนำบบองค์รวม ยึดคนปຓนศูนย์กลำงกำร
พัฒนำ ดยตຌองสรຌำงควำมสมดุลทัๅงคน ศรษฐกิจ ละสิไงวดลຌอม ภำย฿ตຌกำรบริหำรควำมสีไยงทีไพรຌอมละ
พียงพอ 

ส ำหรับคุณภำพของคนเทยจะดีขึๅน ถຌำหำกรำท ำเดຌอยำงนัๅน จะมีหลักประกันควำมมัไนคงทำง
ศรษฐกิจสังคมทีไหลำกหลำย มีควำมยำกจนลดลง ตຌอง฿หຌควำมส ำคัญกับกำรพัฒนำคุณภำพคนละสังคมปຓน
อยำงรก กำรสรຌำงควำมปลอดภัย฿นชีวิตละทรัพย์สิน ละควำมปรง฿ส฿นกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ รวมทัๅง
กำรสนับสนุน฿หຌกิดกำรขงขันทีไปຓนธรรม ละกำรกระจำยผลประยชน์จำกกำรพัฒนำ พืไอลดควำมหลืไอม
ลๅ ำ฿นสังคมเทย 

ส ำหรับวิสัยทัศน์ คสช. เดຌก ำหนดเวຌตำมผนพัฒนำศรษฐกิจละสังคมหงชำติฉบับทีไ 11 
คือ สังคมจะตຌองอยูรวมกันอยำงมีควำมสุข ควำมสมอภำค ปຓนธรรม ละมีภูมิคุຌมกันตอกำรปลีไยนปลง 
ส ำหรับ 

ใ.แ.โ  ยุทธศาสตร์หลักทีไ คสช. ยึดถือป็นนวทาง฿นปัจจุบัน มีทัๅงหมด ้ ดຌาน ดังนีๅ 
1. ยุทธศำสตร์กำรสรຌำงควำมปຓนธรรม฿นสังคม 
2. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำคนสูสังคมหงกำรรียนรูຌตลอดชีวิตอยำงยัไงยืน 
3. ยุทธศำสตร์สรຌำงควำมขຌมขใงภำคกำรกษตร ควำมมัไนคงของอำหำรละพลังงำน 
4. ยุทธศำสตร์กำรปรับครงสรຌำงศรษฐกิจสูกำรติบตอยำงมีคุณภำพละยัไงยืน 
5. ยุทธศำสตร์กำรสรຌำงควำมชืไอมยงกับประทศ฿นภูมิภำคพืไอควำมมัไนคงทำงศรษฐกิจ
ละสังคม 
6. ยุทธศำสตร์กำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติละสิไงวดลຌอมอยำงยัไงยืน 

                7. ยุทธศำสตร์฿นกำรปรับปรุง ปลีไยนปลงครงสรຌำง กำรบริหำรงำนของรัฐวิสำหกิจ฿หຌกิด
ประยชน์กับประชำชน ฿นกำร฿ชຌบริกำรอยำงทຌจริง 

     8. ยุทธศำสตร์฿นรืไองกำรปรับปรุงระบบทรคมนำคม ทคนลยีของชำติ฿หຌกิดควำมมัไนคง
ละยัไงยืน฿นอนำคต฿หຌทัดทียมอำซียน ละประชำคมลก 

     9. ยุทธศำสตร์฿นกำรปງองกันละปรำบปรำมกำรทุจริต คอรัปชัไนอยำงยัไงยืน 

สิไงทีไคนเทย ประทศเทย ยังปຓนปัญหำ ละตຌองพัฒนำอยำงรงดวน ตຌองมีควำมรวมมือของทุก
ภำคสวน ดยฉพำะอยำงยิไงประชำชน ฿นทุกระดับชัๅน ทุกพศ ทุกวัย 

 



-30- 

ใ.แ.ใ  คานิยมหลักของคนเทยขึๅนมา฿หຌชัดจนขึๅน พืไอสรຌางสรรค์ประทศเทย฿หຌขຌมขใง  
กำรก ำหนดคำนิยมหลักของคนเทยขึๅนมำ฿หຌชัดจนขึๅน ทัๅงนีๅพืไอรำจะสรຌำงสรรค์ประทศเทย

฿หຌขຌมขใง ฉะนัๅนคนตຌองขຌมขใงกอน คน฿นชำติจะตຌองปຓนอยำงเร ดังนีๅ 
1. มีควำมรักชำติ  ศำสนำ  พระมหำกษัตริย์ ซึไงปຓนสถำบันหลักของชำติ฿นปัจจุบัน 
2. ซืไอสัตย์ สียสละ อดทน มีอุดมกำรณ์฿นสิไงทีไดีงำมพืไอสวนรวม 
3. กตัญญู ตอพอม ผูຌปกครอง ครูบำอำจำรย์ 
4. ฿ฝຆหำควำมรูຌ หมัไนศึกษำ ลำรียน ทำงตรงละทำงอຌอม 
5. รักษำวัฒนธรรมประพณีเทยอันงดงำม 
6. มีศีลธรรม รักษำควำมสัตย์ หวังดีตอผูຌอืไน ผืไอผละบงปัน 
7. ขຌำ฿จ รียนรูຌ กำรปຓนประชำธิปเตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงปຓนประมุขทีไถูกตຌอง 
8. มีระบียบวินัย คำรพกฎหมำย ผูຌนຌอยรูຌจักกำรคำรพผูຌ฿หญ 
9. มีสติ รูຌตัว รูຌคิด รูຌท ำ รูຌปฏิบัติ ตำมพระรำชด ำรัสของพระบำทสมดใจพระจຌำอยูหัว 
10. รูຌจักด ำรงตนอยูดย฿ชຌหลักปรัชญำศรษฐกิจพอพียงตำมพระรำชด ำรัสของ

พระบำทสมดใจพระจຌำอยูหัว รูຌจักอดออมเวຌ฿ชຌมืไอยำมจ ำปຓน มีเวຌพอกินพอ฿ชຌ ถຌำหลือกใจกจำย จ ำหนำย 
ละขยำยกจิกำร มืไอมีควำมพรຌอม ดยมีภูมิคุຌมกันทีไดี 

11. มีควำมขຌมขใงทัๅงรำงกำยละจิต฿จ เมยอมพຌตออ ำนำจฝຆำยตไ ำ หรือกิลส มีควำม
ละอำย กรงกลัวตอบำป ตำมหลักของศำสนำ 

12. ค ำนึงถึงผลประยชน์ของสวนรวม ละตอชำติ มำกกวำผลประยชน์ของตนอง 
        ใ.แ.ไ  ผนพัฒนาศรษฐกิจละสังคมหงชาติ ฉบับทีไ แแ 
  ผนพัฒนำศรษฐกิจละสังคมหงชำติ  ฉบับทีไ  แแ  ิพ.ศ. โ555 - โ55้ี  ปຓนผน
ยุทธศำสตร์ทีไชีๅน ำทิศทำงกำรพัฒนำประทศระยะกลำง พืไอมุงสูวิสัยทัศน์ระยะยำว ทีไทุกภำคสวน฿นสังคมเทย
เดຌหในพຌองรวมกันก ำหนดปຓนวิสัยทัศน์ป พ.ศ.โ5็เ ซึไงก ำหนดเวຌวำ คนเทยภำคภูมิ฿จ฿นควำมปຓนเทย มี
มิตรเมตรีบนวิถีชีวิตหงควำมพอพียง ยึดมัไน฿นวัฒนธรรมประชำธิปเตย ละหลักธรรมำภิบำล กำรบริกำร
สำธำรณะขัๅนพืๅนฐำนทีไทัไวถึง มีคุณภำพ สังคมมีควำมปลอดภัย ละมัไนคง อยู฿นสภำวะวดลຌอมทีไดี กืๅอกูลละ
อืๅออำทรซึไงกันละกัน ระบบกำรผลิตปຓนมิตรกับสิไงวดลຌอมมีควำมมัไนคงดຌำนอำหำรละพลังงำน อยูบนฐำน
ทำงศรษฐกิจทีไพึไงตนองละขงขันเดຌ฿นวทีลก สำมำรถอยู฿นประชำคมภูมิภำคละลกเดຌอยำงมีศักดิ่ศรี 

  วิสัยทัศน์ละพันธกิจ  กำรพัฒนำประทศ฿นระยะ 5 ปของผนพัฒนำฯ ฉบับทีไ แแ เดຌ
ก ำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ละปງำหมำย ยุทธศำสตร์ละนวทำงกำรพัฒนำทีไมีล ำดับควำมส ำคัญ
สูง ดังนีๅ 

  วิสัยทัศน์ประทศเทย 
สังคมอยูรวมกันอยำงมีควำมสุข  ดຌวยควำมสมอภำค  ปຓนธรรม  ละมีภูมิคุຌมกันตอกำรปลีไยนปลง 

 พันธกิจ 
  1.  สรຌำงสังคมปຓนธรรมละปຓนสังคมทีไมีคุณภำพ  ทุกคนมีควำมมัไนคง฿นชีวิตเดຌรับกำร
คุຌมครองทำงสังคมทีไมีคุณภำพอยำงทัไวถึงละทำทียม  มีอกำสขຌำถึงทรัพยำกรละกระบวนกำรยุติธรรมอยำง
สมอภำค  ทุกภำคสวนเดຌรับกำรสริมพลัง฿หຌสำมำรถมีสวนรวม฿นกระบวนกำรพัฒนำ  ภำย฿ตຌระบบบริหำรจัดกำร
ภำครัฐทีไปรง฿ส  ปຓนธรรม 
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  ๎.  พัฒนำคุณภำพคนเทย฿หຌมีคุณธรรม  รียนรูຌตลอดชีวิต  มีทักษะละกำรด ำรงชีวิตอยำง
หมำะสม฿นตละชวงวัย  สถำบันทำงสังคมละชุมชนทຌองถิไนมีควำมขຌมขใงสำมำรถปรับตัวรูຌทำทันกับกำร
ปลีไยนปลง 
  ๏.  พัฒนำฐำนกำรผลิตละบริกำร฿หຌขຌมขใงละมีคุณภำพบนฐำนควำมรูຌควำมคิด
สรຌำงสรรค ์ละภูมิปัญญำ สรຌำงควำมมัไนคงดຌำนอำหำรละพลังงำน ปรับครงสรຌำงกำรผลิตละกำรบริภค฿หຌ
ปຓนมิตรกับสิไงวดลຌอม พรຌอมสรຌำงควำมชืไอมยงกับประทศ฿นภูมิภำคพืไอควำมมัไนคงทำงศรษฐกิจละ
สังคม 
  ๐.  สรຌำงควำมมัไนคงของฐำนทรัพยำกรธรรมชำติละสิไงวดลຌอมสนับสนุนกำรมีสวนรวมของ
ชุมชน รวมทัๅงสรຌำงภูมิคุຌมกันพืไอรองรับผลกระทบจำกกำรปลีไยนปลงสภำพภูมิอำกำศละภัยพิบัติทำง
ธรรมชำติ 

 วัตถุประสงค์ 
 ํ.  พืไอสริมสรຌำงสังคมทีไปຓนธรรมละปຓนสังคมสันติสุข 
 ๎. พืไอพัฒนำคนเทยทุกกลุมวัยอยำงปຓนองค์รวมทัๅงทำงกำย  ฿จ  สติปัญญำ  อำรมณ์

คุณธรรม จริยธรรม ละสถำบันทำงสังคมมีบทบำทหลัก฿นกำรพัฒนำคน฿หຌมีคุณภำพ 
 ๏.  พืไอพัฒนำศรษฐกิจ฿หຌติบตอยำงมีสถียรภำพ  คุณภำพ  ละยัไงยืนมีควำมชืไอมยงกับ

ครือขำยกำรผลิตสินคຌำละบริกำรบนฐำนปัญญำ  นวัตกรรม  ละควำมคิดสรຌำงสรรค์฿นภูมิภำคอำซียน มี
ควำมมัไนคงทำงอำหำรละพลังงำน กำรผลิตละกำรบริภคปຓนมิตรตอสิไงวดลຌอม น ำเปสูกำรปຓนสังคม
คำร์บอนตไ ำ 

 ๐.  พืไอบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติละสิไงวดลຌอม฿หຌพียงพอตอกำรรักษำสมดุลของ
ระบบนิวศ ละปຓนฐำนทีไมัไนคงของกำรพัฒนำประทศ 

 ปງาหมายหลัก 
1. ควำมอยูยในปຓนสุขละควำมสงบสุขของสังคมเทยพิไมขึๅน  ควำมหลืไอมลๅ ำ฿นสังคม

ลดลง  
สัดสวนผูຌอยู฿ตຌสຌนควำมยำกจนลดลง ละดัชนีภำพลักษณ์กำรคอร์รัปชัไนเมตไ ำกวำ ๑.์ คะนน 
  ๎.  คนเทยมีกำรรียนรูຌอยำงตอนืไอง  มีสุขภำวะดีขึๅน  มีคุณธรรม  จริยธรรมละสถำบันทำง
สังคมมีควำมขຌมขใงมำกขึๅน 
  ๏.  ศรษฐกิจติบต฿นอัตรำทีไหมำะสมตำมศักยภำพของประทศ฿หຌควำมส ำคัญกับกำร
พิไมผลิต 
ภำพรวมเมตไ ำกวำรຌอยละ  ๏.์  ตอป  พิไมขีดควำมสำมำรถ฿นกำรขงขันทำงศรษฐกิจของประทศ  พิไมมูลคำ
ผลิตภัณฑ์ของวิสำหกิจขนำดกลำงละขนำดยอมตอผลิตภัณฑ์มวลรวม฿นประทศ  ฿หຌมีเมตไ ำกวำรຌอยละ  
๐์.์ 
  ๐.  คุณภำพสิไงวดลຌอมอยู฿นกณฑ์มำตรฐำน  พิไมประสิทธิภำพกำรลดกำรปลอยกຍำซรือน
กระจก รวมทัๅงพิไมพืๅนทีไปຆำเมຌพืไอรักษำสมดุลของระบบนิวศ 

 ตัวชีๅวัด 
ํ. ดัชนีควำมอยูยในปຓนสุข ดัชนีควำมสงบสุข สัดสวนรำยเดຌระหวำงกลุมประชำกรทีไมีรำยเดຌ

สูงสุดรຌอยละ ํ์.์ กับกลุมทีไมีรำยเดຌนຌอยรຌอยละ ํ์.์ สัดสวนผูຌอยู฿ตຌสຌนควำมยำกจน สัดสวนรงงำนนอก
ระบบทีไสำมำรถขຌำถึงกำรคุຌมครองทำงสังคม ละดัชนีภำพลักษณ์กำรคอร์รัปชัไน 
 



-ใโ- 
๎. จ ำนวนปกำรศึกษำฉลีไยของคนเทย ผูຌรียนทุกระดับกำรศึกษำมีคุณธรรม จริยธรรม 

สัดสวนประชำกรทีไขຌำถึงครงขำยคมนำคมละอินทอร์นใตควำมรใวสูง  จ ำนวนบุคลำกรดຌำนกำรวิจัยละ
พัฒนำ อัตรำกำรปຆวยดຌวยรคเมติดตอ ละดัชนีควำมอบอุนของครอบครัว 

๏. อัตรำกำรจริญติบตทำงศรษฐกิจ อัตรำงินฟງอ ผลิตภำพกำรผลิตรวม อันดับ
ควำมสำมำรถ฿นกำรขงขันทำงศรษฐกิจของประทศ สัดสวนมูลคำผลิตภัณฑ์ของวิสำหกิจขนำดกลำงละ
ขนำดยอมตอผลิตภัณฑ์มวลรวม฿นประทศ 

๐. คุณภำพนຌำละอำกำศ รຌอยละของพืๅนทีไปຆำเมຌตอพืๅนทีไประทศ ละสัดสวนกำรปลอยกຍำซ
รือนกระจกตอหัวปรียบทียบกับลำดับขัๅนกำรพัฒนำทีไสดงดยผลิตภัณฑ์มวลรวม฿นประทศตอหัว 

 ยุทธศาสตร์ละนวทางการพัฒนา 
 กำรพัฒนำประทศ฿หຌคน฿นสังคมอยูรวมกันอยำงสงบสุข ศรษฐกิจจริญติบตอยำงมี

คุณภำพละยัไงยืน ภำย฿ตຌกระสกำรปลีไยนปลงทัๅงภำย฿นละภำยนอกประทศทีไปรับปลีไยนรใวคำดกำรณ์
เดຌยำกละซับซຌอนมำกยิไงขึๅน กำรพัฒนำ฿นระยะผนพัฒนำ ฯ ฉบับทีไ ํํ เดຌก ำหนดทิศทำงละยุทธศำสตร์
กำรพัฒนำทีไหมำะสม ดยรงสรຌำงภูมิคุຌมกันพืไอปງองกันปัจจัยสีไยง ละสริมรำกฐำนของประทศดຌำนตำง โ 
฿หຌขຌมขใงควบคูเปกับกำรพัฒนำคนละสังคมเทย฿หຌมีคุณภำพ  มีอกำสขຌำถึงทรัพยำกรละเดຌรับประยชน์
จำกกำรพัฒนำศรษฐกิจละสังคมอยำงปຓนธรรม  รวมทัๅงสรຌำงอกำสทำงศรษฐกิจดຌวยฐำนควำมรูຌ ละ
ควำมคิดสรຌำงสรรค์บนพืๅนฐำนกำรผลิตละกำรบริภคทีไปຓนมิตรตอสิไงวดลຌอม   น ำเปสูกำรพัฒนำประทศทีไ
มัไนคงละยัไงยืน  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำทีไส ำคัญ฿นระยะผนพัฒนำ ฯ ฉบับทีไ  ํํ  มีดังนีๅ 

แ.  ยุทธศาสตร์การสรຌางความป็นธรรม฿นสังคม  ฿หຌควำมส ำคัญกับ  
    ํ.ํ การสรຌางความมัไนคงทางศรษฐกิจละสังคม฿หຌทุกคน฿นสังคมเทยควบคูกับการ

สริมสรຌางขีดความสามารถ฿นการจัดการความสีไยงละสรຌางอกาส฿นชีวิต฿หຌกตนอง  มุงปรับครงสรຌำง
ศรษฐกิจ฿หຌมีฐำนกำรพัฒนำทีไทัไวถึงละยัไงยืน พัฒนำศรษฐกิจฐำนรำกทีไมีควำมหลำกหลำยละขใงกรงมำก
ขึๅน สงสริมกำรจัดสรรทรัพยำกร฿หຌกิดควำมปຓนธรรม ปรับครงสรຌำงภำษีทัๅงระบบ฿หຌสนับสนุนกำรกระจำย
รำยเดຌละปຓนครืไองมือสรຌำงควำมปຓนธรรม฿นกำรจัดสรรทรัพยำกรละกำรถือครองทรัพย์สิน พัฒนำกำร฿ชຌ
ประยชน์ทคนลยีสำรสนทศละกำรขຌำถึงขຌอมูลขำวสำร฿นกำรพัฒนำอำชีพ สงสริมบทบำทของภำคธุรกิจ
อกชน฿นกำรสริมสรຌำงควำมมัไนคงทำงศรษฐกิจละสังคมกคน฿นสังคมเทย  รวมทัๅงยกระดับคุณภำพระบบ
กำรคุຌมครองทำงสังคม฿หຌครอบคลุมทุกคนอยำงทัไวถึง สอดคลຌองกับควำมตຌองกำรละควำมจำปຓน 

    ํ.๎ การจัดบริการทางสังคม฿หຌทุกคนตามสิทธิขัๅนพืๅนฐาน นຌนการสรຌางภูมิคุຌมกัน
ระดับปัจจก ละสรຌางการมีสวนรวม฿นกระบวนการตัดสิน฿จ฿นการพัฒนาประทศ มุงพัฒนำระบบบริกำร
สำธำรณะ฿หຌมีคุณภำพละมีชองทำงกำรขຌำถึงอยำงทำทียมละทัไวถึง กำรจัดหำทีไอยูอำศัยของผูຌมีรำยเดຌนຌอย 
กำรขຌำถึงระบบสำธำรณูปภค พัฒนำระบบสวัสดิกำรทำงสังคม฿หຌมีคุณภำพละประสิทธิภำพ พัฒนำระบบ
กำรงินฐำนรำกละระบบกำรออมทีไหลำกหลำย สริมสรຌำงจตคติดຌำนควำมสมอภำคระหวำงหญิงละชำย 
ละพัฒนำระบบฐำนขຌอมูล฿นกำรคุຌมครองทำงสังคม฿หຌครอบคลุมประชำชนทุกคนตำมสิทธิ ละสำมำรถขຌำถึง
บริกำรอยำงมีประสิทธิภำพ 

    ํ.๏ การสริมสรຌางพลัง฿หຌทุกภาคสวนสามารถพิไมทางลือกการ฿ชຌชีวิต฿นสังคมละมี
สวนรวม฿นชิงศรษฐกิจ สังคม ละการมืองเดຌอยางมีคุณคาละศักดิ์ศรี ฿หຌทุกคนสำมำรถสดงออกทำง
ควำมคิดอยำงสรຌำงสรรค์ พิไมศักยภำพละขีดควำมสำมำรถของชุมชน฿นกำรจัดกำรปัญหำของชุมชนดຌวย
ตนอง สนับสนุนกำรรวมกลุมอำชีพทีไสอดคลຌองกับศักยภำพของพืๅนทีไ สงสริม฿หຌภำคอกชน ภำคประชำสังคม
ละองค์กรปกครองสวนทຌองถิไนปຓนพลังรวม฿นกำรพัฒนำสังคม พัฒนำมำตรฐำนระบบกำรคุຌมครองผูຌบริภค 
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พิไมชองทำงกำรขຌำถึงขຌอมูลละองค์ควำมรูຌกีไยวกับสิทธิของผูຌบริภค สงสริมบทบำทสตรี฿นระดับกำรบริหำร
ละกำรตัดสิน฿จทัๅง฿นระดับชำติละระดับทຌองถิไนพืไอสนับสนุนกำรขับคลืไอนกำรพัฒนำประทศ 

ํ.๐ การสานสรຌางความสัมพันธ์ของคน฿นสังคม฿หຌมีคุณคารวมละตระหนักถึง
ผลประยชน์ของสังคม ละสริมสรຌางการบริหารราชการผนดินทีไมีประสิทธิภาพ ปรง฿ส มีระบบ
ตรวจสอบละการรับผิดชอบทีไรัดกุม ดยสรຌำงคำนิยม฿หมทีไยอมรับรวมกันบนฐำนของควำมเวຌนืๅอชืไอ฿จละ
กืๅอกูลกัน฿นสังคม สงสริมวัฒนธรรมกำรมืองทีไมีธรรมำภิบำลนำเปสูกำรปຓนประชำธิปเตยทีไถูกตຌองละ
หมำะสม สริมสรຌำงระบบบริหำรรำชกำร฿หຌขຌมขใงมีประสิทธิภำพ มีระบบถวงดุลอ ำนำจกำรตรวจสอบทีไ
ขຌมงวดละรอบดຌำน พัฒนำขຌำรำชกำร฿หຌมีคุณภำพสูง มีคุณธรรม จริยธรรมทำงอำชีพ ละมีควำมรับผิดรับ
ชอบ ปฏิรูปกำรมืองเทยทัๅงระบบ฿หຌปຓนประชำธิปเตยของมวลชน สรຌำงควำมทำทียม฿นกระบวนกำรยุติธรรม
ละพิไมชองทำง฿นกำรรับขຌอรຌองรียนละ฿หຌควำมชวยหลือยียวยำกผูຌสียหำยละผูຌเดຌรับผลกระทบจำก
กระบวนกำรยุติธรรม รวมทัๅงสนับสนุนกำร฿ชຌสืไอพืไอสังคมทัๅง฿นระดับประทศละทຌองถิไน ละสังคมออนเลน์
฿หຌปຓนพลังหนุนสริมกำรพัฒนำ 

๎. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสูสังคมหงการรียนรูຌตลอดชีวิตอยางยัไงยืน ฿หຌควำมส ำคัญกับ 
    ๎.ํ การปรับครงสรຌางละการกระจายตัวประชากร฿หຌหมาะสม ปຓนกำรสงสริมคู

สมรสทีไมีควำมพรຌอม฿หຌมีบุตรพิไมขึๅนละรักษำระดับอัตรำจริญพันธุ์เม฿หຌตไ ำกวำระดับทีไปຓนอยูปัจจุบัน 
สนับสนุนกำรกระจำยตัวละสงสริมกำรตัๅงถิไนฐำนของประชำกร฿หຌหมำะสมสอดคลຌองกับศักยภำพ  อกำส
ละทรัพยำกรธรรมชำติของพืๅนทีไ 

    ๎.๎ การพัฒนาคุณภาพคนเทย฿หຌมีภูมิคุຌมกันตอการปลีไยนปลง มุงพัฒนำคุณภำพคน
เทยทุกชวงวัย สอดทรกกำรพัฒนำคนดຌวยกระบวนกำรรียนรูຌทีไสริมสรຌำงวัฒนธรรมกำรกืๅอกูล พัฒนำทักษะ
฿หຌคนมีกำรรียนรูຌตอนืไองตลอดชีวิต ตอยอดสูกำรสรຌำงนวัตกรรมทีไกิดจำกกำรฝຄกฝนปຓนควำมคิดสรຌำงสรรค์ 
ปลูกฝังกำรพรຌอมรับฟังควำมคิดหในจำกผูຌอืไน ละจิต฿จทีไมีคุณธรรม ซืไอสัตย์ มีระบียบวินัย พัฒนำคนดຌวยกำร
รียนรูຌ฿นศำสตร์วิทยำกำร฿หຌสำมำรถประกอบอำชีพเดຌอยำงหลำกหลำย สอดคลຌองกับนวนຌมกำรจຌำงงำนละ
ตรียมควำมพรຌอมสูประชำคมศรษฐกิจอำซียน สรຌำงจิตสำนึก฿หຌคนเทยมีควำมรับผิดชอบตอสังคม คำรพ
กฎหมำย หลักสิทธิมนุษยชน สรຌำงคำนิยมกำรผลิตละบริภคทีไรับผิดชอบตอสิไงวดลຌอม รียนรูຌกำรรองรับ
กำรปลีไยนปลงทีไกิดจำกสภำพภูมิอำกำศละภัยพิบัติ 

    ๎.๏ การสงสริมการลดปัจจัยสีไยงดຌานสุขภาพอยางป็นองค์รวม ดยสรຌำงสริมสุข
ภำวะคนเทย฿หຌมีควำมสมบูรณ์ขใงรงทัๅงรำงกำยละจิต฿จ พัฒนำควำมรูຌละทักษะ฿นกำรดูลสุขภำพของ
ตนอง ครอบครัว ชุมชน สรຌำงกำรมีสวนรวม฿นกำรพัฒนำนยบำยสำธำรณะทีไอืๅอตอสุขภำพ ควบคูกับกำร
พัฒนำระบบบริกำรสำธำรณสุข฿หຌมีคุณภำพ พรຌอมทัๅงกำรสงสริมกำรพทย์ทำงลือก กำรพัฒนำระบบ
ฐำนขຌอมูลสุขภำพของประทศ กำรพัฒนำบุคลำกรดຌำนสำธำรณสุข฿หຌหมำะสมทัๅงกำรผลิตละกำรกระจำย
บุคลำกร ตลอดจนกำร฿ชຌมำตรกำรกำรงินกำรคลังพืไอสุขภำพทีไมีประสิทธิภำพละยัไงยืน 

    ๎.๐ การสงสริมการรียนรูຌตลอดชีวิต มุงสรຌำงกระสสังคม฿หຌกำรรียนรูຌปຓนหนຌำทีไของ
คนเทยทุกคน มีนิสัย฿ฝຆรูຌ รักกำรอำนตัๅงตวัยดใก ละสงสริมกำรรียนรูຌรวมกันของคนตำงวัย ควบคูกับกำร
สงสริม฿หຌองค์กร กลุมบุคคล ชุมชน ประชำชน ละสืไอทุกประภทปຓนหลงรียนรูຌอยำงสรຌำงสรรค์ สืไอสำร
ดຌวยภำษำทีไขຌำ฿จงำย รวมถึงสงสริมกำรศึกษำทำงลือกทีไสอดคลຌองกับควำมตຌองกำรของผูຌรียน  ละสรຌำง
สังคมหงกำรรียนรูຌทีไมีคุณภำพละสนับสนุนปัจจัยทีไกอ฿หຌกิดกำรรียนรูຌตลอดชีวิต 
 



-34- 
 

    ๎.๑ การสริมสรຌางความขຌมขใงของสถาบันทางสังคม ปຓนกำรสริมสรຌำงควำม
ขຌมขใงละพัฒนำบทบำทของสถำบันหลักทำงสังคม฿หຌอืๅอตอกำรพัฒนำคน  สรຌำงคำนิยม฿หຌคนเทยภูมิ฿จ฿น
วัฒนธรรมเทย ละยอมรับควำมตกตำงของควำมหลำกหลำยทำงวัฒนธรรมทีไลดปัญหำควำมขัดยຌงทำง 
ควำมคิด ละสรຌำงควำมปຓนอกภำพ฿นสังคม สรຌำงครือขำยควำมรวมมือทำงวัฒนธรรมรวมกับประชำคมลก 
ดยฉพำะประชำคมอำซียน฿หຌกิดกำรเหลวียนทำงวัฒนธรรม฿นรูปบบกำรลกปลีไยนรียนรูຌ สงสริมควำม
ขຌำ฿จระหวำงประชำชน฿นกำรรียนรูຌประวัติศำสตร์ วัฒนธรรม ละกำรลกปลีไยนรียนรูຌขຌอมูลขำวสำร 

๏. ยุทธศาสตร์ความขຌมขใงภาคกษตร ความมัไนคงของอาหารละพลังงาน ฿หຌควำม 
ส ำคัญกับ 

    ๏.ํ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติทีไป็นฐานการผลิตภาคกษตร฿หຌขຌมขใงละยัไงยืน 
มุงรักษำ ปງองกัน ละคุຌมครองพืๅนทีไทีไมีศักยภำพทำงกำรกษตร สนับสนุน฿หຌกษตรกรรำยยอยมีทีไดินปຓนของ
ตนองหรือมีสิทธิท ำกิน฿นทีไดิน ฿ชຌมำตรกำรทำงภำษีพืไอบังคับหรือจูง฿จ฿หຌบุคคลผูຌถือครองทีไดินท ำประยชน์฿น
พืๅนทีไดังกลำวมำกขึๅน สนับสนุนกำรกระจำยกำรถือครองทีไดินอยำงทำทียมละปຓนธรรม รงรัดกำรจัด฿หຌมี
องค์กรละระบบบริหำรจัดกำรทีไดิน฿หຌปຓนรูปธรรมดยรใว พัฒนำทรัพยำกรธรรมชำติทีไปຓนฐำนกำรผลิตภำค
กำรกษตร ฟຕนฟูละสงสริมคำนิยม วัฒนธรรมทีไดี ละวิถีชีวิตทำงกำรกษตรทีไ฿หຌควำมส ำคัญกับกำรพัฒนำ
ระบบกษตรกรรมยัไงยืน 

    ๏.๎ การพิไมประสิทธิภาพละศักยภาพการผลิตภาคกษตร ภำครัฐ฿หຌควำมส ำคัญกับ
กำรวิจัยละพัฒนำอยำงตอนืไอง สนับสนุนกำรวิจัยละพัฒนำของภำคอกชน สนับสนุนกำรผลิตทำง
กำรกษตรทีไสอดคลຌองกับสภำพพืๅนทีไ ควบคุมละก ำกับดูล฿หຌมีกำรน ำขຌำละ฿ชຌสำรคมีทำงกำรกษตรทีไเดຌ
มำตรฐำน ปรับปรุงบริกำรขัๅนพืๅนฐำนพืไอกำรผลิต฿หຌทัไวถึง สงสริมกำรผลิตทีไคงเวຌซึไงควำมหลำกหลำยของพันธุ์
พืชละสัตว์ทีไหมำะสมกับสภำพ 
ภูมิอำกำศละสิไงวดลຌอมของประทศ พัฒนำละสริมสรຌำงองค์ควำมรูຌวิทยำศำสตร์ละทคนลยีตำงโ ทีไ
หมำะสมทำงกำรกษตร รวมทัๅงสนับสนุนกำร฿ชຌทคนลยีกำรผลิตทีไปຓนมิตรตอสิไงวดลຌอม฿หຌกกษตรกรอยำง
ตอนืไองละทัไวถึง 

    ๏.๏ การสรຌางมูลคาพิไมผลผลิตทางการกษตรตลอดหวงซการผลิต สนับสนุนกำรผลิต
ละบริกำรของชุมชน฿นกำรสรຌำงมูลคำพิไมสินคຌำกษตร อำหำร ละพลังงำน สงสริมสถำบันกำรศึกษำ฿น
พืๅนทีไ฿หຌรวมท ำกำรศึกษำวิจัยกับภำคอกชน สนับสนุนกษตรกรละผูຌประกอบกำรน ำองค์ควำมรูຌ นวัตกรรม
ละทคนลยีกำรผลิตทีไปຓนมิตรตอสิไงวดลຌอมบนฐำนควำมคิดริริไมสรຌำงสรรค์มำ฿ชຌ฿นกำรสรຌำงมูลคำพิไม
สินคຌำ ผลิตภัณฑ์กษตรละอำหำร ยกระดับคุณภำพมำตรฐำนสินคຌำกษตรละอำหำร มำตรฐำนระบบกำร
ผลิตสินคຌำกษตร฿หຌทียบทำระดับสำกล สงสริมระบบตลำดกลำงสินคຌำกษตรละตลำดซืๅอขำยสินคຌำกษตร
ลวงหนຌำ สงสริมภำคอกชนละองค์กรชุมชนขຌำมำมีสวนรวม฿นกำรบริหำรจัดกำรระบบสินคຌำกษตรละ
อำหำรรวมกับสถำบันกษตรกร พิไมประสิทธิภำพระบบกำรบริหำรจัดกำรลจิสติกส์ของภำคกษตร 

    ๏.๐ การสรຌางความมัไนคง฿นอาชีพละรายเดຌ฿หຌกกษตรกร มุงพัฒนำระบบกำรสรຌำง
หลักประกันรำยเดຌของกษตรกร฿หຌมีควำมมัไนคงละครอบคลุมกษตรกรทัๅงหมด พัฒนำระบบประกันภัยพืชผล
กำรกษตร สงสริมระบบกำรท ำกำรกษตรบบมีพันธสัญญำทีไปຓนธรรมกทุกฝຆำย ยกระดับคุณภำพชีวิตละ
ควำมปຓนอยูของกษตรกร สรຌำงรงจูง฿จ฿หຌยำวชน กษตรกรรุน฿หม ละรงงำนทีไมีคุณภำพขຌำสูอำชีพ
กษตรกรรม พัฒนำสถำบันกษตรกรละวิสำหกิจชุมชน฿หຌปຓนกลเกสนับสนุนกำรพึไงพำตนองของกษตรกร  
สริมสรຌำงควำมขຌมขใง฿หຌกับกษตรกรรำยยอยทีไ เดຌรับผลกระทบจำกกำรนำขຌำสินคຌำกษตรละอำหำรทีไมี
ตຌนทุนตไ ำทีไปຓนผลมำจำกขຌอตกลงกำรปຂดกำรคຌำสรี 
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    ๏.๑ การสรຌางความมัไนคงดຌานอาหารละพัฒนาพลังงานชีวภาพ฿นระดับครัวรือน
ละชุมชน ดยสงสริม฿หຌกษตรกรปลูกตຌนเมຌละปลูกปຆำดยชุมชนละพืไอชุมชนพิไมขึๅน สงสริม฿หຌกษตรกร
ท ำกำรกษตรดຌวยระบบกษตรยัไงยืนตำมหลักปรัชญำของศรษฐกิจพอพียง  สนับสนุน฿หຌมีกำรจัดกำรละ
ผยพรองค์ควำมรูຌละกำรพัฒนำดຌำนอำหำรศึกษำทุกรูปบบอยำงตอนืไองละทัไวถึง  รวมทัๅงสงสริม
พฤติกรรมกำรบริภคทีไหมำะสมของบุคคลละชุมชน สนับสนุนกำรสรຌำงครือขำยกำรผลิตละกำรบริภคทีไ
กืๅอกูลกัน฿นระดับชุมชนทีไอยูบริวณ฿กลຌคียงกัน สงสริมกำรน ำวัตถุดิบทำงกำรกษตรทีไผลิตเดຌ฿นชุมชนละทีไ
หลือ฿ชຌจำกกำรกษตรมำผลิตปຓนพลังงำนทดทน฿นชุมชน รวมทัๅงสงสริมละพัฒนำครงสรຌำงพืๅนฐำน฿น
พืๅนทีไ฿หຌปຓนครืไองมือ฿นกำรสรຌำงควำมขຌมขใงดຌำนอำหำร฿หຌกับกษตรกรละชุมชนอยำงปຓนระบบ 

    ๏.๒ การสรຌางความมัไนคงดຌานพลังงานชีวภาพพืไอสนับสนุนการพัฒนาประทศละ
ความขຌมขใงภาคกษตร ดຌวยกำรสงสริมกำรวิจัยละพัฒนำพืไอพิไมประสิทธิภำพกำรผลิตพลังงำนจำกพืช
พลังงำน จัด฿หຌมีระบบกำรบริหำรจัดกำรสินคຌำกษตรทีไ฿ชຌปຓนทัๅงอำหำรละพลังงำน พิไมประสิทธิภำพกำร
ผลิตละกำร฿ชຌพลังงำนชีวภำพทีไกีไยวนืไองกับภำคกำรผลิตละบริกำร จัด฿หຌมีกลเกก ำกับดูลครงสรຌำงรำคำ
ของพลังงำนชีวภำพ ละปลูกจิตส ำนึก฿นกำร฿ชຌพลังงำนชีวภำพอยำงมีประสิทธิภำพละคุຌมคำ 

    ๏.๓ การปรับระบบบริหารจัดการภาครัฐพืไอสริมสรຌางความมัไนคงดຌานอาหารละ
พลังงาน ดยสนับสนุนบทบำทของกษตรกร ครือขำยปรำชญ์ชำวบຌำน ภำคอกชน ละชุมชน฿หຌขຌำมำมีสวน
รวม฿นกำรก ำหนดทิศทำงละวำงผนกำรผลิตทำงกำรกษตร ปรับกระบวนกำรท ำงำนของหนวยงำนภำครัฐทีไ
กีไยวขຌอง฿หຌมีกำรรวมมือละบูรณำกำรกำรท ำงำนอยำงจริงจัง ทัๅง฿นสวนกลำงละระดับพืๅนทีไ พัฒนำระบบ
ฐำนขຌอมูลสำรสนทศดຌำนอำหำรละพลังงำนตัๅงตกำรผลิต กำรตลำดเปจนถึงกำรบริภค พัฒนำกฎหมำยทีไ
กีไยวขຌองกับกำรพัฒนำดຌำนกำรกษตร สงสริมควำมรวมมือระหวำงประทศทัๅง฿นระดับพหุภำคีละทวิภำคี 
ดยฉพำะประชำคมอำซียนทีไกอ฿หຌกิดควำมมัไนคงดຌำนอำหำรละพลังงำน 

๐. ยุทธศาสตร์การปรับครงสรຌางศรษฐกิจสูการติบตอยางมีคุณภาพละยัไงยืน  ฿หຌ
ควำมส ำคัญกับ 

    ๐.ํ การปรับครงสรຌางศรษฐกิจสูการพัฒนาทีไมีคุณภาพละยัไงยืน ดยสรຌำงควำม
ขຌมขใง฿หຌกับผูຌประกอบกำร ดยฉพำะผูຌประกอบกำรวิสำหกิจขนำดกลำงละขนำดยอม ละผลักดัน฿หຌมี
บทบำท฿นกำรพัฒนำศรษฐกิจภำย฿นประทศ฿หຌขຌมขใงละขงขันเดຌ ดຌวยกำรปรับครงสรຌำงกำรคຌำละกำร
ลงทุน฿หຌสอดคลຌองกับกำรขยำยตัวทำงศรษฐกิจของอชีย อฟริกำ ละศรษฐกิจภำย฿นประทศ ปรับ
ครงสรຌำงภำคบริกำร฿หຌสำมำรถสรຌำงมูลคำพิไมกับสำขำบริกำรทีไมีศักยภำพละปຓนมิตรกับสิไงวดลຌอมบนฐำน
ควำมคิดสรຌำงสรรค์ละนวัตกรรม พัฒนำศรษฐกิจสรຌำงสรรค์ซึไงครอบคลุมถึงกำรพัฒนำธุรกิจสรຌำงสรรค์ กำร
พัฒนำมืองสรຌำงสรรค์ ละกำรพัฒนำอุตสำหกรรมสรຌำงสรรค์ พัฒนำภำคกษตรบนฐำนกำรพิไมผลิตภำพ฿น
กำรผลิตละยกระดับกำรสรຌำงมูลคำพิไมดຌวยทคนลยีละกระบวนกำรทีไปຓนมิตรกับสิไงวดลຌอม ละพัฒนำ
ภำคอุตสำหกรรมทีไมุงกำรปรับครงสรຌำงอุตสำหกรรม฿หຌมีคุณภำพละยัไงยืน  ดຌวยกำร฿ชຌควำมรูຌดຌำน
วิทยำศำสตร์ ทคนลยี ละควำมคิดสรຌำงสรรค์ สูอุตสำหกรรมฐำนควำมรูຌชิงสรຌำงสรรค์ละปຓนมิตรตอ
สิไงวดลຌอม 

    ๐.๎ การพัฒนาวิทยาศาสตร์ ทคนลยี วิจัย ละนวัตกรรม ฿หຌปຓนพลังขับคลืไอนกำร
ปรับครงสรຌำงศรษฐกิจ฿หຌติบตอยำงมีคุณภำพละยัไงยืน นຌนกำรนำควำมคิดสรຌำงสรรค์ ภูมิปัญญำทຌองถิไน
ทรัพย์สินทำงปัญญำ วิจัยละพัฒนำเปตอยอด ถำยทอด ละประยุกต์฿ชຌประยชน์ทัๅงชิงพำณิชย์ สังคม ละ
ชุมชน ดยสรຌำงสภำพวดลຌอมทีไอืๅออ ำนวยตอกำรพัฒนำละประยุกต์฿ชຌวิทยำศำสตร์ ทคนลยี วิจัย ละ
นวัตกรรมทีไสงสริมกำร฿ชຌควำมคิดสรຌำงสรรค์ละสรຌำงมูลคำพิไม฿หຌกับภำคกำรผลิต ตลอดจนพัฒนำครงสรຌำง 
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พืๅนฐำนทำงวิทยำศำสตร์ ทคนลยี วิจัย ละนวัตกรรม฿หຌทัไวถึงละพียงพอทัๅง฿นชิงปริมำณละคุณภำพ฿น
ลักษณะของควำมรวมมือระหวำงภำครัฐละอกชน 

    ๐.๏  การพัฒนาขีดความสามารถ฿นการขงขันทีไมีประสิทธิภาพ ทาทียม ละป็นธรรม 

มุงพัฒนำตลำดงิน ละตลำดทุน รวมทัๅงก ำลังรงงำน฿หຌอืๅอตอกำรปรับครงสรຌำงศรษฐกิจ พัฒนำระบบกำร
จัดกำรทรัพย์สินทำงปัญญำ พัฒนำครงสรຌำงพืๅนฐำนละระบบลจิสติกส์ของประทศ฿หຌชืไอมยงกำรขนสงทัๅง
ภำย฿นประทศละระหวำงประทศ พืไอพิไมประสิทธิภำพละมำตรฐำนสูสำกล สรຌำงควำมมัไนคงดຌำนพลังงำน
ดຌวยกำรสงสริมกำร฿ชຌพลังงำนสะอำด พัฒนำพลังงำนทำงลือก ละพิไมประสิทธิภำพกำร฿ชຌพลังงำน฿นทุก
ระดับ ปฏิรูปกฎหมำย ละกฎ ระบียบตำงโ ทำงศรษฐกิจ฿หຌอืๅอตอกำรพิไมประสิทธิภำพกำรขงขันละ
สอดคลຌองกับกระสกำรปลีไยนปลง฿นสังคมลก 

    ๐.๐ การบริหารจัดการศรษฐกิจสวนรวมอยางมีสถียรภาพ ฿หຌควำมส ำคัญกับกำร
บริหำรจัดกำรดຌำนกำรงิน ดยด ำนินนยบำยกำรงินทีไมีควำมหมำะสมกับสถำนกำรณ์วดลຌอมละทันตอ
หตุกำรณ ์พิไมบทบำทตลำดทุน฿นระบบศรษฐกิจ฿หຌสอดคลຌองกับทิศทำงกำรพัฒนำภำคกำรงินลก ปรับปรุง
ครงสรຌำงพืๅนฐำนทำงกำรงิน พัฒนำกลเกกำรฝງำระวังควำมผันผวนทำงศรษฐกิจละพัฒนำระบบตือนภัย
บบองค์รวม พิไมประสิทธิภำพ฿นกำรบริหำรจัดกำรงินทุนระหวำงประทศ ละกำรบริหำรจัดกำรดຌำนกำร
คลังทีไปรับปรุงระบบกำรจัดกใบรำยเดຌของประทศ พิไมประสิทธิภำพของกำรจัดสรรละกำรบริหำร
งบประมำณ ปງองกันควำมสีไยงทำงกำรคลัง พัฒนำประสิทธิภำพกำรด ำนินงำนของรัฐวิสำหกิจ สงสริม฿หຌ
ภำคอกชนขຌำมำมีสวนรวม฿นกำรลงทุนพัฒนำครงสรຌำงพืๅนฐำนละกำร฿หຌบริกำรขัๅนพืๅนฐำนของภำครัฐ
พิไมขึๅน ละสริมสรຌำงควำมขຌมขใงทำงกำรคลังขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน 

๑. ยุทธศาสตร์การสรຌางความชืไอมยงกับประทศ฿นภูมิภาคพืไอความมัไนคงทางศรษฐกิจ 
ละสังคม ฿หຌควำมส ำคัญกับ 

    ๑.ํ การพัฒนาความชืไอมยงดຌานการขนสงละระบบลจิสติกส์ภาย฿ตຌกรอบความ
รวมมือ฿นอนุภูมิภาคตางโ มุงพัฒนำบริกำรขนสงละลจิสติกส์ทีไมีประสิทธิภำพละเดຌมำตรฐำนสำกล 
ปรับปรุงกฎระบียบกำรขนสงคนละสินคຌำทีไกีไยวขຌอง พัฒนำบุคลำกร฿นธุรกิจกำรขนสงละลจิสติกส์ 
ชืไอมยงกำรพัฒนำศรษฐกิจตำมนวพืๅนทีไชำยดน/ขตศรษฐกิจชำยดน ตลอดจนชืไอมยงระบบกำรผลิต
กับพืๅนทีไตอน฿นของประทศ 

    ๑.๎ การพัฒนาฐานลงทุนดยพิไมขีดความสามารถ฿นการขงขันระดับอนุภูมิภาค มุง
พัฒนำพืๅนทีไ฿นภูมิภำคตำงโ ของประทศ฿หຌชืไอมยงกับประทศพืไอนบຌำนละภูมิภำคอชียตะวันออกฉียง฿ตຌ 
฿หຌปຓนฐำนกำรพัฒนำดຌำนอุตสำหกรรม กำรกษตร ละกำรทองทีไยว พัฒนำขตศรษฐกิจชำยดนละมือง
ชำยดน รวมทัๅงบูรณำกำรผนพัฒนำพืๅนทีไชืไอมยงกับประทศพืไอนบຌำน฿หຌบรรลุประยชน์รวมกันทัๅงดຌำน
ควำมมัไนคงละสถียรภำพของพืๅนทีไ 

    ๑.๏ การสรຌางความพรຌอม฿นการขຌาสูประชาคมอาซียน ปຓนกำรพัฒนำควำมรวมมือ
ระหวำงภำครัฐละภำคธุรกิจอกชนทีไมีศักยภำพ฿นกำรพัฒนำบุคลำกร฿นทุกภำคสวนศรษฐกิจ  สริมสรຌำง
ควำมขຌมขใง฿หຌสถำบันกำรศึกษำทัๅงของรัฐละอกชน฿หຌมีมำตรฐำน ปຓนทีไยอมรับ฿นระดับสำกล ยกระดับ
ทักษะฝมือรงงำน ก ำหนดมำตรฐำนขัๅนพืๅนฐำนของคุณภำพสินคຌำละบริกำร ทีไปຓนกำรปງองกันสินคຌำละ
บริกำรนำขຌำทีไเมเดຌคุณภำพทัๅง฿นประทศเทยละประทศพืไอนบຌำน 
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    ๑.๐ การขຌารวมป็นภาคีความรวมมือระหวางประทศละภูมิภาคภาย฿ตຌบทบาททีไ

สรຌางสรรค์ ป็นทางลือก฿นการด านินนยบายระหวางประทศ฿นวทีลก มุงรักษำบทบำทของเทย฿นกำรมี
สวนรวมก ำหนดยุทธศำสตร์ของกรอบควำมรวมมือทีได ำนินอยู รวมทัๅงรักษำดุลยภำพของปฏิสัมพันธ์กับ
มหำอ ำนำจทำงศรษฐกิจดิมละมหำอ ำนำจ฿หม 

    ๑.๑ การสรຌางความป็นหุຌนสวนทางศรษฐกิจ฿นภูมิภาคดຌานการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์การคลืไอนยຌายรงงาน ละการสงสริมรงงานเทย฿นตางประทศ ดยรงด ำนินกำรดຌำนควำม
รวมมือ฿นกำรก ำหนดมำตรฐำนฝมือระหวำงประทศพืไออ ำนวยควำมสะดวกกำรคลืไอนยຌำยรงงำน฿นภูมิภำค 
สงสริมผูຌประกอบกำรเทย฿นกำรขยำยกำรลงทุนเปสูตำงประทศ ดยฉพำะประทศพืไอนบຌำน คุຌมครองละ
สงสริมสิทธิละผลประยชน์ของคนเทยละรงงำนเทย฿นตำงประทศ 

    ๑.๒ การมีสวนรวมอยางส าคัญ฿นการสรຌางสังคมนานาชาติทีไมีคุณภาพชีวิต ปງองกันภัย
จากการกอการรຌายละอาชญากรรม ยาสพติด ภัยพิบัต ิละการพรระบาดของรคภัย มุงพัฒนำศักยภำพ
ละควำมพรຌอม฿นกำรปງองกันละกຌปัญหำขຌำมชำติดຌำนกำรกอกำรรຌำย ยำสพติด ละกำรหลบหนีขຌำมือง
ทัๅงระบบ พัฒนำศักยภำพละควำมรวมมือภำย฿นภูมิภำคพืไอตรียมพรຌอมรับภัยพิบัติทำงธรรมชำติละหตุ
ฉุกฉิน ละรวมมือ฿นกำรปງองกันกำรติดชืๅอละกำรพรระบำดของรคอุบัติ฿หมละรคระบำดซๅ ำ 

    ๑.๓ การสริมสรຌางความรวมมือทีไดีระหวางประทศ฿นการสนับสนุนการจริญติบต
ทางศรษฐกิจอยางมีจริยธรรมละเมสงผลกระทบตอสิไงวดลຌอม พรຌอมทัๅงปຂดรับความรวมมือกับองค์กร
ระหวางประทศทีไเมสวงหาก าเร ปຓนกำรด ำนินกำรภำย฿ตຌกรอบควำมรวมมือดຌำนสิไงวดลຌอม฿นระดับอนุ
ภูมิภำค สริมสรຌำงกำรผลิตละบริภคสินคຌำละบริกำรทีไน ำสูกำรลดกำรปลอยกຍำซรือนกระจก สงสริมละ
อ ำนวยควำมสะดวกองค์กรระหวำงประทศทีไเมสวงหำก ำเร฿หຌมีบทบำทพิไมขึๅน฿นกำร฿หຌเทยปຓนฐำนกำร
ด ำนินควำมรวมมือพืไอกำรพัฒนำประทศ฿นภูมิภำค 

    ๑.๔ การรงรัดการ฿ชຌประยชน์จากขຌอตกลงการคຌาสรีทีไมีผลบังคับ฿ชຌลຌว  ปຓนกำร
สรຌำงองค์ควำมรูຌ฿หຌกับภำคธุรกิจดยฉพำะผูຌเดຌรับผลกระทบทัๅงชิงบวกละลบ฿หຌสำมำรถพัฒนำศักยภำพละ
อกำสของตนอง฿นกำร฿ชຌประยชน์จำกกำรปຂดกำรคຌำสรี ดยฉพำะภำคธุรกิจขนำดกลำงละขนำดยอมทีไ
เดຌรับกำรสนับสนุน ยียวยำละดูลจำกรัฐ฿นกรณีทีไเมสำมำรถปรับตัวเดຌทัน 

    ๑.๕ การสงสริม฿หຌประทศเทยป็นฐานการลงทุน ละการประกอบธุรกิจ฿นอชีย
รวมทัๅงป็นฐานความรวมมือ฿นการพัฒนาภูมิภาค ดยจัด฿หຌมีสิทธิประยชน์ละกำรอ ำนวยควำมสะดวกทีไ
จ ำปຓน พืไอ฿หຌมีกำรจัดตัๅงส ำนักงำนปฏิบัติกำรภูมิภำค ละสนับสนุนบทบำทขององค์กรระหวำงประทศทีไเม
สวงก ำเร 

    ๑.ํ์ การปรับปรุงละสริมสรຌางความขຌมขใงของภาคีการพัฒนาภาย฿นประทศ
ตัๅงตระดับชุมชนทຌองถิไน มุงสริมสรຌำงศักยภำพชุมชนทຌองถิไน฿หຌรับรูຌละตรียมพรຌอมรับกระสกำร
ปลีไยนปลงทัๅงภำย฿นละภำยนอกประทศ สนับสนุนกลเกกำรพัฒนำระดับพืๅนทีไ฿นกำรก ำหนดยุทธศำสตร์
กำรพัฒนำระดับจังหวัดละกลุมจังหวัด ดยฉพำะจังหวัดชำยดน ฿หຌสำมำรถพัฒนำชืไอมยงกับประทศ
พืไอนบຌำน สงสริมศักยภำพดຌำนวิชำกำรละครือขำยของสถำบันกำรศึกษำของเทยทีไสรຌำงควำม฿กลຌชิด  ละ
ปฏิสัมพันธ์กับประทศ฿นอนุภูมิภำค 

๒. ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอมอยางยัไงยืน ฿หຌควำมส ำคัญกับ 
    ๒.ํ การอนุรักษ ์ฟื้นฟ ูละสรຌางความมัไนคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม 

มุงรักษำละฟຕนฟูพืๅนทีไปຆำละขตอนุรักษ ์พัฒนำระบบฐำนขຌอมูลละกำรจัดกำรองค์ควำมรูຌ฿หຌปຓนครืไองมือ฿น
กำรวำงผนละบริหำรจัดกำร ปรับปรุงระบบกำรบริหำรจัดกำรทีไดินละกำรจัดกำรทรัพยำกรทำงทะลละ
ชำยฝัດง รงรัดกำรบริหำรจัดกำรนๅ ำบบบูรณำกำร ปรับปรุงละฟຕนฟูหลงนๅ ำพืไอพิไมปริมำณนๅ ำตຌนทุน  



-ใ่- 
สงสริม฿หຌกิดกำร฿ชຌนๅ ำอยำงมีประสิทธิภำพ จัดท ำผนมบทครงสรຌำงพืๅนฐำนดຌำนทรัพยำกรนๅ ำพืไอกำร
อุปภค บริภคอยำงปຓนระบบ รวมทัๅงสงสริมกำรอนุรักษ์ละ฿ชຌประยชน์จำกทรัพยำกรชีวภำพ 

    ๒.๎ การปรับกระบวนทัศน์การพัฒนาละขับคลืไอนประทศพืไอตรียมพรຌอมเปสูการ
ป็นศรษฐกิจละสังคมคาร์บอนตไ าละป็นมิตรกับสิไงวดลຌอม ดยปรับครงสรຌำงกำรผลิตของประทศละ
พฤติกรรมกำรบริภคพืไอตรียมพรຌอมเปสูศรษฐกิจคำร์บอนตไ ำละปຓนมิตรกับสิไงวดลຌอม พิไมประสิทธิภำพ
กำร฿ชຌพลังงำน฿นภำคคมนำคมละขนสง พืไอลดปริมำณกຍำซรือนกระจก พัฒนำมืองทีไปຓนมิตรกับสิไงวดลຌอม
นຌนกำรวำงผังมืองทีไผสมผสำนวัฒนธรรม สังคม ระบบนิวศขຌำดຌวยกัน 

    ๒.๏ การยกระดับขีดความสามารถ฿นการรองรับละปรับตัวตอการปลีไยนปลงสภาพ
ภูมิอากาศ พืไอ฿หຌสังคมมีภูมิคุຌมกัน มุงพัฒนำองค์ควำมรูຌละครืไองมือ฿นกำรบริหำรจัดกำรพืไอรองรับกับ
ควำมทຌำทำยจำกกำรปลีไยนปลงสภำพภูมิอำกำศ รวมถึงพัฒนำศักยภำพชุมชน฿หຌพรຌอมกับกำรปลีไยนปลง
สภำพภูมิอำกำศ 

    ๒.๐ การตรียมความพรຌอมรองรับกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ ดຌวยกำรจัดท ำผนทีไละ
จัดล ำดับพืๅนทีไสีไยงภัยทัๅง฿นระดับประทศ ภูมิภำคละจังหวัด ยกระดับกำรจัดกำรภัยพิบัติ฿หຌมีประสิทธิภำพ 
พัฒนำระบบฐำนขຌอมูล กำรสืไอสำรทรคมนำคม สงสริมกำรพัฒนำวิทยำศำสตร์ละทคนลยีดຌำนกำรจัดกำร
ภัยพิบัติ พัฒนำระบบงำนอำสำสมัครของประทศอยำงจริงจัง ละ฿หຌมีมำตรฐำนตำมหลักสำกล สนับสนุน
ภำคอกชน สถำนประกอบกำร รงรียน ละทຌองถิไน฿หຌมีกำรตรียมควำมพรຌอม ละจัดท ำผนปฏิบัติกำร
รองรับภัยพิบัต ิ

    ๒.๑ การสรຌางภูมิคุຌมกันดຌานการคຌาจากงืไอนเขดຌานสิไงวดลຌอมละวิกฤตจากการ
ปลีไยนปลงสภาพภูมิอากาศ มุงติดตำมละฝງำระวังมำตรกำรกำรอนุรักษ์สิไงวดลຌอมทีไอำจสงผลกระทบตอ
กำรคຌำละกำรลงทุน ตรียมมำตรกำรรองรับผลกระทบทีไจะกิดขึๅนจำกมำตรกำรทำงกำรคຌำละขຌอตกลง
ระหวำงประทศกีไยวกับสิไงวดลຌอมละกำรปลีไยนปลงสภำพภูมิอำกำศ ศึกษำผลกระทบละก ำหนดผน 
กลยุทธ์รำยสินคຌำ รวมทัๅงมำตรกำรยียวยำ฿นสินคຌำละธุรกิจทีไกีไยวขຌอง สงสริม฿หຌผูຌสงออกทำคำร์บอน   
ฟุตพริๅนต์ ละสรຌำงรงจูง฿จ฿หຌกิดอุตสำหกรรม฿หมโ พืไอกำรพัฒนำสิไงวดลຌอมอยำงยัไงยืน 

    ๒.๒ การพิไมบทบาทประทศเทย฿นวทีประชาคมลกทีไกีไยวขຌองกับกรอบความตกลง
ละพันธกรณีดຌานสิไงวดลຌอมระหวางประทศ ปຓนกำรศึกษำรำยละอียดละสรຌำงควำมขຌำ฿จ฿นพันธกรณี
ติดตำมสถำนกำรณ์กำรจรจำละทำทีของประทศตำงโ พัฒนำบุคลำกรภำครัฐพืไอสริมสรຌำงทักษะกำรจรจำ 
พัฒนำควำมรวมมือ฿นกลุมอำซียนละประทศคูคຌำส ำคัญ สนับสนุนกำรด ำนินงำนตำมพันธกรณีละขຌอตกลง
ระหวำงประทศดຌำนทรัพยำกรธรรมชำติละสิไงวดลຌอม 

    ๒.๓ การควบคุมละลดมลพิษ มุงลดปริมำณมลพิษทำงอำกำศ พิไมประสิทธิภำพกำร
จัดกำรขยะละนๅ ำสียชุมชน พัฒนำระบบกำรจัดกำรของสียอันตรำย ขยะอิลใกทรอนิกส์ ละขยะติดชืๅอ ลด
ควำมสีไยงอันตรำย กำรรัไวเหล กำรกิดอุบัติภัยจำกสำรคมี ละพัฒนำระบบตือนภัย จຌงหตุฉุกฉิน ละ
ระบบกำรจัดกำรมืไอกิดอุบัติภัยดຌำนมลพิษ 

    ๒.๔ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม฿หຌมี
ประสิทธิภาพ ปรง฿สละป็นธรรมอยางบูรณาการ มุงสงสริมสิทธิละพัฒนำศักยภำพชุมชน฿นกำรขຌำถึง
ละ฿ชຌประยชน์ทรัพยำกรธรรมชำติ ปรับปรุงกฎหมำยพืไอกຌปัญหำควำมหลืไอมลๅ ำ฿นกำรขຌำถึงละ฿ชຌ
ประยชน์ทรัพยำกรธรรมชำติของชุมชน ปรับนยบำยกำรลงทุนภำครัฐ฿หຌอืๅอตอกำรอนุรักษ์ละฟຕนฟู ผลักดัน 
฿หຌมีกำรจัดกใบภำษีสิไงวดลຌอมพืไอสรຌำงรงจูง฿จ฿นกำร฿ชຌทรัพยำกรธรรมชำติอยำงมีประสิทธิภำพละลดกำร
กอมลพิษ สรຌำงรำยเดຌจำกควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ พัฒนำระบบฐำนขຌอมูลละระบบติดตำมประมินผล 
รวมทัๅงสงสริมกำรศึกษำวิจัยพืไอสรຌำงระบบบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติละสิไงวดลຌอมทีไมีประสิทธิภำพ 

ใ.แ.5  ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุมจังหวัดภาคกลางตอนลาง โ 

 



-ใ้- 

 วิสัยทัศน์ 
  ฐำนพืไอกำรลงทุนดຌำนอุตสำหกรรม กษตรกรรม อำหำร ละกำรทองทีไยว 

 ปງาประสงค์รวม 

ิแี ทรัพยำกรสัตว์นๅ ำพิไมขึๅน 

ิโี สินคຌำกษตรมีคุณภำพปลอดภัยละเดຌมำตรฐำน 

ิใี รำยเดຌจำกกำรทองทีไยว สินคຌำ ละบริกำรพิไมขึๅน 

ิไี หลงทองทีไยวละพืๅนทีไศรษฐกิจมีควำมชืไอมยงปຓนระบบ 

ิ5ี กำรกัดซำะชำยฝัດงทะลเดຌรับกำรกຌเขอยำงหมำะสม 

 ประดในยุทธศาสตร์ละกลยุทธ์ 
        ประดในยุทธศาสตร์ทีไ  แ  :  การสรຌางตຌนทุนทางทรัพยากรพืไอการลงทุน 

   กลยุทธ์ทีไ  แ.แ  บริหำรจัดกำรละฟຕนฟูทรัพยำกรสัตว์นๅ ำ฿หຌคงควำมอุดมสมบูรณ์ 
   กลยุทธ์ทีไ  แ.โ  พัฒนำระบบกำรผลิตละกำรจัดกำรสินคຌำดຌำนกำรกษตร 
  ประดในยุทธศาสตร์ทีไ  โ  :  สรຌางความชืไอมยงของการทองทีไยวละพืๅนทีไศรษฐกิจ 
   กลยุทธ์ทีไ  โ.แ  พิไมศักยภำพทำงกำรคຌำ กำรทองทีไยวละชืไอมยงพืๅนทีไศรษฐกิจ 

กลยุทธ์ทีไ  โ.โ  สรຌำงควำมสัมพันธ์ทำงกำรคຌำ กำรลงทุน ละกำรทองทีไยวกับ
ประทศพืไอนบຌำน 

  ประดในยุทธศาสตร์ทีไ  ใ  :  การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม 
   กลยุทธ์ทีไ  ใ.แ  ปງองกันกำรกันซำะชำยฝัດง 
   กลยุทธ์ทีไ  ใ.โ  บริหำรจัดกำรดຌำนทรัพยำกรธรรมชำติละสิไงวดลຌอม  

 จุดนຌนทางยุทธศาสตร์ 
ิแี หลงทองทีไยวทำงทะลนำนำชำติ 
(2)  ฐำนกำรผลิตอำหำรสูครัวลก 

       ใ.แ.ๆ  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสมุทรสงคราม 

 วิสัยทัศน์จังหวัดสมุทรสงคราม 
มืองหงวิถีชีวิต ใ นๅ ำ หลงอำหำรทะลละผลผลิตกษตรปลอดภัย หลงทองทีไยวชิง

อนุรักษ์ละวัฒนธรรม รวมปຓนหนึไง฿นประชำคมอำซียน 

 ประดในยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  ปງาประสงค์  ละกลยุทธ์ 
ตารางทีไ  ้  สดงประดในยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  ปງาประสงค์  ละกลยุทธ์ 

 

ประดในยุทธศาสตร์ ปງาประสงค์ กลยุทธ์ 
ประดในยุทธศาสตร์ทีไ แ : 
สงสริมละพัฒนา฿หຌป็น
ศูนย์กลางการทองทีไยว  
ชิงอนุรักษ์ละวัฒนธรรม
ทีไ สอดคลຌ อ งกั บ วิถี ชี วิ ต
อยางยัไงยืน 

แ. ปຓนหลงทองทีไยวชิง
อนุรักษ์ละวัฒนธรรมอยำง
สรຌำงสรรค์ละพิไมมูลคำ
ท ำ ง  ศ รษ ฐกิ จ  ต ำม วิ ถี
สมุทรสงครำม 

 

แ. พัฒนำกำรบริหำรกำรจัดกำรทองทีไยวดยน ำ
ทคนลยีสำรสนทศละน ำกระบวนกำรรียนรูຌ 
ิLearning Processี ขຌำมำพิไมประสิทธิภำพ 
โ. พัฒนำหลงทองทีไยว฿หຌมีลักษณะดดดน
ฉพำะ ละครงสรຌำงพืๅนฐำน พืไอบริกำรละ
อ ำนวยควำมสะดวกกนักทองทีไยว 



-ไเ- 

ตารางทีไ  ้  สดงประดในยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  ปງาประสงค์  ละกลยุทธ์ ิตอี 

  

ประดในยุทธศาสตร์ ปງาประสงค์ กลยุทธ์ 
ประดในยุทธศาสตร์ทีไ แ : 
สงสริมละพัฒนา฿หຌป็น
ศูนย์กลางการทองทีไยว  
ชิงอนุรักษ์ละวัฒนธรรม
ทีไ สอดคลຌ อ งกั บ วิถี ชี วิ ต
อยางยัไงยืน 

 

แ. ปຓนหลงทองทีไยวชิง
อนุรักษ์ละวัฒนธรรมอยำง
สรຌำงสรรค์ละพิไมมูลคำ
ท ำ ง  ศ รษฐ กิ จ  ต ำ มวิ ถี
สมุทรสงครำม 

 

ใ. สนับสนุนละสงสริมกำรทองทีไยวชิงอนุรักษ์
รูปบบ฿หม ชน กำรทองทีไยวชิงสุขภำพ ิHealth 
Tourismี กำรทองทีไยวพืไออำยุวัฒนะ ิSpa and 
Wellness Tourismี ทองทีไยวชิงวัฒนธรรมละ
ชุมชน ิCultural and Community based 
Tourismี ละกำรทองทีไยวผูຌสู งอำยุ  ิSenior 
Tourismี   ดยสอดคลຌ อ งกั บทรั พยำกรละ
วัฒนธรรมชุมชน 
ไ. สงสริมกำรประชำสัมพันธ์  สรຌำงสรรค์กิจกรรม
พืไอสรຌำงคุณคำละมูลคำพิไมทำงศรษฐกิจ 
5. สริมสรຌำงควำมปลอดภัย฿นชีวิตละทรัพย์สิน
ของประชำชนละนักทองทีไยว 

ประดในยุทธศาสตร์ทีไ 2 : 
สรຌ า ง  ส ริ มละ พิไ ม ขี ด
ค ว า ม ส า ม า ร ถ ฿ น ก า ร
ขงขันของสินคຌากษตร
ละประมง 

แ. ปຓนหลงสรຌำงมูลคำพิไม
ละจ ำหน ำ ยผลิ ตภัณฑ์
กษตรละประมง฿หຌมีควำม
ปลอดภัย ละเดຌมำตรฐำน 
ตอบสนองตอผูຌบริภคทัๅง฿น
ละตำงประทศ 

 

1. พิไมขีดควำมสำมำรถ฿นกำรขงขันสินคຌำกษตร
ละประมง 
โ. พัฒนำกำรปรรูปผลิตภัณฑ์กษตร  ประมงละ
บรรจุภัณฑ์฿หຌมีมำตรฐำนสำกล 
ใ. สรຌำงละขยำยครือขำยกำรตลำดชองทำงกำร
จ ำหนำยสินคຌำกษตร/ประมง  ละผลิตภัณฑ์
กษตรประมง  พืไอสรຌำงรำยเดຌ฿หຌกับกษตรกรทัๅง
ตลำดภำย฿นประทศละตำงประทศ 
ไ. พัฒนำละปรับปรุงครงสรຌำงพืๅนฐำนละ     
สิไงอ ำนวยควำมสะดวกพืๅนฐำนทีไจ ำปຓนพืไอ฿หຌกำร
ผลิตภำคกษตรกรรม/ประมง  ฿หຌมีประสิทธิภำพ 
5. พัฒนำศักยภำพละพิไมประสิทธิภำพวิสำหกิจ
ชุมชนละ OTOP ฿หຌมีควำมขຌมขใงละกอ฿หຌกิด
ผูຌประกอบกำร฿หม 
ๆ. สงสริมกำรจัดท ำฐำนขຌอมูลผลิตภัณฑ์ตำงโ 
ละน ำเป฿ชຌประยชน์ ชน กำรประชำสัมพันธ์ 

ประดในยุทธศาสตร์ทีไ 3 : 
ส รຌ า ง  ส ริ ม  ล ะ พั ฒ น า
คุณภาพชีวิตของประชาชน
 ล ะ สั ง ค ม ฿ หຌ มี ค ว า ม
ขຌมขใงละด ารงชีวิตตาม
หลักปรัชญาของศรษฐกิจ
พอพียง 
 

แ. ประชำชนอยูรวมกัน฿น
สังคมอยำงมีควำมสุข 
 

แ. สงสริมละพัฒนำกำรบริกำรดຌำนสำธำรณสุข฿หຌ
เดຌมำตรฐำนสำกลทัไวถึงละพียงพอ 
2. สงสริมละสนับสนุนกำรจัดกิจกรรมทำงกำร
ศึกษำละวัฒนธรรมบบมีสวนรวมจำกทุกภำค
สวน 
ใ. พัฒนำระบบสวัสดิกำรสังคมละคุณภำพชีวิต฿หຌ
กิดควำมมัไนคงละปลอดภัย 
ไ. พัฒนำระบบครงสรຌำงพืๅนฐำน ละสิไงอ ำนวย
ควำมสะดวกตอบสนองควำมตຌองกำรของประชำชน 



-ไแ- 

ตารางทีไ  ้  สดงประดในยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  ปງาประสงค์  ละกลยุทธ์  ิตอี 
 

       

       3.1.7  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน฿นขตจังหวัด 

 วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน฿นขตจังหวัดสมุทรสงคราม 

 มืองหงกำรทองทีไยวชิงอนุรักษ์  ประชำชนรักถิไนก ำนิด  สรຌำงคุณภำพชีวิตบบ
ศรษฐกิจพอพียง  สงสริมภูมิปัญญำทຌองถิไน  รักษำทรัพยำกรธรรมชำติละสิไงวดลຌอม  พัฒนำกำรศึกษำ
พรຌอมขຌำสูประชำคมอำซียน 

 พันธกิจ 
 แ.  พัฒนำดຌำนครงสรຌำงพืๅนฐำน 
 โ.  พัฒนำดຌำนกำรสงสริมคุณภำพชีวิต  กำรศึกษำ  ศิลปะ  กำรกีฬำ  วัฒนธรรม 

ประพณี  ภูมิปัญญำทຌองถิไน 
 ใ.  พัฒนำดຌำนกำรจัดระบียบชุมชน/สังคม  กำรรักษำควำมสงบรียบรຌอย 
 ไ.  พัฒนำละกำรสงสริมกษตรกรรม  กำรลงทุน  พำณิชยกรรม  ละกำรทองทีไยว 
 5.  สงสริมอำชีพกำรกษตรตำมหลักปรัชญำของศรษฐกิจพอพียง 
 ๆ.  พัฒนำดຌำนกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติ  ละสิไงวดลຌอมอยำงยัไงยืน 
 ็.  พัฒนำดຌำนกำรบริหำรกิจกำรบຌำนมืองละสังคมทีไดี 
 
 

ประดในยุทธศาสตร์ ปງาประสงค์ กลยุทธ์ 
ประดในยุทธศาสตร์ทีไ 
ไ : สรຌางสริม
ประสิทธิภาพ฿นการ
บริหารจัดการ
ทรัพยากร ธรรมชาติ
ละสิไงวดลຌอมอยาง
มีสวนรวมทุกภาค
สวน 
 

แ. ทุกภำคสวนมี
ส วนร วม฿นกำร
บ ริ ห ำ ร จั ด ก ำ ร
ท รั พ ย ำ ก ร 
ธ ร ร ม ช ำ ติ  ล ะ
สิไ ง  ว ด ลຌ อ ม
น ำเปสูกำรพัฒนำ
ทีไยัไงยืน 
 

แ. ปງองกันละรักษำทรัพยำกรธรรมชำติละสิไงวดลຌอม 
โ. สงสริม ละพัฒนำภำคีครือขำย฿หຌมีสวนรวม฿นกำรรักษำฝງำระวัง 
ละบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติละสิไงวดลຌอม 
ใ. สงสริมกำรจัดท ำฐำนขຌอมูลทรัพยำกรธรรมชำติละสิไงวดลຌอม 
พืไอ฿ชຌประยชน์฿นรูปบบตำงโ ชน กำรศึกษำ กำรวิจัย กำร
ประชำสัมพันธ์ ปຓนตຌน 

ประดในยุทธศาสตร์ทีไ 
5 : สรຌางสริม
ประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ
฿หຌมีความพรຌอมป็น
ประชาคมอาซียน 
 

แ. ทุกภำคสวนมี
ภูมิคุຌมกัน ละมี
ควำมพรຌอมปຓน
ป ร ะ ช ำ ค ม
อำซียน 

แ. ยกระดับระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ฿หຌทันสมัย สอดคลຌองกับ
หลักธรรมำภิบำล ละตอบสนองตอควำมตຌองกำรของประชำชนละผูຌ
มำยือนอยำงมีประสิทธิภำพ 
โ. พัฒนำศักยภำพพืไอพรຌอม฿นกำรปຓนประชำคมอำซียน฿หຌกับบุคลำกร
ภำครัฐ อกชนละประชำชน 
ใ. พัฒนำระบบฐำนขຌอมูล ทคนลยีละสำรสนทศ฿หຌทันสมัย พืไอ
สำมำรถน ำเป฿ชຌ฿นกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐเดຌอยำงมีประสิทธิภำพ 
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 ปງาประสงค์รวม 
 1.  พัฒนำครงสรຌำงพืๅนฐำน฿หຌเดຌมำตรฐำนภำย฿ตຌกำรวำงละจัดท ำผังมือง 
 โ.  ประชำชนเดຌรับกำรยกระดับคุณภำพชีวิตทีไดีขึๅน  เดຌรับกำรพัฒนำละสงสริมดຌำน

กำรศึกษำ  กำรกีฬำ  กำรอนุรักษ์ศิลปะ  วัฒนธรรม  ประพณี  ละภูมิปัญญำทຌองถิไนพืไอกำรกຌำวสูประชำคมอำซียน 
 ใ.  ประชำชนอยูรวมกัน฿นสังคมอยำงมีควำมสุข  หำงเกลยำสพติด  มีควำมปลอดภัย฿นชีวิตละทรัพย์สิน 
 ไ.  กำรกษตรกรรม  กำรลงทุน  พำณิชยกรรม  ละกำรทองทีไยวเดຌรับกำรพัฒนำพรຌอมขຌำสูประชำคม

อำซียน 
 5.  กษตรกรมีควำมขຌมขใง  สำมำรถพึไงพำตนอง  พืไอด ำนินกำรผลิต  กำรปรรูป  ละ

กำรตลำด 
 6.  ทรัพยำกรธรรมชำติละสิไงวดลຌอมเดຌรับกำรอนุรักษ์  ฟຕนฟู  ละพัฒนำอยำงยัไงยืน 
 ็.  องค์กรละบุคลำกรเดຌรับกำรพัฒนำอยำงมีคุณภำพ  ประชำชนมีสวนรวม฿นกำรพัฒนำทຌองถิไน 

 กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน฿นขตจังหวัดสมุทรสงคราม 

ตารางทีไ  แเ  สดงกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน฿นขตจังหวัดสมุทรสงคราม 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา นวทางการพัฒนา 

แ .  ก า ร พั ฒ น า ดຌ า น
ครงสรຌางพืๅนฐาน   

1.1 พัฒนำระบบกำรขนสงละลจิสติกส์  ระบบสำธำรณูปภค  สำธำรณูปกำร  
กำรกอสรຌำง  ซอมซม  ปรับปรุง  บ ำรุงรักษำ  ครงสรຌำงพืๅนฐำน฿หຌเดຌมำตรฐำน 
แ.โ พัฒนำระบบกำรคมนำคมทำงบกละทำงนๅ ำ 
แ.ใ กำรจัดท ำผังมืองละผังมืองรวม 
แ.ไ พัฒนำหลงนๅ ำพืไอกำรอุปภค – บริภคละพืไอกำรกษตร 

โ .  ก า ร พั ฒ น า ดຌ า น
สาธารณสุข การสงสริม
คุณภาพชีวิต การศึกษา 
ศิ ล ป ะ  ก า ร กี ฬ า 
วัฒนธรรม  ประพณี   
ภูมิปัญญาทຌองถิไน   

 

โ.แ สงสริมสนับสนุนกำรสำธำรณสุขมูลฐำนยกระดับกำรบริกำรทำงกำรพทย์  
สริมสรຌำง  สุขภำพอนำมัย  ปງองกัน  กຌเข  ควบคุม  รคติดตอ  ละรคเมติดตอ 
โ.โ สงสริมสนับสนุนกำรมีสวนรวมทำงกำรศึกษำ  กำรกีฬำนันทนำกำร  ละ
ปลูกฝังคำนิยมหลัก แโ ประกำร ฿หຌกับดใก  ยำวชน  ประชำชน  คนพิกำร  รวมถึง
ผูຌดຌอยอกำส 
โ.ใ สงสริมสนับสนุนกำรจัดสวัสดิกำร฿หຌควำมชวยหลือดใก  สตรี  ผูຌสูงอำยุ  คนพิกำร  
ผูຌดຌอยอกำส  ละผูຌติดชืๅออดส์ 
โ.ไ พัฒนำสถำบันครอบครัว  ชุมชน  ละสังคม  ฿หຌมีควำมขຌมขใงภำย฿ตຌหลัก
ปรัชญำศรษฐกิจพอพียง ละตำมหลักคำนิยม แโ ประกำร 
โ.5 สงสริมกำรมีสวนรวมของภำครัฐ  ภำคอกชน  ละประชำชนภำย฿ตຌกรอบ
นวคิดคำนิยม แโ ประกำร 
โ.ๆ สนับสนุนละสรຌำงควำมขຌมขใง฿นกำรบ ำรุงรักษำ  ศิลปะ  วัฒนธรรม  
ประพณี  ภูมิปัญญำทຌองถิไนพืไอปຓนภูมิคุຌมกัน สรຌำงควำมขຌมขใงละยัไงยืน กຌำวสู
ประชำคมอำซียน 

ใ .  การพัฒนาดຌ า นกา ร     
จั ด ร ะ  บี ย บชุ มช น /
สังคม การรักษาความ
สงบรียบรຌอย   

 

3.1 บริหำรจัดกำรกำรปງองกัน บรรทำสำธำรณภัย กำรรักษำควำมสงบรียบรຌอย  
ควำมปลอดภัย฿นชีวิตละทรัพย์สินของประชำชน 
ใ.โ สงสริมสนับสนุนกำรปງองกัน  กຌเข  ปัญหำยำสพติด  ตลอดจนกำรฟຕนฟูผูຌติด
ยำสพติด 
3.3 สงสริมสนับสนุนกำรปງองกันกຌเขปัญหำสังคม  รวมถึงกำรทຌองกอนวัยอันควร 
ใ.ไ จัดระบียบชุมชนกีไยวกับรงงำนตำงชำติ 
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ตารางทีไ แเ สดงกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน฿นขตจังหวัดสมุทรสงคราม ิตอี 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา นวทางการพัฒนา 

ไ. การพัฒนาละสงสริม 
    การกษตร การลงทุน  

พาณิชยกรรม ละการ
ทองทีไยว   

4.1 สงสริมละพัฒนำหลงทองทีไยวทำงมนๅ ำล ำคลอง  กำรทองทีไยวชิง
อนุรักษ ์
  ละปลูกจิตส ำนึก฿หຌรักถิไนกิด 
ไ.โ สงสริมกำรตลำดละกำรทองทีไยว 
ไ.ใ สงสริมสนับสนุนภำครัฐ อกชน องค์กร ชุมชน/ครือขำย฿นกำรพัฒนำ
อำชีพ  กษตรกรรม กำรประมง กำรลงทุน พำณิชยกรรม อุตสำหกรรม กำร
บริกำรพืไอสรຌำงงำน สรຌำงอำชีพ  สรຌำงรำยเดຌ฿หຌกับประชำชน ละสงสริม
ทักษะควำมรูຌ พืไอขຌำสูประชำคมอำซียน 
ไ.ไ สงสริมละสนับสนุนพัฒนำกำรผลิต ละจ ำหนำยผลิตภัณฑ์กษตรละ
ประมง รวมทัๅงผลิตภัณฑ์ปรรูป฿หຌมีคุณภำพเดຌมำตรฐำนมีมูลคำพิไมทำง
ศรษฐกิจสำมำรถขำยครือขำยกำรตลำดสรຌำงรำยเดຌ฿หຌกับกษตรกรทัๅง
ภำย฿นประทศละตำงประทศ 
ไ.5 คุຌมครองสงสริมละพัฒนำคุณภำพชีวิตผูຌ฿ชຌรงงำน 
4.6 สรຌำงกระบวนกำรมีสวนรวมของทุกภำคสวน฿นกำรพัฒนำ  กำรบริหำร
กำรกษตร ละขับคลืไอน฿หຌบังกิดผล฿นทำงปฏิบัติดยยึดหลักปรัชญำ
ศรษฐกิจพอพียง 

5.  การพัฒนาดຌ านการ
บริหารจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติ สิไงวดลຌอม
อยางยัไงยืน   

5.แ อนุรักษ์  ฟຕนฟูทรัพยำกรธรรมชำติ  ละสิไงวดลຌอม 
5.โ บริหำรจัดกำรขยะมูลฝอย  สิไงปฏิกูล  ละนๅ ำสีย 
5.ใ กำรปງองกันละรักษำควำมสมดุลของระบบนิวศน์  ใ  นๅ ำ 
5.ไ สริมสรຌำงกำรปງองกัน  กำรกัดซำะริมตลิไง  มนๅ ำ  ล ำคลอง  ละชำยฝัດง
ทะล 

6. การพัฒนาดຌานการ
บริหารกิจการบຌานมืองละ
สังคมทีได ี  
 

ๆ.แ ทิดทูน  พิทักษ์  รักษำสถำบัน  ชำติ  ศำสนำ  พระมหำกษัตริย์ 
ๆ.โ สงสริมกำรมีสวนรวมของประชำชน฿นกำรพัฒนำทຌองถิไน 
ๆ.ใ พัฒนำควำมรูຌควำมขຌำ฿จละกำรมีสวนรวมของประชำชนกีไยวกับ
กำรมืองกำรปกครองตำมระบอบประชำธิปเตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทำงปຓน
ประมุข 
ๆ.ไ สงสริมกำรมีสวนรวมของประชำชน฿นกำรรับรูຌขຌอมูลขำวสำร 
ๆ.5 พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรองค์กร฿หຌมีประสิทธิภำพรวมถึงพัฒนำ
หนวยงำนละบุคลำกรทุกรูปบบ 
ๆ.ๆ กอสรຌำง/ปรับปรุงสถำนทีไปฏิบัติงำน  ละบ ำรุงรักษำ/จัดหำวัสดุอุปกรณ์
ครืไองมือครืไอง฿ชຌ  ละพัฒนำระบบกำรท ำงำนดย฿ชຌทคนลยีทีไทันสมัย 
ๆ.็ พัฒนำกำรบริหำรกำรจัดกำรบຌำนมืองละสังคมทีไดี ภำย฿ตຌคำนิยมหลัก
ของคนเทย แโ ประกำร 
ๆ.่ สงสริมกำรมีสวนรวมของภำคประชำชน ฿นกำรปງองกันปัญหำทุจริตอยำง
ยัไงยืน 
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ใ.โ.ๆ  นยบายการพัฒนาของผูຌบริหารองค์การบริหารสวนต าบลรงหีบ 

นำยวชยันต์   คงประชำ  เดຌรับลือกตัๅงปຓนนำยกองค์กำรบริหำรสวนต ำบลรงหีบ  ฿นกำร
ลือกตัๅงมืไอวันทีไ  แใ  ตุลำคม  โ55ๆ  ละคณะกรรมกำรกำรลือกตัๅงเดຌประกำศรับรองผลกำร
ลือกตัๅง  มืไอวันทีไ  ๆ  พฤศจิกำยน  โ55ๆ  ละเดຌถลงนยบำยกำรบริหำรเวຌ  ดังนีๅ 

 ิ1ี  นยบายดຌานครงสรຌางพืๅนฐาน 
        ด ำนินกำรพัฒนำปรับปรุงดຌำนครงสรຌำงพืๅนฐำน฿หຌสอดคลຌองกับกำรขยำยตัวทำงดຌำน
ศรษฐกิจ  ตำมตละพืๅนทีไอยำงมีประสิทธิภำพ  ชน  กำรพัฒนำ฿หຌปຓนถนนปลอดฝุຆนทุกสຌนทำง  พัฒนำ
ระบบสำธำรณะ   
        (1.1)  สงสริมกำรพัฒนำครงสรຌำงพืๅนฐำนครือขำยคมนำคมขนสง  บนพืๅนฐำนของ
กำรกืๅอหนุนกำรผลิตละควำมสะดวกรวดรใวของประชำชน 
        ิแ.โี  พัฒนำครงสรຌำงพืๅนฐำน  พืไอคุณภำพชีวิตทีไดีของประชำชน 
        ิแ.ใี  พัฒนำหลงนๅ ำ  พืไอกำรอุปภคบริภค  ละพืไอกำรกษตร฿หຌทัไวถึงละ
พียงพอ  

ิโี  นยบายดຌานการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม 
        ด ำนินกำรสงสริม฿หຌทຌองถิไนปຓนศูนย์กลำงของกำรพัฒนำละรียนรูຌ  สงสริมสนับสนุน
งบประมำณ฿หຌกับศูนย์พัฒนำดใกลใกละกำรศึกษำ฿นขต อบต. ปลูกฝังวัฒนธรรมทีไดี  นิยมเทย  คำรพ
ผูຌสูงอำยุ  สงสริมภูมิปัญญำทຌองถิไน 
        ิโ.แี  สนับสนุนกำรปฏิรูปกำรศึกษำตำมจตนำรมณ์หงพระรำชบัญญัติกำรศึกษำ
หงชำติอันมีปรัชญำพัฒนำมนุษย์฿หຌมีควำมสมบูรณ์ทัๅงทำงดຌำนสติปัญญำ  คุณธรรม  จริยธรรมละวัฒนธรรม
฿นกำรด ำรงชีวิต  รวมทัๅงกำรขยำยอกำสทำงกำรศึกษำตำมภำรกิจกำรถำยอน 
        ิโ.โี  ส ง สริมชุมชนทຌองถิไน฿นกำรอนุรักษ์   ฟຕนฟูประพณี  ภูมิปัญญำละ
ศิลปะวัฒนธรรมอันดีงำม 
       ิโ.ใี  พัฒนำหลงวัฒนธรรม  ศิลปวัตถุละบรำณสถำน฿หຌปຓนหลงรียนรูຌ 

 ิใี  นยบายดຌานศรษฐกิจ 
        ด ำนินกำรสนับสนุนกำรพัฒนำดຌำนกำรกษตร  ดย฿ชຌศรษฐกิจพอพียงปຓนพืๅนฐำน  
สงสริม฿หຌมีกำรปรรูปผลิตภัณฑ์ทำงดຌำนกำรกษตร  สงสริมกำรกษตรอยำงยัไงยืน  สงสริมอำชีพละพิไม
รำยเดຌ฿หຌกับประชำชน  สงสริม฿หຌกับผูຌน ำ   จัดกำรศึกษำอบรมดูงำนพืไอพิไมทักษะ฿นกำรพัฒนำดຌำน
กำรกษตร฿หຌขຌมขใง 
        (3.1)  สงสริมกำรสรຌำงอำชีพละสรຌำงรำยเดຌ฿หຌกับครอบครัวละชุมชนทุกระดับตำม
นวพระรำชด ำริละศักยภำพของชุมชน 
        ิใ.โี  สนับสนุน฿หຌมีกำรจัดตัๅงตลำดกลำงหรือศูนย์จ ำหนำยสินคຌำรຌำนคຌำชุมชน  สินคຌำ
กษตรกร  สินคຌำหนึไงต ำบลหนึไงผลิตภัณฑ์ 
        ิใ.ใี  สงสริมผลิตภัณฑ์กษตรละกษตรอุตสำหกรรม 
        ิใ.ไี  สงสริมผลิตภัณฑ์สินคຌำภูมิปัญญำทຌองถิไน  พืไอพิไมทักษะกำรผลิตสินคຌำของ
ต ำบลรงหีบ 
        ิใ.5ี  สงสริมกำรท ำกษตรผสมผสำนละกษตรอินทรีย์  รวมทัๅงกระบวนกำรรียนรูຌ
กกษตรกร  สริมสรຌำงควำมรูຌควำมขຌำ฿จดຌำนวิชำกำรละทคนลยีทำงกำรกษตร 

 



-ไ5- 
 ิไี  นยบายดຌานสังคม 

        ด ำนินกำรดຌำนกำรปງองกันรักษำสุขภำพอนำมัยของประชำชน  สงสริมควำมรูຌควำม
ขຌำ฿จถึงพิษภัยยำสพติด  ละลดปัญหำกำรติดยำสพติด  ดูลชวยหลือผูຌสูงอำยุ  คนพิกำรละผูຌยำกเรຌ  
สงสริมบริกำรสำธำรณสุขขัๅนพืๅนฐำนกประชำชน  สงสริมควำมขຌมขใงของประชำชน฿นกำรพัฒนำ
ครอบครัว   
        ิไ.แี  สนับสนุนงำนดຌำนกำรปງองกันละกຌเขปัญหำยำสพติดทุกรูปบบ 
        (4.2)  สงสริมคุณภำพชีวิตของประชำชน฿หຌมีควำมปลอดภัย฿นชีวิตละทรัพย์สินดย
ประชำชนมีสวนรวม 
        ิไ.ใี  สนับสนุนกำรด ำนินงำนดຌำนสำธำรณสุขมูลฐำน  สรຌำงสุขภำวะทีไดีกประชำชน
ดย฿หຌชุมชนมีสวนรวม฿นกำรด ำนินงำน 
        ิไ.ไี  สนับสนุนกำรสงสริมงำนสำธำรณสุขตำมนยบำยรัฐบำลละภำรกิจถำยอน 
        ิไ.5ี  สงสริมกิจกรรมกีฬำชุมชนละยำวชนทุกระดับ 
        ิไ.ๆี  สงสริม฿หຌมีสถำนทีไส ำหรับกำรออกก ำลังกำย  ละสถำนทีไส ำหรับกำรขงขัน
กีฬำกยำวชนละประชำชนทัไวเป 
  ิ5ี  นยบายดຌานทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม 
           ด ำนินกำรดຌำนบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติละสิไงวดลຌอม  ด ำนินกำรพัฒนำ
หลงนๅ ำ  ดยขุดลอกคลองทีได ำนินกำรดยชุมชนรวมกับ อบต.  ฿หຌคงรักษำสภำพวดลຌอมทีไดี  ปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ละดูลทรัพยำกรตำมธรรมชำติละพัฒนำสองขຌำงทำง฿หຌสวยงำม  สนับสนุนครงกำรตำมพระรำชสำวนีย์ 
        (5.1) สงสริมกำรสรຌำงจิตส ำนึกของประชำชน฿นกำรรักษำทรัพยำกรธรรมชำติละ
สิไงวดลຌอมอยำงถูกวิธีละมีสวนรวม฿นกำรฝງำระวัง  ปງองกัน 
        ิ5.โี  สงสริมกำรกຌเขปัญหำนๅ ำนำสีย฿นคูคลองละหลงนๅ ำธรรมชำติ฿หຌคืนสูสภำพ
ละ฿หຌ฿ชຌประยชน์เดຌมำกทีไสุด 
        ิ5.ใี  สงสริม฿หຌมีกำรควบคุมก ำจัดมลภำวะปัญหำสิไงวดลຌอมดย฿หຌประชำชนมีสวน
รวมกำรควบคุมละก ำจัดมลภำวะทีไมีผลตอสุขภำพอนำมัยละคุณภำพชีวิตของประชำชน 
  ิๆี  นยบายดຌานการมืองการบริหาร 
        ด ำนินกำรสนับสนุนสังคม฿หຌขຌมขใง  พัฒนำระบบกำรมืองกำรปกครอง฿หຌมีควำม
ปรง฿ส   มีควำมปຓนธรรมสำมำรถตรวจสอบเดຌ  สริมสรຌำงสรຌำงควำมขຌมขใงพัฒนำกระบวนกำรละวิถี
ประชำธิปเตย  ปรับปรุงพนักงำน฿หຌมีกำรปฏิบัติงำนอยำงมีประสิทธิภำพละปรง฿ส  ปรับปรุงกำรบริหำรงำน
฿หຌกับประชำชน 
        ิๆ.แี  สนับสนุนกำรด ำนินงำนตำมนยบำยของรัฐบำล  ดยกำรประสำนนยบำยละ
งบประมำณของรัฐบำล฿นกำรพัฒนำต ำบลรงหีบ฿หຌกิดประยชน์สูงสุด 
        ิๆ.โี  ประสำนงำน฿หຌควำมรวมมือกับหนวยรำชกำรละองค์กรปกครองสวนทຌองถิไนทุก
ระดับ 
        ิๆ.ใี  สงสริมกำรมีสวนรวมของประชำชนหรือประชำคม฿นกำรบริกำรงำนพืไอ฿หຌมีกำร
พัฒนำอยำงปຓนระบบละยัไงยืน 
        ิๆ.ไี  พัฒนำบุคลำกรทุกระดับ฿หຌมีกำรรียนรูຌอยำงตอนืไองละสริมสรຌำงคุณธรรม
จริยธรรมของขຌำรำชกำรตลอดจนประชำชน฿นทຌองถิไน 
        ิๆ.5ี  ฿ชຌหลักธรรมำภิบำล฿นกำรบริหำรจัดกำร  พืไอ฿หຌองค์กรปกครองสวนทຌองถิไนมี
ควำมปรง฿สตรวจสอบเดຌละประชำชนเดຌรับประยชน์สูงสุด 
        ิๆ.ๆี  พัฒนำบุคลำกรพนักงำนขຌำรำชกำร  ฿หຌมีทัศนคติทีไอืๅอตอกำรบริกำรประชำชน 



-ไๆ- 
 

ใ.3  ปัจจัยละสถานการณ์การปลีไยนปลงทีไมีผลตอการพัฒนา 

       3.3.1  ผลการวิคราะห์ปัญหาละความตຌองการของประชาชน฿นองค์การบริหารสวนต าบลรงหีบ   
        ปัญหำละควำมตຌองกำรพัฒนำของประชำชนตำมประดในกำรพัฒนำขององค์กำร
บริหำรสวนต ำบลรงหีบ  ดยท ำกำรวิครำะห์ปัญหำละควำมตຌองกำรพัฒนำของประชำชน฿นพืๅนทีไ  ซึไงน ำ
ขຌอมูลจำกกำรจัดวทปีระชำคม  ขຌอมูลควำมจ ำปຓนพืๅนฐำน ิจปฐ.ี ละผนชุมชน  มำประกอบกำรวิครำะห์
ปัญหำละควำมตຌองกำรพัฒนำของประชำชน  รำยละอียดปรำกฏตำมตำรำงทีไ  แแ  
 

ตารางทีไ แแ สดงผลการวิคราะห์ปัญหาละความตຌองการของประชาชน฿นองค์การบริหารสวนต าบลรงหีบ 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา สภาพปัญหา พืๅนทีไปງาหมาย นวนຌม฿นอนาคต 

1. ดຌานครงสรຌางพืๅนฐาน   แ. สຌนทำงกำรคมนำคมเมสะดวก   
กำรล ำลียงผลกำรผลิตทำง
กำรกษตรเมพียงพอท ำ฿หຌกำร
ล ำลียงผลผลิตเมสะดวกลำชຌำ 
 

 

 

 

  

- ถนนอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
 ครอบคลุมพืๅนทีไต ำบลรงหีบ 
จ ำนวน ้ หมูบຌำน  
- ถนนอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
 ครอบคลุมพืๅนทีไต ำบลบำงกุຌง  
จ ำนวน  ็  หมูบຌำน 
- ทำงดินทຌำ คสล. ทุก
หมูบຌำน 
- ถนนภำย฿นหมูบຌำนทุก
หมูบຌำน   

- กำรกษตรยังปຓนพืๅนฐำนหลัก
ทำง ศรษฐกิจของประทศ ซึไง
หำกระบบศรษฐกิจระดับรำก
หญຌำมีควำมขใงกรงจะสงผล
฿หຌศรษฐกิจของประทศ
ขใงกรง 
- กำรพัฒนำระบบขนสงกำร
ล ำลียงผลผลิตจะชวย฿หຌ 
ผลผลติออกสูตลำดเดຌอยำง
สะดวก รวดรใว ละทันตอ
ควำมตຌองกำรของผูຌบริภค 

โ. สຌนทำงกำรคมนำคมระหวำง
หมูบຌำนหรือระหวำงสถำนทีไรำชกำรทีไ
ส ำคัญเมสะดวก฿นกำรติดตอพืไอรบั
บริกำรจำกหนวยงำนนัๅนโ   
 

- กำรกอสรຌำงสะพำน คสล. 
ชืไอมตอถนน฿นหมูบຌำน
ละชืไอมตอระหวำงต ำบล 

 

 

 

กำรกระจำยอ ำนำจ฿หຌกองค์กร
ปกครองสวนทຌองถิไนท ำ฿หຌ
ทຌองถิไนปຓนหนวยรำชกำรทีไอยู
฿กลຌชิดกับประชำชนมำกยิไงขึๅน  
ประชำชนจะมำรับบริกำรมำก
ขึๅน จ ำปຓนอยำงยิไงทีไตຌองพัฒนำ
สຌนทำงกำรคมนำคม฿หຌมคีวำม
สะดวก 

 
 
 
 
 
 
 



-ไ็- 
ตารางทีไ แแ สดงผลการวิคราะห์ปัญหาละความตຌองการของประชาชน฿นองคก์ารบริหารสวนต าบลรงหีบิตอี 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา สภาพปัญหา พืๅนทีไปງาหมาย นวนຌม฿นอนาคต 

1. ดຌานครงสรຌางพืๅนฐาน   3. เมมีปງำยบอกทำง/บอกขต/ชืไอถนน 
บริวณถนน  ท ำ฿หຌกำรดินทำงเม
สะดวก  ลำชຌำ  ละหลงทำง 

บริวณถนนทุกสำย฿น
พืๅนทีไ อบต.รงหีบ 

กำรพัฒนำระบบจรำจรจะ
ชวย฿หຌประชำชนดินทำง  
สะดวก รวดรใว  ทันตอควำม
ตຌองกำร มีควำมปลอดภยั  
ละลดอุบัติหตเุดຌระดับหนึไง 

4. เมมีปງำยสัญญำณจรำจร ชน 
กระจกจรำจร เฟกระพรบิสญัญำณ
จรำจร  บริวณทำงยก ทำงคຌง ทีไ
อันตรำย  ปຓนหตุ฿หຌกิดอุบัติหต ุ 
ละเมมีควำมปลอดภัย 

ถนนทุกสຌน 
บริวณจุดสีไยงอันตรำย 

5. เฟฟງำสำธำรณะรำยทำงเมพียงพอ  
ส ำหรับจุดทีไมีควำมจ ำปຓนตຌองติดตัๅง 

ถนนภำย฿นหมูบຌำน 
 

ปัญหำควำมเมปลอดภยั฿นชีวิต
ละทรัพย์สินนับวันยิไงรุนรง
ขึๅน  กำรติดตัๅงเฟฟງำสำธำรณะ
จะสำมำรถลดปัญหำเดຌระดับ
หนึไง 

ๆ.เฟฟງำสำธำรณะรำยทำงทีไติดตัๅงกิด
กำรช ำรุด 

ทุกหมูบຌำน  
 

โ. ดຌานการสงสรมิคุณภาพ
ชีวิต  การศึกษา ศิลปะ  การ
กีฬา วัฒนธรรม ประพณี       
ภูมิปัญญาทຌองถิไน 

1. กำรศึกษำ฿นระดับกอนวัยรียน 
ขำดสืไอละอุปกรณ์กำรรียนทีไ
ทันสมัย  ละหมำะสมกับกำร
พัฒนำกำร฿นวัยนีๅ 

ศูนย์พัฒนำดใกลใก  
อบต.รงหีบ ิโ ศูนย์  ร.ร.

วัดกตุฯ ุ รร.วัดตรีฯ 
 
 

สืไอละอุปกรณ์กำรรียนรูຌปຓน
สิไงทีไจ ำปຓนละส ำคญัตอ
พัฒนำกำรรียนรูຌของดใก  
วำจะมีควำมรูຌกຌำวเกล  ทำ
ทันตอลกพียง฿ด 

2. เมมีหຌองสมดุประจ ำหมูบຌำน
บริกำรประชำชน  ปຓนกำรขำดหลง
รียนรูຌทีไส ำคญั฿นพืๅนทีไ  ท ำ฿หຌยังมี
ควำมรูຌทีไลຌำหลัง เมทันหตุกำรณ์
บຌำนมือง 

ทุกหมูบຌำน 
 

กำรศึกษำเมมีทีไสิๅนสุด  
หຌองสมุดประชำชน  จะปຓน
อีกนวทำงหนึไง฿นกำรสรຌำง
กระบวนกำรคดิละกำร
รียนรูຌ฿นชุมชน  ท ำ฿หຌกิด
กำรคຌนพบศักยภำพของ
ตนอง  

ใ. ขำดกำรสงสริมกำรลนกีฬำของ
ยำวชน  ประชำชน  ภำย฿นต ำบล 

ทุกหมูบຌำน 
 

กำรกีฬำจะพัฒนำขຌำสูระบบ
อำชีพมำกขึๅน  กำรลนกีฬำ฿น
อนำคตจะสำมำรถยึดปຓน
อำชีพเดຌหรือ  กำรกีฬำจะ
สำมำรถสรຌำงสุขภำพทีไดี฿หຌ
กิดขึๅนเดຌ  จึงสมควรทีไจะมี
กำรสนับสนุนกำรลนกีฬำ฿น
ทุกรูปบบ 

4. ประชำชนยังขำดควำมรูຌละควำม
ขຌำ฿จ฿นกำรปງองกันรคระบำด
รคตดิตอตำงโ ท ำ฿หຌยำกกกำร
ปງองกัน 

ทุกหมูบຌำน 
 

ควำมจรญิของลกท ำ฿หຌชีวิต 
ประจ ำวันปลีไยนปลง  กำร
วำงผนชีวิตทีไดีจะท ำอยูรอด
฿นสังคม 

5. กำรสืไอมศลีธรรมทำงศำสนำของ
คนท ำ฿หຌเมมีทีไยดึหนีไยวจิต฿จ  สงผล
฿หຌกิดปัญหำสังคมหลำยรืไองตำมมำ 

ทุกหมูบຌำน 
 

วัตถุนิยมขຌำมำครอบง ำสังคม  
ท ำ฿หຌกิดควำมวุนวำย฿น
สังคม  สมควรทีไจะสงสริม฿หຌ
กิดศีลธรรมดย฿ชຌ  ศำสนำ
ปຓนครืไองยึดหนีไยว  จิต฿จ 



-ไ่- 
ตารางทีไ แแ สดงผลการวิคราะห์ปัญหาละความตຌองการของประชาชน฿นองคก์ารบริหารสวนต าบลรงหีบ ิตอี 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา สภาพปัญหา พืๅนทีไปງาหมาย นวนຌม฿นอนาคต 

ใ. ดຌานการจัดระบียบชุมชน/
สังคม  ละการรักษาความ
สงบรียบรຌอย  ิของ อบต.ี 

1. ประชำชนขำดควำมสน฿จ  ฿นดຌำน
กำรมีสวนรวม  ดຌำนกำรมืองกำร
ปกครอง  ละกำรบริหำรหรือ
พัฒนำทຌองถิไน  ท ำ฿หຌกำรด ำนินกำร
ปຓนพียงกำรกຌเขปัญหำของบุคคล
บำงกลุม 

ทุกหมูบຌำน 
 
 
 

กำรพัฒนำละกำรกຌปัญหำ
หรือกำรวำงผนก ำหนดทศิทำง 
กำรพัฒนำทຌองถิไน฿นอนำคต 
จ ำปຓนอยำงยิไงทีไตຌองอำศัยควำม
รวมมือจำกทุกฝຆำย 

โ. กำรตรียมควำมพรຌอมดຌำนกำร
ปງองกันละกำรบรรทำสำธำรณภยั
ขำดควำมชัดจน  ตอนืไอง เมสำมำรถ
ปງองกันละชวยหลือประชำชนหรือ
ผูຌประสบภยัเดຌทัน ดังนีๅ 
โ.แ ขำดวัสดุ  อุปกรณ์  ทีไจ ำปຓน฿น
กำรปฏิบัติงำนดຌำนกำรปງองกันละ
บรรทำสำธำรณภยั  ชน  
รถดับพลิง  ละอุปกรณ์ประจ ำศนูย์ 
อปพร. 
โ.โ ขำดควำมปลอดภยั฿นทรัพยส์ิน 

ทุกหมูบຌำน  
 

กำรมีทคนลยีทีไจรญิกຌำวหนຌำ 
มีผลกับอัตรำกำรกิดอุบตัิหตุทีไ
ลดลง 
 
 
 
 

ไ. ดຌานการพัฒนาละการ
สงสริมกษตรกรรม  การ
ลงทุน  พาณิชยกรรมละ
การทองทีไยว 

ไ.แ  พืๅนทีไดยรวมของชุมชนปຓน
พืๅนทีไกษตรกรรม  ประชำชนสวน
฿หญประกอบอำชีพทำงกำรกษตร 

ทุกหมูบຌำน ปຓนสวนกษตรนวทฤษฎี฿หม
ทีไมำกำรน ำควำมรูຌทำงกษตร
ขຌำมำพัฒนำ฿นกำรประกอบ
อำชีพกษตรของประชำชน฿น
พืๅนทีไ  

4.2  ประชำชน฿นพืๅนทีไขำดควำมรูຌ
ควำมขຌำ฿จ฿นกำรพัฒนำผลผลติทำง
ทำงกำรกษตร฿หຌมคีุณภำพละ
รสชำติ  ทีไหวำน  อรอย  ตรงตำม
ควำมตຌองกำรของกลุมผูຌบริภค   

ทุกหมูบຌำน ผลผลติทำงกษตรเดຌรับกำร
พัฒนำ  มีคุณภำพปຓนทีไ
ยอมรับของผูຌบริภค  ปลอด
สำรคมี  

4.3  นืไองจำกปัจจุบันเดຌมีกำร
สงสริมกำรทองทีไยวชิงอนุรักษ์  
ละนืไองจำกพืๅนทีไสวน฿หญปຓนพืๅนทีไ
ทีไมีมนๅ ำล ำคลองลຌอมรอบ  
หมำะสมทีไจะปຓนหลงทองทีไยวชิง
อนุรักษ์ดยมำก  ละเดຌกดิกำร
กอสรຌำงอมสตย์  บຌำนพัก฿หຌบริกำร
กนักทีไยว  ตยังขำดกำรจดักำร
ดຌำนกำรตลอดทีได ี

ทุกหมูบຌำน ปຓนหลงทองทีไยวชิงนิวศน ์
กิดกำรสรຌำงงำน  สรຌำงอำชีพ  
สรຌำงรำยเดຌ 



-ไ้- 
ตารางทีไ แแ สดงผลการวิคราะห์ปญัหาละความตຌองการของประชาชน฿นองค์การบรหิารสวนต าบลรงหีบ    ิ ตอี 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา สภาพปัญหา พืๅนทีไปງาหมาย นวนຌม฿นอนาคต 

5. ดຌานการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ  ละ
สิไงวดลຌอม 

แ. ขยะละสิไงปฏิกูล ถือวำปຓนสิไงทีไ
ก ำลังจะสรຌำงปัญหำ฿หຌกับสังคม
ชนบท  หำกเมมีกำรวำงผนทีไดีจะ
กลำยปຓนปญัหำทีไยำกจะกຌเข 

ทุกหมูบຌำน 
 

ควรจะมีกำรสรຌำงระบบบริหำร
จัดกำรกำรก ำจัดขยะอยำงถูกวิธี
ดຌวยชุมชนดยชุมชน ดยเม
กอ฿หຌกิดมลพิษตอสิไงวดลຌอม  
นืไองจำกนับวันปริมำณขยะทีไ
ก ำจัดยำก  ขยะมีมลพิษจะยิไง
มำกขึๅน 

โ. ขยะละวัชพืชทำงล ำคลองท ำ฿หຌ
กำรสญัจรเมสะดวก  ภูมิทัศน์เม
สวยงำม  เมสะอำด 

ทุกหมูบຌำน 
 

ควรมีกำรจัดกใบขยะละ
ก ำจัดวัชพืชทำงล ำคลองอยำง
ตอนืไอง  พืไอลดมลพิษทำงนๅ ำ
ละกำร฿ชຌอุปภค 

ใ. ขำดจิตส ำนึก  ควำมตระหนักฝງำ
ระวังละปງองกัน  บ ำบัดฟຕนฟู
ทรัพยำกรธรรมชำติละสิไงวดลຌอม 

ทุกหมูบຌำน 
 

กำรสงสริม  สนับสนุน  กำรมี
สวนรวมของประชำชน฿นกำร
ดูล  รักษำ  ฟຕนฟู  ทรัพยำกร 
ธรรมชำติละสิไงวดลຌอมปຓน
สิไงส ำคญัตอชุมชนละประทศ 
ชำติ  ละลก 

ไ. ภูมิทัศน์บริวณถนนสำยหลัก฿น
พืๅนทีไเมสวยงำม 

ทุกหมูบຌำน 
 

ภูมิทัศน์ทีไสวยงำม  สะอำด  
ละหรือสิไงวดลຌอมทีไดี  
สดงควำมปຓนอัตลักษณ์ของ
ทຌองถิไน    

ๆ. ดຌานการบริหารกิจการ
บຌานมืองละสังคมทีไดี 
 
 
 

 
 
 

 
 

แ. สถำนทีไตัๅงศูนย์ขຌอมูลขำวสำรของ 
อบต.รงหีบ มีวัสดุ  อุปกรณ์  เมพียงพอ
ตอกำร฿หຌ บริกำรประชำชน  ดังนีๅ 
แ.แ สถำนทีไเมสะดวกตอกำร฿หຌบริกำร
ประชำชน  ชน ทีไนัไง ตຍะ กຌำอีๅ   
แ.โ เมมีคอมพิวตอร์฿หຌบริกำรระบบ 
Internet ส ำหรับศูนย์ขຌอมูลขำวสำรฯ  
ละเมมีกำรจัดสถำนทีไทีไปຓนมุมส ำหรับ
฿หຌบริกำรประชำชน฿ชຌระบบ Internet ปຓน
กำรฉพำะ 

อบต.รงหีบ กำรบริกำรทีไดีขององค์กรปຓน
สิไงทีไพึงปำรถนำของผูຌรับบริกำร 
ดังนัๅน  ตຌองมีกำรพัฒนำระบบ
กำรบริหำรงำนพืไออ ำนวย
ควำมสะดวกกับผูຌรับบริกำร  
อยำงทัไวถึง 

โ. กำรประชำสัมพันธข์ຌอมูลขำวสำรเม
ทัไวถึง  ประชำชนขำดกำรรับรูຌขຌอมูล
ขำวสำรทีไส ำคัญละบริกำรทีไดี  ดงันีๅ 
โ.แ เมมีกำรพัฒนำระบบสียงตำม
สำย฿หຌครอบคลุมทุกหมูบຌำน   
โ.โ ขำดปງำยประชำสัมพันธ์ประจ ำ
หมูบຌำน 

ทุกหมูบຌำน 
 

กำรพัฒนำระบบสียงตำมสำย
ละปງำยประชำสัมพันธ์ประจ ำ
หมูบຌำน  ปຓนสืไอทีไส ำคัญ฿น
กำร฿หຌขຌอมูลขำวสำรตอ
ประชำชน 

3. วัสดุ  อุปกรณ์ส ำนักงำนมีเม
พียงพอตอกำรปฏิบัติงำนของ
ขຌำรำชกำรกำรหรือพนักงำนสวน
ทຌองถิไน  ตຌองจัดหำ฿หຌพียงพอพืไอ
กำรปฏิบัติงำนทีไมปีระสิทธิภำพ  
รวดรใว  ละพืไอกำรบริหำรจัดกำรทีไดี 

อบต.รงหีบ กำรมีทคนลยีทีไทันสมัยละ
พียงพอตอกำรปฏิบัติงำน  ปຓน
สิไงส ำคญัตอกำรบริหำรงำน  
พืไอ฿หຌกิดควำมสะดวก รวดรใว  
สัมฤทธ่ิผลอยำงมีประสิทธิภำพ 



-5เ- 
ตารางทีไ  แแ   สดงผลการวิคราะห์ปญัหาละความตຌองการของประชาชน฿นองค์การบรหิารสวนต าบลรงหบี ิตอี 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา สภำพปัญหำ พืๅนทีไปງำหมำย นวนຌม฿นอนำคต 

ๆ. ดຌานการบริหารกิจการ
บຌานมืองละสังคมทีไดี 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

4. ประชำชนเมขຌำ฿จระบบบริหำร 
งำนของ อบต. ท ำ฿หຌกิดควำมขຌำ฿จผิด
฿นกำรติดตอ  ประสำนงำน  
อยูบอยครัๅง 

ทุกหมูบຌำน 
 
 

อบต.ปຓนหนวยงำนทีไ฿กลຌชิดกับ
ประชำชน  ละนับวันภำรกิจจะ
พิไมมำกขึๅน  ดังนัๅนกำรสรຌำง
ควำมขຌำ฿จกับประชำชนจึงปຓน
สิไงส ำคัญตอกำรบริหำรจัดกำรทีไ
ดี 

5. ขຌำรำชกำรหรือพนักงำนสวนทຌองถิไน  
ตຌองปรับปรุงกระบวนกำรท ำงำน  ฿หຌ
สำมำรถตอบสนองควำมตຌองกำรของ
ประชำชนเดຌดีทีไสุด  

พนักงำนสวนต ำบล 
ลูกจຌำงประจ ำ  ละ
พนักงำนจຌำง  ทุกคน 

กำรบริกำรทีไดีขององค์กรปຓนสิไงทีไ
พึงปำรถนำของผูຌรับบริกำร ดังนัๅน 
ขຌำรำชกำร  ลูกจຌำงประจ ำ ละ
พนักงำนผูຌปฏิบัติงำนตຌองมี
จิตส ำนึก฿นกำร฿หຌบริกำรทีไดี 

6. ระบบบริหำรจัดกำรของภำครัฐมี
กฎระบียบทีไยุงยำก ท ำ฿หຌกำร
฿หຌบริกำรประชำชนยังขำดควำม
คลองตัว ละมีขัๅนตอนมำก 

พนักงำนสวนต ำบล 
ลูกจຌำงประจ ำ  ละ
พนักงำนจຌำง  ทุกคน 

กำรอธิบำยละกำร
ประชำสัมพันธ์ กำรท ำควำม
ขຌำ฿จ฿หຌกับประชำชน ฿นพืๅนทีไเดຌ
ทรำบถึงบทบำทละวิธี กำร
บริหำรงำน วิธีกำรท ำงำน ของ
ระบบรำชกำรจะท ำ฿หຌประชำชน
ขຌำ฿จวิธีกำรบริหำรงำนมำกขึๅน 

 

3.3.2  ผลการวิคราะห์ศักยภาพพืไอประมินสถานภาพการพัฒนา฿นปัจจุบันละอกาสการพัฒนา฿น
อนาคตขององค์การบริหารสวนต าบลรงหีบ   

       องคกำรบริหำรสวนต ำบลรงหีบเดสรุปสถำนกำรณกำรพัฒนำ฿นรอบปทีไผำนมำดย฿ชทคนิค กำร           
วิครำะหตำมหลัก  SWOT   ANALYSIS  ิกำรวิครำะห์ จุดขใง จุดออน อกำสละอุปสรรค  ี รำยละอียดปรำกฏตำมตำรำงทีไ  แโ 

  ตารางทีไ  แโ   สดงการวิคราะหตามหลัก  SWOT   ANALYSIS  ดยยกตละยุทธศาสตร์การพัฒนา 

ยุทธศาสตร์ จุดขใง (STRENGTHS) จุดออน (WEEKNESSES) 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌาน
ครงสรຌางพืๅนฐาน 

-  มีกำรคมนำคมขนสงทีไสะดวก  มีรถ 
   ประจ ำทำงผำนหมูบຌำน 
-  มีกำรปรับปรุงถนน ฿หประชำชน 
   สำมำรถ฿ชสัญจรเปมำเดอยำงสะดวก 
-  มีกำรพัฒนำหลงนๅ ำ  ชน  กำรขยำย 
   ระบบประปำ  กำรขุดลอกคูคลอง 

-  งบประมำณขององคกรปกครอง 
   สวนทองถิไนเมพียงพอตอกำร 
   บริหำรจัดกำร 
-  กำรคมนำคมระหวำงหมูบำนเม 
   สะดวก 
 

อกาส (OPPORTUNITIES) อุปสรรค (THREATS) 

-  รัฐบำลมีนยบำยจัดสรรงบประมำณ 
   ตำมครงกำรรงดวน 
-  กรมสงสริมกำรปกครองทຌองถิไนมี 
   นยบำยสนับสนุนงบประมำณ 
   ครงกำรกอสรຌำงถนนปลอดฝุຆนพัฒนำ 
   หลงนๅ ำ  ละกอสรຌำงประปำหมูบຌำน 
-  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัดมคีวำม 
   สอดคลຌอง 

-  กำรปลีไยนปลงนยบำยละ 
   บุคลำกรรัฐทีไกีไยวขຌอง 
-  ถนนบำงสำยยังเมเดຌถำยอน฿หຌ  
   อบต.ปຓนจຌำของ  กำรซอมซม 
   หรือปรับปรุงกิดควำมลำชຌำ 
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ยุทธศาสตร์ จุดขใง (STRENGTHS) จุดออน (WEEKNESSES) 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌาน
ก า ร ส ง  ส ริ ม คุ ณ ภ า พ ชี วิ ต 
การศึ กษา  ศิ ลปะ  การกีฬา 
วัฒนธรรม ประพณี ภูมิปัญญา
ทຌองถิไน 

-  มีกองทุนชุมชนหมูบຌำนละ แ ลຌำนบำท 
-  มีชมรมผูຌสูงอำย ุ 
-  ผูຌบริหำรมีนยบำยสนบัสนุน 
   สวัสดิกำร฿หຌกับ  ดใก  สตรี ผูຌสูงอำยุ     
   ผูຌพิกำร  ผูຌปຆวยอดส์  ละผูຌดຌอยอกำส 
-  ศูนย์พัฒนำดใกลใกมีดใกกอนวัยรียน 
   พิไมจ ำนวนมำก 
-  มีสถำนศึกษำระดับประถม฿นพืๅนทีไ   
-  มีศูนย์รียนรูຌชุมชนต ำบลรงหีบ 
-  มีกำรสนับสนนุอุปกรณ์กีฬำ฿หຌกับ 
   หมูบຌำนละสถำนศึกษำ 
-  มีกำรจัดกำรขงขันกีฬำประจ ำป 
-  มีศูนย์พทย์ชุมชนต ำบลรงหีบ 
-  มีศูนย์สำธำรณสุขมูลฐำนชุมชน  
-  มีอำสำสมัครสำธำรณสุขตละหมูบຌำน 
-  มีวัดอยู฿กลชิดชุมชนปนสถำนทีไ 
   พัฒนำจิต฿จ 
-  มีกำรอนุรักษ์วัฒนธรรมประพณีทีไ 
   ยัไงยืนละขຌมขใง  ชน งำนประพณี     
   สงกรำนต์ งำนประพณีลอยกระทง  
-  มีบุคลำกรทีชีไยวชำญงำนศิลปะ 
   ขนงตำงโ 

-  งบประมำณขององคกรปกครอง 
   สวนทองถิไนเมพียงพอตอกำร 
   บริหำรจัดกำร 
-  กำรจัดท ำฐำนขຌอมูลทำงดຌำนสังคม 
   เมปຓนระบบ   
-  สถำนทีไออกก ำลังกำยละอุปกรณ์ 
   กำรกีฬำมีนຌอยเมพียงตอควำม   
   ตຌองกำร 
 

อกาส (OPPORTUNITIES) อุปสรรค (THREATS) 

-  รัฐบำลมีนยบำยสนับสนุนงบประมำณ
กองทุนพัฒนำบทบำทสตร ี
-  รัฐบำลมนียบำยจำยงินบีๅยยังชีพ 
   ผูຌสูงอำย ุ
-  รัฐบำลมีนยบำยครงกำรจดัสวัสดิกำร 
   บีๅยควำมพิกำรละจัดท ำบัตร 
   ประจ ำตัวคนพิกำรอยำงทัไวถงึ 
-  มีนวทำงกำรขอรับกำรสนับสนุน 
   จำกกองทุนสงสริมกำรจัดสวสัดิกำร 
   สังคมจังหวัดสมุทรสงครำม 
-  กำรดินทำงมำสถำนศึกษำสะดวก 
-  ยุทธศำสตร์กำรพฒันำจังหวัดมีควำม 
   สอดคลຌอง 
-  ยุทธศำสตร์กำรพฒันำกรมสงสริม 
   กำรปกครองทຌองถิไนมีควำมสอดคลຌอง 
 

-  ประชำชนขำดควำมรูຌควำมขຌำ฿จ 
   กฎระบียบกองทุนพัฒนำบทบำท 
   สตร ี
-  ประชำชนขำดควำมรูຌควำมขຌำ฿จ 
   กฎระบียบกำรจำยงนิบีๅยยงัชีพ 
-  มีกำรปลีไยนปลงกฎระบียบละ 
   นวทำงกำรปฏิบัตงิำน 
-  สถำนศึกษำมีกำรพัฒนำเมตอนืไอง 
-  ภำรกิจกำรถำยอนทีไเดรับกำรถำย 
   อนจำกหนวยงำนอืไนตมิเดรับ 
   กำรถำยอนดำนงบประมำณท ำ 
   ฿หงบประมำณเมพียงพอตอกำร   
   พัฒนำพืๅนทีไ 
-  ประชำชนมีคำนยิมทีไผิด  ยึดติดกับ 
   วัตถุ กำร฿ชจำยกิดควำมฟมุฟอย 
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ยุทธศาสตร์ อกาส (OPPORTUNITIES) อุปสรรค (THREATS) 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌาน
ก า ร ส ง  ส ริ ม คุ ณ ภ า พ ชี วิ ต 
การศึ กษา  ศิ ลปะ  การกีฬา 
วัฒนธรรม ประพณี ภูมิปัญญา
ทຌองถิไน 

-  ประชำชน  ภำครัฐ  ละอกชน  มีสวน 
   รวม฿นกิจกรรมของ อบต. 
-  นวทำงกำรพัฒนำมีควำมสอดคลຌอง 
   กับหนวยงำนภำครัฐ 
-  รงพยำบำล฿นขต฿กลຌคียงสนับสนุน 
   ศูนย์พทย์ชุมชน 
-  กำรดินทำงมำศูนย์พทย์ชุมชน 
   สะดวกสบำย  ละอยู฿กลຌชุมชน 
-  กำรดินทำงมำวัดสะดวก 
 

 

 
 

ยุทธศาสตร์ จุดขใง (STRENGTHS) จุดออน (WEEKNESSES) 

ใ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌาน
การจัดระบียบชุมชน/สังคม  
 ล ะ ก า ร รั ก ษ า ค ว า ม ส ง บ
รียบรຌอย 

-  มีกลุมอำสำสมัครปງองกันฝຆำยพลรือน 
-  มีชุดปฏิบัติกำร OTOS ทีไมีควำมรูຌ 
   ควำมสำมำรถ 
-  มีผนปฏิบัติกำร฿นกำรปງองกันละ
บรรทำสำธำรณภัยของทຌองถิไน 
-  สนับสนุนกำรปງองกันละกຌเข 
   ปัญหำยำสพติด 

-  งบประมำณขององคกรปกครอง 
   สวนทองถิไนเมพียงพอตอกำร 
   บริหำรจัดกำร 
-  ขำดกำรสงสริมควำมรูຌควำมขຌำ฿จ

฿นกำรจัดกำรสำธำรณภัยของ
บุคลำกร 

-  ขำดกำรซักซຌอมกำรปງองกันละ
บรรทำสำธำรณภัย 

อกาส (OPPORTUNITIES) อุปสรรค (THREATS) 

-  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัดมีควำม 
   สอดคลຌอง 
-  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกรมสงสริม 
   กำรปกครองทຌองถิไนมีควำมสอดคลຌอง 
-  รัฐบำลมีนยบำยสนับสนุนงินอุดหนุน 
   ฉพำะกิจกีไยวกับกำรปງองกันละ 
   ปรำบปรำมยำสพติด 
-  ประชำชน  ภำครัฐ  ละอกชน  
   มีสวนรวม฿นกิจกรรมของ อบต. 

-  ประชำชนขำดกำรมีสวนรวม 
   ละควำมรูຌควำมขຌำ฿จถึงบทบำท

หนຌำทีไ 
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ยุทธศาสตร์ จุดขใง (STRENGTHS) จุดออน (WEEKNESSES) 

ไ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาละ
การสงสริมกษตรกรรม การ
ลงทุน พาณิชยกรรม ละการ
ทองทีไยว 

-  ประชำชนสวน฿หญมีอำชีพหลัก  คือ    
   กษตรกรรม  เดຌก  ท ำสวนผลเมຌ   
   ชน  ลิๅนจีไ  สຌมอ  มะพรຌำว  กลຌวย   
   มะนำว  มะมวง  มะปรำงค์ ฯลฯ 
-  มีศูนย์กษตรอินทรีย์  ผลติปุ๋ย 
   อินทรีย์ชีวภำพละนๅ ำหมักชีวภำพ 
-  มีศูนย์สำธิตสิๅนคຌำพืๅนมือง 
-  มีศูนย์บริกำรละถำยทอดทคนลยี  
    กำรกษตรประจ ำต ำบล 
-  มีจุดพักผอนส ำหรับนักทองทีไยวซึไง 
   อยู฿กลຌกับหลงทองทีไยว 

-  งบประมำณขององคกรปกครอง 
   สวนทองถิไนเมพียงพอตอกำร 
   บริหำรจดักำร  ชน  ขำดงบประมำณ 
   พืไอท ำกำรตอติมละหรือปรับปรุง 
   ศนูย์ตำง โ  
 

อกาส (OPPORTUNITIES) อุปสรรค (THREATS) 

-  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัดมคีวำม 
   สอดคลຌอง 
-  สวนรำชกำรอืไนของรัฐ฿หกำรสนับ  
   สนุนดำนกำรพัฒนำละกษตรกรรม 
   อยำงตอนืไอง 
-  มีกำรรวมกลุมอำชีพตำง โ 

-  ผลผลิตทำงกำรกษตรมรีำคำตไ ำ 
-  กลุมอำชีพยังขำดควำมขຌมขใง 
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ยุทธศาสตร์ จุดขใง (STRENGTHS) จุดออน (WEEKNESSES) 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌาน
การบริหารจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติ  ละสิไงวดลຌอม 

-  มีหลงนๅ ำตำมธรรมชำตทิีไอุดม 
   สมบูรณ์พียงพอตอกำรอุปภค บริภค 
   ตลอดทัๅงป 
-  มีทรัพยำกรธรรมชำติทีไสมบูรณ 
-  ดินดีมีคุณภำพ 
-  มีครงกำรลงขกลงคลอง สงสริมกำร
บ ำรุงรักษำคลอง 

-  มีขอจ ำกัด฿นดำนงบประมำณ฿น    
   กำรจัดซืๅอครืไองมือครืไอง฿ช฿ห 
   พียงพอ 
-  ขำดกำรประชำสัมพนัธ ละ 
   นะน ำประชำชน 
-  งบประมำณขององคกรปกครอง 
   สวนทองถิไนเมพียงพอตอกำร 
   บริหำรจัดกำร 

อกาส (OPPORTUNITIES) อุปสรรค (THREATS) 

-  ยุทธศำสตร์กำรพฒันำมีควำม 
   สอดคลຌองกับภำครัฐ 
-  มีทรัพยำกรธรรมชำติทีไสมบูรณ 
   หมำะกกำรจัดกำรปนสถำนทีไ     
   ทองทีไยวชิงธรรมชำติ  ละหมำะก 
   กำรประกอบอำชีพกษตร 

-  ประชำชนขำดจิตส ำนึก฿นกำร 
   รักษำสภำพวดลอม 
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ยุทธศาสตร์ จุดขใง (STRENGTHS) จุดออน (WEEKNESSES) 

ๆ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌาน
การบริหารกิจการบຌานมืองละ
สังคมทีได ี

-  ประชำชนมีควำมรู  ควำมขำ฿จ฿น 
   สิทธิตำมระบอบประชำธิปเตยมำกขึๅน 
-  ประชำชนมีควำมตืไนตัว฿นกำรขำรวม 
   ประชำคมมำกขึๅน 

-  บุคลำกร฿น อบต. มีศักยภำพกำร 
   ปฏิบัติงำนมำกขึๅน 
-  มีกำรพัฒนำทคนลยีสำรสนทศ 

   ฿หຌพืไอกำรปฏิบัติงำน 

-  งบประมำณขององคกรปกครอง 
   สวนทองถิไนเมพียงพอตอกำร 
   บริหำรจัดกำร 
-  บุคลำกร฿นหนวยงำนยังเมพียง  
   พอตอภำระหนำ 
-  ทคนลยีสำรสนทศเมพียงพอ 

   ตอกำรปฏิบัติงำน 
 
 

อกาส (OPPORTUNITIES) อุปสรรค (THREATS) 

-  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัดมีควำม 
   สอดคลຌอง 
-  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกรมสงสริม 
   กำรปกครองทຌองถิไนมีควำมสอดคลຌอง 
-  ประชำชน  ภำครัฐ  ละอกชน         
   มีสวนรวม฿นกิจกรรมของ อบต. 
-  ภำรรัฐ  รัฐวิสำหกิจ  ละอกชน   
   สงสริมสนับสนุนกำรอบรม฿หຌ 
   ควำมรูຌตอบุคลำกร 
 

-  ประชำชนมีคำนิยมทีไผิด  ยึดติดกับ 
   วัตถุ กิดกำร฿ชจำยงินอยำง         
   ฟุมฟอย 
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ใ.ไ  วิสัยทัศน์ ิvisionี พันธกิจ ิmissionี การพัฒนาทຌองถิไน 

 ใ.ไ.แ  วิสัยทัศน์การพัฒนาองค์การบริหารสวนต าบลรงหีบ 
       ผลเมຌปลอดสำร  สิไงวดลຌอมสะอำด  พัฒนำสำธำรณูปภค  ประชำชนสุภำพกำย  สุขภำพจิตดี  

อนุรักษ์ประพณีทຌองถิไน   

ชุมชนมีศรษฐกิจพอพียงป็นพืๅนฐาน 
แ.  สรຌำงจิตส ำนึก฿หຌประชำชน฿นต ำบล  ผูຌบริหำร  สมำชิกสภำ อบต.  ละจຌำหนຌำทีไของรัฐ  

น ำหลักศรษฐกิจพอพียงมำปฏิบัติ 
2.  สนับสนุนกำรพัฒนำดຌำนกำรกษตรดย฿ชຌปรัชญำศรษฐกิจพอพียงปຓนนวทำงปฏิบัติ 
ใ.  สงสริมสนับสนุนกำร฿หຌควำมรูຌดຌำนกำรกษตรกประชำชน  ฿นวิธีท ำละวิธี฿ชຌปุ๋ยชีวภำพ   
ไ.  จะปຓนหลงผลิตสินคຌำทำงกำรกษตรทีไมีคุณภำพ  สงสริม฿หຌมีกำรปรรูปผลิตภัณฑ์

ทำงดຌำนกำรกษตร 
5.  สงสริม฿หຌมีกำรรวมกลุมอำชีพพืไอกำรผลิตสินคຌำละบริกำรดยกำรจัดศึกษำอบรมดูงำน

พืไอพิไมทักษะ฿นกำรพัฒนำดຌำนกำรกษตร฿หຌขຌมขใง 
บริหารตามหลักธรรมาภิบาล 
แ.  สริมสรຌำงนวทำง฿นกำรจัดระบียบพืไอ฿หຌสังคม  ทัๅงภำครัฐ  ภำคธุรกิจ  อกชน  ละภำค

ประชำชน  สำมำรถอยูรวมกันเดຌอยำงสงบสุข  ละตัๅงอยู฿นควำมถูกตຌองปຓนธรรม  ตำมหลักพืๅนฐำนกำรบริหำร
กิจกำรบຌำนมืองทีไดี  ดยยึดหลักปฏิบัติ  ๆ  ประกำรดังนีๅ 

1.แ  หลักนิติธรรม (The Rule of Law)  หมำยถึง กำรปฏิบัติตำมกฎหมำย กฎ ระบียบ 
ขຌอบังคับตำง โ ดยถือวำปຓนกำรปกครองภำย฿ตຌกฎหมำยมิ฿ชตำมอ ำภอ฿จ หรืออ ำนำจของ  ตัวบุคคล จะตຌอง
ค ำนึงถึงควำมปຓนธรรม ละควำมยุติธรรม รวมทัๅงมีควำมรัดกุมละ รวดรใวดຌวย 

แ.โ  หลักคุณธรรม (Morality)  หมำยถึง กำรยึดมัไน฿นควำมถูกตຌอง ดีงำม กำรสงสริม ฿หຌ
บุคลำกรพัฒนำตนอง เปพรຌอมกัน พืไอ฿หຌบุคลำกรมีควำมซืไอสัตย์ จริง฿จ ขยัน อดทน มีระบียบ วินัย ประกอบ
อำชีพสุจริต ปຓนนิสัย ประจ ำชำติ 

แ.ใ  หลักความปรง฿ส (Accountability)  หมำยถึง ควำมปรง฿ส พอทียบเดຌวำมี
ควำมหมำย ตรงขຌำม หรือกือบตรงขຌำม กับกำรทุจริต คอร์รัปชัไน ดยทีไรืไองทุจริต คอร์รัปชัไน ฿หຌมี ควำมหมำย฿น
ชิงลบ ละควำมนำสะพรึงกลัวฝงอยู ควำมปรง฿สปຓนค ำศัพท์ทีไ฿หຌงมุม฿นชิงบวก ละ฿หຌควำมสน฿จ฿นชิง
สงบสุข ประชำชนขຌำถึงขຌอมูลขำวสำร เดຌสะดวกละขຌำ฿จงำย ละมีกระบวนกำร฿หຌประชำชนตรวจสอบควำม
ถูกตຌองอยำงชัดจน฿นกำรนีๅ พืไอปຓน สิริมงคลกบุคลำกรทีไปฏิบัติงำน฿หຌมีควำมปรง฿ส ขออัญชิญพระรำช
กระสรับสัไง฿นองค์พระบำทสมดใจ พระจຌำอยูหัว ภูมิพลอดุลยดชมหำรำช ทีไเดຌทรงมีพระรำช 

       กระสรับสัไง เดຌก ผูຌทีไมีควำมสุจริต ละบริสุทธิ่฿จ มຌจะมีควำมรูຌนຌอยกใยอมท ำ
ประยชน์฿หຌกสวนรวมเดຌมำกกวำผูຌทีไมีควำมรูຌมำก ตเมมีควำมสุจริต เมมีควำมบริสุทธิ่฿จ 

แ.ไ  หลักการมีสวนรวม (Participation)  หมำยถึง กำร฿หຌอกำส฿หຌบุคลำกรหรือผูຌมี สวน
กีไยวขຌองขຌำมำมีสวนรวมทำงกำร บริหำรจัดกำรกีไยวกับกำรตัดสิน฿จ฿นรืไองตำง โ ชน ปຓนคณะกรรมกำร 
คณะอนุกรรมกำร ละหรือ คณะท ำงำนดย฿หຌขຌอมูล ควำมคิดหใน นะน ำ ปรึกษำ รวมวำงผนละรวมปฏิบัติ 

แ.5  หลักความรับผิดชอบ (Responsibility )  หมำยถึง กำรตระหนัก฿นสิทธิละหนຌำทีไ 
ควำมส ำนึก฿นควำมรับผิดชอบตอสังคม กำร฿ส฿จปัญหำกำรบริหำรจัดกำร กำรกระตือรือรຌน฿นกำรกຌปัญหำ ละ
คำรพ฿นควำมคิดหในทีไตกตำง รวมทัๅงควำมกลຌำทีไจะยอมรับผลดีละผลสียจำกกระท ำของตนอง 
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แ.ๆ  หลักความคุຌมคา (Cost – effectiveness or Economy)  หมำยถึง กำรบริหำร
จัดกำรละ฿ชຌทรัพยำกรทีไมีจ ำกัด พืไอ฿หຌกิดประยชน์สูงสุดกสวนรวม ดยรณรงค์฿หຌบุคลำกรมีควำมประหยัด 
฿ชຌวัสดุอุปกรณ์อยำงคุຌมคำ ละรักษำทรัพยำกรธรรมชำติ฿หຌสมบูรณ์ยัไงยืน 

2.  ปຓนกลเก฿นกำรตรวจสอบ฿หຌกำรบริหำรงำน฿นทุกระดับ  ระบบกำรมืองกำรปกครองมี
ควำมปรง฿ส  มีควำมปຓนธรรมสำมำรถตรวจสอบเดຌ   

ใ.  พัฒนำนักกำรมืองละจຌำหนຌำทีไของรัฐ฿หຌมีคุณภำพ  คุณธรรม  ละปลูกฝัง฿หຌประชำชน
คำรพสิทธิละหนຌำทีไของตนอง 

ไ.  ฿หຌควำมรูຌควำมขຌำ฿จ฿นระบบกำรมืองตำมทีไบัญญัติภำย฿ตຌรัฐธรรมนูญ 
5.  สริมสรຌำงควำมขຌมขใง฿นกระบวนกำรละวิถีประชำธิปเตย   
ๆ.  สงสริมสนับสนุน฿หຌพนักงำนมีกำรปฏิบัติงำนอยำงมีประสิทธิภำพ 

ครงสรຌางพืๅนฐานครบครนั 
แ.  พัฒนำปรับปรุงครงสรຌำงพืๅนฐำน  สำธำรณูปภค  ละสำธำรณูปกำร฿หຌอืๅอละสอดคลຌอง

กับกำรขยำยตัวทำงดຌำนศรษฐกิจ  ตำมตละพืๅนทีไอยำงมีประสิทธิภำพละเมมีผลกระทบกับสิไงวดลຌอมละภูมิทัศน์ 
โ.  พัฒนำกำรคมนำคมทีไปຓนจุดชืไอมตอกับต ำบลอืไน 
ใ.  พัฒนำปรับปรุงครงสรຌำงพืๅนฐำน  สำธำรณูปภค  ละสำธำรณูปกำร฿หຌพียงพอ  กระจำย

ทุกหมูบຌำนละมีคุณภำพทำทียมกัน 

สภาพวดลຌอมนาอยู 
แ.  จัดกำร  บ ำรุงรักษำ  ทรัพยำกรธรรมชำติละสิไงวดลຌอม  ดย อบต. รวมมือกับชุมชน  

พืไอ฿หຌกิดควำมยัไงยืนสำมำรถท ำ฿หຌคนอยูรวมกับธรรมชำติเดຌอยำงสมดุล 
โ.  กำรก ำจัดมูลฝอย  สิไงปฏิกูล  ละนๅ ำสีย 
3.  ฿หຌมีกำรรักษำควำมสะอำดละควำมปຓนระบียบรียบรຌอย฿นชุมชน 
ไ.  ปรับปรุงภูมิทัศน์  พัฒนำสองขຌำงทำง฿หຌสวยงำม   
5.  สนับสนุนครงกำรพระรำชสำวนีย์   ดยกระตุຌน฿หຌประชำชนมีจิตส ำนึ ก฿นกำรบริหำร

ทรัพยำกรธรรมชำติละสิไงวดลຌอมอยำงสมไ ำสมอ 

มุงสูคุณภาพชีวิตทีไดี 
แ.  สงสริมกำรศึกษำกรงรียน  ดຌำนกำรบริหำรกำรศึกษำ  วัสดุอุปกรณ์กำรรียนกำร

สอน  อำหำรกลำงวัน  อำหำรสริม ินมี  
2.  พัฒนำศูนยพัฒนำดใกลใก฿หมีควำมพรอมกอนขำสูระดับประถมศึกษำ 

3.  สงสริมสนับสนุนสวัสดิกำร฿หຌก  ผูຌสูงอำยุ  ผูຌพิกำร  ดใก  สตรี  ผูຌดຌอยอกำส 
4.  สงสริมควำมขຌมขใงของประชำชน฿นกำรพัฒนำสถำบันครอบครัว 
5.  จัดขงขันกีฬำประจ ำปของ อบต.  พืไอ฿หຌยำวชนละประชำชนมีสุขภำพอนำมัยขใงรง  

ลดปัญหำกำรติดยำสพติด 
ๆ.  สนับสนุน฿หຌมีสถำนทีไออกก ำลังกำย 
7.  สนับสนุนวัสดุกำรกีฬำ฿หຌกับประชำชนทุกหมูบຌำน 
่.  สงสริมสนับสนุนกำร฿หຌบริกำรสำธำรณสุขขัๅนพืๅนฐำนกประชำชน 
้.  สงสริมละอนุรักษ์ศิลปวฒันธรรมประพณี฿นทຌองถิไน  มกีำรจัดงำนประพณีพืไออนุรักษ์

ประพณี  วัฒนธรรมอันดีงำม฿หຌคงอยูคูกับประชำชน 
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ใ.ไ.โ  พันธกิจ 
       พันธกิจทีไ  แ  สงสริมกำรประกอบอำชีพ   
       พันธกิจทีไ  โ  ฿หຌมีละสงสริมสถำบันกลุมกษตรกร 

        พันธกิจทีไ  ใ  บ ำรุงละสงสริมกำรประกอบอำชีพของรำษฎร์ 
        พันธกิจทีไ  ไ  รักษำควำมสะอำดของถนน  ทำงนๅ ำ  ทำงดินละทีไสำธำรณะ 

       พันธกิจทีไ  5  คุຌมครองดูลละบ ำรุงรักษำทรัพยำกรธรรมชำติละสิไงวดลຌอม   
       พันธกิจทีไ  ๆ  จัด฿หຌมีละบ ำรุงรักษำทำงนๅ ำละทำงบก 
       พันธกิจทีไ  ็  จัด฿หຌมีละบ ำรุงเฟฟງำหรือสงสวำง   
       พันธกิจทีไ  ่  ฿หຌมีละบ ำรุงรักษำทำงระบำยนๅ ำ 
       พันธกิจทีไ  ้  ฿หຌมีนๅ ำพืไอกำรอุปภค-บริภค 

        พันธกิจทีไ  แเ รักษำวัฒนธรรมประพณีทຌองถิไน 
       พันธกิจทีไ  แแ กำรจัดวำงระบบกำรจรำจรละผังมือง   
       พันธกิจทีไ  แโ จัด฿หຌมีระบบขำวสำรขຌอมูลถึงประชำชน 
 พัฒนำกำรมีสวนรวมของประชำชน฿นกำรบริหำรจัดกำรทຌองถิไน  ละสริมสรຌำงกำรบริหำรจัดกำรทีไดี 

ขององค์กรตำมหลักธรรมำภิบำล 

ใ.ไ.ใ  จุดมุงหมายพืไอการพัฒนาทຌองถิไน 
แ.  ประชำชนมีควำมปຓนอยูทีไดีมีควำมสุข  ละมีรำยเดຌพิไมขึๅน 
โ.  สิไงวดลຌอมสะอำดเรຌมลพิษ  มีกำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติละสิไงวดลຌอม  ละมีกำร 

ทองทีไยวชิงอนุรักษ ์
ใ.  กำรคมนำคมสะดวกขึๅน ระบบสำธำรณูปภค ละสำธำรณูปกำรตำง โ อยำงทัไวถึงละพียงพอ 
ไ.  ประชำชนรำงกำยขใงรง  ปรำศจำกรคภัย 
5.  สืบทอดวัฒนธรรมประพณีทຌองถิไนละภูมิปัญญำทຌองถิไน฿หຌคงอยูสืบเป 
ๆ.  องค์กรมีกำรบริหำรงำนบบบูรณำกำร  มีควำมปรง฿ส  ประชำชนมีสวนรวม  ตำมหลักกำร

บริหำรจัดกำรบຌำนมืองทีได ี

3.4.4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาละนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารสวนต าบลรงหีบ 
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ตารางทีไ  แใ  สดงยุทธศาสตร์การพัฒนาละนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารสวนต าบลรงหีบ 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา นวทางการพัฒนา 

1. การพัฒนาดຌานครงสรຌางพืๅนฐาน แ.แ นวทำงกำรพัฒนำกำรคมนำคมละกำรขนสง   
แ.โ นวทำงกำรพัฒนำสำธำรณูปภค  ละสำธำรณูปกำร 
แ.ใ นวทำงกำรจัดท ำผังมืองละผังมืองรวม 

โ. การพัฒนาดຌานการสงสริม
คุณภาพชีวิต การศึกษา ศิลปะ การ
กีฬา วัฒนธรรม ประพณี ภูมิปัญญา
ทຌองถิไน 

 

โ.แ นวทำงกำรพัฒนำสงสริม  สนับสนุนกำรปງองกัน  กຌเขปัญหำ
สังคม  กำรชวยหลือละกำรจัดสวัสดิกำรสังคม   
โ.โ นวทำงกำรพัฒนำสงสริม สนับสนุนกำรศึกษำ กำรกีฬำละ
นันทนำกำร 
โ.ใ นวทำงกำรสงสริมสนับสนุนกิจกำรสำธำรณสุข 
โ.ไ นวทำงกำรสนับสนุนละสงสริมควำมขຌมขใง฿นกำรบ ำรุงรักษำ 
ศิลปะ วัฒนธรรม ประพณี ละภูมิปัญญำทຌองถิไน 

ใ. การพัฒนาดຌานการจัดระบียบ
ชุมชน/สังคม  ละการรักษาความ
สงบรียบรຌอย 
 

ใ.แ นวทำงกำรบริหำรจัดกำรกำรปງองกัน  บรรทำสำธำรณภัย  กำร
รักษำควำมสงบรียบรຌอย ควำมปลอดภัย฿นชีวิตละทรัพย์สินของ
ประชำชน 
ใ.โ นวทำงกำรสงสริมสนับสนุนกำรปງองกัน กຌเข ปัญหำยำสพติด 
ตลอดจนฟຕนฟูผูຌติดยำสพติด 

 

ไ. ก า รพัฒนาละกา รส ง  ส ริ ม
กษตรกรรม การลงทุน พาณิชย  
กรรม ละการทองทีไยว 

 

ไ.แ นวทำงกำรพัฒนำสงสริมทักษะควำมรูຌ  กำรพัฒนำอำชีพ  
กษตรกรรม กำรลงทุน พำณิชยกรรม กำรบริกำรพืไอสรຌำงงำน สรຌำง
อำชีพ สรຌำงรำยเดຌ฿หຌกับประชำชน  
ไ.โ นวทำงกำรคุຌมครองสงสริมละพัฒนำคุณภำพชีวิตผูຌ฿ชຌรงงำน 
4.3 นวทำงกำรสรຌำงกระบวนกำรมีสวนรวมของทุกภำคสวน฿นกำร
พัฒนำ ละบริหำรกำรกษตร ละขับคลืไอน฿หຌบังกิดผล฿นทำงปฏิบัติ
ดยยึดหลักปรัชญำศรษฐกิจพอพียง 

5. การพัฒนาดຌานการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ  ละสิไงวดลຌอม 

5.แ นวทำงกำรอนุรักษ์  ฟຕนฟูทรัพยำกรธรรมชำติ  ละสิไงวดลຌอม 
5.โ นวทำงกำรบริหำรจัดกำรละรักษำควำมสมดุลของระบบนิวศน์   
ใ นๅ ำ 
5.ใ นวทำงกำรบริหำรจัดกำรขยะมูลฝอย  สิไงปฏิกูล  ละนๅ ำสีย 

ๆ. การพัฒนาดຌานการบริหารกิจการ
บຌานมืองละสังคมทีไดี 
 

ๆ.แ นวทำงกำรพัฒนำสริมสรຌำงควำมสำมัคคี  ทิดทูน พิทักษ์ รักษำ
สถำบัน ชำติ ศำสนำ พระมหำกษัตริย์   
ๆ.โ นวทำงกำรพัฒนำสงสริมกำรมีสวนรวมของประชำชน฿นกำร
พัฒนำทຌองถิไน 
ๆ.ใ นวทำงกำรพัฒนำควำมรูຌควำมขຌำ฿จละกำรมีสวนรวมของ
ประชำชนกีไยวกับกำรมืองกำรปกครองตำมระบอบประชำธิปเตยอันมี
พระมหำกษัตริย์ทรงปຓนประมุข 
ๆ.ไ นวทำงกำรพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรองค์กร 



ใ.5  ความชืไอมยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ยุทธศำสตร์ทีไ แ : สงสริม
ละพัฒนำ฿หຌจังหวัดปຓน
ศูนย์กลำงกำรพักผอนละ
กำรทองทีไยวชิงอนุรักษ์ทีไ
สอดคลຌองกับวิถีวัฒนธรรม 
ละสิไงวดลຌอม 

ประดในยุทธศำสตร์ทีไ 2 : 
ส รຌ ำ ง  ส ริ ม  ล ะ  พิไ ม ขี ด
ควำมสำมำรถ฿นกำรขงขัน
ของสินคຌำกษตร  ประมง
 ล ะ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์  ก ษ ต ร  
ประมงปรรูป ทีไมีประสิทธิภำพ  
สรຌำงมูลคำพิไม  สอดคลຌอง
กับควำมตຌองกำรของตลำด
ละมีมำตรฐำนปลอดภัยตอ
ผูຌ บริ ภค ทัๅ งภำย฿นละ
ตำงประทศ 

 

ประดในยุทธศำสตร์ทีไ 3 : 
ส รຌ ำ ง  ส ริ ม  ล ะ พั ฒ น ำ
คุณภำพชีวิตของประชำชน
ละสังคมสมุทรสงครำมมี
ควำมขຌมขใงละด ำรงชีวิต
ตำมหลักปรัชญำศรษฐกิจ
พอพียง 

ประดในยุทธศำสตร์ทีไ ไ : 
ส รຌ ำ ง  ส ริ ม ล ะพัฒน ำ
จังหวัดสมุทรสงครำม฿หຌมี
ควำมพรຌอมรองรับกำรขຌำ
สูประชำคมอำซียน 

 

ประดในยุทธศำสตร์ทีไ 5 : 
สรຌำงสริมละพัฒนำฐำน
อำชีพดัๅงดิมของทຌองถิไน  
ละ ิภูมปิัญญำพืๅนบຌำน  ี  
฿หຌพัฒนำอำชพีอืไนโ ขຌมขใง
กิดควำมปຓนครือขำย
วิสำหกจิขนำดกลำงละขนำด
ยอมรวมทัๅงภำคพำณิชยกรรม
ของจังหวัด 

 

ประดในยุทธศำสตร์ทีไ  ๆ : 
สงสริมละสนับสนุนกำรมี
สวนรวมของภำคประชำชน
฿นกำรบ ำรุงรักษำ  ทรัพยำกร 
ธรรมชำติละสิไงวดลຌอม
พืไอด ำรงเวຌซึไงระบบนิวศ  
ใ นๅ ำ 
 

นวทำงทีไ แ.ไ 

 

นวทำงทีไ โ.ไ 

 

นวทำงทีไ ใ.แ 

 

นวทำงทีไ ใ.โ 

 

นวทำงทีไ ใ.ใ 

 

นวทำงทีไ ใ.ไ 

 

นวทำงทีไ ใ.5 

 

นวทำงทีไ ใ.ๆ 

 

นวทำงทีไ ใ.็ 

 

นวทำงทีไ ไ.แ 

 

นวทำงทีไ ไ.5 

 
นวทำงทีไ ไ.โ 

 

นวทำงทีไ ไ.็ 

 
นวทำงทีไ 5.โ 

 

นวทำงทีไ 5.ไ 

 

นวทำงทีไ 5.5 

 

นวทำงทีไ 5.้ 

 

นวทำงทีไ ๆ.แ 

 

นวทำงทีไ ๆ.โ 

 

นวทำงทีไ ๆ.5 

 

นวทำงทีไ ๆ.็ 

 

แ. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
ดຌำนครงสรຌำงพืๅนฐำน 

 
 
 
 

ยุทธศำสตร์
จังหวดั 

 

 
ยุทธศำสตร์
กำรพัฒนำ
ของ อปท. 
฿ น  ข ต
จังหวัด 
 

โ. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
ดຌำนกำรสงสริมคุณภำพ
ชีวิต  กำรศึกษำ ศิลปะ 
กำรกีฬำ วัฒนธรรม 
ประพณี ภูมิปัญญำ
ทຌองถิไน   
 

ใ. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
ดຌำนกำร จัดระบียบ
ชุมชน/สังคม กำรรักษำ
ควำมสงบรียบรຌอย   
 
 

ไ. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
ละสงสริมกำรกษตร 
กำรลงทุน  พำณิชยกรรม 
ละกำรทองทีไยว   
 
 
 

5. ยุทธศำสตร์กำร
พัฒนำดຌำนกำรบริหำร
จัดกำรละกำรอนุรักษ์
ทรัพยำกร ธรรมชำติ 
สิไงวดลຌอม อยำงยัไงยืน   
 
 

ๆ. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
ดຌำนกำรบริหำรกิจกำร
บຌำนมืองละสังคมทีไดี 
 
 
 
 

5้ 



   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศำสตร์
กำรพัฒนำ
ของ อปท. 
฿ น  ข ต
จังหวัด 

แ. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
ดຌำนครงสรຌำงพืๅนฐำน 

โ. ยุทธศำสตรก์ำรพัฒนำ
ดຌำนกำรสงสริมคุณภำพ
ชีวิต  กำรศึกษำ ศิลปะ กำร
กีฬำ วัฒนธรรม ประพณี 
ภูมิปัญญำทຌองถิไน   

 

ยุทธศำสตร์
กำรพัฒนำ
ของ อบต.
รงหีบ 
 

แ. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
ดຌำนครงสรຌำงพืๅนฐำน 

โ. ยุทธศำสตรก์ำรพัฒนำ
ดຌำนกำรสงสริมคุณภำพ
ชีวิต กำรศึกษำ ศิลปะ กำร
กีฬำ วัฒนธรรม ประพณี 
ภูมิปัญญำทຌองถิไน 
 

นวทำงกำร
พัฒนำ 

 

 
 
 
 

ผลผลิต/
ครงกำร 

 

 

ปງำหมำย
ยุทธศำสตร์ 
 

กำรคมนำคมทัๅงทำงบกละ
ท ำ งนๅ ำ มี ค ว ำ ม ส ะ ด ว ก 
รวดรใว ละปลอดภัย 

ระบบสำธำ รณูป ภค  
 ล ะ ส ำ ธ ำ ร ณู ป ก ำ ร  
อยำงทัไวถึงละพียงพอ 

ชุมชนมีศิลปะ วัฒนธรรม 
ประพณี  ละภูมิปัญญำ
ทຌองถิไนทีไดีงำม 

 

ประชำชนมีคุณภำพชีวิต
ทีไดี ชุมชนมีควำมขຌมขใง 
ควำมมัไนคง฿นชีวิต ละ
ทรัพย์สิน 

กำรพัฒนำกำรคมนำคม
ละกำรขนสง 

กำรพัฒนำสำธำรณูปภค 
ละสำธำรณูปกำร 

 

ก ำ ร พั ฒ น ำ ส ง  ส ริ ม 
สนับสนุนกำรปງองกัน กຌเข
ปัญหำสังคม กำรชวยหลือ
ละกำรจัดสวัสดิกำรสังคม 

 

ก ำ ร พั ฒ น ำ ส ง  ส ริ ม 
สนับสนุนกำรศึกษำ กำร
กีฬำละนันทนำกำร 

 

ก ำ ร ส ง  ส ริ ม ส นั บ ส นุ น
กิจกำรสำธำรณสุข 

 

กำรสนับสนุนละสงสริม
ควำมขຌมขใง฿นกำรบ ำรุง 
รักษำศิลปะ  วัฒนธรรม 
ประพณี ละภูมิปัญญำ
ทຌองถิไน 

 

1. กอสรຌำงถนนหินคลุก 
โ. กอสรຌำงถนนอสฟัลท์- 
ติกคอนกรีต 
ใ. กอสรຌำงถนน คสล. 
ไ. กอสรຌำงทำงดนิทຌำ 
คสล. 
5. กอสรຌำงสะพำนทำงดิน
ทຌำ คสล. 
.ๆ ท ำผนปูนทำงดินทຌำ 
.็ ปรัปบรุงคอสะพำน คสล. 
.่ ซอมซมเหลทำงถนน 
.้ ติดตัๅงเฟกระพริบจรำจร 

 

แเ.ติดตัๅงกระจกจรำจร 
แแ. ซอมซมสิไงกอสรຌำง
สำธำรณะ 
1โ. กอสรຌำงสะพำนทอ 
คสล. 
แใ. กอสรຌำงทอระบำยนๅ ำฝน 
แไ. กอสรຌำงศำลำทีไพัก
ผูຌดยสำรพรຌอมทีไอำน
หนังสือพิมพ์ประจ ำหมูบຌำน 
แ5. กอสรຌำงสะพำน คสล. 
ขຌำมคลอง 
16. จัดท ำปງำยบอกขต
บอกทำง 

1. ขุดลอกคลอง 
โ. ขยำยขตระบบจ ำหนำย
เฟฟງำละติดตัๅงคมเฟฟງำ
สำธำรณะ 
ใ. ปลีไยนทอมนประปำ
หมูบຌำน 
ไ. ซอมซมคมเฟฟງำ
สำธำรณะ 
5. สรຌำงหลังคำคลุมถังนๅ ำ
บอบำดำลประจ ำหมูบຌำน 
ๆ. ติดตัๅงตูຌนๅ ำดืไมหยอด
หรียญ 
 

1. ครงกำรจำยงิน
ส ง  ค ร ำ ะ ห์  บีๅ ย ยั ง ชี พ
ส ำหรับผูຌสูงอำยุ 
โ .   ค ร ง ก ำ ร จ ำ ย  งิ น
ส ง  ค ร ำ ะ ห์  บีๅ ย ยั ง ชี พ
ส ำหรับผูຌพิกำร 
ใ.   ครงกำรซ อมซม
บຌำนพักอำศัย 
ไ. ครงกำรศูนย์พัฒนำ
ครอบครัว฿นชุมชนละ
ครือขำยกิจกำรสตรี 
5. ครงกำรพืไอสนับสนุน
กิจกรรมของหลำกำชำด 
 

1. จัดซืๅอหนังสือพิมพ์
ส ำหรับทีไอำนหนังสือพิมพ์
ประจ ำหมูบຌำนละทีไท ำกำร 
อบต.รงหีบ 
โ. จัดซืๅออำหำรสริม ินมี 
ใ. อุดหนุนครงกำรอำหำร
กลำงวัน 
ไ. จัดซืๅอวัสดุ อุปกรณ์ กำร
รียนกำรสอนส ำหรับศูนย์
พัฒนำดใกลใก  
5. ครงกำรจัดงำนวันดใก
หงชำต ิ
 

.ๆ อุดหนุนครงกำรส ำหรับ
รงรียนวัดปำกงำม 
.็ อุดหนุนครงกำรส ำหรับ

รงรียนวัดบำง฿หญ 
.่ ครงกำรจัดกิจกรรมกำร

ขงขันกีฬำละสงสริมกำร
ออกก ำลังกำย 
้. จัดซืๅอครืไองออกก ำลัง
ก ำ ยก ล ำ ง  จຌ ง ป ร ะ จ ำ
หมูบຌำน 
แเ. ปรั บปรุ งลำนกีฬำ
ประจ ำหมูบຌำน 
 

1. ครงกำรก ำจัดหลง
พำะพันธุ์ ยุงลำยปງองกัน
รคเขຌลือดออก 
โ.   ครงก ำรฉี ด วั ค ซีน
ปງองกันรคพิษสุนัขบຌำละ
ยำคุมก ำนิด 
ใ. ครงกำรปງองกันละ
ระงับรคติดตอ 
ไ. อุดหนุนครงกำรอำสำ 
สมัครสำธำรณสุขมูลฐำน 
 

5. อุดหนุนครงกำรสมทบ
กองทุนหลักประกันสุขภำพ
ถຌวนหนຌำระดับทຌองถิไน 
ๆ. ครงกำรตรวจสุขภำพ
ประจ ำป 
.็ ปรับปรุงศูนย์สำธำรณสุข

มูลฐำน 
 

1. อุดหนุนครงกำรจัดงำน
รำชพิธีละรัฐพิธีรวมถึง
ประพณีทีไส ำคัญของชำติ 
โ. ครงกำรจัดกิจกรรมวัน
ฉลิมพระขนมพรรษำ 5 
ธันวำมหำรำช 
ใ. ครงกำรจัดกิจกรรมวัน
ฉลิมพระขนมพรรษำ 
แโ สิงหำคม 
4.ครงกำรจัดงำนประพณี
สงกรำนต์ละวันผูຌสูงอำยุ 
5. จัดกิจกรรมวันลอยกระทง 
ๆ. อุดหนุนงบประมำณ฿หຌ
มูลนิธิอุทยำน ร.โ 
็. จัดกิจกรรมห ทียน  
วันขຌำพรรษำ 
่. อุดหนุนครงกำรจัดตัๅง
ครือขำยวัฒนธรรม 
 

กำรจัดท ำผังมือง
ละผังมืองรวม 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศำสตร์
กำรพัฒนำ
ของ อปท. 
฿ น  ข ต
จังหวัด 

ใ. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
ดຌำนกำรจัดระบยีบ
ชุมชน/สังคม กำรรักษำ
ควำมสงบรียบรຌอย   
 

ไ. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
ละสงสริมกำรกษตร 
กำรลงทุน  พำณิชยกรรม 
ละกำรทองทีไยว   
 

ยุทธศำสตร์
กำรพัฒนำ
ของ อบต.
รงหีบ 

ใ. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
ดຌำนกำรจัดระบยีบ
ชุมชน/ สังคม  ละกำร
รักษำควำมสงบรียบรຌอย 

 

ไ. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
ละกำรสงสริมกษตรกรรม 
กำรลงทุน พำณิชยกรรม 
ละกำรทองทีไยว 

 
 

นวทำงกำร
พัฒนำ 

 

 

 
 
 
 

ผลผลิต/
ครงกำร 

 

 

ปງำหมำย
ยุทธศำสตร์ 
 

ประชำชนมีคุณภำพชีวิต
ทีไดี ชุมชนมีควำมขຌมขใง 
ควำมมัไนคง฿นชีวิต ละ
ทรัพย์สิน 

กำ รบริห ำรจั ดกำ รก ำ ร
ปງองกัน บรรทำสำธำรณภัย 
ก ำ ร รั ก ษ ำ ค ว ำ ม ส ง บ
รียบรຌอย ควำมปลอดภัย
฿นชีวิตละทรัพย์สินของ
ประชำชน 

กำรสงสริมสนับสนุนกำร
ปງองกัน กຌเข ปัญหำยำ
สพติด ตลอดจนฟຕนฟูผูຌติด
ยำสพติด 

 

กำรพัฒนำสงสริมทักษะ
ควำมรูຌ  กำรพัฒนำอำชีพ 
กษตรกรรม กำรลงทุน 
พำณิชยกรรม กำรบริกำร
พืไอสรຌำงงำน สรຌำงอำชีพ 
สรຌำงรำยเดຌกับประชำชน 

 

กำรคุຌมครองสงสริมละ
พัฒนำคุณภำพชวีิตผูຌ฿ชຌ
รงงำน 

กำรสรຌำงกระบวนกำรมีสวน
รวมของทุกภำคสวน฿นกำร
พัฒนำ ละบริหำรกำรกษตร 
ละขับคลืไอน฿หຌบังกิดผล
฿นทำงปฏิ บัติ  ดย ยึดหลัก
ปรัชญำศรษฐกิจพอพียง 

 

1. ครงกำรฝຄกอบรม อปพร. 
โ. ครงกำรรณรงค์ปງองกันลด
อุบัติหตุทำงถนนชวงทศกำล 
ใ. จัดซืๅอรถยนต์บรรทุกนๅ ำ
ดับพลิง 
ไ .   ค ร งก ำ ร ซักซຌ อมก ำ ร
ปງองกันละบรรทำสำธำรณภัย 
5 .   ค ร ง ก ำ ร ช ว ย  ห ลื อ
ผูຌประสบภัย 
ๆ .  จั ด ซืๅ อ  ค รืไ อ งมื อ  วั ส ดุ 
อุปกรณ์ส ำหรับกำรปฏิบัติงำน
฿นศูนย์ อปพร. 
็. ครงกำรติดตัๅงกลຌอง CCTV 

1. อุดหนุนครงกำรกຌเข
ปัญหำยำสพติดระดับอ ำภอ
ละจังหวัด 
โ. จัดกิจกรรมรณรงค์ปງองกัน
ละกຌเขปัญหำยำสพติด 
ใ. ครงกำรผูຌประสำนพลัง
ผนดินิโ5ตำสับปะรดี ฝງำ
ระวังปງองกันละกຌเขปัญหำยำ
สพติด 
ไ. ครงกำรตัๅงดำนตรวจตรำ
ฝງำระวังปງองกันกຌเขปัญหำ  
ยำสพติด 

1. อุดหนุนครงกำรปງองกัน
ก ำจัดกระรอกสวน 
โ. อุดหนุนครงกำรอบรมกลุม
อำชีพกษตรกรรม 
ใ. ปรับปรุงรงปุ๋ยชีวภำพ 
 

1.อุดหนุนศูน ย์บริ กำรละ
ถำยทอดทคนลยีกำรกษตร
ต ำบลรงหีบ 
โ. ตอติมอำคำรศูนย์รียนรูຌ
ชุมชนประจ ำหมูบຌำน 
ใ. ปรับปรุงศูนย์รียนรูຌชุมชน
ประจ ำหมูบຌำน 
 

ๆแ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศำสตร์
กำรพัฒนำ
ของ อปท. 
฿ น  ข ต
จังหวัด 
 

5. ยุทธศำสตร์กำร
พัฒนำดຌำนกำรบริหำร
จัดกำรละกำรอนุรักษ์
ทรัพยำกร ธรรมชำติ 
สิไงวดลຌอม อยำงยัไงยืน   
 

ๆ. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
ดຌำนกำรบริหำรกิจกำร
บຌำนมืองละสังคมทีไดี 
 

ยุทธศำสตร์
กำรพัฒนำ
ของ อบต.
รงหีบ 

5. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
ดຌำนกำรบริหำรจัดกำร
ทรัพยำกรธรรมชำติ ละ
สิไงวดลຌอม 

 

ๆ. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
ดຌำนกำรบริหำรกิจกำร
บຌำนมืองละสังคมทีไดี 
 

 

นวทำงกำร
พัฒนำ 

 

 

 
ผลผลิต/
ครงกำร 

 

 

ปງำหมำย
ยุทธศำสตร์ 
 

ชุ ม ช น มี ก ำ ร จั ด ก ำ ร
ทรัพยำกรธรรมชำติละ
สิไ งวดลຌอมละมีกำร
ทองทีไยวชิงอนุรักษ์ 

กำรอนุรักษ์ ฟຕนฟูทรัพยำกร 
ธรรมชำติ ละสิไงวดลຌอม 

กำรบริหำรจั ดกำรละ
รักษำควำมสมดุลของระบบ
นิวศน์ ใ นๅ ำ 

 

กำรบริหำรจัดกำรขยะ  
มูลฝอย  ละสิไ งปฏิ กู ล 
ละนๅ ำสีย 

 

1. ครงกำรปลูกตຌนเมຌฉลิม
พระกียรติ 
โ. กอสรຌำงสวนหยอมรงรียน
วัดบำง฿หญ 
 

1. จัดกใบขยะละวัชพืช฿น
มนๅ ำล ำคลอง 
โ. อุดหนุนครงกำรลงขก   
ลงคลอง 
ใ. ครงกำรปลอยพันธุ์กุຌง 
 

1. จัดจຌำงบริษัทจัดกใบขยะ 
โ. จัดซืๅอถังขยะ 
ใ. จัดซืๅออุปกรณ์กันถังขยะลຌม 
 

องค์กรมีกำรบริหำรงำน
บบบูรณำกำร มีควำม
ปรง฿ส ประชำชนมีสวน
รวมตำมหลักกำรบริหำร
จัดกำรบຌำนมืองทีไดี 

พัฒนำสริมสรຌำงควำม
สำมัคคี ทิดทูน พิทักษ์
รักษำสถำบันชำติ ศำสนำ 
พระมหำกษัตริย์ 
 

พัฒนำควำมรูຌควำมขຌำ฿จละ
กำรมีสวนรวมของประชำชน
 กีไ ย ว กั บ ก ำ ร  มื อ ง ก ำ ร
ป ก ค ร อ ง ต ำ ม ร ะ บ อ บ
ป ร ะ ช ำ ธิ ป เ ต ย อั น มี
พระมหำกษัตริ ย์ทรงปຓน
ประมุข 
 

พัฒนำระบบกำรบริหำร
จัดกำร 

 

พั ฒ น ำ ส ง  ส ริ ม ก ำ ร มี    
สวนรวมของประชำชน฿น
กำรพัฒนำทຌองถิไน 

 

1. จัดท ำปງำยฉลิมพระกียรติ
ประจ ำหมูบຌำน 
 

1. ครงกำรจัดวทีประชำคม
ระดับหมูบຌำนละระดับต ำบล 
โ. กอสรຌำงศำลำประชำคม 
ใ. ส ำรวจละจัดกใบขຌอมูล
ควำมจ ำปຓนพืๅนฐำน 
ไ. พัฒนำละสรຌำงระบบสียง
ตำมสำย 
5. จัดท ำปງำยประชำสัมพันธ์
ประจ ำหมูบຌำน 
 

1. ครงกำรสงสริมควำมรูຌ
ควำมขຌำ฿จกีไยวกับกำรมือง
ก ำ ร ป ก คร อ งต ำม ร ะ บอ บ
ประชำธิปเตย 
 

1. จัดท ำวำรสำร ผนพับ ปງำย
ประชำสัมพันธ์ 
โ. ครงกำรส ำรวจควำมพึง
พอ฿จของประชำชน 
โ. อุ ดหนุน ครงกำรทีไ ปຓ น
นยบำยของรัฐหรือหนวยงำน
รำชกำรอืไนโ หรือ อปท. 
ไ .  อุ ด หนุ น  ค ร ง ก ำ ร  พิไ ม
ประสิทธิภำพกำรบริหำรงำน
ศูนย์รวมขຌอมูลขำวสำรฯ 
5. จัดสงบุคลำกรขຌำรับกำร
อบรม สัมมนำ 
ๆ. สนับสนุนทุนกำรศึกษำ 
็. ครงกำรฝຄกอบรม สัมมนำ 
ศึกษำดูงำน 
8. จัดซืๅอครุภัณฑ์ส ำนักงำน 
9. จัดซืๅออุปกรณ์วีดีทัศน์ครบชุด 
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จัด฿หຌมีละพัฒนำ
ครงสรຌ ำงพืๅนฐำน  
ส ำ ธ ำ ร ณู ป  ภ ค  
ส ำ ธ ำ ร ณู ป ก ำ ร  
อ ย ำ ง ทัไ ว ถึ ง  ล ะ
พี ยงพอกับควำม
ตຌ อ ง ก ำ ร ข อ ง
ป ร ะ ช ำ ช น ต ำ ม
ศักยภำพของ อบต.  
ควบคู กั บกำรวำ ง    
ผังมืองทีไดี  

ส ง สริม  สนับสนุน  
ละพัฒนำคุณภำพ
ชีวิตคน฿นชุมชน฿หຌ
ครอบคลุมทุกดຌำน 

สง สริม  สนับสนุน  
ละพัฒนำกษตรกรรม  
กำรลงทุน พำณิช -
กรรม ละกำรทอง
ทีไยวชิงอนุรักษ์ 

 

ส ง สริม  สนับสนุน  
บ ำ รุ ง รักษำ  ศิ ลปะ  
วั ฒ น ธ ร ร ม  จ ำ รี ต
ประพณี  ละภูมิ -
ปัญญำทຌองถิไน 

สริมสรຌำงกำรมีสวน
รวมของประชำชน฿น
กำรคุຌมครอง ดูล 
บ ำรุงรักษำทรัพยำกร 
ธ ร ร ม ช ำ ติ  ล ะ
สิไงวดลຌอม  
 
 
 

พัฒนำกำรมีสวนรวม
ของประชำชน฿นกำร
บริหำรจัดกำรทຌองถิไน 
ละสริมสรຌำงกำร
บริห ำรจั ดกำรทีไ ดี
ขององค์กรตำมหลัก
ธรรมำภิบำล 

 
กำรคมนำคมทัๅงทำง
บ ก  ล ะ ท ำ ง นๅ ำ มี
ค ว ำ ม ส ะ ด ว ก  
ร ว ด  รใ ว   ล ะ
ปลอดภัย 

ระบบสำธำรณูปภค  
ละสำธำรณูปกำร  
อ ย ำ ง ทัไ ว ถึ ง  ล ะ
พียงพอ 

ประชำชนมีคุณภำพ
ชี วิ ต ทีไ ดี  ชุ ม ช น มี
ควำมขຌมขใง ควำม
มัไนคง฿นชีวิต  ละ
ทรัพย์สิน 

ชุ ม ช น มี ศิ ล ป ะ  
วัฒนธรรม ประพณ ี 
 ล ะ ภู มิ ปั ญ ญ ำ
ทຌองถิไนทีไดีงำม 

 

ชุมชนมีกำรจัดกำร
ทรัพยำกรธรรมชำติ
 ละสิไ ง  วดลຌ อม  
ละมีกำรทองทีไยว
ชิงอนุรักษ์ 

องค์กรมีกำรบริหำร 
งำนบบบูรณำกำร 
มี ค ว ำ ม  ป ร ง ฿ ส 
ประชำชนมีสวนรวม
ตำมหลักกำรบริหำร
จัดกำรบຌำนมืองทีไดี 

 
ก ำ ร พั ฒ น ำ ดຌ ำ น
ครงสรຌำงพืๅนฐำน 

 

กำรพัฒนำดຌำนกำร
สงสริมคุณภำพชีวิต 
กำรศึกษำ ศิลปะ กำร
กี ฬ ำ  วั ฒ น ธ ร ร ม 
ประพณี ภูมิ ปัญญำ
ทຌองถิไน 

กำรพัฒนำดຌำนกำร
จัดระบียบชุมชน/
สังคม ละกำรรักษำ
ควำมสงบรียบรຌอย 

กำรพัฒนำละกำร
สงสริมกษตรกรรม 
กำรลงทุน พำณิชย-
ก ร ร ม  ล ะ ก ำ ร
ทองทีไยว 

กำรพัฒนำดຌำนกำร
บ ริ ห ำ ร จั ด ก ำ ร
ทรัพยำกรธรรมชำติ  
ละสิไงวดลຌอม 

กำรพัฒนำดຌำนกำร
บ ริ ห ำ ร กิ จ ก ำ ร
บຌำนมืองละสังคม 
ทีไดี 

 
แ. นวทำงกำรพัฒนำ 
กำรคมนำคมละกำร
ขนสง   
โ. นวทำงกำรพัฒนำ
สำธำรณูปภค ละ
สำธำรณูปกำร 
ใ. นวทำงกำรจัดท ำ 
ผังมืองละผังมอืง
รวม  

แ. นวทำงกำรพัฒนำ
สงสริม สนับสนุน
กำรปງองกนั กຌเข
ปัญหำสังคม กำร
ชวยหลือละกำร 
จัดสวัสดกิำรสังคม   
โ. นวทำงกำรพัฒนำ
สงสริม สนับสนุน
กำรศกึษำ กำรกีฬำ
ละนนัทนำกำร 
ใ. นวทำงกำร
สงสริมสนับสนุน
กิจกำรสำธำรณสขุ 
ไ. นวทำงกำร
สนับสนุนละ
สงสริมควำมขຌมขใง
฿นกำรบ ำรุงรกัษำ 
ศิลปะ วัฒนธรรม 
ประพณี ละภมู-ิ
ปัญญำทຌองถิไน 

แ. นวทำงกำรบริหำร
จัดกำรกำรปງองกัน 
บรรทำสำธำรณภัย  
กำรรักษำควำมสงบ
รียบรຌอย ควำม
ปลอดภัย฿นชีวิตละ
ทรพัย์สินของประชำชน 
โ. นวทำงกำร
สงสริมสนับสนุน
กำรปງองกัน กຌเข 
ปัญหำยำสพติด 
ตลอดจนฟຕนฟูผูຌติด
ยำสพติด 

แ. นวทำงกำรพัฒนำ
สงสริมทกัษะควำมรูຌ 
กำรพัฒนำอำชีพ  
กษตรกรรม กำรลงทนุ 
พำณิชยกรรม กำร
บริกำรพืไอสรຌำงงำน 
สรຌำงอำชีพ สรຌำงรำยเดຌ
฿หຌกับประชำชน  
โ. นวทำงกำร
คุຌมครองสงสรมิละ
พัฒนำคุณภำพชวีิต
ผูຌ฿ชຌรงงำน 
ใ. นวทำงกำรสรຌำง
กระบวนกำรมีสวน
รวมของทุกภำคสวน
฿นกำรพฒันำ ละ
บริหำรกำรกษตร 
ละขับคลืไอน฿หຌบัง
กิดผล฿นทำงปฏิบัติ
ดยยึดหลักปรัชญำ
ศรษฐกิจพอพียง 

แ. นวทำงกำรอนุรักษ์ 
ฟຕนฟูทรัพยำกร 
ธรรมชำติ  ละ
สิไงวดลຌอม 
โ. นวทำงกำรบริหำร
จัดกำรละรกัษำ
ควำมสมดุลของระบบ
นิวศน์ ใ นๅ ำ 
ใ. นวทำงกำรบริหำร
จัดกำรขยะมูลฝอย  
สิไงปฏิกูล ละนๅ ำสีย 

แ. นวทำงกำรพัฒนำ
สริมสรຌำงควำมสำมัคคี 
ทิดทูน พทิกัษ์ รกัษำ
สถำบัน ชำติ ศำสนำ 
พระมหำกษัตริย์   
โ. นวทำงกำรพัฒนำ
สงสริมกำรมีสวนรวม
ของประชำชน฿นกำร
พัฒนำทຌองถิไน 
ใ. นวทำงกำรพัฒนำ
ควำมรูຌควำมขຌำ฿จ
ละกำรมีสวนรวม
ของประชำชนกีไยวกับ
กำรมืองกำรปกครอง
ตำมระบอบ
ประชำธิปเตยอันมี
พระมหำกษัตริย์ทรง
ปຓนประมุข 
ไ. นวทำงกำร
พัฒนำระบบกำร
บริหำรจัดกำรองค์กร 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารสวนต าบลรงหีบ  
Strategy  Map 

วิสัยทัศน์ 

พันธกิจ 

ผลเมຌปลอดสำร  สิไงวดลຌอมสะอำด  พัฒนำสำธำรณูปภค             
ประชำชนสุขภำพกำย สุขภำพจิตดี อนุรักษ์ประพณีทຌองถิไน 

 

ปງาประสงค์ 

 

ยุทธศาสตร ์

 

นวทางการพฒันา 
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บททีไ  ไ  รายละอียดผนยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์การบริหารสวนต าบลรงหีบ   
            พ.ศ.โ55้ – พ.ศ.โ5ๆใ 

 
ไ.แ  ประดในยุทธศาสตร์ 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานครงสรຌางพืๅนฐาน 
  พันธกิจ  จัด฿หຌมีละพัฒนำครงสรຌำงพืๅนฐำน  สำธำรณูปภค  สำธำรณูปกำร  อยำงทัไวถึงละพียงพอกับ   

       ควำมตຌองกำรของประชำชนตำมศักยภำพของ อบต. ควบคูกับกำรวำงผังมืองทีไดี   
  ปງาประสงค์  แ. กำรคมนำคมทัๅงทำงบกละทำงนๅ ำมีควำมสะดวก รวดรใว ละปลอดภัย 

โ. ระบบสำธำรณูปภคละสำธำรณูปกำรอยำงทัไวถึงละพียงพอ 
  ตัวชีๅวัดระดับปງาประสงค์ 
   แ. จ ำนวนสຌนทำงกำรคมนำคม฿นหมูบຌำนพิไมขึๅน 
   โ. จ ำนวนคลองละหรือล ำประดงเดຌรับกำรพัฒนำพิไมขึๅน 
   ใ. จ ำนวนกำรขยำยขตระบบจ ำหนำยเฟฟງำสำธำรณะละติดตัๅงคมเฟฟງำสำธำรณะบริวณ 

    ถนนทีไพิไมขึๅน 
ไ. จ ำนวนงินงบประมำณกำรจัดท ำผังมืองละผังมืองรวม 
  กลยุทธ์/นวทางการพัฒนา ละตัวชีๅวัดระดับกลยุทธ์ 

 

 หนวยงานรับผิดชอบหลัก สวนยธำ 
 ความชืไอมยง 

แ. ยุทธศำสตร์จังหวัด  :  ยุทธศำสตร์ทีไ โ สรຌำงสริมละพิไมขีดควำมสำมำรถ฿นกำรขงขันของสินคຌำกษตร  
ประมงละผลิตภัณฑ์กษตร  ประมงปรรูป ทีไมีประสิทธิภำพ  สรຌำง
มูลคำพิไม  สอดคลຌองกับควำมตຌองกำรของตลำดละมีมำตรฐำน
ปลอดภัยตอผูຌบริภค ทัๅงภำย฿นละตำงประทศ 

     ยุทธศำสตร์ทีไ ใ  สรຌำงสริมละพัฒนำคุณภำพชีวิตของประชำชนละสังคมสมุทรสงครำม
มีควำมขຌมขใงละด ำรงชีวิตตำมหลักปรัชญำศรษฐกิจพอพียง 

     ยุทธศำสตร์ทีไ ไ  สรຌำงสริมละพัฒนำจังหวัดสมุทรสงครำม฿หຌมีควำมพรຌอมรองรับกำร
ขຌำสูประชำคมอำซียน 

โ. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำองค์กรปกครองสวนทຌองถิไน :  
     ยุทธศำสตร์ทีไ แ กำรพัฒนำดຌำนครงสรຌำงพืๅนฐำน 

 

กลยุทธ์ / นวทางการพัฒนา ตัวชีๅวัดระดับกลยุทธ์ 
1. พัฒนำสຌนทำงกำรคมนำคมละกำรขนสง฿นหมูบຌำน แ.แจ ำนวนสຌนทำงกำรคมนำคมละกำรขนสงพิไมขึๅน 

แ.โ จ ำนวนสิไงกอสรຌำงสำธำรณะทีไเดຌรับกำรบ ำรุงรักษำ 
แ.ใ จ ำนวนกำรติดตัๅงครืไองหมำยจรำจรทำงบกทีไพิไมขึๅน 

2. พัฒนำสำธำรณูปภค ละสำธำรณูปกำร฿นหมูบຌำน โ.แ จ ำนวนคลองละล ำประดงทีไเดຌรับกำรพัฒนำ
พิไมขึๅน 
โ.โ จ ำนวนกำรขยำยขตระบบจ ำหนำยเฟฟງำสำธำรณะ
ละติดตัๅงคมเฟฟງำสำธำรณะบริวณถนนทีไพิไมขึๅน 
2.3 จ ำนวนกำรพัฒนำสำธำรณูปภคทีไพิไมขึๅน 

3. สนับสนุน สงสริมกำรจัดท ำผังมืองละผังมืองรวม ใ.แ จ ำนวนงินงบประมำณทีไสนับสนุนกำรจัดท ำผัง
มืองละผังมืองรวม 



-ๆแ- 
 

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานการสงสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศิลปะ การกีฬา วัฒนธรรม  

ประพณี ภูมิปัญญาทຌองถิไน 
 

 พันธกิจ  สงสริม  สนับสนุน  ละพัฒนำคุณภำพชีวิตคน฿นชุมชน฿หຌครอบคลุมทุกดຌำน 
สงสริม  สนับสนุน  บ ำรุงรักษำ  ศิลปะ  วัฒนธรรม  จำรีตประพณี  ละภูมิปัญญำ
ทຌองถิไน 

 ปງาประสงค์  แ. ประชำชนมีคุณภำพชีวิตทีไดี ชุมชนมีควำมขຌมขใง ควำมมัไนคง฿นชีวิตละทรัพย์สิน 
โ. ชุมชนมีศิลปะ วัฒนธรรม ประพณี ละภูมิปัญญำทຌองถิไนทีไดีงำม 

   ตัวชีๅวัดระดับปງาประสงค์ 
   แ. ประชำชนอยูรวมกัน฿นสังคมอยำงมีควำมสุขมำกขึๅน 
   โ. ดใก ยำวชน ละประชำชนมีควำมรูຌทำทันสถำนกำรณ์ 
   ใ. ประชำชนมีสุขภำพดีถຌวนหนຌำ 

  กลยุทธ์/นวทางการพัฒนา ละตัวชีๅวัดระดับกลยุทธ์ 
 

 

 หนวยงานรับผิดชอบหลัก ส ำนักงำนปลัด  สวนกำรศึกษำ  ละสวนสำธำรณสุข 

 ความชืไอมยง 
แ. ยุทธศำสตร์จังหวัด  :   

     ยุทธศำสตร์ทีไ ใ สรຌำงสริมละพัฒนำคุณภำพชีวิตของประชำชนละสังคมสมุทรสงครำม
มีควำมขຌมขใงละด ำรงชีวิตตำมหลักปรัชญำศรษฐกิจพอพียง   

โ. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำองค์กรปกครองสวนทຌองถิไน :  
     ยุทธศำสตร์ทีไ โ กำรพัฒนำดຌำนกำรสงสริมคุณภำพชีวิต  กำรศึกษำ ศิลปะ กำรกีฬำ  

วัฒนธรรม ประพณี  ภูมิปัญญำทຌองถิไน   

กลยุทธ์ / นวทางการพัฒนา ตัวชีๅวัดระดับกลยุทธ์ 
1. พัฒนำ สงสริม สนับสนุนกำรปງองกัน กຌเขปัญหำสังคม 
กำรชวยหลือละกำรจัดกำรสวัสดิกำรสังคม 

แ.แ จ ำนวนประชำชนละผูຌดຌอยอกำสทีไเดຌรับกำร
ชวยหลือละกำรจัดกำรสวัสดิกำรสังคม 
แ.โ จ ำนวนครงกำรทีไสงสริมสถำบันครอบครัวละ
สถำบันสังคมทีไมีควำมขຌมขใงพิไมขึๅน 

2. พัฒนำ สงสริม สนับสนุน กำรศึกษำ กำรกีฬำละ
นันทนำกำร 

โ.แ จ ำนวนรงรียนทีไ฿หຌกำรสนับสนุนกำรศึกษำ  
โ.โ จ ำนวนนักรียน ยำวชน ละประชำชนเดຌรับ
กำรสงสริมกำรศึกษำ 
โ.ใ จ ำนวนครงกำรทีไสงสริมละสนับสนุนกำรจัด
กิจกรรมทำงกำรศึกษำ 

ใ. สงสริมสนับสนุนกิจกำรสำธำรณสุข ใ.แ จ ำนวนงินงบประมำณทีไสนับสนุนกิจกรรมดຌำน
สำธำรณสุขขัๅนมูลฐำน 
ใ.โ จ ำนวนครงกำรทีไสงสริมกิจกำรสำธำรณสุข 

ไ. สนับสนุนละสงสริมควำมขຌมขใง฿นกำรบ ำรุงศิลปะ 
วัฒนธรรม ประพณี ละภูมิปัญญำทຌองถิไน 

ไ.แ จ ำนวนครงกำรทีไสงสริมละสนับสนุนพืไอ฿หຌ
กิดกำรอนุรักษ์ละผยพรประพณี ศิลปวัฒนธรรม
ทຌองถิไน 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานการจัดระบียบชุมชน/สังคม  ละการรักษาความสงบรียบรຌอย 
 

 พันธกิจ  สงสริม  สนับสนุน  ละพัฒนำคุณภำพชีวิตคน฿นชุมชน฿หຌครอบคลุมทุกดຌำน 
  ปງาประสงค์  ประชำชนมีคุณภำพชีวิตทีไดี ชุมชนมีควำมขຌมขใง ควำมมัไนคง฿นชีวิตละทรัพย์สิน 

ตัวชีๅวัดระดับปງาประสงค์ 
 สังคมขຌมขใงละมีควำมปลอดภัย฿นชีวิตละทรัพย์สินพิไมขึๅน 

  กลยุทธ์/นวทางการพัฒนา ละตัวชีๅวัดระดับกลยุทธ์ 

  หนวยงานรับผิดชอบหลัก ส ำนักงำนปลัด   

 ความชืไอมยง 
แ. ยุทธศำสตร์จังหวัด  :   

     ยุทธศำสตร์ทีไ ใ  สรຌำงสริมละพัฒนำคุณภำพชีวิตของประชำชนละสังคมสมุทรสงครำม
มีควำมขຌมขใงละด ำรงชีวิตตำมหลักปรัชญำศรษฐกิจพอพียง  

โ. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำองค์กรปกครองสวนทຌองถิไน :  
     ยุทธศำสตร์ทีไ ใ กำรพัฒนำดຌำนกำรจัดระบียบชุมชน/สังคม กำรรักษำควำมสงบ

รียบรຌอย   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลยุทธ์ / นวทางการพัฒนา ตัวชีๅวัดระดับกลยุทธ์ 
แ. บริหำรจัดกำรกำรปງองกัน  บรรทำสำธำรณภัย  กำรรักษำ
ควำมสงบรียบรຌอย ควำมปลอดภัย฿นชีวิตละทรัพย์สินของ
ประชำชน 

แ.แ จ ำนวนครงกำรกีไยวกับกำรปງองกัน บรรทำ 
สำธำรณภัย กำรรักษำควำมสงบรียบรຌอย ควำม
ปลอดภัย฿นชีวิตละทรัพย์สินของประชำชน  

2. สงสริมสนบัสนนุกำรปງองกัน กຌเข ปัญหำยำสพติด 
ตลอดจนฟຕนฟูผูຌติดยำสพติด 

โ.แ จ ำนวนครงกำรทีไสงสริมสนับสนุนกำรปງองกัน 
กຌเข ปัญหำยำสพติด ตลอดจนฟຕนฟูผูຌติดยำสพติด 



-ๆใ- 
 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาละการสงสริมกษตรกรรม การลงทุน พาณิชยกรรม ละการทองทีไยว 
 
 

 พันธกิจ  สงสริม  สนับสนุน  ละพัฒนำคุณภำพชีวิตคน฿นชุมชน฿หຌครอบคลุมทุกดຌำน 
  ปງาประสงค์ ประชำชนมีคุณภำพชีวิตทีไดี ชุมชนมีควำมขຌมขใง ควำมมัไนคง฿นชีวิตละทรัพย์สิน 
   ตัวชีๅวัดระดับปງาประสงค์ 

   แ. ประชำชนมีอำชีพละรำยเดຌทีไมัไนคงพิไมขึๅน 
โ. ผูຌประกอบกำรด ำนินธุรกิจละรับผิดชอบตอสังคมพิไมขึๅน 
  กลยุทธ์/นวทางการพัฒนา ละตัวชีๅวัดระดับกลยุทธ์ 

 

 หนวยงานรับผิดชอบหลัก ส ำนักงำนปลัด   

 ความชืไอมยง 
แ. ยุทธศำสตร์จังหวัด  :   

     ยุทธศำสตร์ทีไ ไ สรຌำงสริมละพัฒนำจังหวัดสมุทรสงครำม฿หຌมีควำมพรຌอมรองรับกำร
ขຌำสูประชำคมอำซียน     

     ยุทธศำสตร์ทีไ 5 สรຌำงสริมละพัฒนำฐำนอำชีพดัๅงดิมของทຌองถิไน ละิภูมิปัญญำ
พืๅนบຌำนี ฿หຌพัฒนำอำชีพอืไนโ ขຌมขใงกิดควำมปຓนครือขำย
วิสำหกิจขนำดกลำงละขนำดยอมรวมทัๅงภำคพำณิชยกรรมของ
จังหวัด 

โ. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำองค์กรปกครองสวนทຌองถิไน :  
     ยุทธศำสตร์ทีไ ไ กำรพัฒนำละสงสริมกำรกษตร กำรลงทุน  พำณิชยกรรม ละกำร 

ทองทีไยว   
 
 
 
 

กลยุทธ์ / นวทางการพัฒนา ตัวชีๅวัดระดับกลยุทธ์ 
แ. พัฒนำสงสริมทักษะควำมรูຌ กำรพัฒนำอำชีพ กษตรกรรม 
กำรลงทุน พำณิชยกรรม กำรบริกำรพืไอสรຌำงงำน สรຌำงอำชีพ 
สรຌำงรำยเดຌ฿หຌกับประชำชน 

แ.แ จ ำนวนครงกำรกีไยวกับกำรสงสริมทักษะ
ควำมรูຌกีไยวกับกำรพัฒนำอำชีพ 
 

โ. คุຌมครองสงสริมละพัฒนำคุณภำพชีวิตผูຌ฿ชຌรงงำน 2.1 จ ำนวนครงกำรทีไสงสริมละพัฒนำคุณภำพ
ชีวิตผูຌ฿ชຌรงงำน 

ใ. สรຌำงกระบวนกำรมีสวนรวมของทุกภำคสวน฿นกำร
พัฒนำ ละบริหำรกำรกษตร ละขับคลืไอน฿หຌบังกิดผล
฿นทำงปฏิบัติดยยึดหลักปรัชญำศรษฐกิจพอพียง 

ใ.แ จ ำนวนกิจกรรมทีไสงสริมละพัฒนำกำร
ประกอบอำชีพฐำนดัๅงดิมจำกภูมิปัญญำทຌองถิไน 
3.2 จ ำนวนครงกำรทีไสงสริมละพัฒนำผลิตภัณฑ์
กษตร 



-ๆไ- 
 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  ละสิไงวดลຌอม 
 
 

 พันธกิจ  สริมสรຌำงกำรมีสวนรวมของประชำชน฿นกำรคุຌมครอง ดูล บ ำรุงรักษำ ทรัพยำกรธรรมชำติ 
                        ละสิไงวดลຌอม  ละสงสริมกำรทองทีไยวชิงอนุรักษ ์
  ปງาประสงค์  ชุมชนมีกำรจัดทรัพยำกรธรรมชำติละสิไงวดลຌอมละมีกำรทองทีไยวชิงอนุรักษ์ 
   ตัวชีๅวัดระดับปງาประสงค์ 
   ทรัพยำกรธรรมชำติละสิไงวดลຌอมสมบูรณ์พิไมขึๅน 
     กลยุทธ์/นวทางการพัฒนา ละตัวชีๅวัดระดับกลยุทธ์ 

 

 หนวยงานรับผิดชอบหลัก สวนสำธำรณสุข 
  ความชืไอมยง 
แ. ยุทธศำสตร์จังหวัด  :   

     ยุทธศำสตร์ทีไ  ๆ สงสริมละสนับสนุนกำรมีสวนรวมของภำคประชำชน฿นกำร 
บ ำรุงรักษำ  ทรัพยำกร ธรรมชำติละสิไงวดลຌอมพืไอด ำรงเวຌซึไง
ระบบนิวศ  ใ นๅ ำ    

โ. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำองค์กรปกครองสวนทຌองถิไน :  
     ยุทธศำสตร์ทีไ 5 กำรพัฒนำดຌำนกำรบริหำรจัดกำรละกำรอนุรักษ์ทรัพยำกร ธรรมชำติ 

สิไงวดลຌอม อยำงยัไงยืน   
 

 
 

 
 

 
 
 
 

กลยุทธ์ / นวทางการพัฒนา ตัวชีๅวัดระดับกลยุทธ์ 
1. สงสริมกำรอนุรักษ์  ฟຕนฟูทรัพยำกรธรรมชำติ  ละ
สิไงวดลຌอม 

แ.แ จ ำนวนครงกำรทีไสงสริมกำรอนุรักษ์  ฟຕนฟู
ทรัพยำกรธรรมชำติ  ละสิไงวดลຌอม 

2. สงสริม฿หຌมีกำรบริหำรจัดกำรละรักษำควำมสมดุลของ
ระบบนิวศน์ ใ นๅ ำ 

2.1 จ ำนวนครงกำรทีไสงสริม฿หຌมีกำรบริหำรจัดกำร
ละรักษำควำมสมดุลของนๅ ำ 

ใ. พิไมประสิทธภิำพ฿นกำรบรหิำรจัดกำรขยะมูลฝอย  สิไงปฏกิูล  
ละนๅ ำสีย 

ใ.แ จ ำนวนครงกำรพิไมประสิทธิภำพ฿นกำรบรหิำร
จัดกำรขยะมูลฝอย  สิไงปฏิกลู  ละนๅ ำสีย 



 
-ๆ5- 

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานการบริหารกิจการบຌานมืองละสังคมทีไดี 

 
 

 พันธกิจ  พัฒนำกำรมีสวนรวมของประชำชน฿นกำรบริหำรจัดกำรทຌองถิไน  ละสริมสรຌำงกำรบริหำร 
                          จัดกำรทีไดีขององค์กรตำมหลักธรรมำภิบำล 

  ปງาประสงค์  องค์กรมีกำรบริหำรงำนบบบูรณำกำร มีควำมปรง฿ส ประชำชนมีสวนรวมตำม 
หลักบริหำรจัดกำรบຌำนมืองทีไดี 

   ตัวชีๅวัดระดับปງาประสงค์ 
   แ. ประชำชนอยูรวมกัน฿นสังคมอยำงมีควำมสุขพิไมขึๅน 

2. องค์กรมีกำรบริหำรจัดกำรทีไดีกิดผลสัมฤทธิ่ละประสิทธิภำพมำกขึๅน 
  กลยุทธ์/นวทางการพัฒนา ละตัวชีๅวัดระดับกลยุทธ์ 
 

 หนวยงานรับผิดชอบหลัก ส ำนักงำนปลัด  
  ความชืไอมยง 
แ. ยุทธศำสตร์จังหวัด  :   

     ยุทธศำสตร์ทีไ แ สงสริมละพัฒนำ฿หຌจังหวัดปຓนศูนย์กลำงกำรพักผอนละกำร
ทองทีไยวชิงอนุรักษ์ทีไสอดคลຌองกับวิถีวัฒนธรรม ละสิไงวดลຌอม 

     ยุทธศำสตร์ทีไ ใ สรຌำงสริมละพัฒนำคุณภำพชีวิตของประชำชนละสังคมสมุทรสงครำม
มีควำมขຌมขใงละด ำรงชีวิตตำมหลักปรัชญำศรษฐกิจพอพียง 

     ยุทธศำสตร์ทีไ ไ สรຌำงสริมละพัฒนำจังหวัดสมุทรสงครำม฿หຌมีควำมพรຌอมรองรับกำร
ขຌำสูประชำคมอำซียน 

โ. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำองค์กรปกครองสวนทຌองถิไน :  
     ยุทธศำสตร์ทีไ ๆ  กำรพัฒนำดຌำนกำรบริหำรกิจกำรบຌำนมืองละสังคมทีไดี    

กลยุทธ์ / นวทางการพัฒนา ตัวชีๅวัดระดับกลยุทธ์ 
1. พัฒนำสริมสรຌำงควำมสำมัคคี ทิดทูน พิทักษ์ รักษำ
สถำบัน ชำติ ศำสนำ พระมหำกษัตริย์   

แ.แ จ ำนวนครงกำรทีไสริมสรຌำงควำมสำมัคคี 
ทิดทูน พิทักษ์ รักษำสถำบัน ชำติ ศำสนำ 
พระมหำกษัตริย์   

โ. พัฒนำสงสริมกำรมีสวนรวมของประชำชน฿นกำรพัฒนำ
ทຌองถิไน 

โ.แ จ ำนวนครงกำรพัฒนำสงสริมกำรมีสวนรวม
ของประชำชน฿นกำรพัฒนำทຌองถิไน 

ใ. พัฒนำควำมรูຌควำมขຌำ฿จละกำรมีสวนรวมของประชำชน
กีไยวกับกำรมืองกำรปกครองตำมระบอบประชำธิปเตย
อันมีพระมหำกษัตริย์ทรงปຓนประมุข 

3.1 จ ำนวนครงกำรทีไสริมสรຌำงควำมรูຌควำมขຌำ฿จ
กีไยวกับกำรมืองกำรปกครอง 

ไ. พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรองค์กร ไ.แ จ ำนวนครงกำรทีไพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำร
องค์กร 



 

4.2  รายละอียดผนยุทธศาสตร์ 
รายละอียดผนยุทธศาสตร์ องค์การบริหารสวนต าบลรงหีบ 

 

ความชืไอมยงกับ
ยทุธศาสตร์จังหวดั 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. ฿นขต

จังหวดั 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

ปງาประสงค์ตาม
พันธกจิ 

ตัวชีๅวดัระดบั
ปງาประสงค ์
ิตัวชีๅวดัรวมี 

คาปງาหมาย กลยทุธ์/ 
นวทางการพฒันา ตัวชีๅวดัระดบักลยทุธ ์

ความกຌาวหนຌา
ของปງาหมาย 

ครงการ/กิจกรรม 
หนวย

รับผดิชอบ 
หนวย

สนบัสนุน 59 60 61 62 63 

สรຌำงสริมละพัฒนำ
จังหวัดสมุทรสงครำม
฿หຌมีควำมพรຌอมรองรบั
กำรขຌำสูประชำคม
อำซียน 

กำรพัฒนำดຌำน
ครงสรຌำงพืๅนฐำน   
 
 

 

กำรพัฒนำดຌำน
ครงสรຌำงพืๅนฐำน   
 
 

 

กำรคมนำคมทัๅง  
ทำงบกละทำงนๅ ำ  
มีควำมสะดวก รวดรใว 
ละปลอดภยั 
 

 

มีสຌนทำงกำรคมนำคม
฿นหมูบຌำน พิไมขึๅน 
 

 

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

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

แ 
 

2 
 

2 
 

2 
 
- 
 

2 
 
- 
- 
- 
 
 

2 
 

3 
3 

20 
 

2 
 

3 
2 

แ 
 

2 
 

2 
 

2 
 

1 
 

2 
 
- 
1 
- 
 
 

2 
 

3 
3 

20 
 

2 
 

3 
2 

โ 
 

2 
 

2 
 

2 
 

1 
 

2 
 

1 
- 
1 
 
 

2 
 

3 
3 

20 
 

2 
 

3 
2 

พัฒนำสຌนทำงกำร
คมนำคมละกำร
ขนสง฿นหมูบຌำน 

 
 

 

แ. จ ำนวนสຌนทำงกำร
คมนำคมละกำรขนสง
ทีไพิไมขึๅน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โ. จ ำนวนกำรติดตัๅง
ครืไองหมำยจรำจรทำง
บกทีไพิไมขึๅน 
 
ใ. จ ำนวนสิไงกอสรຌำง
สำธำรณะทีไเดຌรับกำร
บ ำรุง รักษำ 

ปละ 1 สำย 
 

ปละ โ สำย 
 

ปละ โ สำย 
 

ปละ โ สำย 
 

ปละ แ หง 
 

ปละ โ สำย 
 

ปละ แ หง 
ปละ แ หง 
ปละ แ หง 

 
 

ปละ โ หง 
 

ปละ ใ หง 
ปละ ใ หง 

ปละ โเ ปງำย 
 

ปละ 2 หง  
 

 

- ครงกำรกอสรຌำงถนนหินคลุก 
ไ สำย 
-  ครงกำรกอสรຌำงถนนอสฟัลท์
ติกคอนกรีต ๆ สำย 
- ครงกำรกอสรຌำงถนน คสล. ๆ 
สำย 
- ครงกำรกอสรຌำงทำงดินทຌำ 
คสล. ๆ สำย 
- ครงกำรกอสรຌำงสะพำน
ทำงดินทຌำ คสล. 2 หง 
- ครงกำรท ำผนปูนทำงดินทຌำ  
6 สำย 
 - กอสรຌำงสะพำนทอ คสล. แ หง 
 - กอสรຌำงทอระบำยนๅ ำฝน แ หง 
 - กอสรຌำงศำลำทีไพกัผูຌดย สำร
พรຌอมทีไอำนหนังสือพิมพ์ประจ ำ
หมูบຌำน 1 หง 
- กอสรຌำงสะพำน คสล.ขຌำมคลอง 
6 หง 
- ติดตัๅงเฟกระพริบจรำจร 9 หง 
- ติดตัๅงกระจกจรำจร 9 หง 
- จัดท ำปງำยบอกขตบอกทำง  
ๆเ ปງำย 
- ซอมซมสิไงกอสรຌำงสำธำรณะ      
ๆ หง 
- ปรัปปรุงคอสะพำน คสล. 9 หง 
- ซอมซมเหลทำงถนนทีไช ำรุด   
ๆ สำย 

สวนยธำ 
 
 

 

ส ำนักปลัด 
 
 

 

ๆๆ 



 

รายละอียดผนยุทธศาสตร์ องค์การบริหารสวนต าบลรงหีบ 
 

ความชืไอมยงกับ
ยทุธศาสตร์จังหวดั 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. ฿นขต

จังหวดั 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

ปງาประสงค์ตาม
พันธกจิ 

ตัวชีๅวดัระดบั
ปງาประสงค ์
ิตัวชีๅวดัรวมี 

คาปງาหมาย กลยทุธ์/ 
นวทางการพฒันา ตัวชีๅวดัระดบักลยทุธ ์

ความกຌาวหนຌา
ของปງาหมาย 

ครงการ/กิจกรรม 
หนวย

รับผดิชอบ 
หนวย

สนบัสนุน 59 60 61 62 63 

- สรຌำงสริมละพิไม
ขีดควำม สำมำรถ฿น
กำรขงขันของสินคຌำ
กษตร ประมงละ
ผลิตภัณฑ์กษตร  
ประมงปรรูปทีไมี
ประสิทธิภำพ สรຌำง
มูลคำพิไมสอด คลຌอง
กับควำมตຌองกำรของ
ตลำดละมีมำตรฐำน
ปลอดภยัตอผูຌบริภค 
ทัๅงภำย฿น ละตำง 
ประทศ 
- สรຌำงสริมละ
พัฒนำคุณภำพชวีิต
ของประชำชนละ
สังคมสมุทรสงครำมมี
ควำมขຌมขใงละ
ด ำรงชีวิตตำมหลัก
ปรัชญำศรษฐกิจ
พอพียง 

 

 

 

กำรพัฒนำดຌำน
ครงสรຌำงพืๅนฐำน   
 
 

 

กำรพัฒนำดຌำน
ครงสรຌำงพืๅนฐำน   
 
 

 

ระบบสำธำรณูปภค
ละสำธำรณูปกำร
อยำงทัไวถึงละ
พียงพอ 

 
 

 

แ. มีคลองละหรือ 
ล ำประดงทีไมีคุณภำพ 
โ. มีกำรขยำยขต
ระบบจ ำหนำยเฟฟງำ
สำธำรณะละติดตัๅง
คมเฟฟງำสำธำรณะ
บริวณถนนพิไมขึๅน 

 

- 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
 
 
 
 

3 
 
 

2 
 
 
 
 
 

1 
 
- 
 
- 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 
 
 

2 
 
 
 
 
 

1 
 
- 
 
- 
 

1 
 
 
 
 

3 
 
 

2 
 
 
 
 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 
 

พัฒนำสำธำรณูปภค 
ละสำธำรณูปกำร
฿นหมูบຌำน 
 

แ. จ ำนวนคลองละ  
ล ำประดงทีไเดຌรับกำร
พัฒนำพิไมขึๅน 
โ. จ ำนวนกำรขยำย
ขตระบบจ ำหนำย
เฟฟງำสำธำรณะละ
ติดตัๅงคมเฟฟງำ
สำธำรณะบริวณถนน
พิไมขึๅน 
ใ. จ ำนวนกำรพัฒนำ
สำธำรณูปภคทีไ   
พิไมขัๅน 

ปละ ใ คลอง
หรือล ำประดง 

 
ปละ โ สำย 

 
 
 
 
 

ปละ แ ครงกำร 
 

- ครงกำรขุดลอกคลอง 12 คลอง 
 
 
- ครงกำรขยำยขตระบบ
จ ำหนำยเฟฟງำละติดตัๅงคม
เฟฟງำสำธำรณะบริวณถนน    
6 หง 
 
 
- ครงกำรซอมซมคมเฟฟງำ
สำธำรณะ ปละ 50 ดวง 
- ปลีไยนทอมนประปำหมูบຌำน 
1 หมูบຌำน 
- สรຌำงหลังคำคลุมถังนๅ ำบอ
บำดำลประจ ำหมูบຌำน 1 หง 
- ครงกำรติดตัๅงตูຌนๅ ำดืไม  หยอด
หรียญ โ ตูຌ 

สวนยธำ 
 
 

 

ส ำนักปลัด 
 
 

 

 

 

 

ๆ็ 



 

รายละอียดผนยุทธศาสตร์ องค์การบริหารสวนต าบลรงหีบ 

 

ความชืไอมยงกับ
ยทุธศาสตร์จังหวดั 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. ฿นขต

จังหวดั 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

ปງาประสงค์ตาม
พันธกจิ 

ตัวชีๅวดัระดบั
ปງาประสงค ์
ิตัวชีๅวดัรวมี 

คาปງาหมาย กลยทุธ์/ 
นวทางการพฒันา ตัวชีๅวดัระดบักลยทุธ ์

ความกຌาวหนຌา
ของปງาหมาย 

ครงการ/กิจกรรม 
หนวย

รับผดิชอบ 
หนวย

สนบัสนุน 59 60 61 62 63 

สรຌำงสรมิละพัฒนำ
คุณภำพชีวิตของ
ประชำชนละสังคม
สมุทรสงครำม มีควำม
ขຌมขใงละด ำรงชีวิต
ตำมหลักปรัชญำ
ศรษฐกิจพอพียง 

กำรพัฒนำดຌำน
กำรสงสริม
คุณภำพชีวิต 
กำรศึกษำ ศิลปะ 
กำรกีฬำ 
วัฒนธรรม 
ประพณี  
ภูมิปัญญำทຌองถิไน 

กำรพัฒนำดຌำน
กำรสงสริม
คุณภำพชีวิต 
กำรศึกษำ ศิลปะ 
กำรกีฬำ 
วัฒนธรรม 
ประพณี  
ภูมิปัญญำทຌองถิไน 

ประชำชนมีคุณภำพ 
ชีวิตทีไดี ชุมชนมีควำม
ขຌมขใง ควำมมัไนคง
฿นชีวิตละทรัพย์สิน 
 

ประชำชนอยูรวมกัน
฿นสังคมอยำงมี
ควำมสุขมำกขึๅน 
 

็่แ 
 
 

79 
 
 

5 
 
- 
 
- 

781 
 
 

79- 
 
 

5 
 
- 

็่แ 
 
 

็้ 
 
 

5 
 

2 
 

โ 

็่แ 
 
 

็้ 
 
 

5 
 

2 
 

2 

็่แ 
 
 

็้ 
 
 

5 
 

2 
 

2 

พัฒนำ สงสริม 
สนับสนุนกำรปງองกัน 
กຌเขปัญหำสังคม 
กำรชวยหลือละ
กำรจัดกำรสวัสดิกำร
สังคม 

แ. จ ำนวนประชำชน
ละผูຌดຌอยอกำสทีไ
เดຌรับกำรชวยหลือ 
ละกำรจัดกำร
สวัสดิกำรสังคม 
 
 
 
โ. จ ำนวนครงกำรทีไ
สงสริมสถำบัน
ครอบครัวละสถำบัน
สังคมทีไมีควำมขຌมขใง
พิไมขึๅน 

ปละ ็่แ คน 
 
 

ปละ ็้ คน 
 
 

ปละ  5  คน   
 

ปละ โ ครัวรือน 
 

ปละ โ ครงกำร 
 
 
 

- ครงกำรจำยงินสงครำะห์บีๅย
ยังชีพส ำหรับผูຌสูงอำย ุ 
781 คน 
- ครงกำรจำยงินสงครำะห์บีๅย
ยังชีพส ำหรับผูຌพิกำร 270 คน 
 
-ครงกำรจำยงินสงครำะห์
ผูຌปຆวยอดส์ 
- ครงกำรซอมซมบຌำนพักอำศัย 
6 ครัวรือน 
- ครงกำรศูนย์พัฒนำครอบครัว
฿นชุมชนละครือขำยกจิกำร
สตรี 3 ครัๅง 
- ครงกำรพืไอสนับสนุนกิจกรรม
ของหลำกำชำด แ ครงกำร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส ำนักปลัด สวนกำรคลัง 

 ๆ่ 



 

รายละอียดผนยุทธศาสตร์ องค์การบริหารสวนต าบลรงหีบ 
 

ความชืไอมยงกับ
ยทุธศาสตรจ์ังหวดั 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. ฿นขต

จังหวดั 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

ปງาประสงค์ตาม
พันธกจิ 

ตัวชีๅวดัระดบั
ปງาประสงค์
ิตัวชีๅวดัรวมี 

คาปງาหมาย กลยทุธ์/ 
นวทางการพฒันา ตัวชีๅวดัระดบักลยทุธ ์

ความกຌาวหนຌา
ของปງาหมาย 

ครงการ/กิจกรรม 
หนวย

รับผดิชอบ 
หนวย

สนบัสนุน 59 60 61 62 63 

สรຌำงสริมละพัฒนำ
คุณภำพชีวิตของ
ประชำชนละสังคม
สมุทรสงครำม มีควำม
ขຌมขใงละด ำรงชีวิต
ตำมหลักปรัชญำ
ศรษฐกิจพอพียง 

กำรพัฒนำดຌำน
กำรสงสริม
คุณภำพชีวิต 
กำรศึกษำ ศิลปะ 
กำรกีฬำ 
วัฒนธรรม 
ประพณี  
ภูมิปัญญำทຌองถิไน 

กำรพัฒนำดຌำน
กำรสงสริม
คุณภำพชีวิต 
กำรศึกษำ ศิลปะ 
กำรกีฬำ 
วัฒนธรรม 
ประพณี  
ภูมิปัญญำทຌองถิไน 

ประชำชนมีคุณภำพ 
ชีวิตทีไดี ชุมชนมีควำม
ขຌมขใง ควำมมัไนคง
฿นชีวิตละทรัพย์สิน 
 

ดใก ยำวชน ละ
ประชำชนมีควำมรูຌ 
ทำทันสถำนกำรณ์ 
 

โ 
 
 

2 
 
 

2 
 
 

251 
 

โ5แ 
 
1 
 
 

1 
 
 
 
1 
 
 
- 

 
1 

โ 
 
 

2 
 
 

2 
 
 

251 
 

251 
 

แ 
 
 

1 
 
 
 

1 
 

 
- 
 
1 
 

 
 

โ 
 
 

2 
 
 

2 
 
 

251 
 

251 
 

แ 
 
 

1 
 
 
 

1 
 

 
1 
 
1 
 

 

โ 
 
 

2 
 
 

2 
 
 

251 
 

251 
 

แ 
 
 

1 
 
 
 

1 
 

 
1 
 
1 
 

โ 
 
 

2 
 
 

2 
 
 

251 
 

251 
 

1 
 
 

1 
 
 
 

1 
 

 
1 
 
1 

พัฒนำ สงสริม 
สนับสนุน กำรศึกษำ 
กำรกีฬำละ
นันทนำกำร 

แ. จ ำนวนรงรียนทีไ
฿หຌกำรสนับสนุน
กำรศึกษำ 
โ. จ ำนวนนกัรียน 
ยำวชน ละ
ประชำชนเดຌรับกำร
สงสริมกำรศึกษำ 
 
ใ. จ ำนวนครงกำรทีไ
สงสริมละสนับสนุน
กำรจัดกิจกรรม
ทำงกำรศึกษำ 

ปละ โ ครงกำร 
 
 

ปละ แ ครงกำร 
 
 

ปละ โ ครงกำร 
 
 

ปละ โ5แ คน 
 

ปละ โ5แ คน 
 

ปละ ๆ ครงกำร 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- อุดหนุนครงกำรส ำหรับ
รงรียนวัดกตกำรรำม 2 
ครงกำร 
- อุดหนุนครงกำรส ำหรับ
รงรียนวัดตรีจินดำวัฒนำรำม 
2 ครงกำร 
-อุดหนุนครงกำรส ำหรับ
รงรียนสกลวิสุทธิ่ จ ำนวน     
โ ครงกำร 
- จัดซืๅออำหำรสริม ินมี  
โ5แ คน 
- อุดหนุนครงกำรอำหำร
กลำงวัน 251 คน 
- จัดซืๅอวัสด ุอุปกรณ์ กำรรียน
กำรสอนส ำหรับศูนย์พัฒนำดใก
ลใก แ5 ประภท 
- จัดซืๅอหนังสือพิมพ์ส ำหรับทีไ
อำนหนังสือพิมพป์ระจ ำหมูบຌำน
ละทีไท ำกำร อบต.รงหีบ  16 
หมูบຌำน แ อบต. หงละ โ ฉบบั 
- ครงกำรจัดกจิกรรมกำร
ขงขันกีฬำละสงสริมกำรออก
ก ำลังกำย ปละ แ ครัๅง 
- จัดซืๅอครืไองออกก ำลังกำย
กลำงจຌงประจ ำหมูบຌำน 5 ชุด 
- ปรับปรุงลำนกีฬำประจ ำ
หมูบຌำน 1 หง 

สวน
กำรศึกษำ 

ส ำนักปลัด 

 ๆ้ 



 
รายละอียดผนยุทธศาสตร์ องค์การบริหารสวนต าบลรงหีบ 

 

ความชืไอมยงกับ
ยทุธศาสตร์จังหวดั 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. ฿นขต

จังหวดั 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

ปງาประสงค์ตาม
พันธกจิ 

ตัวชีๅวดัระดบั
ปງาประสงค์
ิตัวชีๅวดัรวมี 

คาปງาหมาย กลยทุธ์/ 
นวทางการพฒันา ตัวชีๅวดัระดบักลยทุธ ์

ความกຌาวหนຌา
ของปງาหมาย 

ครงการ/กิจกรรม 
หนวย

รับผดิชอบ 
หนวย

สนบัสนุน 59 60 61 62 63 

สรຌำงสริมละพัฒนำ
คุณภำพชีวิตของ
ประชำชนละสังคม
สมุทรสงครำม มีควำม
ขຌมขใงละด ำรงชีวิต
ตำมหลักปรัชญำ
ศรษฐกิจพอพียง 

กำรพัฒนำดຌำน
กำรสงสริม
คุณภำพชีวิต 
กำรศึกษำ ศิลปะ 
กำรกีฬำ 
วัฒนธรรม 
ประพณี  
ภูมิปัญญำทຌองถิไน 

กำรพัฒนำดຌำน
กำรสงสริม
คุณภำพชีวิต 
กำรศึกษำ ศิลปะ 
กำรกีฬำ 
วัฒนธรรม 
ประพณี  
ภูมิปัญญำทຌองถิไน 

ประชำชนมีคุณภำพ 
ชีวิตทีไดี ชุมชนมีควำม
ขຌมขใง ควำมมัไนคง
฿นชีวิตละทรัพย์สิน 
 

ประชำชนมีสุขภำพ
ดีถຌวนหนຌำ 

 

- 
 
 
 
 

แ 
 
 
 

แ 
 
 

1 
 

1 
 
 
 
 

1 
 
- 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 

แ 
 
 
 

แ 
 
 

1 
 

1 
 
 
 
 

1 
 
- 

 
 
 
 
 

แ 
 
 
 

แ 
 
 

1 
 

1 
 
 
 
 

1 
 
- 

 
 
 
 
 

แ 
 
 
 

แ 
 
 

1 
 

1 
 
 
 
 

1 
 
- 

 
 
 
 
 

แ 
 
 
 

แ 
 
 

1 
 

1 
 
 
 
 

1 
 

1 

สง สริมสนับสนุน 
กิจกำรสำธำรณสุข 

แ. จ ำนวนงิน
งบประมำณทีไ
สนับสนุนกิจกรรม
ดຌำนสำธำรณสุขขัๅน
มูลฐำน 
โ. จ ำนวนครงกำรทีไ
สงสริมกิจกำร
สำธำรณสุข 
 

หมูบຌำนละ 
แ5ุเเเ บำท 

 
 
 

ปละ ๆ ครงกำร 
 
 
 

- อุดหนุนครงกำรอำสำสมัคร
สำธำรณสุขมูลฐำน 16 
หมูบຌำนโ ละ แ5ุเเเ บำท 
 
 
- ครงกำรก ำจัดหลงพำะพันธุ์
ยุงลำยปງองกันรคเขຌลือดออก 
ปละ โ ครัๅงทุกหมูบຌำนละมืไอ
มีรคเขຌลือดออก฿นพืๅนทีไ  
- ครงกำรฉีดวัคซีนปງองกันรค
พิษสุนัขบຌำละยำคุมก ำนิด ป
ละ แ ครัๅง 
- ครงกำรปງองกันละระงับรค 
ติดตอ ปละ แ ครัๅง 
- อุดหนุนครงกำรสมทบกองทุน
หลักประกันสุขภำพ ถຌวนหนຌำ
ระดับทຌองถิไนรຌอยละ ใเ ของ
จ ำนวนงินกองทุนหลักประกัน
สุขภำพ 
- ครงกำรตรวจสุขภำพประจ ำป
ทุกดือน 
- ปรับปรุงศูนย์สำธำรณสุข     
มูลฐำน แ หง 

สวน
สำธำรณสุข 

ส ำนักปลัด 
ละ 

รงพยำบำล
สงสริม
สุขภำพ

ต ำบลรงหีบ
ละต ำบล

บำงกุຌง 

 

 ็เ 

หมูบຌำนละ แ5ุเเเ บำท 



 

 
รายละอียดผนยุทธศาสตร์ องค์การบริหารสวนต าบลรงหีบ 

 

ความชืไอมยงกับ
ยทุธศาสตรจ์ังหวดั 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. ฿นขต

จังหวดั 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

ปງาประสงค์ตาม
พันธกจิ 

ตัวชีๅวดัระดบั
ปງาประสงค์
ิตัวชีๅวดัรวมี 

คาปງาหมาย กลยทุธ์/ 
นวทางการพฒันา ตัวชีๅวดัระดบักลยทุธ ์

ความกຌาวหนຌา
ของปງาหมาย 

ครงการ/กิจกรรม 
หนวย

รับผดิชอบ 
หนวย

สนบัสนุน 59 60 61 62 63 

สรຌำงสริมละพัฒนำ
คุณภำพชีวิตของ
ประชำชนละสังคม
สมุทรสงครำม มีควำม
ขຌมขใงละด ำรงชีวิต
ตำมหลักปรัชญำ
ศรษฐกิจพอพียง 

กำรพัฒนำดຌำน
กำรสงสริม
คุณภำพชีวิต 
กำรศึกษำ ศิลปะ 
กำรกีฬำ 
วัฒนธรรม 
ประพณี  
ภูมิปัญญำทຌองถิไน 

กำรพัฒนำดຌำน
กำรสงสริม
คุณภำพชีวิต 
กำรศึกษำ ศิลปะ 
กำรกีฬำ 
วัฒนธรรม 
ประพณี  
ภูมิปัญญำทຌองถิไน 

ชุมชนมีศิลปะ 
วัฒนธรรม ประพณี 
ละภูมิปัญญำ
ทຌองถิไนทีไดีงำม 
 

ประชำชนอยูรวมกัน
฿นสังคมอยำงมี
ควำมสุขมำกขึๅน 
 

้ 
 
 

แ 
 
 

แ 
 

แ 
 

แ 
 

แ 
แ 
1 
แ 
 
แ 
 
 

้ 
 
 

แ 
 
 

แ 
 

แ 
 

แ 
 

แ 
แ 
1 
แ 
 
แ 
 
 

้ 
 
 

แ 
 
 

แ 
 

แ 
 

แ 
 

แ 
แ 
1 
แ 
 
แ 
 
 

้ 
 
 

แ 
 
 

แ 
 

แ 
 

แ 
 

แ 
แ 
1 
แ 
 
แ 
 
 

้ 
 
 

แ 
 
 

แ 
 

แ 
 

แ 
 

แ 
แ 
1 
แ 
 
แ 
 
 

สนับสนุนละสงสริม
ควำมขຌมขใง฿นกำร
บ ำรุงศิลปะ 
วัฒนธรรม ประพณี 
ละภูมิปัญญำทຌองถิไน 

จ ำนวนครงกำรทีไ
สงสริมละสนับสนุน
พืไอ฿หຌกิดกำรอนุรักษ์
ละผยพรประพณี 
ศิลปวัฒนธรรมทຌองถิไน 
 
 

ปละ  ้ครงกำร - อุดหนุนครงกำรจัดงำนรำชพิธี
ละรัฐพิธีรวมถึงประพณีทีไ
ส ำคัญของชำติ ๆ ครงกำร 
- ครงกำรจัดกจิกรรมวันฉลิม
พระชนมพรรษำ 5 ธันวำ
มหำรำช 
- ครงกำรจัดกจิกรรมวันฉลิม
พระชนมพรรษำ แโ สิงหำคม 
- ครงกำรจัดงำนประพณี
สงกรำนต์ละวันผูຌสูงอำย ุ
-ครงกำรทิดพระกียรติพระจຌำ
ตำกสินมหำรำช 
- ครงกำรทศน์มหำชำติ 
- จัดกิจกรรมวันลอยกระทง 
- ครงกำรจัดกิจกรรมวันดใก 
- อุดหนุนงบประมำณ฿หຌมูลนิธิ
อุทยำน ร.โ 
- จัดกจิกรรมหทียนวันขຌำ 
พรรษำ 
 
 
 

สวน
กำรศึกษำ 

ส ำนักปลัด 

 

 

 

็แ 



 

 

รายละอียดผนยุทธศาสตร์ องค์การบริหารสวนต าบลรงหีบ 

 

ความชืไอมยงกับ
ยทุธศาสตร์จังหวดั 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. ฿นขต

จังหวดั 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

ปງาประสงค์ตาม
พันธกจิ 

ตัวชีๅวดัระดบั
ปງาประสงค์
ิตัวชีๅวดัรวมี 

คาปງาหมาย กลยทุธ์/ 
นวทางการพฒันา ตัวชีๅวดัระดบักลยทุธ ์

ความกຌาวหนຌา
ของปງาหมาย 

ครงการ/กิจกรรม 
หนวย

รับผดิชอบ 
หนวย

สนบัสนุน 59 60 61 62 63 

สรຌำงสริมละพัฒนำ
คุณภำพชีวิตของ
ประชำชนละสังคม
สมุทรสงครำมมีควำม
ขຌมขใงละด ำรงชีวิต
ตำมหลักปรัชญำ
ศรษฐกิจพอพียง 

กำรพัฒนำดຌำน
กำรจัดระบยีบ
ชุมชน/สังคม กำร
รักษำควำมสงบ
รียบรຌอย 

กำรพัฒนำดຌำน
กำรจัดระบยีบ
ชุมชน/สังคม กำร
รักษำควำมสงบ
รียบรຌอย 

ประชำชนมีคุณภำพ 
ชีวิตทีไดี ชุมชนมีควำม
ขຌมขใง ควำมมัไนคง
฿นชีวิตละทรัพย์สิน 
 

สังคมขຌมขใงละมี
ควำมปลอดภยั฿น
ชีวิตละทรัพย์สิน
พิไมขึๅน 

แ 
 
 

แ 
 
แ 
 

แ 
 
- 
 
 

แ 
 

แ 
 
 

แ 
 
แ 
 

แ 
 
- 
 
 

แ 
 

แ 
 
 

แ 
 
แ 
 

แ 
 

แ 
 
 

แ 
 

แ 
 
 

แ 
 
แ 
 

แ 
 

แ 
 
 

แ 
 

แ 
 
 

แ 
 
แ 
 

แ 
 

แ 
 
 

แ 
 

บริหำรจัดกำรกำร
ปງองกัน บรรทำ   
สำธำรณภัย กำรรักษำ
ควำมสงบรียบรຌอย 
ควำมปลอดภยั฿น
ชีวิตละทรัพย์สิน
ของประชำชน 
 
 
 
 
 
 

จ ำนวนครงกำร
กีไยวกบักำรปງองกัน 
บรรทำสำธำรณภยั 
กำรรักษำควำมสงบ
รียบรຌอย ควำม
ปลอดภัย฿นชวีิตละ
ทรัพย์สินของประชำชน 

ปละ  ๆครงกำร - ครงกำรฝຄกอบรม อปพร.      
ปละ แ ครัๅง 
- ครงกำรรณรงค์ปງองกันลด
อุบัติหตุทำงถนนชวงทศกำล    
ปละ โ ครัๅง 
- ครงกำรซักซຌอมกำรปງองกัน
ละบรรทำสำธำรณภัย แครัๅง/ป 
- ครงกำรชวยหลือผูຌประสบภัย 
ปละ แ ครัๅง 
- จัดซืๅอครืไองมือ วัสดุ อุปกรณ์
ส ำหรับกำรปฏิบัติงำน฿นศูนย์  
อปพร. 2 ประภท 
- ครงกำรติดตัๅงกลຌอง CCTV 
บริวณทีไส ำคัญทุกหมูบຌำน 

ส ำนักปลัด สวนยธำ 

แ 
 
 

แ 
 

แ 
 
 
 

แ 

แ 
 
 

แ 
 

แ 
 
 
 

แ 

แ 
 
 

แ 
 

แ 
 
 
 

แ 

แ 
 
 

แ 
 

แ 
 
 
 

แ 

แ 
 
 

แ 
 

แ 
 
 
 

แ 

สงสริมสนับสนุน
กำรปງองกัน กຌเข 
ปัญหำยำสพติด 
ตลอดจนฟຕนฟูผูຌติด
ยำสพติด 

จ ำนวนครงกำรทีไ
สงสริมสนับสนุนกำร
ปງองกัน กຌเขปัญหำ
ยำสพติด ตลอดจน
ฟຕนฟูผูຌติดยำสพติด 

ปละ ไ ครงกำร - อุดหนุนครงกำรกຌเขปัญหำ   
ยำสพติดระดับอ ำภอละจังหวัด 
ปละ แ ครัๅง 
- จัดกจิกรรมรณรงค์ปງองกันละ
กຌเขปัญหำยำสพติด ปละ แ ครัๅง 
- ครงกำรผูຌประสำนพลังผนดิน
ิโ5ตำสับปะรดี ฝງำระวังปງองกัน
ละกຌเขปัญหำยำสพติด ปละ 
แ ครัๅง 
- ครงกำรตัๅงดำนตรวจตรำฝງำ
ระวังปງองกันกຌเขปัญหำยำสพติด 
ดือนละ แ ครัๅง 
 

ส ำนักปลัด อ ำภอ 
บำงคนที 

็โ 



 

 
รายละอียดผนยุทธศาสตร์ องค์การบริหารสวนต าบลรงหีบ 

 

ความชืไอมยงกับ
ยทุธศาสตร์จังหวดั 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. ฿นขต

จังหวดั 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

ปງาประสงค์ตาม
พันธกจิ 

ตัวชีๅวดัระดบั
ปງาประสงค์
ิตัวชีๅวดัรวมี 

คาปງาหมาย กลยทุธ์/ 
นวทางการพฒันา ตัวชีๅวดัระดบักลยทุธ ์

ความกຌาวหนຌา
ของปງาหมาย 

ครงการ/กิจกรรม 
หนวย

รับผดิชอบ 
หนวย

สนบัสนุน 59 60 61 62 63 

สงสริมละพัฒนำ
จังหวัดสมุทรสงครำม
฿หຌมีควำมพรຌอมรองรับ
กำรขຌำสูประชำคม
อำซียน 
 
 
 
สรຌำงสริมละพัฒนำ
ฐำนอำชีพดัๅงดิมของ
ทຌองถิไนละิภูมปิัญญำ
พืๅนบຌำนี฿หຌพัฒนำ
อำชีพอืไนโ ขຌมขใง
กิดควำมปຓนครือขำย
วิสำหกจิขนำดกลำง
ละขนำดยอมรวมทัๅง
ภำคพำณิชยกรรม
ของจังหวัด 

กำรพัฒนำละ
สงสริมกำร 
กษตร กำรลงทุน 
พำณิชยกรรม 
ละกำรทองทีไยว 

กำรพัฒนำละ
กำรสงสริม
กษตรกรรม 
กำรลงทุน 
พำณิชยกรรม 
ละกำรทองทีไยว 

ประชำชนมีคุณภำพ
ชีวิตทีไดี ชุมชนมีควำม 
ขຌมขใง ควำมมัไนคง
฿นชีวิต ละ
ทรัพย์สิน 

ประชำชนมีอำชพี
ละรำยเดຌทีไมัไนคง
พิไมขึๅน 

แ 
 
- 
 
 
 
 

แ 
 
- 
 
 
 
 

แ 
 

1 
 
 
 
 

แ 
 

1 
 
 
 

 

แ 
 

1 
 
 
 
 

พัฒนำสงสริมทักษะ
ควำมรูຌ กำรพัฒนำ
อำชีพ กษตรกรรม 
กำรลงทุน พำณิชย-
กรรม กำรบริกำร
พืไอสรຌำงงำน สรຌำง
อำชีพ สรຌำงรำยเดຌ
฿หຌกับประชำชน 

จ ำนวนครงกำร
กีไยวกบักำรสงสริม
ทักษะควำมรูຌกีไยวกับ
กำรพัฒนำอำชีพ 

ปละโ ครงกำร - อุดหนุนครงกำรของกลุมสตรี
ต ำบลรงหีบ ละต ำบลบำงกุຌง 
- ปรับปรุงรงปุ๋ยชีวภำพ แ หง 
 

ส ำนักปลัด ส ำนักงำน
กษตรอ ำภอ   

บำงคนที 

แ 
 
 
 
 
 
 

แ 
 
 
 
 
 
 

แ 
 
 
 
 
 
 

แ 
 
 
 
 
 

 

แ 
 
 
 
 
 
 

สรຌำงกระบวนกำร  
มีสวนรวมของทุก
ภำคสวน฿นกำรพัฒนำ 
ละบริหำรกำรกษตร 
ละขับคลืไอน฿หຌ 
บังกิดผล฿นทำง
ปฏิบัติดยยึดหลัก
ปรัชญำศรษฐกิจ
พอพียง 
 
 
 
 

 

จ ำนวนกิจกรรมทีไ
สงสริมละพัฒนำ 
กำรประกอบอำชพี
ฐำนดัๅงดิมจำก     
ภูมิปัญญำทຌองถิไน 

ปละ แ กิจกรรม - อุดหนุนศูนย์บริกำรละ
ถำยทอดทคนลยีกำรกษตร
ต ำบลรงหีบ ปละ แ ครัๅง 
 

ส ำนักปลัด ส ำนักงำน
กษตรอ ำภอ   

บำงคนที 

 

 

 

็ใ 



 

 

รายละอียดผนยุทธศาสตร์ องค์การบริหารสวนต าบลรงหีบ 

 

ความชืไอมยงกับ
ยทุธศาสตร์จังหวดั 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. ฿นขต

จังหวดั 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

ปງาประสงค์ตาม
พันธกจิ 

ตัวชีๅวดัระดบั
ปງาประสงค์
ิตัวชีๅวดัรวมี 

คาปງาหมาย กลยทุธ์/ 
นวทางการพฒันา ตัวชีๅวดัระดบักลยทุธ ์

ความกຌาวหนຌา
ของปງาหมาย 

ครงการ/กิจกรรม 
หนวย

รับผดิชอบ 
หนวย

สนบัสนุน 59 60 61 62 63 

สงสริมละสนับสนุน
กำรมีสวนรวมของ
ภำคประชำชน฿นกำร
บ ำรุงรักษำทรัพยำกร 
ธรรมชำติละ
สิไงวดลຌอมพืไอด ำรง
เวຌซึไงระบบนิวศ ใ 
นๅ ำ 

กำรพัฒนำดຌำน
กำรบรหิำรจัดกำร
ละกำรอนุรกัษ์
ทรัพยำกรธรรม-
ชำติ สิไงวดลຌอม 
อยำงยัไงยืน 

กำรพัฒนำดຌำน
กำรบรหิำรจัดกำร
ทรัพยำกร  
ธรรมชำติ ละ
สิไงวดลຌอม  

ชุมชนมีกำรจัดกำร
ทรัพยำกรธรรมชำติ
ละสิไงวดลຌอมละ
มีกำรทองทีไยวชิง
อนุรักษ ์

ทรัพยำกรธรรมชำติ
ละสิไงวดลຌอม
สมบูรณ์พิไมขึๅน 

แ 
 
 

แ 
 
 

แ 
 
 

แ 
 
 

แ 
 
 

สงสริมกำรอนุรักษ์ 
ฟຕนฟู
ทรัพยำกรธรรมชำติ
ละสิไงวดลຌอม 

จ ำนวนครงกำรทีไ
สงสริมกำรอนุรักษ์ 
ฟຕนฟู ทรัพยำกร 
ธรรมชำติละ
สิไงวดลຌอม 

ปละ แ ครงกำร - ครงกำรปลูกตຌนเมຌฉลิม   
พระกียรติ 
 

 
 
 

ส ำนักปลัด  

- 
 
- 
 
- 

- 
 
- 
 
- 

แ 
 

แ 
 

แ 

แ 
 
แ 
 
แ 

แ 
 

แ 
 

แ 

สงสริม฿หຌมีกำร
บริหำรจัดกำรละ
รักษำควำมสมดุล
ของระบบนิวศน์ ใ 
นๅ ำ 

จ ำนวนครงกำรทีไ
สงสริม฿หຌมีกำรบริหำร
จัดกำรละรักษำ
ควำมสมดุลของนๅ ำ 

ปละ ใ ครงกำร - จัดกใบขยะละวัชพืช฿นมนๅ ำ
ล ำคลองทุกคลอง 
- อุดหนุนครงกำรลงขกลง
คลอง 16 หมูบຌำน 
- ครงกำรปลอยพันธุก์ุຌง ปละ แ 
ครัๅง 
 

ส ำนักปลัด อ ำภอ 
บำงคนที 

- 
 
- 
 
- 

- 
 
- 
 
- 

1 
 

แ 
 

แ 

1 
 

แ 
 

แ 

แ 
 

แ 
 
- 

พิไมประสิทธิภำพ฿น
กำรบริหำรจัดกำร
ขยะมูลฝอย สิไงปฏิกูล 
ละนๅ ำสีย 

จ ำนวนครงกำรทีไพิไม
ประสิทธิภำพ฿นกำร
บริหำรจัดกำรขยะ  
มูลฝอย สิไงปฏิกูล ละ
นๅ ำสีย 

ปละ ใ ครงกำร - จัดจຌำงบริษัท/หจก. จัดกใบขยะ 
ทุกดือน 
- จัดซืๅอถังขยะ ปละ 5เ ถัง 
- จัดซืๅออุปกรณ์กันถังขยะลຌม 
แเเ อัน 
 
 
 
 
 
 
 

สวน 
สำธำรณสุข 

ส ำนักปลัด 

 

 

็ไ 



 

 
รายละอียดผนยุทธศาสตร์ องค์การบริหารสวนต าบลรงหีบ 

 

ความชืไอมยงกับ
ยทุธศาสตร์จังหวดั 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. ฿นขต

จังหวดั 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

ปງาประสงค์ตาม
พันธกจิ 

ตัวชีๅวดัระดบั
ปງาประสงค์
ิตัวชีๅวดัรวมี 

คาปງาหมาย กลยทุธ์/ 
นวทางการพฒันา ตัวชีๅวดัระดบักลยทุธ ์

ความกຌาวหนຌา
ของปງาหมาย 

ครงการ/กิจกรรม 
หนวย

รับผดิชอบ 
หนวย

สนบัสนุน 59 60 61 62 63 

สรຌำงสริมละพัฒนำ
คุณภำพชีวิตของ
ประชำชนละสังคม
สมุทรสงครำมมีควำม
ขຌมขใงละด ำรง 
ชีวิตตำมหลักปรัชญำ
ศรษฐกิจพอพียง 
 
 
 
 
 
 
สงสริมละพัฒนำ฿หຌ
จังหวัดปຓนศูนย์กลำง
กำรพักผอนละกำร
ทองทีไยวชิงอนุรักษ์
ทีไสอดคลຌองกับวิถี
วัฒนธรรมละสิไ
วดลຌอม 

กำรพัฒนำดຌำน
กำรบริหำร
กิจกำรบຌำนมือง
ละสังคมทีไดี 

กำรพัฒนำดຌำน
กำรบริหำร
กิจกำรบຌำนมือง
ละสังคมทีได ี

องค์กรมีกำรบริหำร
บบบูรณำกำร      
มีควำมปรง฿ส 
ประชำชนมีสวนรวม
ตำมหลักกำรบริหำร
จัดกำรบຌำนมืองทีได ี

แ. ประชำชนอยู
รวมกัน฿นสังคม
อยำงมีควำมสุข
พิไมขึๅน 
โ. องค์กรมีกำร
บริหำรจัดกำรทีไดี
กิดผลสัมฤทธิ่ละ
ประสิทธิภำพมำกขึๅน 

- - - แ - พัฒนำสริมสรຌำง
ควำมสำมัคคี 
ทิดทูน พิทักษ์ รักษำ 
สถำบันชำติ ศำสนำ 
พระมหำกษัตริย ์

จ ำนวนครงกำรทีไ
สริมสรຌำงควำมสำมัคคี 
ทิดทูน พิทักษ์ รักษำ
สถำบัน ชำต ิศำสนำ 
พระมหำกษัตริย ์

ปละ แ ครงกำร - จัดท ำปງำยฉลิมพระกียรติ
ประจ ำหมูบຌำน ทกุหมูบຌำน 
 

ส ำนักปลัด  

- - แ แ แ พัฒนำควำมรูຌควำม
ขຌำ฿จละกำรมีสวน
รวมของประชำชน
กีไยวกบักำรมือง
กำรปกครองตำม
ระบอบประชำธิปเตย
อันมีพระมหำกษัตริย์
ทรงปຓนประมุข 

จ ำนวนครงกำรทีไ
สริมสรຌำงควำมรูຌ
ควำมขຌำ฿จกีไยวกบั
กำรมืองกำรปกครอง 

ปละ แ ครงกำร - ครงกำรสงสริมควำมรูຌควำม
ขຌำ฿จกีไยวกับกำรมืองกำร
ปกครองตำมระบอบประชำธิปเตย 
 

ส ำนักปลัด  

- 
 
 
- 
- 
 
 
- 
 
- 

- 
 
 
- 
- 
 
 
- 
 
- 

แ 
 
 
- 
แ 
 
 

แ 
 
- 

แ 
 
 
- 
แ 
 
 

แ 
 
- 

แ 
 
 

แ 
แ 
 
 

แ 
 

แ 

พัฒนำสงสริมกำรมี
สวนรวมของ
ประชำชน฿นกำร
พัฒนำทຌองถิไน 

จ ำนวนครงกำรทีไ
สงสริมกำรมีสวนรวม
ของประชำชน฿นกำร
พัฒนำทຌองถิไน 

ปละ 5 ครงกำร - ครงกำรจัดวทีประชำคมระดับ
หมูบຌำนละระดบัต ำบล  
ปละ แ ครัๅง 
- กอสรຌำงศำลำประชำคม 1 หง 
- ส ำรวจละจัดกใบขຌอมูลควำม
จ ำปຓนพืๅนฐำน แๆ หมูบຌำน    
ทุกครัวรือน 
- พัฒนำละสรຌำงระบบสียงตำม
สำยทุกหมูบຌำน 
- จัดท ำปງำยประชำสัมพันธ์
ประจ ำหมูบຌำน แ ปງำย 
 
 

ส ำนักปลัด  

 ็5 



 

 

รายละอียดผนยุทธศาสตร์ องค์การบริหารสวนต าบลรงหีบ 

 

ความชืไอมยงกับ
ยทุธศาสตร์จังหวดั 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. ฿นขต

จังหวดั 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

ปງาประสงค์ตาม
พันธกจิ 

ตัวชีๅวดัระดบั
ปງาประสงค์
ิตัวชีๅวดัรวมี 

คาปງาหมาย กลยทุธ์/ 
นวทางการพฒันา ตัวชีๅวดัระดบักลยทุธ ์

ความกຌาวหนຌา
ของปງาหมาย 

ครงการ/กิจกรรม 
หนวย

รับผดิชอบ 
หนวย

สนบัสนุน 59 57 58 59 60 

สรຌำงสริมละพัฒนำ
จังหวัดสมุทรสงครำม
฿หຌมีควำมพรຌอม
รองรับกำรขຌำสู
ประชำคมอำซีไยน 

กำรพัฒนำดຌำน
กำรบริหำร
กิจกำรบຌำนมือง
ละสังคมทีได ี

กำรพัฒนำดຌำน
กำรบริหำร
กิจกำรบຌำนมือง
ละสังคมทีได ี

องค์กรมีกำรบริหำร
บบบูรณำกำร      
มีควำมปรง฿ส 
ประชำชนมีสวนรวม
ตำมหลักกำรบริหำร
จัดกำรบຌำนมืองทีได ี

แ. ประชำชนอยู
รวมกัน฿นสังคม
อยำงมีควำมสุข
พิไมขึๅน 
โ. องค์กรมีกำร
บริหำรจัดกำรทีไดี
กิดผลสัมฤทธิ่ละ
ประสิทธิภำพมำกขึๅน 

- 
 
- 
 
- 
 
 

1 
 
 
 

1 
 

1 
 
- 
 
- 
 
 

- 
 
- 
 
- 
 
 

1 
 
 
 

1 
 

1 
 
- 
 
- 
 

1 
 

1 
 

1 
 
 

1 
 
 
 

1 
 

1 
 

1 
 
- 
 

1 
 

1 
 

1 
 
 

1 
 
 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 
 

1 
 
 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

พัฒนำระบบกำร
บริหำรจัดกำรองค์กร 

จ ำนวนครงกำรทีไ
พัฒนำระบบกำร
บริหำรจัดกำรองค์กร 

ปละ ้ ครงกำร - จัดท ำวำรสำร ผนพับ ปງำย
ประชำสัมพันธ ์
- ครงกำรส ำรวจควำมพึงพอ฿จ
ของประชำชน ปละ แ ครัๅง  
- อุดหนุนครงกำรทีไปຓนนยบำย
ของรัฐหรือหนวยงำนรำชกำร
อืไนโ หรือ อปท. 
- อุดหนุนครงกำรพิไม
ประสิทธิภำพกำรบริหำรงำน
ศูนย์รวมขຌอมูลขำวสำรกำรจัดซืๅอฯ     
ปละ แ ครัๅงโ ละ ใเุเเเ บำท 
- จัดสงบุคลำกรทุกคนขຌำรับกำร
อบรม สัมมนำตลอดป 
- ครงกำรฝຄกอบรม สัมมนำ 
ศึกษำดูงำน ปละ แ ครัๅง 
- จัดซืๅอครุภัณฑ์ส ำนักงำน       
ปละ 5 อยำง 
- จัดซืๅออุปกรณ์วีดีทัศน์ครบชุด 
แ ชุด 
 
 
 
 
 
 

ส ำนักปลัด  

 

 

็ๆ 
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บททีไ  5  การติดตามละประมินผลยุทธศาสตร ์
 

 
5.1  กรอบละนวทาง฿นการติดตามละประมินผล 
  กำรติดตำมละประมินผลผนพัฒนำทຌองถิไนปຓนกำรติดตำมละประมินผลควำมสอดคลຌองละ
ควำมส ำรใจของผนยุทธศำสตร์ขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไนละกำรติดตำมละประมินผลครงกำรพัฒนำทีไ
องค์กรปกครองสวนทຌองถิไนเดຌด ำนินกำรตำมผนด ำนินงำนวำปຓนเปตำมปງำหมำยกำรพัฒนำทีไสอดคลຌองกับพันธกิจ
ซึไงสำมำรถน ำเปสูกำรบรรลุวิสัยทัศน์ทีไองค์กรปกครองสวนทຌองถิไนก ำหนดหรือเม ละครงกำรพัฒนำนัๅนประสบ
ควำมส ำรใจตำมกรอบกำรประมินผลระดับ฿ด 

  การติดตามละประมินผลผนพัฒนาทຌองถิไนมีขัๅนตอน฿นการด านินการดังนีๅ 
  ขัๅนตอนทีไ  แ  คณะกรรมกำรติดตำมละประมินผลผนพัฒนำทຌองถิไนรวมประชุมพืไอก ำหนด
กรอบนวทำง ละวิธีกำร฿นกำรติดตำมละประมินผล ผนพัฒนำสำมปละประมินผลครงกำรพัฒนำตำม
ผนพัฒนำสำมป ดังนีๅ 

1.1 กำรก ำหนดกรอบ นวทำง ละวิธีกำร ฿นกำรติดตำมละประมินผลผนพัฒนำอำจก ำหนด
นวทำง฿นกำรติดตำมละประมินผลผนพัฒนำสำมป ดังนีๅ 

(1) ควำมสอดคลຌอง ิRelevanceี ของยุทธศำสตร์ ผน ละกลยุทธ์ทีไก ำหนด 
(2) ควำมพียงพอ ิAdequacyี ของทรัพยำกรพืไอกำรด ำนินกิจกรรมของหนวยงำน 
(3) ควำมกຌำวหนຌำ ิProgressี กิจกรรมทีไก ำหนดเวຌตำมผน ดยมีกำรติดตำมผล ิ Monitoringี  
(4) ประสิทธิภำพ ิEfficiencyี ปຓนกำรศึกษำควำมสัมพันธ์ระหวำงผลผลิตกับทรัพยำกรทีไ฿ชຌ

ดยมีกำรประมินประสิทธิภำพ ิEfficiency Evaluationี 
(5) ประสิทธิผล ิEffectivenessี ปຓนกำรศึกษำถึงผลทีไเดຌรับ ิEffectี 
(6) ผลลัพธ์ละผลผลิต ิOutcome and Outputี ปຓนกำรประมินผลประยชน์ทีไกิดจำกกำร

ท ำกิจกรรมทีไมีตอกลุมปງำหมำยทีไเดຌรับบริกำร ละกำรประมินผลผลิตทีไกิดขึๅนจำกกิจกรรม 
(7) กำรประมินผลกระทบปຓนกำรศึกษำผลทีไเดຌรับรวมยอด ิOverall Effectี 

       คณะกรรมกำรติดตำมละประมินผลผนพัฒนำทຌองถิไน อำจน ำนวทำงทัๅงหมดทีไก ำหนดมำ฿ชຌ
หรืออำจลือก฿ชຌ฿นบำงนวทำง฿นกำรติดตำมละประมินผลผนยุทธศำสตร์กใเดຌ ดยอยำงนຌอยตຌองสำมำรถประมิน
ควำมสอดคลຌองละสำมำรถวัดควำมส ำรใจหรือควำมกຌำวหนຌำของผนยุทธศำสตร์เดຌ ทัๅงนีๅขึๅนอยูกับคณะกรรมกำรฯ
จะพิจำรณำ 

1.2 กำรก ำหนดกรอบนวทำงละวิธีกำร฿นกำรติดตำมละประมินผลครงกำรพัฒนำตำมผน
ยุทธศำสตร์  อำจก ำหนดนวทำงดังนีๅ 

(1) กำรประมินผลกระบวนกำร ิProcess Evaluationี หรือ กำรประมินประสิทธิภำพ 
ิEfficiency Evaluationี 

(2) กำรประมินผลครงกำร ิProject Evaluationี หรือกำรประมินประสิทธิผล 
ิEffectiveness  Evaluationี 

(3) กำรประมินผลกระทบ ิ Impact Evaluationี 
ขัๅนตอนทีไ โ คณะกรรมกำรติดตำมละประมินผลผนพัฒนำทຌองถิไนด ำนินกำรติดตำมละ

ประมินผลผนพัฒนำสำมป ตำมกรอบนวทำงละวิธีกำรทีไก ำหนด ดยสำมำรถติดตำมละประมินผลเดຌตลอด
ระยะวลำของผนยุทธศำสตร์ขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน 

ขัๅนตอนทีไ ใ คณะกรรมกำรติดตำมละประมินผลผลผนพัฒนำทຌองถิไนด ำนินกำรติดตำมละ
ประมินครงกำรพัฒนำตำมผนยุทธศำสตร์ตำมกรอบนวทำงละวิธีกำรทีไก ำหนด ดยสำมำรถติดตำมละ
ประมินผลเดຌตัๅงตกอนริไมครงกำรพัฒนำตำมผนด ำนินงำนจนสิๅนสุดครงกำรฯ 
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ขัๅนตอนทีไ ไ รำยงำนผลละสนอควำมหในซึไงเดຌจำกำรติดตำมละประมินผลผนพัฒนำสำมปละ
ผลกำรติดตำมละประมินครงกำรพัฒนำตำมผนพัฒนำสำมปตอผูຌบริหำรทຌองถิไน พืไอ฿หຌผูຌบริหำรทຌองถิไนสนอตอ
สภำทຌองถิไน ละคณะกรรมกำรพัฒนำทຌองถิไน  พรຌอมประกำศผลกำรติดตำมละประมินผล฿หຌประชำชน฿นทຌองถิไน
ทรำบดยทัไวกันอยำงนຌอยปละหนึไงครัๅง 

ขัๅนตอนทีไ 5 คณะกรรมกำรติดตำมละประมินผลผนพัฒนำทຌองถิไนอำจ฿หຌควำมหในหรือ
ขຌอสนอนะ฿นรำยงำนกำรติดตำมละประมินผลผนพัฒนำสำมปละครงกำรพัฒนำตอผูຌบริหำรทຌองถิไน พืไอ฿หຌ
ผูຌบริหำรทຌองถิไนสนอตอสภำทຌองถิไน คณะกรรมกำรพัฒนำทຌองถิไน 

5.2  ระบียบ วิธีการละครืไองมือทีไ฿ชຌ฿นการติดตามละประมินผล 
       5.โ.แ  ระบียบทีไ฿ชຌ฿นการติดตามผลละประมินผล 

ตำมระบียบกระทรวงมหำดเทยวำดຌวยกำรจัดท ำผนพัฒนำขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน พ.ศ. 2548  
ก ำหนด฿หຌมีคณะกรรมกำรติดตำมละประมินผลผนพัฒนำทຌองถิไนพืไอท ำหนຌำทีไรำยงำนละสนอควำมหในทีไเดຌรับ
จำกกำรติดตำมละประมินผลผนพัฒนำตอผูຌบริหำรทຌองถิไนสนอตอสภำทຌองถิไน  คณะกรรมกำรพัฒนำทຌองถิไนละ
ประกำศผล฿หຌประชำชนทรำบตอเป 

องคกำรบริหำรสวนต ำบลรงหีบ เดຌตงตัๅงคณะกรรมกำรติดตำมละประมินผลผนพัฒนำ  
องคกำรบริหำรสวนต ำบลรงหีบ  จ ำนวน  แ  ชุด  ประกอบดวย 

 แ.  นำยสุรชัย   ประพันธ์พงษ์    ผูຌทรงคุณวุฒิ  ประธำนกรรมกำร 
 โ.  นำยฉลิมพล  หลือบรัศมี  สมำชิก อบต.  กรรมกำร 
 ใ.  นำงธนกร  ข ำจิ็ว     สมำชิก อบต.  กรรมกำร 
 ไ.  นำงวดี   วณิชยธนำกร  สมำชิก อบต.  กรรมกำร 
 5.  นำยสุรัตน์   มีงิน   ผูຌทนประชำคม  กรรมกำร 
 ๆ.  นำยพิษณุ  วงษ์ศิริ     ผูຌทนประชำคม  กรรมกำร 
 ็.  ผูຌอ ำนวยกำรสถำนศึกษำรงรียนวัดตรีจินดำวัฒนำรำม  กรรมกำร 
 ่.  หัวหนຌำรงพยำบำลสงสริมสุขภำพต ำบลรงหีบ   กรรมกำร 
 ้.  ผูຌอ ำนวยกำรกองชำง อบต.รงหีบ    กรรมกำร 
 แเ.  นำยชัยยุทธ์  ปยมลำภพริๅง  ผูຌทรงคุณวุฒิ  กรรมกำร 
 แแ.  รองปลัดองค์กำรบริหำรสวนต ำบลรงหีบ   กรรมกำร/ลขำนุกำร 

คณะกรรมกำรมีอ ำนำจหนำทีไดังนีๅ 
  ก ำหนดนวทำง  วิธีกำร฿นกำรติดตำมประมินผลผนพัฒนำ 
  ด ำนินกำรติดตำมละประมินผลผนพัฒนำ 
 รำยงำนผลละสนอควำมหในซึไงเดจำกกำรติดตำมละประมินผลผนพัฒนำตอสภำทองถิไน  

ผูบริหำรทองถิไน  คณะกรรมกำรพัฒนำทองถิไนละประกำศผลกำรติดตำมละประมินผลผนพัฒนำ฿หประชำชน
฿นทองถิไนทรำบดยทัไวกัน  อยำงนอยปละหนึไงครัๅงภำย฿นดือนธันวำคมของทุกป  ทัๅงนีๅ฿หติดประกำศดยปดผย
เมนอยกวำสำมสิบวัน 

  ตงตัๅงคณะอนุกรรมกำรหรือคณะท ำงำนพืไอชวยปฏิบตัิงำนตำมทีไหในสมควร 
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       5.โ.โ  การก าหนดวิธีการละครืไองมือการติดตามผลละประมินผล 

 การก าหนดวิธีการติดตามละประมินผล 
ปຓนกำรสดงถึงวิธีกำรติดตำมละประมินผลครงกำร  ดยกำรก ำหนดรูปบบทีไจะ฿ชຌ฿นกำรติดตำม

ละประมินผลพืไอตรวจสอบวำ  กำรด ำนินกิจกรรมตำมครงกำรอยูภำย฿ตຌระยะวลำละงบประมำณทีไก ำหนดเวຌ
หรือเม ละผลของกำรด ำนินครงกำรบรรลุวัตถุประสงค์ทีไเดຌวำงเวຌหรือเม ดยเดຌก ำหนดวิธีกำรเวຌดังนีๅ   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ระบบของกำรติดตำมละประมินผลผนกำรพัฒนำทຌองถิไน  ประกอบดຌวยองค์ประกอบ  ใ  สวนหลัก  คือ  
แ.  สวนของปัจจัยน ำขຌำ ิInputี  คือ ปัจจัยทีไองค์กรปกครองสวนทຌองถิไนจะตຌอง  มี  พืไอน ำขຌำ

สูระบบติดตำมละประมินผลผนพัฒนำองค์กรปกครองสวนทຌองถิไน เดຌก ผนยุทธศำสตร์  ผนพัฒนำสำมป 
ผูຌประมิน ผูຌถูกประมิน ละครืไองมือ฿นกำรประมิน ฯลฯ ซึไงผนยุทธศำสตร์ ิพ.ศ. โ55้ – โ5ๆโี ขององค์กำร
บริหำรสวนต ำบลรงหีบ ซึไงปຓนหนวยติดตำมละประมินผล ิM&E Unitี พืไอปຓนกำรรวบรวมฐำนขຌอมูลของ
องค์กำรบริหำรสวนต ำบลรงหีบ  ดยบทบำท ของ M&E UNIT ตอปัจจัยน ำขຌำ คือ กำรปຓนผูຌวิครำะห์ผน
ยุทธศำสตร์  ซึไงปຓนครืไองมือทีไ฿ชຌ฿นกำรประมินผนยุทธศำสตร์ขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไนดยตนอง เดຌก 
บบรำยงำนทีไ แ บบชวยก ำกับกำรจัดท ำผนยุทธศำสตร์ขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน ปຓนกำรทบทวนวำกำร
จัดท ำผนเดຌ฿ชຌกระบวนกำรครบทุกขัๅนตอนหรือเม อยำงเร 

โ.  สวนของกระบวนกำรติดตำม ิProcessี  คือ ชวงของกำรด ำนินงำนตำมผนยุทธศำสตร์ของ
ทຌองถิไน  ซึไงก ำหนดกำรติดตำมรำยเตรมำส คือ เตรมำส ทีไ แ ิตุลำคม- ธันวำคม ี เตรมำสทีไ โ ิมกรำคม-มีนำคมี 
เตรมำสทีไ ใ ิมษำยน - มิถุนำยนี ละเตรมำสทีไ  ไ ิกรกฎำคม - กันยำยนี ฿นตละป ดยกำรติดตำมดังกลำว   

บบรายงาน 

บบติดตามผนฯ 
ิProcessี 

บบประมินผลผนฯ 
ิInputี 

บบประมินผลผนฯ 
ิOutputี 

 

บบทีไ แ 
กำรประมินกำรจัดท ำ
ผนยุทธศำสตร์ของ
องค์กรปกครองสวน
ทຌองถิไน 

 

บบทีไ โ 
 บ บ ติ ด ต ำ ม  ล ะ
ป ร ะ  มิ น ผ ล ก ำ ร
ด ำนินงำนขององค์กร
ปกครองสวนทຌองถิไน 

 

บบทีไ 3/1 
บบประมินผลกำร
ด ำนินงำนตำมผน
ยุทธศำสตร์ 

บบทีไ 3/2 
บบประมินควำมพึงพอ฿จตอ
ผลกำรด ำนินงำนขององค์กร
ปกครองสวนทຌองถิไน฿นภำพรวม 

 

บบทีไ 3/3 
บบประมินควำมพึงพอ฿จตอ
ผลกำรด ำนินงำนขององค์กร
ปกครองสวนทຌองถิไน฿นตละ
ยุทธศำสตร์ 

ระบบ ิe-planี 
ระบบการประ มินผลตามระบบ
สารสนทศพืไ อการติ ดตามละ
ประมินผลการ฿ชຌจายงบประมาณ
ขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน  
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ปຓนกำรติดตำมผลขัๅนกลำง ิ IR หรือ  Intermediate Result ี ของผนยุทธศำสตร์ วำปຓนเปตำมผนยุทธศำสตร์
ของทຌองถิไนทีไก ำหนดเวຌหรือเม ฿นรูปบบของกำรรำยงำนขຌำสูสวนกลำง ซึไงกำรติดตำม฿นขัๅนตอนนีๅปຓนชวงทีไท ำ฿หຌ
ทรำบวำ ผนยุทธศำสตร์ทีไก ำหนดเวຌดีหรือเม สำมำรถวัดเดຌจริงหรือปลำ นอกจำกนีๅ กำรติดตำม฿นทุกชวงของผน
ยังสำมำรถปຓน สัญญำณภัยลวงหนຌำ วำผนยุทธศำสตร์ทีไเดຌก ำหนดเวຌสำมำรถเปตำมปງำหมำยทีไตัๅงเวຌเดຌหรือเม
พืไอ฿หຌบุคลำกรทีไกีไยวขຌองสำมำรถระดมควำมคิด฿นกำรปรับปลีไยนวิธีกำรด ำนินงำนทีไจะสำมำรถน ำเปสูกำรบรรลุ
ผนทีไก ำหนดเวຌเดຌ  ซึไงกำรรวบรวมขຌอมูล฿นรูปบบรำยงำน  สู  M&E  Unit  หรือองค์กำรบริหำรสวนต ำบลรงหีบ 
ครืไองมือทีไ฿ชຌ฿นกำรติดตำมผลกำรด ำนินงำนเดຌก บบรำยงำนทีไ โ   บบติดตำมผลกำรด ำนินงำนขององค์กร
ปกครองสวนทຌองถิไน  ซึไงประกอบเปดຌวยกำรติดตำมกำรด ำนินงำนของครงกำร  ละกำรปลีไยนปลงครงกำร  กำร
ติดตำมกำร฿ชຌจำยงบประมำณ  กำรติดตำมครงกำรทีไเดຌรับงินอุดหนุนฉพำะกิจ ตลอดจนปัญหำละอุปสรรค฿นกำร
ด ำนินงำน 
  ใ.  สวนของกำรประมินผลลัพธ์  ิOutput,Goal)  ปຓนกำรติดตำมผลชวงสุดทຌำยหรือรียกวำ 
กำรประมินผนยุทธศำสตร์  ซึไงจะสดง฿หຌหในวำมืไอสิๅนสุดกำรด ำนินงำนของผนยุทธศำสตร์ทีไผำนมำ฿นตละป  
ผลทีไกิดขึๅนปຓนเปตำมปງำหมำยทีไเดຌก ำหนดเวຌหรือเม  ดยครืไองมือทีไ฿ชຌ฿นกำรประมินผลลัพธ์  เดຌก  บบรำยงำน
บบทีไ  ใ/แ  บบประมินผลกำรด ำนินงำนตำมผนยุทธศำสตร์  ดยมีนืๅอหำทีไส ำคัญ฿นกำรประมินเดຌก  ควำม
พึงพอ฿จของผูຌทีไกีไยวขຌอง  ตอผลกำรด ำนินงำนขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน฿นภำพรวม  ิผลจำกบบรำยงำน
บบทีไ ใ/โี  ควำมพึงพอ฿จของผูຌกีไยวขຌองตอกำรด ำนินงำน฿นตละยุทธศำสตร์   ละกำรปลีไยนปลงของชุมชน
ตำมตัวชีๅวัดทีไลือก ิผลจำกบบรำยงำนบบที  ใ/ใี 

ดังนัๅน  คณะกรรมกำรติดตำมละประมินผนพัฒนำขององคกำรบริหำรสวนต ำบลรงหีบ  เด
ก ำหนดนวทำง  วิธีกำร฿นกำรติดตำมละประมินผล  ดังนีๅ 
5.ใ  ก าหนดครืไองมือทีไ฿ชຌ฿นการติดตามละประมินผล 

กำรติดตำมละประมินผลผนพัฒนำองค์กำรบริหำรสวนต ำบลรงหีบ ดย฿ชຌบบรำยงำน ไ บบ 
ตำมรูปบบทีไกรมสงสริมกำรปกครองทຌองถิไนก ำหนดปຓนนวทำงเวຌ  คือ 

แ. บบประมินผลผนพัฒนา 
฿ชຌบบรำยงำน  บบทีไ แ บบชวยก ากับการจัดท าผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองสวน

ทຌองถิไน  พืไอปຓนกำรรวบรวมฐำนขຌอมูลขององค์กำรบริหำรสวนต ำบลรงหีบ  ปຓนกำรทบทวนวำกำรจัดท ำผนเดຌ฿ชຌ
กระบวนกำรครบทุกขัๅนตอนหรือเม  อยำงเร 

โ. บบติดตามผนพัฒนา 
฿ชຌบบรำยงำน  บบทีไ โ   บบติดตามผลการด านินงานขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน  ซึไง

ประกอบเปดຌวยกำรติดตำมกำรด ำนินงำนของครงกำร  ละกำรปลีไยนปลงครงกำร  กำรติดตำมกำร฿ชຌจำย
งบประมำณ  กำรติดตำมครงกำรทีไเดຌรับงินอุดหนุนฉพำะกิจ  ตลอดจนปัญหำละอุปสรรค฿นกำรด ำนินงำน 

ใ. บบประมินผลผนพัฒนา  ฿ชຌบบรำยงำน  ใ  บบ  คือ 
    ใ.แ  บบทีไ  ใ/แ  บบประมินผลการด านินงานตามผนยุทธศาสตร์  
    3.2  บบรายงานบบทีไ ใ/โ  บบประมินความพึงพอ฿จตอผลการด านินงานขององค์กร

ปกครองสวนทຌองถิไน฿นภาพรวม 
    3.3  บบรายงานบบทีไ  ใ/ใ  บบประมินความพึงพอ฿จตอผลการด านินงานขององค์กร

ปกครองสวนทຌองถิไน฿นตละยุทธศาสตร์ 
         ดยมีนืๅอหำทีไส ำคัญ฿นกำรประมิน  เดຌก  ควำมพึงพอ฿จของผูຌทีไกีไยวขຌอง  ตอผลกำรด ำนินงำน
ขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน฿นภำพรวม  ควำมพึงพอ฿จของผูຌกีไยวขຌองตอกำรด ำนินงำน฿นตละยุทธศำสตร์   
ละกำรปลีไยนปลงของชุมชนตำมตัวชีๅวัดทีไลือก ทัๅงนีๅจะส ำรวจจำกประชำกรกลุมตัวอยำง  จ ำนวน  แเเ  คน 
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ไ. ระบบการประมินผลตามระบบสารสนทศพืไอการติดตามละประมินผลการ฿ชຌจาย
งบประมาณขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน ิe – planี     

    ปຓนกำรบันทึกขຌอมูลสูระบบอินตอร์นใตของกรมสงสริมกำรปกครองทຌองถิไน   พืไอติดตำมกำร
ด ำนินงำนตำมผนพัฒนำสำมปขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน  ซึไงปรียบทียบจ ำนวนกิจกรรม/ครงกำรจำก
ผนพัฒนำสำมปทีไเดຌรับกำรอนุมัติงบประมำณ฿นขຌอบัญญัติงบประมำณ  รำยละอียดครงกำร฿นขຌอบัญญัติ
งบประมำณ  กำร฿ชຌจำยงบประมำณ  รำยละอียดครงกำร฿นขຌอบัญญัติงบประมำณทีไมีกำรกอหนีๅผูกพัน/ลงนำม฿น
สัญญำ  กำรบิกจำยงบประมำณ  พืไอรำยงำนผลกำรด ำนินงำน฿นรอบปงบประมำณนัๅน โ ปຓนระบบกำรติดตำมละ
ประมินผลทีไสำมำรถติดตำมครบทัๅง ใ  องค์ประกอบหลัก  เดຌก สวนของปัจจัยน ำขຌำ ิInput ี  สวนของ
กระบวนกำรติดตำม ิProcessี ละสวนของกำรประมินผลลัพธ์ ิOutput,Goal)    การก าหนดหຌวงระยะวลา฿นการติดตามละประมินผล   

คณะกรรมกำรติดตำมละประมินผลผนพัฒนำองค์กำรบริหำรสวนต ำบลรงหีบ  ก ำหนดหຌวงวลำ
฿นกำรติดตำมละประมินผลครงกำรปຓนรำยเตรมำส คือ เตรมำส ทีไ แ ิตุลำคม- ธันวำคม ี เตรมำสทีไ โ ิมกรำคม-
มีนำคมี เตรมำสทีไ ใ ิมษำยน - มิถุนำยนี ละเตรมำสทีไ  ไ ิกรกฎำคม - กันยำยนี ละประมินผลครงกำร฿น
ภำพรวมอยำงนຌอยปละ  แ  ครัๅง  ลຌวรำยงำนผลละสนอควำมหในซึไงเดຌจำกกำรติดตำมละประมินผลตอผูຌบริหำร
ทຌองถิไน  พืไอ฿หຌผูຌบริหำรทຌองถิไนสนอตอสภำทຌองถิไน  คณะกรรมกำรพัฒนำทຌองถิไน  ละประกำศผลกำรติดตำมละ
ประมินผลผนพัฒนำ฿หຌประชำชน฿นทຌองถิไนทรำบดยทัไวกัน  อยำงนຌอยปละ  แ  ครัๅง  ภำย฿นดือนธันวำคมของทุกป  การประมินผล 

 ปนขัๅนตอน฿นกำรหำค ำตอบละตรวจสอบผลทีไกิดขึๅนจำกกำรน ำครงกำรเปปฏิบัติละด ำนิน
ครงกำรสรใจลววำมีประสิทธิผลอยู ฿นระดับ฿ด  ปนกำรวัดควำมส ำรใจละลมหลวของครงกำร  มีนวทำงละ
วิธีกำรดังนีๅ 
  ตารางทีไ  แไ  สดงประดในการประมินผลผนพัฒนาองค์การบริหารสวนต าบลรงหีบ 

 

ประดในการประมินผล 
ตัวชีๅวัด 
(KPI) 

ปງาหมาย วิธีการประมินผล 

1.  กำรน ำผนเปสูกำรปฏิบัติ 
 
 
 

รอยละของจ ำนวน 
ผนงำน/ครงกำรทีไ 
น ำเปสูกำรปฏิบัติจริง 
 

รอยละ 70 ตรวจสอบจำกขอบัญญัติ 
งบประมำณรำยจำยประจ ำป 
ละขอบัญญัติงบประมำณ
รำยจำยพิไมติม 

2.  ควำมพึงพอ฿จของประชำชน แ.แ  รอยละของผูตอบ 
บบสอบถำมทีไพึงพอ฿จ 
จำกกลุมตัวอยำง  ตำม
จ ำนวนทีไคณะกรรมกำร
ติดตำมละประมินผล
ผนพัฒนำทຌองถิไนก ำหนด 
แ.โ  หรือคะนนตใม  
แเ  คะนน  ิตำม
บบสอบถำมควำมคิดหใน
ของประชำชนี 
 
 

รอยละ 80 
หรือเดຌคะนน
ฉลีไยดยรวม  ่  
คะนนจำก
คะนนตใม  แเ  
คะนน 

1. ส ำรวจบบสอบถำม 
ควำมคิดหในของประชำชน
ดย฿ชຌบบ 
-  บบทีไ ใ/โ บบประมิน
ควำมพึงพอ฿จตอผลกำร
ด ำนินงำนขององค์กร
ปกครองสวนทຌองถิไน฿น
ภำพรวม   
-  บบทีไ ใ/ใ บบประมิน
ควำมพึงพอ฿จตอผลกำร
ด ำนินงำนขององค์กร
ปกครองสวนทຌองถิไน฿นต
ละยุทธศำสตร์ 

 
 



 
 

 
 
 

 

ประกาศองค์การบริหารสวนต าบลรงหีบ 

รืไอง     ประกาศ฿ชຌผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พ.ศ. 2559 – พ.ศ. 2563 

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

                     ตำมระบียบกระทรวงมหำดเทย  วำดຌวยกำรจัดท ำผนพัฒนำขององค์กรปกครองสวนถิไน พ .ศ. 
โ5ไ่  เดຌก ำหนด฿หຌองค์กำรบริหำรสวนทຌองถิไนจัดท ำผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำดยมีวัตถุประสงค์พืไอ฿หຌมีกำร
ประสำนละบูรณำกำร฿นกำรจัดท ำผนพัฒนำระหวำงองค์กรปกครองสวนทຌองถิไนกับหนวยงำนรำชกำร  ละ
ระหวำงองค์กรปกครองสวนทຌองถิไนกับประชำชน  ตลอดทัๅงมีควำมสอดคลຌองกับยุทธศำสตร์ของผนกำ รบริหำร
รำชกำรผนดิน  ยุทธศำสตร์กลุมจังหวัด  ยุทธศำสตร์จังหวัด  ยุทธศำสตร์อ ำภอละผนชุมชน  พืไอ฿ชຌปຓน
นวทำง฿นกำรจัดท ำผนพัฒนำสำมปขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน  
  
 องค์กำรบริหำรสวนต ำบลรงหีบ  เดຌจัดท ำผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำตำมขัๅนตอนละระบียบ
กระทรวงมหำดเทย  วำดຌวยกำรจัดท ำผนพัฒนำขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน พ .ศ.  โ5ไ่  สรใจรียบรຌอย
ลຌว  ดยเดຌรับควำมหในชอบจำกสภำองค์กำรบริหำรสวนต ำบลรงหีบ  สมัยสำมัญ  สมัยทีไสอง ครัๅงทีไ แ ประจ ำป  
2558   มืไอวันทีไ   โ้  พฤษภำคม  โ55่ 
  
 อำศัยอ ำนำจตำมระบียบกระทรวงมหำดเทย  วำดຌวยกำรจัดท ำผนพัฒนำขององค์กรปกครอง
สวนทຌองถิไน  พ.ศ.  โ5ไ่  หมวด  ใ  ขຌอ  แๆ ิไี   จึงขอประกำศ฿ชຌผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ  พ.ศ. โ55้-
โ5ๆใ  พืไอ฿ชຌปຓนนวทำงกำรปฏิบัติงำนละบรรลุวัตถุประสงค์     

  จึงประกำศ฿หຌทรำบดยทัไวกัน 

   ประกำศ  ณ  วันทีไ   16   ดือน  มิถุนำยน  พ.ศ. 2558 
 

 
 

 
       (นำยวชยันต์   คงประชำ) 

      นำยกองค์กำรบริหำรสวนต ำบลรงหีบ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


