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ค าน า 
 

 

 ผนพัฒนาทຌองถิไนสีไป (พ.ศ. 2561 – 2564) ปຓนผนซึไงคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหาร      
สวนต าบลรงหีบ  ละคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าผนองค์การบริหารสวนต าบลรงหีบ  จัดท าขึๅนดย
ยึดถือระบียบกระทรวงมหาดเทยวาดຌวยการจัดท าผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน พ.ศ. 2548 ิฉบับทีไ 
โี พ.ศ. โ55้  ปຓนนวทาง  ซึไงผนพัฒนาทຌองถิไนสีไปจะปຓนผนทีไสดงถึงการก าหนดลักษณะ รายละอียด
ของผนงาน ครงการพัฒนาทีไจัดท าขึๅน฿นตละปอยางชัดจนปຓนรูปธรรม ละมีความตอนืไองปຓนผนกຌาวหนຌา 
ครอบคลุมระยะวลาสีไป ตจะตຌองมีการทบทวนละปรับปรุงปຓนประจ าทุกป พืไอ฿หຌหมาะสมกับสภาพสังคมทีไมี
การปลีไยนปลงอยูตลอดวลา ละผนพัฒนาสีไปนัๅนจะตຌองปຓนผนทีไพรຌอมจะน าเปปຓนครืไองมือ฿นการจัดท า
งบประมาณรายจายประจ าป ละสูการด านินการ฿นพืๅนทีไอยางทຌจริง ฿หຌกิดประสิทธิภาพละกิดประสิทธิผล฿น
การปฏิบัติตอเป 

 คณะกรรมการพัฒนาละคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าผนพัฒนาองค์การบริหารสวน
ต าบลรงหีบ เดຌจัดท าผนพัฒนาทຌองถิไนสีไปขึๅน  ดยทบทวนนวทางตามยุทธศาสตร์การพัฒนา พืไอพิจารณา
คัดลือก  ละจัดล าดับความส าคัญของปัญหา  สภาพความตຌองการ  นวทางพัฒนาดຌานตางโ ดยค านึงถึงความ
จ าปຓน รงดวนความปຓนเปเดຌ฿นการปฏิบัติ  ตลอดจนศักยภาพขององค์กร  ประชาชน฿นพืๅนทีไ  วาหมาะ
หรือเมพียง฿ด฿นการพัฒนา  พืไอปรับปลีไยน฿หຌปຓนประยชน์ละตอบสนองความตຌองการทีไทຌจริงของ
ประชาชน฿หຌมากทีไสุดจึงหวังปຓนอยางยิไงวา  ผนพัฒนาทຌองถิไนสีไปจะปຓนครืไองมือส าคัญอยางหนึไงทีไจะชวย฿หຌ
องค์การบริหารสวนต าบลสามารถด านินการพัฒนาเดຌอยางบรรลุวัตถุประสงค์  บรรลุปງาหมายมีประสิทธิภาพ 
ประหยัดทรัพยากร฿นการด านินการทุกดຌาน กิดความคุຌมคาละกิดประยชน์สูงสุดกับประชาชนตอเป 
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สารบัญ 
                        หนຌา 

 

 สวนทีไ  1  สภาพทัไวเปละขຌอมูลพืๅนฐาน      
              แ.  ดຌานกายภาพ 1  
              โ.  ดຌานการมือง/การปกครอง ใ 
              ใ.  ประชากร ่   
             ไ.  สภาพทางสังคม ้  
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             ่. กลุมองค์กรอกชน แโ  
             ้.  ขຌอมูลกีไยวกับศักยภาพของทຌองถิไน แโ  
สวนทีไ  2  สรุปผลการพัฒนาทຌองถิไนตามผนพัฒนาทຌองถิไน ิพ.ศ. โ55็ – โ5ๆเี 
             แ.  สรุปผลการด านินงานตามงบประมาณทีไเดຌรับ ละการบิกจายงบประมาณ 21  
                  ฿นปงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559 

สวนทีไ  3  ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองสวนทຌองถิไน 
             1.  ความสัมพันธ์ระหวางผนพัฒนาระดับมหาภาค 27  
             2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารสวนต าบลรงหีบ ใๆ  
             ใ.  การวิคราะห์พืไอพัฒนาทຌองถิไน 42 

สวนทีไ  4  การน าผนพัฒนาทຌองถิไนสีไปีเปสูการปฏิบัติ 
             1.  ยุทศาสตร์การพัฒนาละผนงาน ๆ็  
             2.  บัญชีครงการพัฒนาทຌองถิไน ็เ  

สวนทีไ  5  การติดตามละประมินผล 
             แ.  การติดตามละประมินผลยุทธศาสตร์ แโแ 
             โ.  สรุปผลการพัฒนาทຌองถิไน฿นภาพรวม แโแ 
 
 

 
 

 
 
 



 
 
สวนทีไ  1    สภาพทัไวเปละขຌอมูลพืๅนฐานขององค์การบริหารสวนต าบลรงหีบ 

    

แ.  ดຌานกายภาพ 

 
ภาพรวมต าบลรงหีบ 
ประวัติความปຓนมาของต าบลรงหีบจากการบอกลาของคน฿นพืๅนทีไ฿นอดีตพืๅนทีไต าบลรงหีบ 

ปຓนปຆา เมมีคนอาศัยอยู ตอมามีประชาชนอพยพมาจากพืๅนทีไจังหวัด฿กลຌคียง มาปรับพืๅนทีไพาะปลูกปຓนนาขຌาว 
นืไองจากมีนๅ าอุดมสมบูรณ์จากมนๅ ามกลอง ตอมาระยะนีๅพืๅนทีไดินสืไอมสภาพ ประชาชนจึงปลีไยนปรับพืๅนทีไ มา
ท าการปลูกอຌอย จนกระทัไงมีชาวจีนเดຌลองรือมา ละท าการคຌาขายละซืๅออຌอยจากประชาชน฿นพืๅนทีไ พืไอสง
รงงานนๅ าตาลทีไจังหวัดราชบุรี ละชาวจีนเดຌขຌามาอยู฿นพืๅนทีไละเดຌขุดคลองรงหีบ หมูทีไ 6 พืไอ฿หຌรือสามารถ
ขຌาถึงเรอຌอยเดຌสะดวกขึๅน ละเดຌสรຌางรงหีบอຌอยอยูทีไหมูทีไ 6 ซึไงตอมาสภาพดินละสภาพอากาศปลีไยนเป การ
ปลูกอຌอยเมเดຌผล ประชาชนจึงหันมาปลูกเมຌยืนตຌน คือมะพรຌาว สຌมอ ปຓนตຌน ละรงหีบอຌอยเดຌลิกกิจการ ละ
รืๅอถอนออกเป รงหีบอຌอยทีไเดຌสรຌางเวຌ฿นอดีตจึงปຓนทีไมาของชืไอต าบลรงหีบมาจนถึงปัจจุบัน 
  ภาพรวมต าบลบางกุຌง 
  ประวัติความปຓนมาของต าบลบางกุຌง  มีรืไองลาสืบตอกันมาวาดิมต าบลบางกุຌงปຓนพียงหมูบຌาน
รียกกันวา  บຌานบางกุຌง  พราะตกอน฿นหมูบຌานยานนีๅมีกุຌงชุกชุมมากมาย  ชาวบຌาน฿นยานนีๅประกอบอาชีพ
ตกกุຌงขาย  ละน ามาท ากะปຂขาย  ตอมามืไอมีจ านวนบຌานมากขึๅน  จึงเดຌยกขึๅนปຓนต าบลบางกุຌง  ถือเดຌวาปຓน
ต าบล฿หญต าบลหนึไง฿นสมัยนัๅน  ตอมาทางราชการเดຌยกต าบลนีๅออกปຓน โ ต าบล  ดยก าหนด฿หຌทางทิศหนือ
ตัๅงตคลองหมืไนขจรปຓนตຌนเปรียกวาต าบลเทรยค  ดยรียกชืไอตามวัดทีไอยู฿นตอนนัๅน  ซึไงมีตຌนเทรขึๅนอยูริม
มนๅ ามกลองชาวบຌานจึงรียกวา  วัดเทรยค  ิปัจจุบันคือวัดตรีจินดาวัฒนารามี  มีก านันคือ  ขุนสิทธิเทร
ยค  ิชยี  สวนทางทิศ฿ตຌก าหนดตัๅงตคลองหมืไนขจรมาถึงคลองควอຌอม  รียกวา  ต าบลวัดบสถ์  ก านันคือ 
ขุนวัดบสถ์บัญชร  ิพรหมด ารงี  ตอมา฿นป พ.ศ.  โไ่ไ  ทางราชการจึง฿หຌยุบปຓนต าบลดียวกันรียกวา  
ต าบลบางกุຌง   

฿นการจัดรูปบบการบริหารงานบุคคล฿นครัๅงสุดทຌายคือ  ระบียบสภาต าบลตามประกาศของคณะ
ปฏิวัติ  ฉบับทีไ  326  ลงวันทีไ  13  ธันวาคม  2515  นัๅนยังเมอาจปฏิบัติงาน฿หຌกิดประสิทธิภาพเดຌ  
จนกระทัไง฿นป  พ.ศ. 2535  รัฐบาลมีนยบายทีไจะกระจายอ านาจลงสูทຌองถิไนละปรับปรุงฐานะของสภาต าบล฿หຌ
ปຓนนิติบุคคลพืไอ฿หຌสามารถบริหารการพัฒนาต าบลเดຌดຌวยตนอง  กระทรวงมหาดเทยจึงเดຌประกาศ฿ชຌ
พระราชบัญญัติ  สภาต าบลละองค์การบริหารสวนต าบล พ .ศ. 2537  ละมีผลบังคับ฿ชຌตัๅงตวันทีไ 2  มีนาคม  
2538  ปຓนตຌนมา  ซึไงมีผล฿หຌสภาต าบลรงหีบเดຌจัดตัๅงปຓนองค์การบริหารสวนต าบลรงหีบ  มืไอวันทีไ  23  
กุมภาพันธ์  2540  ละตอมา฿นวันทีไ  แ็  กันยายน  โ5ไ็  องค์การบริหารสวนต าบลบางกุຌงเดຌยุบรวมกับ
องค์การบริหารสวนต าบลรงหีบ  นืไองจากมีจ านวนประชากรเมถึงกณฑ์ทีไทางกรมสงสริมการปกครองก าหนดเวຌ  
ละรียกชืไอรวมกันวา  องค์การบริหารสวนต าบลรงหีบ 

 
 

 
 



-โ- 
 

ผนทีไองค์การบริหารสวนต าบลรงหีบ 
อ าภอบางคนที  จังหวัดสมุทรสงคราม 
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1.1  ทีไตัๅงของหมูบຌานหรือชุมชนหรือต าบล 

  ทีไตัๅง  (สดงทีไตัๅงละระยะหางจากอ าภอ) 
  องค์การบริหารสวนต าบลรงหีบ รับผิดชอบดูลต าบลรงหีบละต าบลบางกุຌง ซึไงตัๅงอยู฿นอ าภอ
บางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม ทิศตะวันตกของอ าภอบางคนที ละมนๅ ามกลองหางจากทีไวาการอ าภอ  บาง
คนที ระยะทาง 3 กิลมตร 
 

  นืๅอทีไ (สดงนืๅอทีไดยประมาณป็นตารางกิลมตรละเร) 
ต าบลรงหีบ มีนืๅอทีไดยประมาณ 3,181 เร หรือ 5.09 ตารางกิลมตร 
ต าบลบางกุຌง มีนืๅอทีไดยประมาณ 2,043 เร หรือ 3.25 ตารางกิลมตร 
รวม 5ุโโไ เร หรือ ่.ใไ ตารางกิลมตร 

    

  อาณาขต 
ทิศหนือ ติดตอ  ต าบลบางยีไรงค์ 
ทิศตะวันตก ติดตอ  ต าบลบางสะก 
ทิศตะวันออก ติดตอ  มนๅ ามกลอง 
ทิศ฿ตຌ  ติดตอ  ต าบลควอຌอม 
 

แ.โ   ลักษณะภูมิประทศ 
ลักษณะภูมิประทศขององค์การบริหารสวนต าบลรงหีบ  มีสภาพพืๅนทีไสวน฿หญปຓนรองสวน     

มีสวนมะพรຌาวสลับกับสวนลิๅนจีไ สຌมอ กลຌวย มีลักษณะปຓนทีไราบลุม   มีมนๅ าเหลผาน   มีล าคลองจ านวนมาก 

       1.3  ลักษณะภูมิอากาศ 
  ลักษณะภูมอิากาศปຓนบบรຌอนชืๅน มี ใ ฤดูกาล คือ ฤดูรຌอน ฤดูฝน ละฤดูหนาว 

       แ.ไ  ลักษณะของดิน 
  ลักษณะพืๅนดิน฿นขตองค์การบริหารสวนต าบลรงหีบ  ปຓนพืๅนทีไราบลุม  พืๅนดินปຓนดินรวนปนดิน
หนียว  หมาะกการพาะปลูก 

       แ.5  ลักษณะของหลงนๅ า 
    ลักษณะของทรัพยากรนๅ า  เดຌจากหลงนๅ าตามธรรมชาติละหลงนๅ าทีไสรຌางขึๅน  หลงนๅ าธรรมชาติ 
        ิแี  มนๅ า     1     สาย  เดຌก   มนๅ ามกลอง  เหลผานทุกหมูบຌาน฿นพืๅนทีไ อบต. รงหีบ  ดย

เหลผาน คู คลอง  ละล าประดง สาธารณะตาง โ  
2.  ดຌานการมือง/การปกครอง 

      โ.แ  ขตการปกครอง 
องค์การบริหารสวนต าบลรงหีบ   บงขตการปกครองออกปน  16  หมูบาน  รายละอียด

ปรากฏตามตารางทีไ  แ   
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ตารางทีไ  ํ  สดงขตการปกครองขององค์การบริหารสวนต าบลรงหีบ 

 

       โ.โ  ขຌอมูลการลือกตัๅง 
การลือกตัๅงนายกองค์การบริหารสวนต าบลละสมาชิกองคการบริหารสวนต าบล   มืไอวันทีไ    

ํใ  ตุลาคม  ๎๑๑๒ 
แ.  การลือกตัๅงนายกองค์การบริหารสวนต าบล 
     มีผูຌสมัครรับลือกตัๅงปຓนนายกองค์การบริหารสวนต าบล  จ านวน  โ  คน 

       1.1  จ านวนผูຌมีสิทธิ่ลือกตัๅง  2ุ475    คน 
       แ.โ  จ านวนผูຌมา฿ชຌสิทธิ่ลอืกตัๅง   โุเโๆ    คน     คิดปຓนรຌอยละ  81.86 
       1.3  จ านวนบัตรด ี  แุ่่เ  บัตร คิดปຓนรຌอยละ  92.79 
        แ.ไ  จ านวนบัตรสีย      แโใ  บัตร คิดปຓนรຌอยละ  6.07 
       แ.5  จ านวนผูຌเมประสงค์จะลงคะนน      โใ  บัตร คิดปຓนรຌอยละ  แ.แไ 
 

2.  การลือกตัๅงสมาชิกสภาองค์การบริหารสวนต าบล  ิรวม  แ๒  ขตลือกตัๅงี 
       1.1  จ านวนผูຌมีสิทธิ่ลือกตัๅง  2ุ466    คน 
       แ.โ  จ านวนผูຌมา฿ชຌสิทธิ่ลอืกตัๅง   โุเแ่    คน     คิดปຓนรຌอยละ  ่แ.่ใ 
       1.3  จ านวนบัตรด ี  แุ้ใแ  บัตร คิดปຓนรຌอยละ  95.69 
        แ.ไ  จ านวนบัตรสีย        71  บัตร คิดปຓนรຌอยละ  3.52 
       แ.5  จ านวนผูຌเมประสงค์จะลงคะนน      แๆ  บัตร คิดปຓนรຌอยละ  เ.็้ 

   หมูทีไ ต าบล ชืไอบຌาน 
ชืไอ - สกุล 

ก านัน/ผูຌ฿หญบຌาน 
บอร์ทรศัพท์ 

1 รงหีบ บຌานคลองวัดกลาง นายสราวุธ   ศรสงคราม เ่ๆ่แโใแแแ 

2 รงหีบ บຌานคลองวัดกลางหนือ นายสุรชัย  ประพันธ์พงษ์ เ่ๆ่เใใ็5่ 

3 รงหีบ บຌานวัดกต นายชัยยุทธ์  ปດยมลาภพริๅง เ่5็เใแเๆๆ 

4 รงหีบ บຌานบางกลຌวย นายศุภชัย   ชีวรัศมี   เ่ไใแ้ใเ5แ 

5 รงหีบ บຌานคลองตะก นายพงษ์พันธ์   ภูพวงจร เ่โ็แ้55ๆ่ 

๒ รงหีบ บຌานคลองรงหีบ นายพัชวุฒิ   ออนสุทธิ เ่แแ้้็ไๆ้ 

7 รงหีบ บຌานคลองขวาง นายสรศักดิ่   ลใกสาคร เ่โใ5โ่ๆ็ใ 

8 รงหีบ บຌานรงหีบ นายอภิสิทธิ่   สถานสถิตย์ เ่็ไเ็ไไ็5 

9 รงหีบ บຌานคลองจันทร์รม นายนคร   จันรัศมี เ่็5้ใ5เ้เ 

1 บางกุຌง บຌานกลางหนือ นายทศพร   กลิไนระรวย เ่ไเ่ใโ5็ไ 

๎ บางกุຌง บຌานกลาง฿ตຌ นายพล   จริญวรรณ เ่แ55ๆแ5็้ 

๏ บางกุຌง บຌานคลองวัดตรี นายวรินทร์   ทรัพย์สมบูรณ์ เ่็ใๆ่ๆแ็แ 

๐ บางกุຌง บຌานคาย นายสุวิช     วงศ์ปງน เ่้โๆโแ5็5 

๑ บางกุຌง บຌานวัดบสถ์ นายมนตรี   รุงปัจฉิม เ่ใๆ้็้5็ไ 

๒ บางกุຌง บຌานบางนๅ าผึๅง นางสาธิตา   พวงค าเพรจน์ เ่5้้ใโ็โโ 

๓ บางกุຌง บຌานคลองสวนหมาก นายเพรจน์   ชัยพฤกษ์วัฒนา เ่แ้่ๆ็้้ไ 
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 การลือกตัๅงสมาชิกสภาองค์การบริหารสวนต าบล  ยกป็น  แ๒  ขตลือกตัๅง 

 ขตลือกตัๅงทีไ แ มีผูຌสมัครรับลือกตัๅงปຓนสมาชิกสภาองค์การบริหารสวนต าบล หมูทีไ  แ  
ต าบลรงหีบ จ านวน  5  คน 

       1.1  จ านวนผูຌมีสิทธิ่ลือกตัๅง  85    คน 
       แ.โ  จ านวนผูຌมา฿ชຌสิทธิ่ลือกตัๅง   79   คน     คิดปຓนรຌอยละ  ้โ.้ไ 
       1.3  จ านวนบัตรดี   ็ๆ บัตร คิดปຓนรຌอยละ  96.20 
        แ.ไ  จ านวนบัตรสีย     ใ บัตร คิดปຓนรຌอยละ  3.80 
       แ.5  จ านวนผูຌเมประสงค์จะลงคะนน   เ บัตร คิดปຓนรຌอยละ  0 

 ขตลือกตัๅงทีไ โ มีผูຌสมัครรับลือกตัๅงปຓนสมาชิกสภาองค์การบริหารสวนต าบล หมูทีไ  โ  
ต าบลรงหีบ จ านวน  ใ  คน 

       1.1  จ านวนผูຌมีสิทธิ่ลือกตัๅง  โโแ    คน 
       แ.โ  จ านวนผูຌมา฿ชຌสิทธิ่ลือกตัๅง   แ่โ   คน     คิดปຓนรຌอยละ  82.35 
       1.3  จ านวนบัตรดี   แ็5 บัตร คิดปຓนรຌอยละ  96.15 
        แ.ไ  จ านวนบัตรสีย       ็ บัตร คิดปຓนรຌอยละ  3.85 
       แ.5  จ านวนผูຌเมประสงค์จะลงคะนน     เ บัตร คิดปຓนรຌอยละ  0 

 ขตลือกตัๅงทีไ ใ มีผูຌสมัครรับลือกตัๅงปຓนสมาชิกสภาองค์การบริหารสวนต าบล หมูทีไ  ใ  
ต าบลรงหีบ จ านวน  ใ  คน 

       1.1  จ านวนผูຌมีสิทธิ่ลือกตัๅง  โโเ    คน 
       แ.โ  จ านวนผูຌมา฿ชຌสิทธิ่ลือกตัๅง   แ่่   คน     คิดปຓนรຌอยละ  85.46 
       1.3  จ านวนบัตรดี   แ่็ บัตร คิดปຓนรຌอยละ  99.47 
        แ.ไ  จ านวนบัตรสีย       แ บัตร คิดปຓนรຌอยละ  0.53 
       แ.5  จ านวนผูຌเมประสงค์จะลงคะนน     เ บัตร คิดปຓนรຌอยละ  0 

 ขตลือกตัๅงทีไ ไ มีผูຌสมัครรับลือกตัๅงปຓนสมาชิกสภาองค์การบริหารสวนต าบล หมูทีไ  ไ  
ต าบลรงหีบ  จ านวน  ไ  คน 

       1.1  จ านวนผูຌมีสิทธิ่ลือกตัๅง  แ5็    คน 
       แ.โ  จ านวนผูຌมา฿ชຌสิทธิ่ลือกตัๅง   142   คน     คิดปຓนรຌอยละ  90.45 
       1.3  จ านวนบัตรดี   แใ้ บัตร คิดปຓนรຌอยละ  97.89 
        แ.ไ  จ านวนบัตรสีย       ใ บัตร คิดปຓนรຌอยละ  2.11 
       แ.5  จ านวนผูຌเมประสงค์จะลงคะนน     เ บัตร คิดปຓนรຌอยละ  0 
  ขตลือกตัๅงทีไ 5 มีผูຌสมัครรับลือกตัๅงปຓนสมาชิกสภาองค์การบริหารสวนต าบล หมูทีไ 5  

ต าบลรงหีบ  จ านวน  5  คน 
       1.1  จ านวนผูຌมีสิทธิ่ลือกตัๅง  แ้ไ    คน 
       แ.โ  จ านวนผูຌมา฿ชຌสิทธิ่ลือกตัๅง   แๆ็   คน     คิดปຓนรຌอยละ  ่ๆ.เ่ 
       1.3  จ านวนบัตรดี   แๆไ บัตร คิดปຓนรຌอยละ  98.20 
        แ.ไ  จ านวนบัตรสีย       ใ บัตร คิดปຓนรຌอยละ  1.80 
       แ.5  จ านวนผูຌเมประสงค์จะลงคะนน     เ บัตร คิดปຓนรຌอยละ  0 
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 ขตลือกตัๅงทีไ ๆ มีผูຌสมัครรับลือกตัๅงปຓนสมาชิกสภาองค์การบริหารสวนต าบล หมูทีไ  ๒  
ต าบลรงหีบ  จ านวน  ใ  คน 

       1.1  จ านวนผูຌมีสิทธิ่ลือกตัๅง  แแ5    คน 
       แ.โ  จ านวนผูຌมา฿ชຌสิทธิ่ลือกตัๅง     ้ใ   คน     คิดปຓนรຌอยละ  80.87 
       1.3  จ านวนบัตรดี     ้โ บัตร คิดปຓนรຌอยละ  98.92 
        แ.ไ  จ านวนบัตรสีย       แ บัตร คิดปຓนรຌอยละ  1.08 
       แ.5  จ านวนผูຌเมประสงค์จะลงคะนน     เ บัตร คิดปຓนรຌอยละ  0 

 ขตลือกตัๅงทีไ ็ มีผูຌสมัครรับลือกตัๅงปຓนสมาชิกสภาองค์การบริหารสวนต าบล หมูทีไ  ๓  
ต าบลรงหีบ  จ านวน  5  คน 

       1.1  จ านวนผูຌมีสิทธิ่ลือกตัๅง  168    คน 
       แ.โ  จ านวนผูຌมา฿ชຌสิทธิ่ลือกตัๅง   138   คน     คิดปຓนรຌอยละ  82.14 
       1.3  จ านวนบัตรดี   แใๆ บัตร คิดปຓนรຌอยละ  98.55 
        แ.ไ  จ านวนบัตรสีย       โ บัตร คิดปຓนรຌอยละ  1.45 
       แ.5  จ านวนผูຌเมประสงค์จะลงคะนน     เ บัตร คิดปຓนรຌอยละ  0 

 ขตลือกตัๅงทีไ ่ มีผูຌสมัครรับลือกตัๅงปຓนสมาชิกสภาองค์การบริหารสวนต าบล หมูทีไ  ๔  
ต าบลรงหีบ  จ านวน  ใ  คน 

       1.1  จ านวนผูຌมีสิทธิ่ลือกตัๅง  88    คน 
       แ.โ  จ านวนผูຌมา฿ชຌสิทธิ่ลือกตัๅง   71   คน     คิดปຓนรຌอยละ  80.68 
       1.3  จ านวนบัตรดี   ็เ บัตร คิดปຓนรຌอยละ  98.59 
        แ.ไ  จ านวนบัตรสีย     เ บัตร คิดปຓนรຌอยละ  0 
       แ.5  จ านวนผูຌเมประสงค์จะลงคะนน   แ บัตร คิดปຓนรຌอยละ  1.41 

 ขตลือกตัๅงทีไ ้ มีผูຌสมัครรับลือกตัๅงปຓนสมาชิกสภาองค์การบริหารสวนต าบล หมูทีไ  ๕   
ต าบลรงหีบ  จ านวน  ไ  คน 

       1.1  จ านวนผูຌมีสิทธิ่ลือกตัๅง  210    คน 
       แ.โ  จ านวนผูຌมา฿ชຌสิทธิ่ลือกตัๅง   164   คน     คิดปຓนรຌอยละ  78.10 
       1.3  จ านวนบัตรดี   แ5ๆ บัตร คิดปຓนรຌอยละ  95.12 
        แ.ไ  จ านวนบัตรสีย       ๆ บัตร คิดปຓนรຌอยละ  3.66 
       แ.5  จ านวนผูຌเมประสงค์จะลงคะนน     โ บัตร คิดปຓนรຌอยละ  1.22 
 

 ขตลือกตัๅงทีไ แเมีผูຌสมัครรับลือกตัๅงปຓนสมาชิกสภาองค์การบริหารสวนต าบล หมูทีไแ  
ต าบลบางกุຌง  จ านวน  ใ  คน 

       1.1  จ านวนผูຌมีสิทธิ่ลือกตัๅง  4ๆ5    คน 
       แ.โ  จ านวนผูຌมา฿ชຌสิทธิ่ลือกตัๅง   ใ5โ   คน     คิดปຓนรຌอยละ  75.70 
       1.3  จ านวนบัตรดี   ใโใ บัตร คิดปຓนรຌอยละ  91.76 
        แ.ไ  จ านวนบัตรสีย     แ็ บัตร คิดปຓนรຌอยละ  4.83 
       แ.5  จ านวนผูຌเมประสงค์จะลงคะนน   แโ บัตร คิดปຓนรຌอยละ  3.41 
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 ขตลือกตัๅงทีไ แแมีผูຌสมัครรับลือกตัๅงปຓนสมาชิกสภาองค์การบริหารสวนต าบลหมูทีไ โ  
ต าบลบางกุຌง   จ านวน  ใ  คน 

       1.1  จ านวนผูຌมีสิทธิ่ลือกตัๅง  111    คน 
       แ.โ  จ านวนผูຌมา฿ชຌสิทธิ่ลือกตัๅง   97   คน     คิดปຓนรຌอยละ  87.39 
       1.3  จ านวนบัตรดี   ่็ บัตร คิดปຓนรຌอยละ  89.69 
        แ.ไ  จ านวนบัตรสีย   แเ บัตร คิดปຓนรຌอยละ  10.31 
       แ.5  จ านวนผูຌเมประสงค์จะลงคะนน   เ บัตร คิดปຓนรຌอยละ  0 

 ขตลือกตัๅงทีไ แโมีผูຌสมัครรับลือกตัๅงปຓนสมาชิกสภาองค์การบริหารสวนต าบลหมูทีไ ใ  
ต าบลบางกุຌง  จ านวน  5  คน 

       1.1  จ านวนผูຌมีสิทธิลือกตัๅง  ไใโ    คน 
       แ.โ  จ านวนผูຌมา฿ชຌสิทธิลือกตัๅง   ใไ5   คน     คิดปຓนรຌอยละ  79.86 
       1.3  จ านวนบัตรดี   ใโๆ บัตร คิดปຓนรຌอยละ  94.49 
        แ.ไ  จ านวนบัตรสีย     แ่ บัตร คิดปຓนรຌอยละ  5.22 
       แ.5  จ านวนผูຌเมประสงค์จะลงคะนน     แ บัตร คิดปຓนรຌอยละ  0.29 

 ขตลือกตัๅงทีไ แ๏มีผูຌสมัครรับลือกตัๅงปຓนสมาชิกสภาองค์การบริหารสวนต าบลหมูทีไ ๐  
ต าบลบางกุຌง  จ านวน  5  คน 

       1.1  จ านวนผูຌมีสิทธิลือกตัๅง  ไใโ    คน 
       แ.โ  จ านวนผูຌมา฿ชຌสิทธิลือกตัๅง   ใไ5   คน     คิดปຓนรຌอยละ  79.86 
       1.3  จ านวนบัตรดี   ใโๆ บัตร คิดปຓนรຌอยละ  94.49 
        แ.ไ  จ านวนบัตรสีย     แ่ บัตร คิดปຓนรຌอยละ  5.22 
       แ.5  จ านวนผูຌเมประสงค์จะลงคะนน     แ บัตร คิดปຓนรຌอยละ  0.29 

 ขตลือกตัๅงทีไ แ๐มีผูຌสมัครรับลือกตัๅงปຓนสมาชิกสภาองค์การบริหารสวนต าบลหมูทีไ ๑ 
ต าบลบางกุຌง  จ านวน  5  คน 

       1.1  จ านวนผูຌมีสิทธิลือกตัๅง  ไใโ    คน 
       แ.โ  จ านวนผูຌมา฿ชຌสิทธิลือกตัๅง   ใไ5   คน     คิดปຓนรຌอยละ  79.86 
       1.3  จ านวนบัตรดี   ใโๆ บัตร คิดปຓนรຌอยละ  94.49 
        แ.ไ  จ านวนบัตรสีย     แ่ บัตร คิดปຓนรຌอยละ  5.22 
       แ.5  จ านวนผูຌเมประสงค์จะลงคะนน     แ บัตร คิดปຓนรຌอยละ  0.29 

 

 ขตลือกตัๅงทีไ แ๑ มีผูຌสมัครรับลือกตัๅงปຓนสมาชิกสภาองค์การบริหารสวนต าบลหมูทีไ ๒  
ต าบลบางกุຌง  จ านวน  5  คน 

       1.1  จ านวนผูຌมีสิทธิลือกตัๅง  ไใโ    คน 
       แ.โ  จ านวนผูຌมา฿ชຌสิทธิลือกตัๅง   ใไ5   คน     คิดปຓนรຌอยละ  79.86 
       1.3  จ านวนบัตรดี   ใโๆ บัตร คิดปຓนรຌอยละ  94.49 
        แ.ไ  จ านวนบัตรสีย     แ่ บัตร คิดปຓนรຌอยละ  5.22 
       แ.5  จ านวนผูຌเมประสงค์จะลงคะนน     แ บัตร คิดปຓนรຌอยละ  0.29 
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 ขตลือกตัๅงทีไ แ๒ มีผูຌสมัครรับลือกตัๅงปຓนสมาชิกสภาองค์การบริหารสวนต าบลหมูทีไ ๓  
ต าบลบางกุຌง  จ านวน  5  คน 

       1.1  จ านวนผูຌมีสิทธิลือกตัๅง  ไใโ    คน 
       แ.โ  จ านวนผูຌมา฿ชຌสิทธิลือกตัๅง   ใไ5   คน     คิดปຓนรຌอยละ  79.86 
       1.3  จ านวนบัตรดี   ใโๆ บัตร คิดปຓนรຌอยละ  94.49 
        แ.ไ  จ านวนบัตรสีย     แ่ บัตร คิดปຓนรຌอยละ  5.22 
       แ.5  จ านวนผูຌเมประสงค์จะลงคะนน     แ บัตร คิดปຓนรຌอยละ  0.29 
 
 

ตารางทีไ  2   สดงขอมูลการ฿ชสิทธิลือกตัๅงนายกองค์การบริหารสวนต าบลละสมาชิกสภาองค์การบริหารสวนต าบล 
     มืไอวันทีไ ํใ  ตุลาคม ๎๑๑๒ 

 
 

 
ประภท 

 

จ านวน 
ผูຌมีสิทธิ
ลือกตัๅง 
ิคนี 

การ฿ชຌสิทธิลงคะนนลือกตัๅง 
 

หมาย
หตุ 

 
 

ผูຌมา฿ชຌสิทธิ บัตรดี บัตรสีย 
บัตรเมประสงค์
ลงคะนน 

จ านวน 
ิคนี 

รຌอย 
ละ 

จ านวน 
ิบัตรี 

รຌอย 
ละ 

จ านวน 
ิบัตรี 

รຌอย 
ละ 

จ านวน 
ิบัตรี 

รຌอย 
ละ 

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

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

 
ใ. ประชากร 

    3.1  ขຌอมูลกีไยวกับจ านวนประชากร 

  ประชากรทัๅงสิๅน  3,780  คน ยกปຓนพศชาย  1,่โ้  คน   พศหญิง     1,้5แ  คน 
  มีความหนานนตอพืๅนทีไฉลีไย  ไ5โ.ๆ้  คน / ตารางกิลมตร  
  จ านวนครัวรือน  ทัๅงสิๅน  1ุ268  ครัวรือน      
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       ตารางทีไ  3  สดงจ านวนประชากร฿นขตองค์การบริหารสวนต าบลรงหีบ 

 

ทีไมา : ขຌอมูลจากส านักทะบียนราษฎร์อ าภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม  ณ  กันยายน  โ55้ 
4.    สภาพสังคม 

ไ.แ  การศึกษา 
ิํี  รงรียนมัธยมศึกษา    1 หง 

* รงรียนสกลวิสุทธิ ่
   ิ๎ี  รงรียนประถมศึกษา   2 หง 

* รงรียนวัดกตการาม 
* รงรียนวัดตรีจินดาวัฒนาราม 

ิ๏ี  ศูนย์พัฒนาดใกลใก    โ หง 
* รงรียนวัดกตการาม  
* รงรียนวัดตรีจินดาวัฒนาราม 

หมูทีไ ต าบล ชืไอบຌาน 

จ านวนประชากร 
ยกตามพศ จ านวนประชากร 

รวม  
(คน) 

จ านวนครัวรือน 
ิหลังคารือนี พศชาย 

 (คน) 
พศหญิง  

(คน) 
1 รงหีบ บຌานคลองวัดกลาง 139 162 301 91 

2 
รงหีบ บຌานคลองวัดกลาง

หนือ 
108 124 232 90 

3 รงหีบ บຌานวัดกต 157 141 298 86 

4 รงหีบ บຌานบางกลຌวย 78 92 170 67 
5 รงหีบ บຌานคลองตะก 160 176 336 95 
๒ รงหีบ บຌานคลองรงหีบ 87 90 177 79 

7 รงหีบ บຌานคลองขวาง 117 122 239 72 
8 รงหีบ บຌานรงหีบ 124 129 253 76 
9 รงหีบ บຌานคลองจันทร์รม 66 64 130 40 

1 บางกุຌง บຌานกลางหนือ 101 115 216 62 
๎ บางกุຌง บຌานกลาง฿ตຌ 143 162 305 126 
๏ บางกุຌง บຌานคลองวัดตรี 118 130 248 70 

๐ บางกุຌง บຌานคาย 135 121 256 87 
๑ บางกุຌง บຌานวัดบสถ์ 164 187 351 141 

๒ บางกุຌง บຌานบางนๅ าผึๅง 70 77 147 45 

๓ บางกุຌง บຌานคลองสวนหมาก 62 59 121 41 

รวม  แ๒  หมูบຌาน 1ุ829 แุ้5แ ใุ็่เ แุโๆ่ 
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ิ๐ี  ทีไอานหนังสือพิมพ์ประจ าหมูบຌาน  16  หง 
* ทีไอานหนังสือพิมพ์ หมูทีไ   1  ต าบลรงหีบ 
* ทีไอานหนังสือพิมพ์ หมูทีไ   2  ต าบลรงหีบ 
* ทีไอานหนังสือพิมพ์ หมูทีไ   3  ต าบลรงหีบ 
* ทีไอานหนังสือพิมพ์ หมูทีไ   4  ต าบลรงหีบ 
* ทีไอานหนังสือพิมพ์ หมูทีไ   5  ต าบลรงหีบ 
* ทีไอานหนังสือพิมพ์ หมูทีไ   6  ต าบลรงหีบ 
* ทีไอานหนังสือพิมพ์ หมูทีไ   7  ต าบลรงหีบ 
* ทีไอานหนังสือพิมพ์ หมูทีไ   8  ต าบลรงหีบ 
* ทีไอานหนังสือพิมพ์ หมูทีไ   9  ต าบลรงหีบ 
* ทีไอานหนังสือพิมพ์ หมูทีไ   1  ต าบลบางกุຌง 
* ทีไอานหนังสือพิมพ์ หมูทีไ   2  ต าบลบางกุຌง 
* ทีไอานหนังสือพิมพ์ หมูทีไ   3  ต าบลบางกุຌง 
* ทีไอานหนังสือพิมพ์ หมูทีไ   4  ต าบลบางกุຌง 
* ทีไอานหนังสือพิมพ์ หมูทีไ   5  ต าบลบางกุຌง 
* ทีไอานหนังสือพิมพ์ หมูทีไ   6  ต าบลบางกุຌง 
* ทีไอานหนังสือพิมพ์ หมูทีไ   7  ต าบลบางกุຌง 

 4.2  การสาธารณสุข  

(ํ) รงพยาบาลสงสริมสุขภาพประจ าต าบล   ๎  หง                     
*  รงพยาบาลสงสริมสุขภาพประจ าต าบลรงหีบ 
*  รงพยาบาลสงสริมสุขภาพประจ าต าบลบางกุຌง 

   
4.3  สถาบันละองค์กรทางศาสนา 

   ิํี  วัด   8  หง 
             ึ วัดบางกลຌวย  หมูทีไ ๐ ต าบลรงหีบ 
    ึ วัดกตการาม  หมูทีไ ๏ ต าบลรงหีบ 
    ึ วัดปรกราษฎรังสฤษฏ์ หมูทีไ ๎ ต าบลรงหีบ 
    * วัดกลางหนือ    หมูทีไ ๎ ต าบาลบางกุຌง 
    ึ วัดตรีจินดาวัฒนาราม  หมูทีไ ๎ ต าบลบางกุຌง 
    ึ วัดบางกุຌง    หมูทีไ ๐ ต าบลบางกุຌง 
    ึ วัดอมรทพ    หมูทีไ ๑ ต าบลบางกุຌง 
    ึ วัดบสถ์    หมูทีไ ๑ ต าบลบางกุຌง 
5.  ระบบบริการพืๅนฐาน 
  5.1  การประปา 

 จ านวนครัวรือนทีไ฿ชຌนๅ าประปา จ านวน....แุโๆ่......ครัวรือน 
5.โ  การเฟฟງา 

 จ านวนครัวรือนทีไ฿ชຌเฟฟງา  จ านวน.....แุโๆ่.....ครัวรือน 
 



-แแ- 
5.ใ  การคมนาคม 

 ถนนลูกรังหินคลุก   จ านวน   ้ สาย 

 ถนนคอนกรีตสริมหลใก/ลาดยาง จ านวน  ๎ๆ สาย 
5.4  ครืไองมือละอุปกรณ์ตาง โ   

แี  รถยนต์กระบะ โ ประตู  จ านวน  2 คัน 
โี  รถจักรยานยนต์   จ านวน  2 คัน 
ใี  คอมพิวตอร์   จ านวน  14 ครืไอง 
ไี  คอมพิวตอร์(นຍตบุຍค)  จ านวน  2 ครืไอง 
5ี ครืไองพิมพ์ดีด   จ านวน  1 ครืไอง  
ๆี  ครืไองถายอกสาร  จ านวน  2 ครืไอง  
็ี  ครืไองพนหมอกควัน  จ านวน  2 ตัว 
่ี  ลຌอวัดระยะ   จ านวน  1 ตัว 
้ี  กลຌองถายรูป   จ านวน  3 ครืไอง 
10ี ครืไองปรจใคตอร์  จ านวน  โ ครืไอง 
แแี รือทຌองบนพรຌอมครืไองยนต์ จ านวน  แ ล า 

 

ๆ.  ระบบศรษฐกิจ 

     ๆ.แ  การประกอบอาชีพ   
        ประชากร฿นขตองค์การบริหารสวนต าบลรงหีบ  ดังนีๅ 

                  ิแี  อาชีพกษตรกรรม  เดຌก  ท าสวนผลเมຌ  ชน  มะพรຌาว  ลิๅนจีไ  สຌมอ  กลຌวย  ฯลฯ 
        ิโี  อาชีพอุตสาหกรรม฿นครัวรือน  เดຌก  ยใบกระทง฿บตองหຌง  หลอมนๅ าตาลมะพรຌาว 
        ิใี  อาชีพคຌาขาย เดຌก ขายของช า ขายของตามตลาดนัด ขายนๅ ามันชืๅอพลิง  ขายอาหารตามสัไง 
        ิไี  อาชีพรับจຌาง เดຌก รับจຌางท างาน฿นรงงานอุตสาหกรรม฿นจังหวัดขຌางคียง ละรับจຌาง 
              ทัไวเป 
        ิ5ี  อาชีพธุรกิจการบริการ  เดຌก  ฮมสตย์  ละรีสอร์ท  ซอมรถยนต์  ตัดผม 

                   ิๆี  อาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ   
          
      6.2  หนวยธุรกิจ฿นขตองค์การบริหารสวนต าบลรงหีบ 

-  รຌานจ าหนายอาหารริมทาง  21 หง 
-  รຌานจ าหนายสินคຌาบใดตลใด  15 หง 
-  ปัຖมนๅ ามัน ิหลอดี  ละกຍาซ  4 หง 
-  รงงานอุตสาหกรรม฿นครัวรือน  4 หง 
-  รຌานขายอุปกรณ์กอสรຌาง  1 หง 
-  รຌานขายวัสดุกอสรຌาง   ไ หง 
-  รຌานสริมสวย/ตัดผม   ไ หง 
-  รຌานซอมรถจกัรยานยนต์  5 หง 
-  รຌานตัดยใบสืๅอผຌา   โ หง 
-  รຌานขายครืไองขียน/กิๆฟชใอป  โ หง 
-  ฮมสตย์ุ รีสอร์ท     แไ      หง 



-แโ- 
 

็.  ศรษฐกิจพอพียง ิดຌานการกษตรละหลงนๅ าี 
- ต าบลรงหีบ มีล าคลองสายหลัก ํ๎ คลอง  - ต าบลบางกุຌงมีล าคลองสายหลัก แโ คลอง               
 ํ. คลองรงหีบ    ํ. คลองวัดกลาง 
 ๎. คลองพิกุล    ๎. คลองวัดกลาง฿ตຌ 
 ๏. คลองตะก    ๏. คลองกอจาก 
 ๐. คลองวัดบางกลຌวย   ๐. คลองวัดตรี 
 ๑. คลองตาจัไน    ๑. คลองกุฎชี  ิคลองตาหຌองี 
 ๒. คลองตลาด    ๒. คลองบຌานคาย 
 ๓. คลองตรง    ๓. คลองบางกุຌง฿หญ 
 ๔. คลองวัดกต    ๔. คลองบางกุຌงนຌอย ิหลือพียงปากคลองี
 ๕. คลองยายรม ิคลองจันทร์รมี ๕. คลองพันธ์ชุม 
 ํ์.คลองบຌานหมຌอ   ํ์.คลองบางนๅ าผึๅงลาง 
 ํํ.คลองวัดกลางหนือ   ํํ.คลองสวนหมาก 
 ํ๎. คลองขวาง    ํ๎.คลองยายลຌ    

8.   กลุมองค์กรอกชน    
       ิแี  กลุมอาสาสมัครปງองกันฝຆายพลรือน  ๎ รุน   แ์์ คน 
       ิโี  กลุมสตรีอาสาพัฒนา    2 กลุม    100 คน 
       ิใี  กลุมออมทรัพย์พืไอการผลิต   3 กลุม 600 คน 
       ิไี  กลุมอาชีพ     2 กลุม   30 คน 
       ิ5ี  กลุมอาสาสมัครสาธารณสุข   1 กลุม   60 คน 
       ิๆี  ชมรมผูຌสูงอายุ      แ  ชมรม โใเ คน 

 
 

ศักยภาพขององค์การบริหารสวนต าบล ิฝຆายประจ าี 
 ต าหนง฿นส านักปลัดองค์การบริหารสวนต าบล  แใ คน 

 ต าหนง฿นกองคลัง     ๑  คน 

 ต าหนง฿นกองชาง     - คน 

 ต าหนง฿นกองการศึกษาฯ    ไ คน 

 ต าหนง฿นกองสาธารณสุขฯ    - คน 
 

้.  ขຌอมูลกีไยวกับศักยภาพของทຌองถิไน 

องค์การบริหารสวนต าบลรงหีบ  ยกฐานะจากสภาต าบลปຓนองค์การบริหารสวนต าบล  มืไอ    
วันทีไ  23  กุมภาพันธ์  2540 
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         ้.แ  ครงสรຌางละอ านาจหนຌาทีไขององค์การบริหารสวนต าบลรงหีบ  
 

 

 

    

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

องค์การบริหารสวนต าบลรงหีบ 
อ าภอบางคนที  จังหวัดสมุทรสงคราม 

ผูຌบริหารองค์การบริหารสวนต าบลรงหีบ สมาชกิสภาองค์การบริหารสวนต าบลรงหีบ 

-  ประธานสภาองค์การบริหารสวนต าบล 

-  รองประธานสภาองค์การบริหารสวนต าบล 

-  ลขานุการสภาองค์การบริหารสวนต าบล 

-  สมาชิกสภาองค์การบริหารสวนต าบล 
    ิหมูบຌานละ โ คน รวมปຓน ๏โ คน                  
    ิวาง  1  คน  สียชีวิตหมู ไ ต.รงหีบี 
    ละเดຌรบัลือกปຓนประธานสภา อบต.  แ  คน 
    ละรองประธานสภา  อบต.  แ  คน 

-  นายกองค์การบรหิารสวนต าบลรงหีบ 
   ิมาจากการลือกตัๅงดยตรงจากประชาชนี 

-  รองนายกองค์การบรหิารสวนต าบลรงหีบ 
   จ านวน  โ  คน 

-  ลขานุการนายกองค์การบริหารสวนต าบลรงหีบ 
   จ านวน  แ  คน 

รองนายกองค์การบริหารสวนต าบลรงหีบละลขานุการ
นายกองค์การบริหารสวนต าบลรงหีบ มาจากการตงตัๅง
จากนายกองค์การบรหิารสวนต าบลรงหีบ 

พนักงานสวนต าบล/ลูกจຌางประจ า                
พนักงานงานจຌางตามภารกิจ  ละพนักงานจຌางทัไวเป 



-ํไ- 

   ิแี  การบริหารจัดการ  บงป็น  โ  ฝຆาย   
               ิแ.แี  นายกองค์การบริหารสวนต าบล  มาจากการลือกตัๅงดยตรงจากประชาชน  

มีวาระด ารงต าหนง  ไ  ป  ท าหนຌาทีไปຓน ฝ่@ยบริห@ร  ดยก าหนดนยบาย  ควบคุม  รับผิดชอบการบริหารงาน
ของต าบล  ทัๅงนีๅตงตัๅงรองนายกองค์การบริหารสวนต าบล  2  ทาน  ปຓนผูຌชวย฿นการบริหารองค์การบริหารสวน
ต าบล  ละตงตัๅงลขานุการอีก  แ  ทาน   

               ิแ.โี  สภาองค์การบริหารสวนต าบล  ประกอบดຌวยสมาชิกองค์การบริหารสวน
ต าบลทีไมาจากการลือกตัๅงดยตรงจากประชาชน฿นหมูบຌานละ  2  คน  ดยสมาชิกสภาองค์การบริหารสวนต าบล
มีวาระด ารงต าหนง  4  ป  ท าหนຌาทีไปຓน ฝ่@ยนิติบ?ญญ?ติ  สภาองค์การบริหารสวนต าบลมีอ านาจหนຌาทีไดังนีๅ 

  ฿หຌความหในชอบผนพัฒนาองค์การบริหารสวนต าบล  พืไอนวทาง฿นการบริหารกิจการ
ขององค์การบริหารสวนต าบล 

  พิจารณาละ฿หຌความหในชอบรางขຌอบัญญัติองค์การบริหารสวนต าบล  รางขຌอบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจ าป  ละรางขຌอบัญญัติงบประมาณรายจายพิไมติม   

 ควบคุมการปฏิบัต ิงานของนายกองค์การบริหารสวนต าบล฿หຌปຓนเปตามกฎหมาย  
นยบายผนพฒันาองค์การบริหารสวนต าบล  ขຌอบัญญัติ  ระบียบ  ละขຌอบังคับของทางราชการ  

        ิโี  รายนามผูຌบริหาร  ละสมาชิกสภาองค์การบริหารสวนต าบลรงหีบ  รายละอียด
ปรากฏตามตารางทีไ  ่  ละ ้ 

ตารางทีไ  ไ    สดงขຌอมูลผูຌบริหารขององค์การบริหารสวนต าบลรงหีบ 
 

ล าดับทีไ ชืไอ  - สกุล 
ผูຌบริหาร ต าหนง บอร์ทรศัพท์ 

แ 
2 
3 
4 

นายวชยันต์  คงประชา 
นายปัญญา   สงีไยมสุนทร 
นายสุทพ   วงศ์ปງน 
นายสุรัตน์   มีงิน 

นายกองค์การบริหารสวนต าบล 
รองนายกองค์การบริหารสวนต าบล 
รองนายกองค์การบริหารสวนต าบล 
ลขานุการนายกองค์การบริหารสวนต าบล 

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

 

ตารางทีไ  5    สดงขอมูลสมาชิกสภาองค์การบริหารสวนต าบลรงหีบ    
 

หมูทีไ ชืไอหมูบຌาน 
ชืไอ – สกุล 

สมาชิกสภา อบต. 
ต าหนง฿น 
 สภา อบต. บอร์ทรศัพท์ 

1 บຌานคลองวัดกลาง นายบรรจิด    ดอนกลาง 
นายพิศ   สินธุมาศ 

ประธานสภา  อบต. 
สมาชิกสภา  อบต. 

เ่็-ไเๆๆใเ้ 
เ่้-่้่็แแ่ 

2 
บຌานคลองวัดกลาง
หนือ 

นายฉลิมพล   หลือบรัศมี 
นายสมพร   มณีผล 

สมาชิกสภา  อบต. 
สมาชิกสภา  อบต. 

เ่้-ๆแๆเ้5ใ 
เ่ไ-เเ5ๆแใ็ 

3 บຌานวัดกต 
นายพณารักษ์   สัตย์พัฒน์ 
นางสาวฉันทนา  อัยราพจน์ 

สมาชิกสภา  อบต. 
สมาชิกสภา  อบต. 

เ่แ-5่็่็่แ 
เ่5-ใ่โๆ้ๆๆ 

4 บຌานบางกลຌวย 
นายมงคล   นิมมานุทย์ 

-วาง- 
สมาชิกสภา  อบต. 

- 
เ่ๆ-็5่ใแ่็ 

 
 

 



-แ5- 
 

ตารางทีไ  5   สดงขอมูลสมาชิกสภาองค์การบริหารสวนต าบลรงหีบ  ิตอี   
 
 

หมูทีไ ชืไอหมูบຌาน 
ชืไอ – สกุล 

สมาชิกสภา อบต. 
ต าหนง฿น 
 สภา อบต. บอร์ทรศัพท์ 

5 บຌานคลองตะก 
นายวิทยา   พันธ์ประสิทธิวช 
นางสาวธนกร    ข าจิ็ว 

สมาชิกสภา  อบต. 
สมาชิกสภา  อบต. 

เ่้-5แ้ไใ้แ 
เ่้-้้ใแ5้่ 

๒ บຌานคลองรงหีบ 
นายกฤษดา   มีนคร 
นางอัญชลี    มณีพันธ์ 

สมาชิกสภา  อบต. 
สมาชิกสภา อบต. 

เ่ๆ-แๆๆแ้ไ่ 
เ่้-้แแไ่เแ 

๓ บຌานคลองขวาง นางกืๅอกูล   อินทร์ประสงค์ 
นางสาวศุภกร  วงค์วราพันธ์ 

สมาชิกสภา  อบต. 
สมาชิกสภา  อบต. 

เ่แ-็็เ้โ่้ 
เ่เ-็่ใ้่่เ 

8 บຌานรงหีบ 
นางปวีณา    กันฉิไง 
นายชาญชัย   สิงหจันทร ์

สมาชิกสภา  อบต. 
สมาชิกสภา  อบต. 

เ่5-้ไแ้็็แ 
เ่้-็ๆ่โไใ้ 

9 บຌานคลองจนัทร์รม 
นายณัฏชนน   ดชาชาต ิ
นายนทชล    สาทประสริฐ 

ประธานสภา อบต. 
สมาชิกสภา  อบต. 

เ่้-้แ้แ้เๆ 
เ่้-็่โไ็ไใ 

ํ บຌานกลางหนือ 
นางชเมพร    ขุนผน 
นางวดี   วณิชยธนากร 

สมาชิกสภา  อบต. 
สมาชิกสภา  อบต. 

เ่5-โ้้โ้แ5 
เ่้-็5่ใเโ่ 

๎ บຌานกลาง฿ตຌ นายรักษ์    ยันต์นาวา 
นายสณฑยา  ตันญาศิริ 

สมาชิกสภา  อบต. 
สมาชิกสภา  อบต. 

เ่5-แ็ใไไ็แ 
เ่5-แ่ใใเแโ 

๏ บຌานคลองวัดตรี นายวัฒนะ   วิชยพัฒน์ 
นายประสิทธิพร   กอสนาน 

สมาชิกสภา  อบต. 
สมาชิกสภา  อบต. 

เ่้-็ไโเ็5้ 
เ่ใ-แเ่โ้่ใ 

๐ บຌานคาย 
นางฐิติพร   กลิไนพิกุล 
นายชัชวาล   สงสกุล 

สมาชิกสภา  อบต. 
สมาชิกสภา  อบต. 

เ่ไ-็โแโใเ้ 
เ่้-เ่ใไ่็ๆ 

๑ 
 

บຌานวัดบสถ์ นายพิษณุ   วงษ์ศิริ 
นายก าพล   ประสริฐลักษณา 

รองประธาน  อบต. 
สมาชิกสภา  อบต. 

เ่้-่โแแ็็็ 
เ่็-แแโ่้แแ 

๒ 
 

บຌานบางนๅ าผึๅง นางสาวกสุม   ตัณฑพงษ์ 
นายนฤพนธ์   ชัยพฤกษ์ 

ประธานสภา อบต. 
สมาชิกสภา  อบต. 

เ่ๆ-ๆโ่5โแแ 
เ่5-โ้้้โ็ไ 

๓ 
 

บຌานคลองสวนหมาก 
นางสาวสุนี   ศรีจริญ 
นางสาวคณารัชต์   ชัยศาสตร์ 

สมาชิกสภา  อบต. 
สมาชิกสภา  อบต. 

เ่่-่็โเ5ใๆ 
เ่5-แ้เแไใแ 

 
         ิใี  ผูຌบริหารละสมาชิกสภาองคการบริหารสวนต าบล  จะครบวาระ฿นวันทีไ  12  ดือน  

ตุลาคม  พ.ศ. 2560 

        ิไี ครงสรຌางการจัดบงสวนราชการละการบริหารบุคคลขององค์การบริหารสวนต าบล 
                      ิ4.1ี  ระดับชัๅนองคการบริหารสวนต าบลรงหีบ  ปຓน องค์การบริหารสวนต าบล
ขนาดกลาง  มืไอวันทีไ  ๆ  ตุลาคม  โ55ใ  

                    ิ4.2ี  การจัดครงสรຌางสวนราชการขององค์การบริหารสวนต าบลรงหีบ  มี  5  สวน  
ประกอบดຌวย 
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 ส านักปลัด  มีหนຌาทีได านินงานกีไยวกับงานธุรการ  งานบริหารงานทัไวเป  งานนยบาย

ละผน  งานกฎหมายละคดี  งานปງองกันละบรรทาสาธารณภัย  ละงานพัฒนาชุมชนละสงสริมการ
ทองทีไยว  

  กองคลัง  มีหนຌาทีได านินงานกีไยวกับงานการงิน  งานบัญชี  งานพัฒนาละจัดกใบรายเดຌ  
ละงานทะบียนทรัพย์สินละพัสดุ 

  กองชาง  มีหนຌาทีได านินงานกีไยวกับงานกอสรຌาง  งานออกบบละควบคุมอาคาร  ละ
งานประสานสาธารณูปภค 

 กองการศึกษา  ศาสนาละวัฒนธรรม  มีหนຌาทีได านินงานกีไยวกับงานบริหารการศึกษา งาน
ศาสนาละวัฒนธรรม  งานนันทนาการ  ละงานการกีฬา 

  กองสาธารณสุขละสิไงวดลຌอม  มีหนຌาทีได านินงานกีไยวกับงานอนามัยละสิไงวดลຌอม  ละ
งานรักษาความสะอาดละควบคุมรค   

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

               

 

 

 

 

 

 

                ิไ.ใี  อัตราก าลังพนักงานสวนต าบล  ลูกจຌางประจ า  ละพนักงานจຌาง  องค์การ
บริหารสวนต าบลรงหีบ  ประกอบดຌวย 
 
 

ปลัดองค์การบริหารสวนต าบลรงหีบ 
ินักบริหารงานทຌองถิไนี 

ส านักปลัด 
ินักบริหารงานทัไวเปี 

 
-  งานบริหารงานทัไวเป 
-  งานนยบายละผน 
-  งานกฎหมายละคด ี
-  งานปງองกันละบรรทา 
   สาธารณภัย 
-  งานพัฒนาชุมชนละ 
   สงสริมการทองทีไยว 

กองคลัง 
 ินักบริหารงานคลังี 

 
-  งานการงิน 
-  งานบัญชี 
-  งานพัฒนาละ 
   จัดกใบรายเดຌ 
-  งานทะบียน 
   ทรัพย์สินละพสัด ุ

กองชาง 
ินักบริหารงานชางี 

 
-  งานกอสรຌาง 
-  งานออกบบละ 
   ควบคุมอาคาร 
-  งานประสาน 
    สาธารณูปภค 
-  งานผังมือง 

กองการศึกษาฯ 
ินักบรหิารงานการศกึษาี 

 
-  งานบริหารการศึกษา 
-  งานศาสนา  ละ    
   วัฒนธรรม 
-  งานนันทนาการ 
-  งานการกีฬา 
 

กองสาธารณสขุฯ 
ินักบริหารงานสาธารณสุขี  

 
-  งานอนามัยละ 
   สิไงวดลຌอม 
-  งานรักษาความ 
   สะอาดละควบคุม 
   รค 
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    พนักงานสวนต าบล  รวมทัๅงสิๅน  11  คน  ยกเดดังนีๅ 
       ส านักปลัด     จ านวน   ็ คน 
       กองคลัง    จ านวน   2  คน 
       กองชาง    จ านวน   -  คน 
       กองการศึกษา  จ านวน  โ คน 
       กองสาธารณสุข  จ านวน  เ คน 
  ลูกจຌางประจ า  รวมทัๅงสิๅน  1  คน  ยกเดดังนีๅ   
       ส านักปลัด     จ านวน   แ คน 
  พนักงานจางตามภารกิจ  รวมทัๅงสิๅน  11  คน  ยกเดຌดงันีๅ 
       ส านักปลัด    จ านวน   ไ คน 
       กองคลัง   จ านวน   ใ  คน 
       กองชาง   จ านวน   -  คน 
       กองการศึกษา  จ านวน   2  คน 
       กองสาธารณสุข  จ านวน   -  คน 
  พนักงานจางทัไวเป  รวมทัๅงสิๅน  2  คน  ยกเดຌดังนีๅ 
       ส านักปลัด    จ านวน   แ คน 
       กองชาง    จ านวน   แ คน 
  พนักงานจางหมา  รวมทัๅงสิๅน  1  คน  ยกเดຌดังนีๅ 
       ส านักปลัด    จ านวน   แ คน 

รายชืไอพนักงานสวนต าบล  ลูกจຌางประจ า  ละพนักงานจຌางองค์การบริหารสวนต าบลรงหีบ 
ตารางทีไ  6  สดงอัตราก าลังพนักงานสวนต าบลละพนักงานจางขององคการบริหารสวนต าบลรงหีบ 

สวน
ราชการ ชืไอ  -  สกุล ต าหนง ระดับขัๅน วุฒิการศึกษา 

 
 
 
 
 
 

 
 

ส านักปลดั 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

พนักงานสวนต าบล 
1.  นายพรชัย  ฿จพิไม 
โ.  นางสิณณีาฏ  พิไมต 
3.  นายศักรินทร์   ศรสีวัสดิ ่
๐.  นางสาวอาภรณ์  กาญจนสันตศิักดิ่ 
๑.  นางสาวจินตนา  ศรีวงษ์ 
ๆ.  นางสุกัญญา  หลิมพลอย 
7.  นางภรภัทร   ปานนือง 

ลูกจຌางประจ า 
แ.  นางวิยดา  พูลสวสัดิ ่

พนักงานจຌางตามภารกจิ 
แ.  นายอภิรตัน์  ปດยมศักดิ่ศิริกลุ 
โ.  นางสาวพัณณิตา  กลอมเสยาสน ์
ใ.  นางสาวกนกวรรณ   หลือบรศัมี 
๏.  นายสุธน   คงประชา 

พนักงานจຌางทัไวเป 
ํ. ํ.  นายคงศักดิ่  ตรสีุวรรณ 
๎. 2.  นายณัฐลพัชร์    จีนสงวน 

พนักงานจຌางหมา 
     ํ. นางวรรณี   ซลิๅม 

 
ปลัดองค์การบริหารสวนต าบล 
รองปลัดองค์การบริหารสวนต าบล 
หัวหนຌาส านักปลัด 
นักทรัพยากรบุคคล 
นักวิคราะห์นยบายละผน 
นักจัดการงานทัไวเป 
จຌาพนักงานธุรการ 
 
นักพัฒนาชุมชน 
 
 

ผูຌชวยนักวิคราะห์นยบายละผน 
ผูຌชวยจຌาพนักงานธุรการ 
ผูຌชวยจຌาพนักงานธุรการ 
พนักงานขับรถยนต ์
 
นักการ 
พนักงานจดมาตรนๅ า 
 
มบຌาน 

 
- 
- 
- 

ช านาญการ 
ปฏิบัติการ 
ช านาญการ 
ปฏิบัติงาน 

 
- 
 
- 
- 
- 
- 
 
- 
- 
 
- 

 
ปริญญาท 

  ปริญญาท 
ปริญญาท 

  ปริญญาตร ี
ประกาศนียบตัรบณัฑติ 
  ปริญญาท 
  ปริญญาตร ี
   
ปริญญาตร ี
   
  ปริญญาตร ี
  ปริญญาตร ี
  ปวส. 
ปวช. 
 
ป.ๆ 
ปวช. 
 
ม.ใ 



-แ่- 
ตารางทีไ 6 สดงอัตราก าลังพนักงานสวนต าบลละพนักงานจางขององคการบริหารสวนต าบลรงหีบ ิตอี 
 

       ิ5ี  บทบาทละอ านาจหนຌาทีไขององค์การบริหารสวนต าบล 
องค์การบริหารสวนต าบล  มีอ านาจหนຌาทีไตามพระราชบัญญัติสภาต าบลละองค์การบริหาร 

สวนต าบล  พ.ศ. 2537  ละทีไกຌเขพิไมติมจนถึงฉบับปัจจุบัน  ดังนีๅ 
  มาตรา 66  องค์การบริหารสวนต าบลมีอ านาจหนຌาทีไ฿นการพัฒนาต าบลทัๅง฿นดຌานศรษฐกิจ  
สังคม  ละวัฒนธรรม 
  มาตรา 67  ภาย฿ตຌบังคับกฎหมาย  องค์การบริหารสวนต าบล  มีหนຌาทีไตຌองท า฿นขตองค์การ
บริหารสวนต าบล  ดังตอเปนีๅ 

(1) จัด฿หຌมีละบ ารุงรักษาทางนๅ าละทางบก 
(2) รักษาความสะอาดของถนน  ทางนๅ า  ทางดิน  ละทีไสาธารณะรวมทัๅงก าจัดมูลฝอยละสิไงปฏิกูล 
(3) ปງองกันรคละระงับรคติดตอ 
(4) ปງองกันละบรรทาสาธารณภัย 
(5) สงสริมการศึกษา  ศาสนา  ละวัฒนธรรม 

 

สวน
ราชการ ชืไอ  -  สกุล ต าหนง ระดับขัๅน วุฒิการศึกษา 

กองคลัง 

พนักงานสวนต าบล 
1.  นางสาวกติิดารัชต์   พิพัธนะกฤตย์     
โ.  นายกฤษฎา  ศรีมาลัย 

พนักงานจຌางตามภารกิจ 
ํ.  นางสาวณัฐชยา  รัตนศรศีุภกานต์ 
โ.  นางสาวศศิประภา สังจังวาง 
ใ.  นางสาวณัฐวิภา  ค าปງอม 

 
ผูຌอ านวยการกองคลัง 
จຌาพนักงานพสัดุ 
 
ผูຌชวยพนักงานการงินละบัญช ี

ผูຌชวยจຌาพนักงานจัดกใบ
รายเดຌ 
ผูຌชวยจຌาพนักงานพัสดุ 

 
 
 

ช านาญงาน 

- 
- 
- 

 
ปริญญาตรี 
ปวส. 
 
ปริญญาตรี 
ปริญญาตรี 
ปวส. 

กองชาง 

พนักงานสวนต าบล 
ํ. –วาง - 
โ. –วาง - 

พนักงานจຌางหมา 
แ. – วาง - 

 
ผูຌอ านวยการกองชาง 
นายชางยธา 
 
ผูຌชวยนายชางยธา 

 
- 
- 

 
- 

 
- 
- 
 
- 

กอง
การศึกษ

าฯ 

พนักงานสวนต าบล 
1.  นางณัฏฐนันท์  พิทยะภัทร์ 
1.  นางสาวสุชาดา  มีนคร 

พนักงานจຌางตามภารกิจ 
แ.นางสาวสุพัตรา  พวงจันทร์ 
โ.นายอ าพล  หอสกุล   

 
ผูຌอ านวยการกองการศึกษาฯ 
คร ู
 
ผูຌชวยหัวหนຌาศูนย์พัฒนาดใก
ลใกผูຌชวยจຌาพนักงานธุรการ 

 
- 

คศ. แ 
 
- 
- 

 
ปริญญาท 
ปริญญาตรี 
 
ปริญญาตรี 
ปริญญาตรี 

กอง
สาธารณ

สุขฯ 

พนักงานสวนต าบล 
แ. -วาง- 

ผูຌอ านวยการกองสาธารณสุขฯ 
- 

 
- 

 
- 
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(6) สงสริมการพัฒนาสตรี  ดใก  ยาวชน  ผูຌสูงอายุ  ผูຌพิการ 
(7) คุຌมครอง  ดูล  ละบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม 
(8) บ ารุงรักษาศิลปะ  จารีตประพณี  ภูมิปัญญาทຌองถิไน  ละวัฒนธรรมอันดีของทຌองถิไน  
(9) ปฏิบัติหนຌาทีไอืไนตามทีไทางราชการมอบหมายดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคคลากร฿หຌตาม

ความจ าปຓนละสมควร 
  มาตรา 68  ภาย฿ตຌบังคับกฎหมาย  องค์การบริหารสวนต าบลอาจจัดท ากิจกรรม฿นขต
องค์การบริหารสวนต าบล  ดังตอเปนีๅ 

(1) ฿หຌมีนๅ าพืไอการอุปภค  บริภค  ละการกษตร 
(2) ฿หຌมีละบ ารุงการเฟฟງาหรือสงสวางดยวิธีอืไน 
(3) จัด฿หຌมีละบ ารุงรักษาทางระบายนๅ า 
(4) ฿หຌมีละบ ารุงสถานทีไประชุม  การกีฬา  การพักผอนหยอน฿จละสวนสาธารณะ 
(5) ฿หຌมีละสงสริมกลุมกษตรกรละกิจการสหกรณ์ 
(6) สงสริม฿หຌมีอุตสาหกรรม฿นครอบครัว 
(7) บ ารุงละสงสริมการประกอบอาชีพ 
(8) การคุຌมครองดูลละรักษาทรัพย์สินอันปຓนสาธารณะสมบัติของผนดิน 
(9) หาผลประยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารสวนต าบล 
(10)  ฿หຌมีตลาด  ทาทียบรือ  ละทาขຌาม 
(11)  กิจการกีไยวกับการพาณิชย์ 
(12)  การทองทีไยว 
(13)  การผังมือง 
องค์การบริหารสวนต าบล  มีอ านาจหนຌาทีไตามพระราชบัญญัติก าหนดผนละขัๅนตอนการ 

กระจายอ านาจ฿หຌกองค์กรปกครองสวนทຌองถิไน  พ.ศ. 2542  ดังนีๅ 
  มาตรา 16  องค์การบริหารสวนต าบล  มีอ านาจละหนຌาทีไ฿นการจัดระบบบริการสาธารณะ
พืไอประยชน์ของประชาชน฿นทຌองถิไนของตนองดังนีๅ 

(1) การจัดท าผนพัฒนาทຌองถิไนของตนอง 
(2) การจัด฿หຌมีละบ ารุงรักษาทางบก  ทางนๅ า  ละทีไจอดรถ 
(3) การจัด฿หຌมีละควบคุมตลาด  ทาทียบรือ  ทาขຌาม  ละทีไจอดรถ 
(4) การสาธารณูปภคละการกอสรຌางอืไน โ 
(5) การสาธารณูปการ 
(6) การสงสริม  การฝຄก  ละประกอบอาชีพ 
(7) การพาณิชย์  ละการสงสริมการลงทุน 
(8) การสงสริมการทองทีไยว 
(9) การจัดการศึกษา 
(10)  การสังคมสงคราะห์ 
(11)  การบ ารุงรักษาศิลปะ  จารีตประพณี  ภูมิปัญญาทຌองถิไน  ละวัฒนธรรมอันดีของ 

 ทຌองถิไน 
(12)  การบ ารุงหลงชุมชนออัดละการจัดการกีไยวทีไอยูอาศัย 
(13)  การจัด฿หຌมีการบ ารุงรักษาสถานทีไพักผอนหยอน฿จ 
(14)  การสงสริมการกีฬา 
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(15)  การสงสริมประชาธิปเตย  ความสมอภาค  ละสิทธิสรีของประชาชน 
(16)  สงสริมการมีสวนรวมของราษฎร฿นการพัฒนาทຌองถิไน 
(17)  การรักษาความสะอาดละความปຓนระบียบรียบรຌอยของบຌานมือง 
(18)  การก าจัดมูลฝอย  สิไงปฏิกูล  ละนๅ าสีย 
(19)  การสาธารณสุข  การอนามัยครอบครัว  ละการรักษาพยาบาล 
(20)  การจัด฿หຌมีละควบคุมสุสานละฌาปนสถาน 
(21)  การควบคุมการลีๅยงสัตว์ 
(22)  การจัด฿หຌมีละควบคุมการฆาสัตว์ 
(23)  การรักษาความปลอดภัย  ความปຓนระบียบรียบรຌอย  ละการอนามัยรงมหรสพ        

 ละสถานทีไอืไน โ 
(24)  การจัดการ การบ ารุงรักษา  ละการ฿ชຌประยชน์จากปຆาเมຌ  ทีไดิน ทรัพยากรธรรมชาติ   

 ละสิไงวดลຌอม 
(25)  การผังมือง 
(26)  การขนสงละการวิศวกรรมจราจร 
(27)  การดูลรักษาทีไสาธารณะ 
(28)  การควบคุมอาคาร 
(29)  การปງองกันละบรรทาสาธารณภัย 
(30)  การรักษาความสงบรียบรຌอย  การสงสริมละสนับสนุนการปງองกันละรักษาความ    

                             ปลอดภัย฿นชีวิตละทรัพย์สิน 
(31)  กิจการอืไน฿ดทีไปຓนผลประยชน์ของประชาชน฿นทຌองถิไนตามทีไคณะกรรมการประกาศ 

ก าหนด 
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สวนทีไ  2    สรุปผลการพัฒนาทຌองถิไนตามผนพัฒนาทຌองถิไน ิพ.ศ. โ55็ – โ5ๆเี 
 

แ. สรุปผลการด านินงานตามงบประมาณทีไเดຌรับ ละการบิกจายงบประมาณ฿นปีงบประมาณ  
    พ.ศ. โ55็ – โ5ๆเ 
 
    1.1 สรุปสถานการณ์พัฒนา การตัๅงงบประมาณ การบิกจายงบประมาณ 

รายรับ  –  รายจาย  ขององค์การบริหารสวนต าบลรงหีบ  ฿นปงบประมาณทีไผานมา
ปรียบทียบยຌอนหลัง  4  ป  รายละอียดปรากฏตามตารางทีไ  แ5  ุ  แๆ  ละ  แ็ 

ตารางทีไ  แ5    สดงประมาณการรายรับ  -  รายจาย  ยຌอนหลัง  ใ  ปี ิพ.ศ. โ55็ – โ55้ี 
รายรับ  –  รายจาย  ขององค์การบริหารสวนต าบลรงหีบ  ฿นปงบประมาณทีไผานมา

ปรียบทียบยຌอนหลัง  3  ป  รายละอียดปรากฏตามตารางทีไ  ๆ  ุ  ็  ละ  ่ 

ตารางทีไ  ็    สดงประมาณการรายรับ  -  รายจาย  ยຌอนหลัง  ไ  ปี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายรับ ปี โ557 ปี โ55่ ปี โ559 ปี โ560 

ประมาณการรายรับ ํๆุเ์เุ์์์.เเ   แๆุ5เเุเเเ.เเ   แุ่่เเุเเเ.เเ   โ5ุ็ใโุ้เเ.เเ 
รายรับจริง 13ุๆุ้่้ๆ็.เๆ 18,395ุ958.62 แ็ุแ่ไุๆ้เ.้ๆ   5ุเไุ่ไๆไ.ๆๆ 
ประมาณการรายจาย ํๆุ์์เุ์์์.เเ   แๆุ5เเุเเเ.เเ   แุ่่เเุเเเ.เเ   โ5ุ็ใโุ้เเ.เเ 
รายจายจริง 13,637,721.49 16,142,872.22 แๆุใใแุๆใๆ.แ็   แุไ่โุใ็ไ.5โ 
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ตารางทีไ  ่    สดงประมาณการรายรับยຌอนหลัง  ใ  ปี   ิพ.ศ. โ55็ – โ55้ี 
 

 
 
 
 
 
 

รายรับ ปี โ557 ปี โ558 ปี โ559 

ก. รายเดภาษีอากร 
    1.  หมวดภาษีอากร 

1.1  ภาษีบ ารุงทองทีไ 
1.2  ภาษีรงรือนละทีไดิน 
1.3  ภาษีปาย 
1.4  ภาษีสุรา 
1.5  ภาษีสรรพสามิต 
1.6  ภาษีมูลคาพิไม 
1.6  ภาษีมูลคาพิไมตามกฎหมายทຌองถิไน ิแ฿น้ี 
1.7  ภาษีคาธรรมนียมรถยนตละลอลืไอน 
1.8  ภาษีคาธรรมนียมการจดทะบียนสิทธิ 
       ละนิติกรรมกีไยวกับทีไดิน 

      1.9  ภาษีธุรกิจฉพาะ 
1.10  อากรประมง 
1.1แ  คาภาคหลวงร 

      1.1โ  คาภาคหลวงปตรลียม 
      1.1ใ  คาภาคหลวงเมຌ 
      แ.แไภาษีจัดสรรอืไนโนอกหนือจากรายการขຌางตຌน 
ข. รายเดทีไเม฿ชภาษีอากร 
     1.  หมวดคาธรรมนียมคาปรับละ฿บอนุญาต 
           1.1  คาธรรมนียมสิทธิกใบขนมูลฝอยละ 

          คาธรรมนียมการกใบขนขยะ 
   1.2  คาธรรมนยีม฿นการออกหนังสือรับรอง     

                     การจຌงสถานทีไจ าหนายหรือสะสมอาหาร 
   1.3  คาปรับการผิดสัญญา 
   1.4  คา฿บอนุญาตประกอบการคຌาส าหรับ
กิจการทีไปຓนอันตรายตอสุขภาพ 
 

 
 

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.เเ 

 
- 

โุๆเเ.เเ 

 
 

ๆ5ุ5โโ.็็ 
แ5เุแ็แ.เเ 

็ุๆไเ.เเ 
่เุ่่ไ5.แ้ 

แุใ้ใุใเไ.่โ 
็ุโ็็ุ5ใ็.็้ 
แุ็้ไุโๆแ.้ๆ 

่โุ้็โ.5่ 
็โุ่้เแ.เเ 

 
- 
- 

20ุใโๆ.โแ 
ไเุ่เเ.โ็ 

- 
่โใุ5ใโ.ใ่ 

 
- 

ุ้่ๆไเ.เเ 
 
โ5เ.เเ 

 
- 

โุโ5เ.เเ 

 
 

ๆุ้ๆใเ.เ็ 
แๆๆุ้5ใ.เเ 

แแุไๆโ.เเ 
็่ๆุเ็5.ใ5 

แุๆ้แุเไ่.5ใ 
ุ่แแๆุ5ๆๆ.ๆไ 
แุ็่5ุ้่็.ไเ 

ใ่แุ็โไ.่5 
้เแุ้โไ.เเ 

 
แไ็ุโแ็.้่ 

- 
ุ้็ๆแ.ไ5 

ใโุ็็็.โโ 
- 

43ุแ็โ.ๆ็ 
 

- 
แเใุเโเ.เเ 

 
โเเ.เเ 

 
โุ่่เ.เเ 
โุโ5เ.เเ 
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ตารางทีไ  ่    สดงประมาณการรายรับยຌอนหลัง  ใ  ปี  ิตอี 

 
 
 
 

รายรับ ปี โ557 ปี โ558 ปี โ559 

   1.5  คาธรรมนียมกิจการทีไปຓนอันตราย 
          ตอสุขภาพ 

      2.  หมวดรายเดจากทรัพยสิน 
   2.1  ดอกบีๅยงินฝากธนาคาร 
   2.2  คาชาหรือคาบริการสถานทีไ 
   2.3  รายเดຌจากทรัพยส์ินอืไน โ นอกหนือ 

                  จากรายการขຌางตຌน 
      3.  หมวดรายเดจากสาธารณูปภคละการพาณิชย 

   3.1  คานๅ าประปา 
      4.  หมวดรายเดบใดตลใด 
           4.1  คาขายบบปลน 
           4.2  งนิทีไมีผูຌอุทิศ฿หຌ 

  4.3  รายเดบใดตลใดอืไนโ 
      5.  หมวดรายเดຌจากทุน 

  5.แ  คาขายตลาด  
  ค. งินชวยหลือ 
    1.  หมวดงินอุดหนุน 
         แ.แ งินอุดหนุนทัไวเปพืไอด านินการตามอ านาจ 
                หนຌาทีไละภารกิจถายอนลือกท า 
         แ.โ  งินอุดหนุนดຌานการศึกษา 
         แ.ใ  งินอุดหนุนฉพาะกิจจากกระทรวง       
                สาธารณสุข 
         1.3  ฉพาะกิจจากกรมสงสริมการปกครอง 
                ปกครองทຌองถิไน 
         1.4  งินอุดหนุนฉพาะกิจอืไนโ 
นอกหนือจาก 
                 รายการขຌางตຌน 

  ง.  รายรับอืไน โ 
         1. งินทีไจายขาดจากงินสะสม ิงินสะสมี 
         โ. อืไน โ 
 

- 
 
 

- 
่เเ.เเ 

แ5แุๆ้เ.แๆ 
 
 

- 
 

้5ุๆเเ.เเ- 
- 

ุ่้้ไโ.เเ 
 

- 
 
 

แุใ็็ุ่ๆ้.เเ 
 

โ้โุ5้เ.เเ 
แ็เุเเเ.เเ 

 
ใุแุ่่ๆแแ.เเ 
 

- 
 
 

 
ๆ้็ุเเเ.เเ 

- 

- 
 
 

ๆใุโใ5.แโ 
- 
5ไ5.่เ 
 
 

ไไุๆ็แ.เเ 
 

ไโุแเเ.เเ 
- 

แุเเเ.เเ 
 

- 
 
 

ไุโ5็ุใ็้.เเ 
 

แุ้5ุ้เโ5.เเ 
็ุไ็ไุไใใ.เเ 

 
ใุ้่เุเเเ.เเ 

 
- 
 
 
 

ใๆ็ุ้เเ.เเ 
- 

- 
 
 

แโใุไโๆ.เเ 
- 
ไเโ.่เ 

 
 

แใ5ุ็็โ.เเ 
 

โุ่่เเ.เเ 
- 
โ้เ.เเ 

 
- 
 
 

โุๆไใุใไ้.เเ 
 

โุเๆๆุแ็ๆ.เเ 
็ุๆ55ุแเเ.เเ 

 
5ุโ้ๆุแเใ.5่ 

 
- 
 
 
 

ไใไุเเเ.เเ 
- 



 
-โไ- 

 
ตารางทีไ  9   สดงประมาณการรายจายยอนหลัง  3  ปี                                                         
 

 
 
 
 

ดຌาน / ผนงาน ปี โ557 ปี โ558 ปี โ559 

รายจายงบกลาง 
-  งินสมทบกองทุนบ าหนใจบ านาญขຌาราชการ 
   สวนทຌองถิไน  ิก.บ.ท.ี 
-  งินสมทบทุนกองทุนประกันสังคม 
-  งินชวยหลืองบประมาณรายจายฉพาะการ 
   สถานธนานุบาล 
- รายจายงบกลางอืไน โ นอกหนือจากรายการ
ขຌางตຌน 
รายจายประจ า 
-  งินดือน 
-  คาจຌางประจ า 
-  คาจຌางชัไวคราว 
-  คาตอบทน 
-  คา฿ชຌสอย 
-  คาวัสดุ 
-  คาสาธารณูปภค 
-  งินอุดหนุน 
-  รายจายประจ าอืไน โ นอกหนอืจากรายการขຌางตຌน 
รายจายพืไอการลงทุน 
-  คาครุภัณฑ์ 
-  คาทีไดินละสิไงปลูกสรຌาง 
-  จายจากงินอุดหนุนฉพาะกิจ 
-  งินอุดหนุนองค์กรปกครองสวนทຌองถิไน 
-  งินอุดหนุนสวนราชการ 
-  งินอุดหนุนอกชน 
   จายจากงินสะสม 
-  จายจากงินกูຌ 
-  รายจายพืไอการลงทุนอืไน โ  นอกหนือจาก 
   รายการขຌางตຌน 
 

 
้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 

 
แแๆุๆ่แ.เเ 

 
ๆุ่แๆ้.5เ 

- 
 

ใ5โุเ็5.เเ 
 
 

ๆุโไแุโแใ.็ไ 
โใๆุไใเ.เเ 

แุไ่เุใๆไ.้เ 
โเ็ุๆ5โ.เเ 

โุใ5ุ่แเเ.็ไ 
้แ็ุไ5ใ.ๆ่ 
โไุ่ใ็ๆ.แโ 

- 
- 

 
5โุ่5แเ.เเ 

แุ็่5ุเเเ.เเ 
ใุ้่เุเเเ.เเ 

ใเุเเเ.เเ 
แุไแโุ่ไ5.5ไ 

แๆเุเเเ.เเ 
 
 

- 

 
แโ็ุแเ้.เเ 

 
็ุ่้5ใ.เเ 

- 
 

โๆๆุใ5ไ.เเ 
 
 

ๆุไไ็ุโโ้.5ๆ 
โโุ้็โเ.เเ 

แุๆเ5ุโโ5.เเ 
โ่ใุ็แไ.เเ 

แุ่5ๆุ็ๆ5.ไ่ 
แุแ่ๆุใ้โ.้ใ 

โ่เุโไแ.แๆ 
- 
- 

 
โแไุ้เเ.เเ 
5แุ้เเเ.เเ 

5ุโ้ๆุแเใ.5่ 
ใเุเเเ.เเ 

ใุเ่ๆุเใโ.เไ 
แโเุเเเ.เเ 

 
 

- 



 
 

-โ5- 

1.2  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ ิPositioningี ของ อปท. 
การก าหนดต าหนงจุดยืนทางยุทธศาสตร์ ิPositioningี ขององค์การบริหารสวนต าบลรงหีบ 

ตามผนพัฒนาจังหวัดสมุทรสงคราม  ผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน฿นขตจังหวัดสมุทรสงคราม 
ละผนพัฒนาสามปขององค์การบริหารสวนต าบลรงหีบ ดยนຌนรืไอง ดังนีๅ 

 ิ1ี  นยบายดຌานครงสรຌางพืๅนฐาน 
        ด านินการพัฒนาปรับปรุงดຌานครงสรຌางพืๅนฐาน฿หຌสอดคลຌองกับการขยายตัวทางดຌาน
ศรษฐกิจ  ตามตละพืๅนทีไอยางมีประสิทธิภาพ  ชน  การพัฒนา฿หຌปຓนถนนปลอดฝุຆนทุกสຌนทาง  พัฒนาระบบ
สาธารณะ   
        (1.1)  สงสริมการพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐานครือขายคมนาคมขนสง  บนพืๅนฐานของการ
กืๅอหนุนการผลิตละความสะดวกรวดรใวของประชาชน 
        ิแ.โี  พัฒนาครงสรຌางพืๅนฐาน  พืไอคุณภาพชีวิตทีไดีของประชาชน 
        ิแ.ใี  พัฒนาหลงนๅ า  พืไอการอุปภคบริภค  ละพืไอการกษตร฿หຌทัไวถึงละพียงพอ
  

ิโี  นยบายดຌานการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม 
        ด านินการสงสริม฿หຌทຌองถิไนปຓนศูนย์กลางของการพัฒนาละรียนรูຌ   สงสริมสนับสนุน
งบประมาณ฿หຌกับศูนย์พัฒนาดใกลใกละการศึกษา฿นขต อบต. ปลูกฝังวัฒนธรรมทีไดี  นิยมเทย  คารพผูຌสูงอายุ  
สงสริมภูมิปัญญาทຌองถิไน 
        ิโ.แี  สนับสนุนการปฏิรูปการศึกษาตามจตนารมณ์หงพระราชบัญญัติการศึกษา
หงชาติอันมีปรัชญาพัฒนามนุษย์฿หຌมีความสมบูรณ์ทัๅงทางดຌานสติปัญญา  คุณธรรม  จริยธรรมละวัฒนธรรม฿น
การด ารงชีวิต  รวมทัๅงการขยายอกาสทางการศึกษาตามภารกิจการถายอน 
        ิโ .โี  ส ง สริมชุมชนทຌองถิไน ฿นการอนุรักษ์   ฟຕน ฟูประพณี   ภูมิปัญญาละ
ศิลปะวัฒนธรรมอันดีงาม 
       ิโ.ใี  พัฒนาหลงวัฒนธรรม  ศิลปวัตถุละบราณสถาน฿หຌปຓนหลงรียนรูຌ 
 

ิใี  นยบายดຌานศรษฐกิจ 
        ด านินการสนับสนุนการพัฒนาดຌานการกษตร  ดย฿ชຌศรษฐกิจพอพียงปຓนพืๅนฐาน  
สงสริม฿หຌมีการปรรูปผลิตภัณฑ์ทางดຌานการกษตร  สงสริมการกษตรอยางยัไงยืน  สงสริมอาชีพละพิไม
รายเดຌ฿หຌกับประชาชน  สงสริม฿หຌกับผูຌน า  จัดการศึกษาอบรมดูงานพืไอพิไมทักษะ฿นการพัฒนาดຌานการกษตร
฿หຌขຌมขใง 
        (3.1)  สงสริมการสรຌางอาชีพละสรຌางรายเดຌ฿หຌกับครอบครัวละชุมชนทุกระดับตามนว
พระราชด าริละศักยภาพของชุมชน 
        ิใ.โี  สนับสนุน฿หຌมีการจัดตัๅงตลาดกลางหรือศูนย์จ าหนายสินคຌารຌานคຌาชุมชน  สินคຌา
กษตรกร  สินคຌาหนึไงต าบลหนึไงผลิตภัณฑ์ 
        ิใ.ใี  สงสริมผลิตภัณฑ์กษตรละกษตรอุตสาหกรรม 
        ิใ.ไี  สงสริมผลิตภัณฑ์สินคຌาภูมิปัญญาทຌองถิไน  พืไอพิไมทักษะการผลิตสินคຌาของต าบล
รงหีบ 



        ิใ.5ี  สงสริมการท ากษตรผสมผสานละกษตรอินทรีย์  รวมทัๅงกระบวนการรียนรูຌก
กษตรกร  สริมสรຌางความรูຌความขຌา฿จดຌานวิชาการละทคนลยีทางการกษตร 
 

-โๆ- 
 ิไี  นยบายดຌานสังคม 

        ด านินการดຌานการปງองกันรักษาสุขภาพอนามัยของประชาชน  สงสริมความรูຌความขຌา฿จ
ถึงพิษภัยยาสพติด  ละลดปัญหาการติดยาสพติด  ดูลชวยหลือผูຌสูงอายุ  คนพิการละผูຌยากเรຌ  สงสริม
บริการสาธารณสุขขัๅนพืๅนฐานกประชาชน  สงสริมความขຌมขใงของประชาชน฿นการพัฒนาครอบครัว   
        ิไ.แี  สนับสนุนงานดຌานการปງองกันละกຌเขปัญหายาสพติดทุกรูปบบ 
        (4.2)  สงสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน฿หຌมีความปลอดภัย฿นชีวิตละทรัพย์สินดย
ประชาชนมีสวนรวม 
        ิไ.ใี  สนับสนุนการด านินงานดຌานสาธารณสุขมูลฐาน  สรຌางสุขภาวะทีไดีกประชาชนดย
฿หຌชุมชนมีสวนรวม฿นการด านินงาน 
        ิไ.ไี  สนับสนุนการสงสริมงานสาธารณสุขตามนยบายรัฐบาลละภารกิจถายอน 
        ิไ.5ี  สงสริมกิจกรรมกีฬาชุมชนละยาวชนทุกระดับ 
        ิไ.ๆี  สงสริม฿หຌมีสถานทีไส าหรับการออกก าลังกาย  ละสถานทีไส าหรับการขงขันกีฬา
กยาวชนละประชาชนทัไวเป 
  ิ5ี  นยบายดຌานทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม 
           ด านินการดຌานบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม  ด านินการพัฒนาหลง
นๅ า  ดยขุดลอกคลองทีได านินการดยชุมชนรวมกับ อบต.  ฿หຌคงรักษาสภาพวดลຌอมทีไดี  ปรับปรุงภูมิทัศน์ละ
ดูลทรัพยากรตามธรรมชาติละพัฒนาสองขຌางทาง฿หຌสวยงาม  สนับสนุนครงการตามพระราชสาวนีย์ 
        (5.1) สงสริมการสรຌางจิตส านึกของประชาชน฿นการรักษาทรัพยากรธรรมชาติละ
สิไงวดลຌอมอยางถูกวิธีละมีสวนรวม฿นการฝງาระวัง  ปງองกัน 
        ิ5.โี  สงสริมการกຌเขปัญหานๅ านาสีย฿นคูคลองละหลงนๅ าธรรมชาติ฿หຌคืนสูสภาพ
ละ฿หຌ฿ชຌประยชน์เดຌมากทีไสุด 
        ิ5.ใี  สงสริม฿หຌมีการควบคุมก าจัดมลภาวะปัญหาสิไงวดลຌอมดย฿หຌประชาชนมีสวนรวม
การควบคุมละก าจัดมลภาวะทีไมีผลตอสุขภาพอนามัยละคุณภาพชีวิตของประชาชน 
  ิๆี  นยบายดຌานการมืองการบริหาร 
        ด านินการสนับสนุนสังคม฿หຌขຌมขใง  พัฒนาระบบการมืองการปกครอง฿หຌมีความ
ปรง฿ส   มีความปຓนธรรมสามารถตรวจสอบเดຌ  สริมสรຌางสรຌางความขຌมขใงพัฒนากระบวนการละวิถี
ประชาธิปเตย  ปรับปรุงพนักงาน฿หຌมีการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพละปรง฿ส  ปรับปรุงการบริหารงาน
฿หຌกับประชาชน 
        ิๆ.แี  สนับสนุนการด านินงานตามนยบายของรัฐบาล  ดยการประสานนยบายละ
งบประมาณของรัฐบาล฿นการพัฒนาต าบลรงหีบ฿หຌกิดประยชน์สูงสุด 
        ิๆ.โี  ประสานงาน฿หຌความรวมมือกับหนวยราชการละองค์กรปกครองสวนทຌองถิไนทุกระดับ 
        ิๆ.ใี  สงสริมการมีสวนรวมของประชาชนหรือประชาคม฿นการบริการงานพืไอ฿หຌมีการ
พัฒนาอยางปຓนระบบละยัไงยืน 
        ิๆ.ไี  พัฒนาบุคลากรทุกระดับ฿หຌมีการรียนรูຌอยางตอนืไองละสริมสรຌางคุณธรรม
จริยธรรมของขຌาราชการตลอดจนประชาชน฿นทຌองถิไน 
        ิๆ.5ี  ฿ชຌหลักธรรมาภิบาล฿นการบริหารจัดการ  พืไอ฿หຌองค์กรปกครองสวนทຌองถิไนมีความ
ปรง฿สตรวจสอบเดຌละประชาชนเดຌรับประยชน์สูงสุด 



        ิๆ.ๆี  พัฒนาบุคลากรพนักงานขຌาราชการ  ฿หຌมีทัศนคติทีไอืๅอตอการบริการประชาชน 
-โ็- 

 

สวนทีไ  3   ยุทธศาสตรอ์งค์กรปกครองสวนทຌองถิไน 
 
1. ความสัมพันธ์ระหวางผนพัฒนาระดับมหาภาค 

     แ.แ ผนยุทธศาสตร์ชาติ โเ ปี 

 พืไอ฿หຌบรรลุวิสัยทัศน์  ประทศมีความมัไนคง มัไงคัไง ยัไงยืน ปຓนประทศพัฒนาลຌว ดຌวยการพัฒนา
ตามปรัชญาของศรษฐกิจพอพียง น าเปสูการพัฒนา฿หຌคนเทยมีความสุขละตอบสนองตอบตอการบรรลุซึไง
ผลประยชน์หงชาติ 

 ยุทธศาสตร์ชาติ โเ ปี ิพ.ศ. โ5ๆเ – โ5็้ี ประกอบดຌวย ๆ ดຌาน ดังนีๅ 
แ. ยุทธศาสตร์ดຌานความมัไนคง 
โ. ยุทธศาสตร์ดຌานการสรຌางความสามารถ฿นการขงขัน 
ใ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาละสริมสรຌางศักยภาพคน 
ไ. ยุทธศาสตร์ดຌานการสรຌางอกาสความสมอภาคละทาทียมกันทางสังคม  
5. ยุทธศาสตร์ดຌานการสรຌางการติบตบนคุณภาพชีวิตทีไปຓนมิตรกับสิไงวดลຌอม  
ๆ. ยุทธศาสตร์ดຌานการปรับสมดุลละพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  

     แ.โ ผนพัฒนาศรษฐกิจละสังคมหงชาติ ฉบับทีไ แโ 
ทิศทางละกรอบยุทธศาสตร์ของผนพัฒนาศรษฐกิจละสังคมหงชาติ ฉบับทีไ ํ  ๎ิพ.ศ. ๎ ๑๒ -์๎ ๑๒๐  ี
1.2.1 ผนพัฒนาฯ ฉบับทีไ ํ๎ ยึดยงกับกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๎์ ปี ิพ.ศ. ๎๑๑๔ - ๎๑๓๓ี 

ขณะนีๅรัฐบาลเดຌตงตัๅงคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติขึๅนมาพืไอยกรางยุทธศาสตร์ชาติบืๅองตຌน ดยมี
ลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการศรษฐกิจละสังคมหงชาติละรองลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการ
ศรษฐกิจละสังคมหงชาติปຓนกรรมการ฿นคณะกรรมการฯ ดังกลาวดຌวย ดย฿นบืๅองตຌนเดຌก าหนดวิสัยทัศน์฿น
กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๎์ ป ิพ.ศ. ๎๑๑๔ - ๎๑๓๓ี เวຌวา ประทศเทยมีความ มัไนคง มัไงคัไง ยัไงยืน ปຓน
ประทศพัฒนาลຌว ดຌวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของศรษฐกิจพอพียงหรือปຓนคติพจน์ประจ าชาติวา 
มัไนคง มัไงคัไง ยัไงยืน 

       พืไอ฿หຌทุกภาคสวน฿นสังคมมีความตระหนักถึงปງาหมายอนาคตของประทศเทยรวมกัน ละกิด
การรวมพลัง฿นการขับคลืไอนการพัฒนาพืไอการสรຌางละรักษาเวຌซึไงผลประยชน์หงชาติละบรรลุวิสัยทัศน์ของ
ยุทธศาสตร์ชาติทีไกลาวขຌางตຌน จึงจ าปຓนจะตຌองมีการถายทอดนวทางการพัฒนาของยุทธศาสตร์ชาติสูการปฏิบัติ
฿นตละชวงวลาอยางบูรณาการ หนวยงานภาครัฐทีไท าหนຌาทีไก าหนดผนละยุทธศาสตร์฿นระดับตางโ ควรจะ
ยึดกรอบการพัฒนาทีไก าหนดเวຌ฿นยุทธศาสตร์ชาติปຓนนวทาง฿นการพัฒนา ดังนัๅน ผนพัฒนาฯ ฉบับทีไ ํ๎ จึง
น าวิสัยทัศน์ของยุทธศาสตร์ชาติมาปຓนวิสัยทัศน์ของผนพัฒนาฯ ฉบับทีไ ํ๎ ละน ายุทธศาสตร์การพัฒนาทัๅง ๒ 
ดຌานทีไก าหนดเวຌ฿นยุทธศาสตร์ชาติมาปຓนนวทาง฿นการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาของผนพัฒนาฯ ฉบับทีไ 
ํ๎ ดยจะก าหนดยุทธศาสตร์฿หຌตอบสนองกับบริบทการพัฒนาทีไจะกิดขึๅน฿นชวง ๑ ปรกของยุทธศาสตร์ชาติ 
ิพ.ศ. ๎๑๒์ - ๎๑๒๐ีปຓนส าคัญ 

1.2.2 การก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาของผนพัฒนาฯ ฉบับทีไ ํ๎ 
       สศช.เดຌน าความคิดหในจากการประชุมประจ าป ๎๑๑๔ ของ สศช.มาประมวลละยกรางนวคิด

ยุทธศาสตร์ ละน าสนอตอคณะกรรมการจัดท าผนพัฒนาฯ ฉบับทีไ ํ๎ ครัๅงทีไ ๐/๎๑๑๔ มืไอวันทีไ ํ๕ ตุลาคม 
๎๑๑๔ ละคณะกรรมการพัฒนาการศรษฐกิจละสังคมหงชาติ ครัๅ งทีไ ํํ/๎๑๑๓ มืไอวันทีไ ๐ พฤศจิกายน 



๎๑๑๔ ซึไงทีไประชุมเดຌหในชอบยุทธศาสตร์ของผนพัฒนาฯ ฉบับทีไ ํ๎ ซึไงประกอบดຌวย ํ์ ยุทธศาสตร์หลัก 
ดังนีๅ 
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ํี ยุทธศาสตร์การสริมสรຌางละพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ พัฒนาคนทุกชวงวัยพืไอ฿หຌคนเทยปຓนคนดี 
คนกง มีระบียบวินัย ละมีคุณภาพชีวิตทีไดี ดยฉพาะการพัฒนาละดูลผูຌสูงอายุทีไจะมีสัดสวนสูงขึๅน฿นสังคม
สูงวัยทัๅงการสรຌางงานทีไหมาะสม การฟຕนฟูละดูลสุขภาพพืไอชะลอความทุพพลภาพละรครืๅอรัง การสรຌาง
สภาพวดลຌอมละนวัตกรรมทีไอืๅอตอสังคมสูงวัย มุงนຌนการพัฒนาศักยภาพคนพืไ อปຓนฐานการพิไมขีด
ความสามารถ฿นการขงขันของประทศละรองรับการลดลงของขนาดก าลังรงงาน ดยการยกระดับคุณภาพ
การศึกษาละการรียนรูຌทีไสอดคลຌองกับการรียนรูຌ฿นศตวรรษทีไ ๎ํ การปງองกันละควบคุมปัจจัยทางสังคมทีไ
ก าหนดสุขภาพพืไอสรຌางสุขภาวะทีไดี การสรຌางความอยูดีมีสุข฿หຌครอบครัวเทย รวมทัๅงการสริมสรຌางบทบาทของ
สถาบันทางสังคมละทุนทางวัฒนธรรม฿นการสงสริมคุณธรรมจริยธรรม฿นสังคม 
       ๎ี ยุทธศาสตร์การสรຌางความป็นธรรมลดความหลืไอมลๅ า฿นสังคม มุงนຌนการลดความหลืไอมลๅ า฿นทุก
มิติพืไอสรຌางความปรองดอง฿นสังคม การสรຌางอกาส฿หຌทุกคน฿นสังคมเทยสามารถขຌาถึงทรัพยากร หลงทุน฿น
การประกอบอาชีพ พืไอยกระดับรายเดຌละขับคลืไอนศรษฐกิจฐานราก การขຌาถึงบริการทางสังคมของรัฐอยางมี
คุณภาพ ทัไวถึง ละปຓนธรรม อาทิ การสรຌางอกาสการขຌาถึงการศึกษาละการรียนรูຌพืไอพัฒนาคนเดຌตใมตาม
ศักยภาพสามารถประกอบอาชีพละด ารงชีวิตเดຌดยมีความ฿ฝຆรูຌละทักษะทีไหมาะสม นຌนการรียนรูຌพืไอสรຌาง
สัมมาชีพ฿นพืๅนทีไ การจัดรูปบบบริการสุขภาพละสวัสดิการทางสังคมขัๅนพืๅนฐานทีไจ าปຓนละหมาะสมตาม
กลุมปງาหมาย การพัฒนาระบบบริการสาธารณะ฿หຌมีคุณภาพละมีชองทางการขຌาถึงทีไ หลากหลาย รวมทัๅงการ
พัฒนาระบบยุติธรรมชุมชนการพิไมศักยภาพกองทุนยุติธรรมพืไอสรຌางอกาสการขຌาถึงกระบวนการยุติธรรมอยาง
สมอภาค ซึไงจะน าเปสูการลดความยากจนละความหลืไอมลๅ าอันจะน าเปสูการลดความขัดยຌง฿นสังคมเทย 
       ๏ี ยุทธศาสตร์การสรຌางความขຌมขใงทางศรษฐกิจละขงขันเดຌอยางยัไงยืน ฿หຌความส าคัญกับการ
บริหารจัดการนยบายการงินละนยบายการคลัง ดยรวมถึงการปฏิรูปภาษีทัๅงระบบพืไอรักษาสถียรภาพละ
พิไมประสิทธิภาพของระบบศรษฐกิจการปรับครงสรຌางทัๅงหวงซคุณคา฿นภาคกษตร อุตสาหกรรม บริการ การ
ลงทุน พืไอตอยอดการสรຌางมูลคาพิไมของสาขาการผลิตละบริการทีไปຓนฐานการติบตทางศรษฐกิจ฿นปัจจุบัน 
พรຌอมทัๅงวางรากฐานการพัฒนาทุนมนุษย์ องค์ความรูຌ ทคนลยีละนวัตกรรมรวมทัๅงกฎระบียบพืไอสรຌางความ
ขຌมขใงของสาขาการผลิตละบริการ฿หม ละศรษฐกิจดิจิทัลภาย฿ตຌงืไอนเขการรักษาสิไงวดลຌอมละการ฿ชຌ
ประยชน์จากศักยภาพของพืๅนทีไดยฉพาะภาคการผลิตละบริการทีไมีศักยภาพทีไจะปຓนฐานส าคัญส าหรับการ
พัฒนาประทศ฿นอนาคต ชน อุตสาหกรรมปรรูปกษตรละอาหาร อุตสาหกรรมละบริการสรຌางสรรค์ 
อุตสาหกรรมบนฐานชีวภาพ อุตสาหกรรมอากาศยาน อุตสาหกรรมระบบราง อุตสาหกรรมหุนยนต์ ธุรกิจบริการ
สุขภาพ ธุรกิจบริการทางการงิน ธุรกิจการจัดประชุมละนิทรรศการนานาชาติ ธุรกิจภาพยนตร์ การศึกษา
นานาชาติ ธุรกิจทีไกีไยวขຌองกับการทองทีไยว ศูนย์ปฏิบัติการประจ าภูมิภาค ปຓนตຌน 
       ทัๅงนีๅ ดยจะ฿หຌความส าคัญกับรูปบบการพัฒนา฿นรูปคลัสตอร์ การสรຌางความชืไอมยงการผลิตละ
บริการ การพัฒนา SMEs ละการสรຌางผูຌประกอบการละกษตรกรรุน฿หม รวมถึงการสรຌางศักยภาพของ
ลูกหลานกษตรกร ดยจะตຌองพัฒนาปัจจัยพืๅนฐานชิงยุทธศาสตร์ทัๅงทุนมนุษย์ ครงสรຌางพืๅนฐาน การพัฒนา
วิทยาศาสตร์ ทคนลยีละนวัตกรรม การบริหารจัดการละการปรับปรุงกฎระบียบพืไออ านวยความสะดวกตอ
การคຌา การลงทุน พืไอรองรับการพัฒนาประทศสูความปຓนชาติการคຌา อันจะปຓนการสนับสนุน฿หຌศรษฐกิจ฿น
ภาพรวมขยายตัวเดຌเมตไ ากวา รຌอยละ ๑ ซึไงปຓนปฐมบทของการขับคลืไอนศรษฐกิจเทยขຌาสูการปຓนประทศ
รายเดຌสูง ทีไมีการพัฒนาทีไยัไงยืนภาย฿ตຌกรอบยุทธศาสตร์ชาติ฿นระยะยาว 
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       ๐ี ยุทธศาสตร์ดຌานการติบตทีไป็นมิตรกับสิไงวดลຌอมพืไอการพัฒนาอยางยัไงยืนมุงอนุรักษ์ฟຕนฟูสรຌาง
ความมัไนคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม สรຌางสมดุลระหวางการอนุรักษ์ละการ฿ชຌประยชน์อยาง
ยัไงยืนละปຓนธรรม บริหารจัดการนๅ า฿หຌมีประสิทธิภาพ ภาย฿ตຌยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรนๅ า กຌเข
ปัญหาวิกฤตสิไงวดลຌอมดยรงรัดกຌเขปัญหาการจัดการขยะ ลดการปลอยกຍาซรือนกระจกลงรຌอยละ ๎์ตาม
ปງาหมายระยะยาว พัฒนาการผลิต฿หຌมีประสิทธิภาพ ลดการ฿ชຌพลังงาน พืไอปรับตัวเปสูรูปบบของการผลิตละ
การบริภคคาร์บอนตไ าละปຓนมิตรกับสิไงวดลຌอมมากขึๅน รวมทัๅงยกระดับความสามารถ฿นการปງองกันผลกระทบ
จากการปลีไยนปลงสภาพภูมิอากาศละภัยพิบัติธรรมชาติ ตอนืไองจากผนพัฒนาฯ ฉบับทีไ ํํ ทัๅงนีๅพืไอ
วางรากฐานละสนับสนุน฿หຌประทศมีการติบตทางศรษฐกิจละสังคมอยางยัไงยืน 

       ๑ี ยุทธศาสตร์ดຌานความมัไนคง ฿หຌความส าคัญกับความมัไนคงทีไสงผลกระทบตอการพัฒนา฿นทุก
มิติ ทัๅงมิติศรษฐกิจ สังคม ละสิไงวดลຌอม ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพ฿หຌประทศสามารถรับมือกับภัยคุกคาม
ทุกรูปบบทีไจะกิดขึๅน฿นอนาคต ดยมีสาระครอบคลุม ดังนีๅ ิํี สถาบันหลักของชาติ฿หຌด ารงอยูอยางมัไนคงปຓน
จุดยึดหนีไยวของสังคม ิ๎ี ความสามัคคีของคน฿นชาติ ลดความหลืไอมลๅ า฿นทุกมิติ ละสรຌางความชืไอมัไน฿น
กระบวนการยุติธรรม ิ๏ี ความสงบสุขละการอยูรวมกันอยางสันติสุข฿นทุกพืๅนทีไ ิ๐ี การบริหารจัดการความ
มัไนคงชายดนชายฝัດงทะล สริมสรຌางละพัฒนาความรวมมือกับประทศพืไอนบຌาน ฿นการกຌเขปัญหาดຌานความ
มัไนคง ิ๑ี สรຌางความชืไอมัไนละพัฒนาความรวมมือ฿นกลุมประทศอาซียนละประชาคมลกพืไอรักษา
ผลประยชน์ของชาติ ฿หຌสามารถปງองกันกຌเขปัญหาภัยคุกคามขຌามชาติ ภัยกอการรຌาย ิ๒ี สริมสรຌางความมัไนคง
ทางทคนลยีสารสนทศละเซบอร์ ิ๓ี รักษาความมัไนคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิไงวดลຌอม ละปกปງอง 
รักษาผลประยชน์ของชาติทางทะล ิ๔ี สริมสรຌางความมัไนคงทางอาหาร พลังงานละนๅ า ดยการก าหนด
นวทางบริหารจัดการ ิ๕ี สริมสรຌางละพัฒนาศักยภาพการปງองกันประทศ การรักษาความสงบภาย฿น ละ
ความมัไนคงระหวางประทศ รวมทัๅงพัฒนาระบบขาวกรอง฿หຌมีประสิทธิภาพ ิํ์ี พัฒนาระบบการตรียมพรຌอม
หงชาติละระบบบริหารจัดการภัยพิบัติิํํี การบริหารจัดการยุทธศาสตร์ดຌานความมัไนคง ฿หຌกิดผล฿นทาง
ปฏิบัติ฿นระดับพืๅนทีไเดຌอยางปຓนรูปธรรม พัฒนาระบบการติดตามประมินผลอยางปຓนระบบละตอนืไอง รวมทัๅง
สนับสนุนงานศึกษา วิจัย พัฒนาดຌานความมัไนคง 

       ๒ี ยุทธศาสตร์ดຌานการพิไมประสิทธิภาพละธรรมาภิบาล฿นภาครัฐ  พืไอ฿หຌการบริหารจัดการ
ภาครัฐมีความปรง฿ส มีประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบละตรวจสอบเดຌอยางปຓนธรรมรวมทัๅงประชาชนมีสวน
รวม มีการกระจายอ านาจ ละบงภารกิจรับผิดชอบทีไหมาะสมระหวางสวนกลาง ภูมิภาค ละทຌองถิไน ดยมี
ประดในการพัฒนาส าคัญ ประกอบดຌวยการพิไมประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ การปรับปรุงการ฿หຌบริการ
ภาครัฐผานครือขายอิลใกทรอนิกส์ ิE-Government) การปรับปรุงกระบวนการงบประมาณ ละการมีสวนรวม
ของประชาชน฿นการติดตามตรวจสอบการงินการคลังภาครัฐ การกระจายอ านาจสูทຌองถิไนดยการปรับครงสรຌาง
การบริหารงานทຌองถิไน฿หຌอืๅอตอการกระจายอ านาจทีไมีประสิทธิภาพมากขึๅน ละการปງองกันละปราบปรามการ
ทุจริตคอร์รัปชัไน พืไอ฿หຌประทศเทยปราศจากการคอร์รัปชัไน ซึไงจะปຓนปัจจัยสนับสนุนส าคัญทีไจะชวยสงสริมการ
พัฒนาประทศ฿นดຌานตางโ ฿หຌประสบผลส ารใจละบรรลุปງาหมายทีไวางเวຌตามกรอบ฿นอนาคตประทศเทยป 
๎๑๓๓ 

       ๓ี ยุทธศาสตร์ดຌานการพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐานละระบบลจิสติกส์  การพัฒนาครงสรຌาง
พืๅนฐานละระบบลจิสติกส์฿นชวงผนพัฒนาฯ ฉบับทีไ ํ๎ จะมุงนຌนการพัฒนากายภาพครงสรຌางพืๅนฐานดຌาน
การคมนาคมขนสง การชืไอมยงครือขายทรคมนาคม ละการบริหารจัดการครงสรຌางพืๅนฐานพืไอสนับสนุนการ
พัฒนาพืๅนทีไขตศรษฐกิจพิศษ พืๅนทีไมืองการชืไอมยงการดินทางละขนสงสินคຌาระหวางประทศทีไเดຌมาตรฐาน 



การพัฒนาความมัไนคงดຌานพลังงานละการผลิตพลังงานทดทน การสนับสนุนการพัฒนาศรษฐกิจดิจิตอลการลด
ความหลืไอมลๅ า฿นการขຌาถึงครงสรຌางพืๅนฐานพืไอพิไมคุณภาพชีวิตของ 

-ใเ- 
ประชาชน฿นพืๅนทีไหางเกล ละการ฿ชຌประยชน์จากการพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐานพืไอสรຌางอุตสาหกรรม฿หมของ
ประทศ เดຌก อุตสาหกรรมระบบราง อุตสาหกรรมซอมบ ารุงละการผลิตชิๅนสวนอากาศยาน อุตสาหกรรมผลิต
อุปกรณ์พืไอพิไมประสิทธิภาพการ฿ชຌพลังงาน รวมทัๅงการ พัฒนาระบบลจิสติกส์ทัๅง฿นดຌานการสงสริม
ผูຌประกอบการเทย฿นการสรຌางครือขายการขนสงระหวางประทศ การพัฒนาบุคลากรดຌานลจิสติกส์ละการ
ปรับปรุงระบบบริหารจัดการ กฎหมายละระบียบทีไกีไยวขຌอง ตลอดจนการพัฒนาสิไงอ านวยความสะดวกพืไอ
รองรับการปลีไยนปลงรูปบบการขนสงจากถนนสูรางปຓนหลัก 
       ๔ี ยุทธศาสตร์ดຌานวิทยาศาสตร์ ทคนลยี วิจัย ละนวัตกรรม ฿หຌความส าคัญกับการขับคลืไอนการ
พัฒนาวิทยาศาสตร์ ทคนลยี วิจัย ละนวัตกรรม ตอนืไองจากผนพัฒนาฯ ฉบับทีไ ํํ ทัๅงการพิไมการลงทุน
วิจัยละพัฒนา ละการปรับปรุงสภาพวดลຌอมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ฯ ทัๅงดຌานบุคลากรวิจัย ครงสรຌาง
พืๅนฐาน ละการบริหารจัดการ พืไอมุง฿หຌวิทยาศาสตร์ ทคนลยี วิจัย ละนวัตกรรมปຓนครืไองมือส าคัญทีไจะ
ชวยขับคลืไอนการพัฒนาประทศ฿นมิติตางโ ทัๅงการสรຌางคุณคาละมูลคาพิไม฿หຌกับสินคຌาละบริการ฿หຌสามารถ
ตอบสนองความตຌองการของผูຌบริภคทีไปลีไยนปลงเปน าเปสูศักยภาพการขงขันทีไสูงขึๅน สริมสรຌางสังคมทีไมี
ตรรกะทางความคิด มีทุนทางปัญญา พืไอปຓนรากฐานการด ารงชีวิตทีไมีความสุขของคนเทย บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอมสูความสมดุล อันจะน ามาซึไงคุณภาพชีวิตทีไดีขึๅนของประชาชน รวมทัๅงพืไอ
กຌเขปัญหาละยกระดับความจริญ฿หຌกับภาคสวนตางโทัๅงศรษฐกิจละสังคม ตลอดจนสนับสนุน฿หຌกิดกลเกล
บูรณาการระหวางหนวยงานละองค์กรตางโ ทีไกีไยวขຌอง อันจะสนับสนุน฿หຌประทศเทยกຌาวสูการขงขัน฿น
ศตวรรษหนຌาดยหลุดพຌนจากกับดักประทศรายเดຌปานกลาง ละกຌาวเปสูประทศทีไมีรายเดຌสูง฿นอนาคต 
       ๕ี ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคมือง ละพืๅนทีไศรษฐกิจ ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคมือง ละพืๅนทีไ
ศรษฐกิจส าคัญ฿หຌสอดคลຌองกับทิศทางการพัฒนาประทศ ศักยภาพ อกาสละขຌอจ ากัดของพืๅนทีไ รวมทัๅงความ
ตຌองการของภาคีการพัฒนาทีไกีไยวขຌอง พืไอรักษาฐานศรษฐกิจดิม฿หຌขຌมขใงดยมีคุณภาพสิไงวดลຌอมตามมาตรฐานสากลสรຌาง
ฐานศรษฐกิจ฿หมรองรับการขຌาสูประชาคมศรษฐกิจอาซียน พืไอกระจายกิจกรรมทางศรษฐกิจละความจริญสูภูมิภาค พัฒนา
มืองศูนย์กลางความจริญ฿นภูมิภาค฿หຌปຓนมืองนาอยูละปลอดภัย สนับสนุนการชืไอมยง฿นภูมิภาคพืไอพิไมขีดความสามารถ฿น
การขงขันของพืๅนทีไละสรຌางความอยูดีมีสุข฿หຌกประชาชนอยางทัไวถึง ดยมีสาระครอบคลุม ดังนีๅ ิํ  ีการพัฒนาภาค ิ ี๎ การ
พัฒนามืองศูนย์กลางความจริญ฿นภูมิภาค ิ ๏  ีการพัฒนาพืๅนทีไฐานศรษฐกิจหลักบริวณชายฝัດงทะลตะวันออก ละ ิ๐  ีการ
พัฒนาพืๅนทีไศรษฐกิจพิศษชายดน รวมทัๅงความชืไอมยงกับการพัฒนาคลัสตอร์อุตสาหกรรมละบริการทีไมีศักยภาพ ละ
ครงการพัฒนาทารือนๅ าลึกทวาย 
       ํ์ี ยุทธศาสตร์ดຌานการตางประทศ ประทศพืไอนบຌาน ละภูมิภาค ก าหนดยุทธศาสตร์การตางประทศ 
ประทศพืไอนบຌาน ภูมิภาค ฿หຌกิดการประสานละพัฒนาความรวมมือกันระหวางประทศ ทัๅง฿นชิงรุกละรับอยางสรຌางสรรค์ ดย
มุงนຌนการดูลการด านินงานตามขຌอผูกพันละพันธกรณีตลอดจนมาตรฐานตางโ ทีไเทยมีความกีไยวขຌอง฿นฐานะประทศสมาชิก 
ทัๅง฿นวทีระดับลก ระดับภูมิภาค ละระดับอนุภูมิภาค อาทิ การด านินงานปງาหมายการพัฒนาทีไยัไงยืน ิSDGs) การประมง การคຌา
มนุษย์ ละอืไนโ ฿หຌขຌาสูมาตรฐานสากลละปຓนทีไยอมรับของประชาคมลก ปຓนตຌน การตรียมความพรຌอม฿นการรองรับละ
ด านินงานของประทศเทยภายหลังการขຌาสูประชาคมอาซียน฿นป ๎ ๑๑๔ ิPost-ASEAN 2015) การปรับตัวละพัฒนาขีด
ความสามารถ฿นการขงขันของประทศพืไอรองรับละสอดคลຌองกับการด านินงานตามพันธกรณีของความรวมมือระดับภูมิภาค 
อาทิ Regional Comprehensive Economic Partnerships (RCEP) ปຓนตຌน การสริมสรຌางความชืไอมยงกันระหวางประทศ฿น      
อนุภูมิภาคประทศพืไอนบຌานละภูมิภาค ละการสงสริม฿หຌประทศเทยปຓนฐานของการประกอบธุรกิจ การ฿หຌบริการทางการศึกษา 
การ฿หຌบริการดຌานการงิน การ฿หຌบริการดຌานสุขภาพ การ฿หຌบริการดຌานลจิสติกส์ละการลงทุนพืไอการวิจัยละพัฒนา รวมทัๅงปຓน
ฐานความรวมมือ฿นอชีย 



 
 

-31- 

     แ.ใ ผนพัฒนากลุมจังหวัด/ผนพัฒนาจังหวัด 

1.3.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุมจังหวัดภาคกลางตอนลาง โ 

แี วิสัยทัศน์ 
  ฐานพืไอการลงทุนดຌานอุตสาหกรรม กษตรกรรม อาหาร ละการทองทีไยว 

2) ปງาประสงค์รวม 
ิแี ทรัพยากรสัตว์นๅ าพิไมขึๅน 
ิโี สนิคຌากษตรมีคุณภาพปลอดภัยละเดຌมาตรฐาน 
ิใี รายเดຌจากการทองทีไยว สินคຌา ละบริการพิไมขึๅน 
ิไี หลงทองทีไยวละพืๅนทีไศรษฐกิจมีความชืไอมยงปຓนระบบ 
ิ5ี การกัดซาะชายฝัດงทะลเดຌรับการกຌเขอยางหมาะสม 

ใี ประดในยุทธศาสตร์ละกลยุทธ์ 
        ประดในยุทธศาสตร์ทีไ  แ  :  การสรຌางตຌนทุนทางทรัพยากรพืไอการลงทุน 

   กลยุทธ์ทีไ  แ.แ  บริหารจัดการละฟຕนฟูทรัพยากรสัตว์นๅ า฿หຌคงความอุดมสมบูรณ์ 
   กลยุทธ์ทีไ  แ.โ  พัฒนาระบบการผลิตละการจัดการสินคຌาดຌานการกษตร 
  ประดในยุทธศาสตร์ทีไ  โ  :  สรຌางความชืไอมยงของการทองทีไยวละพืๅนทีไศรษฐกิจ 
   กลยุทธ์ทีไ  โ.แ  พิไมศักยภาพทางการคຌา การทองทีไยวละชืไอมยงพืๅนทีไศรษฐกิจ 

กลยุทธ์ทีไ  โ.โ  สรຌางความสัมพันธ์ทางการคຌา การลงทุน ละการทองทีไยวกับประทศ
พืไอนบຌาน 

  ประดในยุทธศาสตร์ทีไ  ใ  :  การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม 
   กลยุทธ์ทีไ  ใ.แ  ปງองกันการกันซาะชายฝัດง 
   กลยุทธ์ทีไ  ใ.โ  บริหารจัดการดຌานทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม  

ไี จุดนຌนทางยุทธศาสตร์ 
ิแี  หลงทองทีไยวทางทะลนานาชาติ 
(2)  ฐานการผลิตอาหารสูครัวลก 

       แ.ใ.โ  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสมุทรสงคราม  วิสัยทัศน์จังหวัดสมุทรสงคราม 
มืองหงวิถีชีวิต ใ นๅ า หลงอาหารทะลละผลผลิตกษตรปลอดภัย หลงทองทีไยวชิง

อนุรักษ์ละวัฒนธรรม รวมปຓนหนึไง฿นประชาคมอาซียน  ประดในยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  ปງาประสงค์  ละกลยุทธ์ 
ตารางทีไ  แเ  สดงประดในยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  ปງาประสงค์  ละกลยุทธ์ 

ประดในยุทธศาสตร์ ปງาประสงค์ กลยุทธ์ 



 

-ใโ- 

ตารางทีไ  แเ  สดงประดในยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  ปງาประสงค์  ละกลยุทธ์ ิตอี 

ประดในยุทธศาสตร์ทีไ แ : 
สงสริมละพัฒนา฿หຌป็น
ศูนย์กลางการทองทีไ ยว  
ชิงอนุรักษ์ละวัฒนธรรมทีไ
สอดคลຌองกับวิถีชีวิตอยาง
ยัไงยืน 

แ. ปຓนหลงทองทีไยวชิง
อนุรักษ์ละวัฒนธรรมอยาง
สรຌางสรรค์ละพิไมมูลคาทาง
ศรษฐกิจ ตามวิถี
สมุทรสงคราม 

แ. พัฒนาการบริหารการจัดการทองทีไยวดยน า
ทคนลยีสารสนทศละน ากระบวนการรียนรูຌ 
ิLearning Processี ขຌามาพิไมประสิทธิภาพ 
โ. พัฒนาหลงทองทีไยว฿หຌมีลักษณะดดดน
ฉพาะ ละครงสรຌางพืๅนฐาน พืไอบริการละ
อ านวยความสะดวกกนักทองทีไยว 

ประดในยุทธศาสตร์ ปງาประสงค์ กลยุทธ์ 
ประดในยุทธศาสตร์ทีไ แ : 
สงสริมละพัฒนา฿หຌป็น
ศูนย์กลางการทองทีไ ยว  
ชิงอนุรักษ์ละวัฒนธรรมทีไ
สอดคลຌองกับวิถีชีวิตอยาง
ยัไงยืน 

 

แ. ปຓนหลงทองทีไยวชิง
อนุรักษ์ละวัฒนธรรมอยาง
สรຌางสรรค์ละพิไมมูลคาทาง
 ศ ร ษ ฐ กิ จ  ต า ม วิ ถี
สมุทรสงคราม 

 

ใ. สนับสนุนละสงสริมการทองทีไยวชิงอนุรักษ์
รูปบบ฿หม ชน การทองทีไยวชิงสุขภาพ ิHealth 
Tourismี การทองทีไยวพืไออายุวัฒนะ ิSpa and 
Wellness Tourismี ทองทีไยวชิงวัฒนธรรมละ
ชุมชน ิCultural and Community based 
Tourismี  ละการทอง ทีไ ยวผูຌ สู งอายุ  ิSenior 
Tourismี ดยสอดคลຌองกับทรัพยากรละวัฒนธรรม
ชุมชน 
ไ. สงสริมการประชาสัมพันธ์  สรຌางสรรค์กิจกรรมพืไอ
สรຌางคุณคาละมูลคาพิไมทางศรษฐกิจ 
5. สริมสรຌางความปลอดภัย฿นชีวิตละทรัพย์สินของ
ประชาชนละนักทองทีไยว 

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

แ. ปຓนหลงสรຌางมูลคาพิไม
ล ะ จ า ห น า ย ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์
กษตรละประมง฿หຌมีความ
ปลอดภัย ละเดຌมาตรฐาน 
ตอบสนองตอผูຌบริภคทัๅง฿น
ละตางประทศ 

 

1. พิไมขีดความสามารถ฿นการขงขันสินคຌากษตร
ละประมง 
โ. พัฒนาการปรรูปผลิตภัณฑ์กษตร  ประมงละ
บรรจุภัณฑ์฿หຌมีมาตรฐานสากล 
ใ. สรຌางละขยายครือขายการตลาดชองทางการ
จ าหนายสินคຌากษตร/ประมง  ละผลิตภัณฑ์กษตร
ประมง  พืไอสรຌางรายเดຌ฿หຌกับกษตรกรทัๅงตลาด
ภาย฿นประทศละตางประทศ 
ไ. พัฒนาละปรับปรุงครงสรຌางพืๅนฐานละสิไง
อ านวยความสะดวกพืๅนฐานทีไจ าปຓนพืไอ฿หຌการผลิต
ภาคกษตรกรรม/ประมง  ฿หຌมีประสิทธิภาพ 
5. พัฒนาศักยภาพละพิไมประสิทธิภาพวิสาหกิจ
ชุมชนละ OTOP ฿หຌมีความขຌมขใงละกอ฿หຌกิด
ผูຌประกอบการ฿หม 
ๆ. สงสริมการจัดท าฐานขຌอมูลผลิตภัณฑ์ตางโ ละ
น าเป฿ชຌประยชน์ ชน การประชาสัมพันธ์ 

ประดในยุทธศาสตร์ทีไ 3 : 
ส รຌ า ง  ส ริ ม  ล ะ พั ฒ น า

แ. ประชาชนอยูรวมกัน฿น
สังคมอยางมีความสุข 

แ. สงสริมละพัฒนาการบริการดຌานสาธารณสุข฿หຌ
เดຌมาตรฐานสากลทัไวถึงละพียงพอ 
2. สงสริมละสนับสนุนการจัดกิจกรรมทางการ
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ตารางทีไ  แเ  สดงประดในยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  ปງาประสงค์  ละกลยุทธ์  ิตอี 
 

       

       1.3.3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน฿นขตจังหวัด 

 วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน฿นขตจังหวัดสมุทรสงคราม 

 มืองหงการทองทีไยวชิงอนุรักษ์  ประชาชนรักถิไนก านิด  สรຌางคุณภาพชีวิตบบศรษฐกิจ
พอพียง  สงสริมภูมิปัญญาทຌองถิไน  รักษาทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม  พัฒนาการศึกษาพรຌอมขຌาสู
ประชาคมอาซียน 

 พันธกิจ 
 แ.  พัฒนาดຌานครงสรຌางพืๅนฐาน 

คุณภาพชีวิตของประชาชน
 ล ะ สั ง ค ม ฿ หຌ มี ค ว า ม
ขຌมขใงละด ารงชีวิตตาม
หลักปรัชญาของศรษฐกิจ
พอพียง 
 

 ศึกษาละวัฒนธรรมบบมีสวนรวมจากทุกภาคสวน 
ใ. พัฒนาระบบสวัสดิการสังคมละคุณภาพชีวิต฿หຌ
กิดความมัไนคงละปลอดภัย 
ไ. พัฒนาระบบครงสรຌางพืๅนฐาน ละสิไงอ านวย
ความสะดวกตอบสนองความตຌองการของประชาชน 

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

แ. ทุกภาคสวนมี
ส วนร วม฿นการ
บ ริ ห า ร จั ด ก า ร
ท รั พ ย า ก ร 
ธ ร ร ม ช า ติ  ล ะ
สิไ ง  ว ด ลຌ อ ม
น าเปสูการพัฒนา
ทีไยัไงยืน 
 

แ. ปງองกันละรักษาทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม 
โ. สงสริม ละพัฒนาภาคีครือขาย฿หຌมีสวนรวม฿นการรักษาฝງา
ระวัง ละบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม 
ใ.  ส ง สริมการจัดท าฐานขຌอมูลทรัพยากรธรรมชาติละ
สิไงวดลຌอม พืไอ฿ชຌประยชน์฿นรูปบบตางโ ชน การศึกษา การ
วิจัย การประชาสัมพันธ์ ปຓนตຌน 

ประดในยุทธศาสตร์ทีไ 
5 : สรຌางสริม
ประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ
฿หຌมีความพรຌอมป็น
ประชาคมอาซียน 
 

แ. ทุกภาคสวนมี
ภูมิคุຌมกัน ละมี
ความพรຌอมปຓน
ป ร ะ ช า ค ม
อาซียน 

แ. ยกระดับระบบการบริหารจัดการภาครัฐ฿หຌทันสมัย สอดคลຌอง
กับหลักธรรมาภิบาล ละตอบสนองตอความตຌองการของ
ประชาชนละผูຌมายือนอยางมีประสิทธิภาพ 
โ. พัฒนาศักยภาพพืไอพรຌอม฿นการปຓนประชาคมอาซียน฿หຌกับ
บุคลากรภาครัฐ อกชนละประชาชน 
ใ. พัฒนาระบบฐานขຌอมูล ทคนลยีละสารสนทศ฿หຌทันสมัย 
พืไอสามารถน าเป฿ชຌ฿นการบริหารจัดการภาครัฐเดຌอยางมี
ประสิทธิภาพ 
 



 โ.  พัฒนาดຌานการสงสริมคุณภาพชีว ิต  การศึกษา  ศิลปะ  การกีฬา  วัฒนธรรม 
ประพณี  ภูมิปัญญาทຌองถิไน 

 ใ.  พัฒนาดຌานการจัดระบียบชุมชน/สังคม  การรักษาความสงบรียบรຌอย 
 ไ.  พัฒนาละการสงสริมกษตรกรรม  การลงทุน  พาณิชยกรรม  ละการทองทีไยว 
 5.  สงสริมอาชีพการกษตรตามหลักปรัชญาของศรษฐกิจพอพียง 
 ๆ.  พัฒนาดຌานการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  ละสิไงวดลຌอมอยางยัไงยืน 
 ็.  พัฒนาดຌานการบริหารกิจการบຌานมืองละสังคมทีไดี 
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 ปງาประสงค์รวม 
 1.  พัฒนาครงสรຌางพืๅนฐาน฿หຌเดຌมาตรฐานภาย฿ตຌการวางละจัดท าผังมือง 
 โ.  ประชาชนเดຌรับการยกระดับคุณภาพชีวิตทีไดีขึๅน  เดຌรับการพัฒนาละสงสริมดຌานการศึกษา  

การกีฬา  การอนุรักษ์ศิลปะ  วัฒนธรรม  ประพณี  ละภูมิปัญญาทຌองถิไนพืไอการกຌาวสูประชาคมอาซียน 
 ใ.  ประชาชนอยูรวมกัน฿นสังคมอยางมีความสุข  หางเกลยาสพติด  มีความปลอดภัย฿นชีวิตละทรัพย์สิน 
 ไ.  การกษตรกรรม  การลงทุน  พาณิชยกรรม  ละการทองทีไยวเดຌรับการพัฒนาพรຌอมขຌาสูประชาคมอาซียน 
 5.  กษตรกรมีความขຌมขใง  สามารถพึไงพาตนอง  พืไอด านินการผลิต  การปรรูป  ละ

การตลาด 
 6.  ทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอมเดຌรับการอนุรักษ์  ฟຕนฟู  ละพัฒนาอยางยัไงยืน 
 ็.  องค์กรละบุคลากรเดຌรับการพัฒนาอยางมีคุณภาพ  ประชาชนมีสวนรวม฿นการพัฒนาทຌองถิไน 

 กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน฿นขตจังหวัดสมุทรสงคราม 

ตารางทีไ  แแ  สดงกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน฿นขตจังหวัดสมุทรสงคราม 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา นวทางการพัฒนา 

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

1.1 พัฒนาระบบการขนสงละลจิสติกส์  ระบบสาธารณูปภค  สาธารณูปการ  การ
กอสรຌาง  ซอมซม  ปรับปรุง  บ ารุงรักษา  ครงสรຌางพืๅนฐาน฿หຌเดຌมาตรฐาน 
แ.โ พัฒนาระบบการคมนาคมทางบกละทางนๅ า 
แ.ใ การจัดท าผังมืองละผังมืองรวม 
แ.ไ พัฒนาหลงนๅ าพืไอการอุปภค – บริภคละพืไอการกษตร 



โ .  ก า ร พั ฒ น า ดຌ า น
สาธารณสุข การสงสริม
คุณภาพชีวิต การศึกษา 
ศิลปะ การกีฬา วัฒนธรรม  
ประพณี    ภู มิปัญญา
ทຌองถิไน   

 

โ.แ สงสริมสนับสนุนการสาธารณสุขมูลฐานยกระดับการบริการทางการพทย์  
สริมสรຌาง  สุขภาพอนามัย  ปງองกัน  กຌเข  ควบคุม  รคติดตอ  ละรคเมติดตอ 
โ.โ สงสริมสนับสนุนการมีสวนรวมทางการศึกษา  การกีฬานันทนาการ  ละปลูกฝัง
คานิยมหลัก แโ ประการ ฿หຌกับดใก  ยาวชน  ประชาชน  คนพิการ  รวมถึง
ผูຌดຌอยอกาส 
โ.ใ สงสริมสนับสนุนการจัดสวัสดิการ฿หຌความชวยหลือดใก  สตรี  ผูຌสูงอายุ  คนพิการ  
ผูຌดຌอยอกาส  ละผูຌติดชืๅออดส์ 
โ.ไ พัฒนาสถาบันครอบครัว  ชุมชน  ละสังคม  ฿หຌมีความขຌมขใงภาย฿ตຌหลัก
ปรัชญาศรษฐกิจพอพียง ละตามหลักคานิยม แโ ประการ 
โ.5 สงสริมการมีสวนรวมของภาครัฐ  ภาคอกชน  ละประชาชนภาย฿ตຌกรอบ
นวคิดคานิยม แโ ประการ 
โ.ๆ สนับสนุนละสรຌางความขຌมขใง฿นการบ ารุงรักษา  ศิลปะ  วัฒนธรรม  ประพณี  
ภูมิปัญญาทຌองถิไนพืไอปຓนภูมิคุຌมกัน สรຌางความขຌมขใงละยัไงยืน กຌาวสูประชาคม
อาซียน 

ใ .  การพัฒนาดຌ า น ก า ร     
จั ด ร ะ  บี ย บ ชุ ม ช น /
สังคม การรักษาความ
สงบรียบรຌอย   

 

3.1 บริหารจัดการการปງองกัน บรรทาสาธารณภัย การรักษาความสงบรียบรຌอย  
ความปลอดภัย฿นชีวิตละทรัพย์สินของประชาชน 
ใ.โ สงสริมสนับสนุนการปງองกัน  กຌเข  ปัญหายาสพติด  ตลอดจนการฟຕนฟูผูຌติดยา
สพติด 
3.3 สงสริมสนับสนุนการปງองกันกຌเขปัญหาสังคม  รวมถึงการทຌองกอนวัยอันควร 
ใ.ไ จัดระบียบชุมชนกีไยวกับรงงานตางชาติ 
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ตารางทีไ แแ สดงกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน฿นขตจังหวัดสมุทรสงคราม ิตอี 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา นวทางการพัฒนา 

ไ. การพัฒนาละสงสริม 
    การกษตร การลงทุน  

พาณิชยกรรม ละการ
ทองทีไยว   

4.1 สงสริมละพัฒนาหลงทองทีไยวทางมนๅ าล าคลอง  การทองทีไยวชิง
อนุรักษ ์
  ละปลูกจิตส านึก฿หຌรักถิไนกิด 
ไ.โ สงสริมการตลาดละการทองทีไยว 
ไ.ใ สงสริมสนับสนุนภาครัฐ อกชน องค์กร ชุมชน/ครือขาย฿นการพัฒนาอาชีพ  
กษตรกรรม การประมง การลงทุน พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม การบริการพืไอ
สรຌางงาน สรຌางอาชีพ  สรຌางรายเดຌ฿หຌกับประชาชน ละสงสริมทักษะความรูຌ พืไอ
ขຌาสูประชาคมอาซียน 
ไ.ไ สงสริมละสนับสนุนพัฒนาการผลิต ละจ าหนายผลิตภัณฑ์กษตรละ
ประมง รวมทัๅงผลิตภัณฑ์ปรรูป฿หຌมีคุณภาพเดຌมาตรฐานมีมูลคาพิไมทาง
ศรษฐกิจสามารถขายครือขายการตลาดสรຌางรายเดຌ฿หຌกับกษตรกรทัๅ ง
ภาย฿นประทศละตางประทศ 
ไ.5 คุຌมครองสงสริมละพัฒนาคุณภาพชีวิตผูຌ฿ชຌรงงาน 
4.6 สรຌางกระบวนการมีสวนรวมของทุกภาคสวน฿นการพัฒนา  การบริหาร
การกษตร ละขับคลืไอน฿หຌบังกิดผล฿นทางปฏิบัติดยยึดหลักปรัชญาศรษฐกิจ
พอพียง 



5 .  กา รพั ฒนาดຌ านกา ร
บริหารจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติ สิไงวดลຌอม
อยางยัไงยืน   

5.แ อนุรักษ์  ฟຕนฟูทรัพยากรธรรมชาติ  ละสิไงวดลຌอม 
5.โ บริหารจัดการขยะมูลฝอย  สิไงปฏิกูล  ละนๅ าสีย 
5.ใ การปງองกันละรักษาความสมดุลของระบบนิวศน์  ใ  นๅ า 
5.ไ สริมสรຌางการปງองกัน  การกัดซาะริมตลิไง  มนๅ า  ล าคลอง  ละชายฝัດง
ทะล 

6. การพัฒนาดຌานการ
บริหารกิจการบຌานมืองละ
สังคมทีได ี  
 

ๆ.แ ทิดทูน  พิทักษ์  รักษาสถาบัน  ชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์ 
ๆ.โ สงสริมการมีสวนรวมของประชาชน฿นการพัฒนาทຌองถิไน 
ๆ.ใ พัฒนาความรูຌความขຌา฿จละการมีสวนรวมของประชาชนกีไยวกับการมือง
การปกครองตามระบอบประชาธิปเตยอันมีพระมหากษัตริย์ทางปຓนประมุข 
ๆ.ไ สงสริมการมีสวนรวมของประชาชน฿นการรับรูຌขຌอมูลขาวสาร 
ๆ.5 พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กร฿หຌมีประสิทธิภาพรวมถึงพัฒนา
หนวยงานละบุคลากรทุกรูปบบ 
ๆ.ๆ กอสรຌาง/ปรับปรุงสถานทีไปฏิบัติงาน  ละบ ารุงรักษา/จัดหาวัสดุอุปกรณ์
ครืไองมือครืไอง฿ชຌ  ละพัฒนาระบบการท างานดย฿ชຌทคนลยีทีไทันสมัย 
ๆ.็ พัฒนาการบริหารการจัดการบຌานมืองละสังคมทีไดี ภาย฿ตຌคานิยมหลัก
ของคนเทย แโ ประการ 
ๆ.่ สงสริมการมีสวนรวมของภาคประชาชน ฿นการปງองกันปัญหาทุจริตอยาง
ยัไงยืน 
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2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารสวนต าบลรงหีบ 
 

     โ.แ  วิสัยทัศน์ ิvisionี  
       ผลเมຌปลอดสาร  สิไงวดลຌอมสะอาด  พัฒนาสาธารณูปภค  ประชาชนสุภาพกาย  สุขภาพจิตดี  

อนุรักษ์ประพณีทຌองถิไน   
ชุมชนมีศรษฐกิจพอพียงป็นพืๅนฐาน 
แ.  สรຌางจิตส านึก฿หຌประชาชน฿นต าบล  ผูຌบริหาร  สมาชิกสภา อบต.  ละจຌาหนຌาทีไของรัฐ  

น าหลักศรษฐกิจพอพียงมาปฏิบัติ 
2.  สนับสนุนการพัฒนาดຌานการกษตรดย฿ชຌปรัชญาศรษฐกิจพอพียงปຓนนวทางปฏิบัติ 
ใ.  สงสริมสนับสนุนการ฿หຌความรูຌดຌานการกษตรกประชาชน  ฿นวิธีท าละวิธี฿ชຌปุ๋ยชีวภาพ   
ไ.  จะปຓนหลงผลิตสินคຌาทางการกษตรทีไมีคุณภาพ  สงสริม฿หຌมีการปรรูปผลิตภัณฑ์

ทางดຌานการกษตร 
5.  สงสริม฿หຌมีการรวมกลุมอาชีพพืไอการผลิตสินคຌาละบริการดยการจัดศึกษาอบรมดูงาน

พืไอพิไมทักษะ฿นการพัฒนาดຌานการกษตร฿หຌขຌมขใง 
บริหารตามหลักธรรมาภิบาล 
แ.  สริมสรຌางนวทาง฿นการจัดระบียบพืไอ฿หຌสังคม  ทัๅงภาครัฐ  ภาคธุรกิจ  อกชน  ละภาค

ประชาชน  สามารถอยูรวมกันเดຌอยางสงบสุข  ละตัๅงอยู฿นความถูกตຌองปຓนธรรม  ตามหลักพืๅนฐานการบริหาร
กิจการบຌานมืองทีไดี  ดยยึดหลักปฏิบัติ  ๆ  ประการดังนีๅ 



1.แ  หลักนิติธรรม (The Rule of Law)  หมายถึง การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระบียบ 
ขຌอบังคับตาง โ ดยถือวาปຓนการปกครองภาย฿ตຌกฎหมายมิ฿ชตามอ าภอ฿จ หรืออ านาจของ  ตัวบุคคล จะตຌอง
ค านึงถึงความปຓนธรรม ละความยุติธรรม รวมทัๅงมีความรัดกุมละ รวดรใวดຌวย 

แ.โ  หลักคุณธรรม (Morality)  หมายถึง การยึดมัไน฿นความถูกตຌอง ดีงาม การสงสริม ฿หຌ
บุคลากรพัฒนาตนอง เปพรຌอมกัน พืไอ฿หຌบุคลากรมีความซืไอสัตย์ จริง฿จ ขยัน อดทน มีระบียบ วินัย ประกอบ
อาชีพสุจริต ปຓนนิสัย ประจ าชาติ 

แ.ใ  หลักความปรง฿ส (Accountability)  หมายถึง ความปรง฿ส พอทียบเดຌวามี
ความหมาย ตรงขຌาม หรือกือบตรงขຌาม กับการทุจริต คอร์รัปชัไน ดยทีไรืไองทุจริต คอร์รัปชัไน ฿หຌมี ความหมาย฿น
ชิงลบ ละความนาสะพรึงกลัวฝงอยู ความปรง฿สปຓนค าศัพท์ทีไ฿หຌงมุม฿นชิงบวก ละ฿หຌความสน฿จ฿นชิง
สงบสุข ประชาชนขຌาถึงขຌอมูลขาวสาร เดຌสะดวกละขຌา฿จงาย ละมีกระบวนการ฿หຌประชาชนตรวจสอบความ
ถูกตຌองอยางชัดจน฿นการนีๅ พืไอปຓน สิริมงคลกบุคลากรทีไปฏิบัติงาน฿หຌมีความปรง฿ส ขออัญชิญพระราช
กระสรับสัไง฿นองค์พระบาทสมดใจ พระจຌาอยูหัว ภูมิพลอดุลยดชมหาราช ทีไเดຌทรงมีพระราช 

       กระสรับสัไง เดຌก ผูຌทีไมีความสุจริต ละบริสุทธิ่฿จ มຌจะมีความรูຌนຌอยกใยอมท า
ประยชน์฿หຌกสวนรวมเดຌมากกวาผูຌทีไมีความรูຌมาก ตเมมีความสุจริต เมมีความบริสุทธิ่฿จ 

แ.ไ  หลักการมีสวนรวม (Participation)  หมายถึง การ฿หຌอกาส฿หຌบุคลากรหรือผูຌมี สวน
กีไยวขຌองขຌามามีสวนรวมทางการ บริหารจัดการกีไยวกับการตัดสิน฿จ฿นรืไองตาง โ ชน ปຓนคณะกรรมการ 
คณะอนุกรรมการ ละหรือ คณะท างานดย฿หຌขຌอมูล ความคิดหใน นะน า ปรึกษา รวมวางผนละรวมปฏิบัติ 

แ.5  หลักความรับผิดชอบ (Responsibility )  หมายถึง การตระหนัก฿นสิทธิละหนຌาทีไ 
ความส านึก฿นความรับผิดชอบตอสังคม การ฿ส฿จปัญหาการบริหารจัดการ การกระตือรือรຌน฿นการกຌปัญหา ละ
คารพ฿นความคิดหในทีไตกตาง รวมทัๅงความกลຌาทีไจะยอมรับผลดีละผลสียจากกระท าของตนอง 

-37- 
 

แ.ๆ  หลักความคุຌมคา (Cost – effectiveness or Economy)  หมายถึง การบริหาร
จัดการละ฿ชຌทรัพยากรทีไมีจ ากัด พืไอ฿หຌกิดประยชน์สูงสุดกสวนรวม ดยรณรงค์฿หຌบุคลากรมีความประหยัด 
฿ชຌวัสดุอุปกรณ์อยางคุຌมคา ละรักษาทรัพยากรธรรมชาติ฿หຌสมบูรณ์ยัไงยืน 

2.  ปຓนกลเก฿นการตรวจสอบ฿หຌการบริหารงาน฿นทุกระดับ  ระบบการมืองการปกครองมี
ความปรง฿ส  มีความปຓนธรรมสามารถตรวจสอบเดຌ   

ใ.  พัฒนานักการมืองละจຌาหนຌาทีไของรัฐ฿หຌมีคุณภาพ  คุณธรรม  ละปลูกฝัง฿หຌประชาชน
คารพสิทธิละหนຌาทีไของตนอง 

ไ.  ฿หຌความรูຌความขຌา฿จ฿นระบบการมืองตามทีไบัญญัติภาย฿ตຌรัฐธรรมนูญ 
5.  สริมสรຌางความขຌมขใง฿นกระบวนการละวิถีประชาธิปเตย   
ๆ.  สงสริมสนับสนุน฿หຌพนักงานมีการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ 

ครงสรຌางพืๅนฐานครบครนั 
แ.  พัฒนาปรับปรุงครงสรຌางพืๅนฐาน  สาธารณูปภค  ละสาธารณูปการ฿หຌอืๅอละสอดคลຌอง

กับการขยายตัวทางดຌานศรษฐกิจ  ตามตละพืๅนทีไอยางมีประสิทธิภาพละเมมีผลกระทบกับสิไงวดลຌอมละภูมิทัศน์ 
โ.  พัฒนาการคมนาคมทีไปຓนจุดชืไอมตอกับต าบลอืไน 
ใ.  พัฒนาปรับปรุงครงสรຌางพืๅนฐาน  สาธารณูปภค  ละสาธารณูปการ฿หຌพียงพอ  กระจาย

ทุกหมูบຌานละมีคุณภาพทาทียมกัน 

สภาพวดลຌอมนาอยู 



แ.  จัดการ  บ ารุงรักษา  ทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม  ดย อบต. รวมมือกับชุมชน  
พืไอ฿หຌกิดความยัไงยืนสามารถท า฿หຌคนอยูรวมกับธรรมชาติเดຌอยางสมดุล 

โ.  การก าจัดมูลฝอย  สิไงปฏิกูล  ละนๅ าสีย 
3.  ฿หຌมีการรักษาความสะอาดละความปຓนระบียบรียบรຌอย฿นชุมชน 
ไ.  ปรับปรุงภูมิทัศน์  พัฒนาสองขຌางทาง฿หຌสวยงาม   
5.  สนับสนุนครงการพระราชสาวนีย์   ดยกระตุຌน฿หຌประชาชนมีจิตส านึก฿นการบริหาร

ทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอมอยางสมไ าสมอ 

มุงสูคุณภาพชีวิตทีไดี 
แ.  สงสริมการศึกษากรงรียน  ดຌานการบริหารการศึกษา  วัสดุอุปกรณ์การรียนการ

สอน  อาหารกลางวัน  อาหารสริม ินมี  
2.  พัฒนาศูนยพัฒนาดใกลใก฿หมีความพรอมกอนขาสูระดับประถมศึกษา 

3.  สงสริมสนับสนุนสวัสดิการ฿หຌก  ผูຌสูงอายุ  ผูຌพิการ  ดใก  สตรี  ผูຌดຌอยอกาส 
4.  สงสริมความขຌมขใงของประชาชน฿นการพัฒนาสถาบันครอบครัว 
5.  จัดขงขันกีฬาประจ าปของ อบต.  พืไอ฿หຌยาวชนละประชาชนมีสุขภาพอนามัยขใงรง  

ลดปัญหาการติดยาสพติด 
ๆ.  สนับสนุน฿หຌมีสถานทีไออกก าลังกาย 
7.  สนับสนุนวัสดุการกีฬา฿หຌกับประชาชนทุกหมูบຌาน 
่.  สงสริมสนับสนุนการ฿หຌบริการสาธารณสุขขัๅนพืๅนฐานกประชาชน 
้.  สงสริมละอนุรักษ์ศิลปวฒันธรรมประพณี฿นทຌองถิไน  มกีารจัดงานประพณีพืไออนุรักษ์

ประพณี  วัฒนธรรมอันดีงาม฿หຌคงอยูคูกับประชาชน 
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โ.โ  พันธกิจ 

       พันธกิจทีไ  แ  สงสริมการประกอบอาชีพ   
       พันธกิจทีไ  โ  ฿หຌมีละสงสริมสถาบันกลุมกษตรกร 

        พันธกิจทีไ  ใ  บ ารุงละสงสริมการประกอบอาชีพของราษฎร์ 
        พันธกิจทีไ  ไ  รักษาความสะอาดของถนน  ทางนๅ า  ทางดินละทีไสาธารณะ 

       พันธกิจทีไ  5  คุຌมครองดูลละบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม   

       พันธกิจทีไ  ๆ  จัด฿หຌมีละบ ารุงรักษาทางนๅ าละทางบก 

       พันธกิจทีไ  ็  จัด฿หຌมีละบ ารุงเฟฟງาหรือสงสวาง   
       พันธกิจทีไ  ่  ฿หຌมีละบ ารุงรักษาทางระบายนๅ า 
       พันธกิจทีไ  ้  ฿หຌมีนๅ าพืไอการอุปภค-บริภค 

        พันธกิจทีไ  แเ รักษาวัฒนธรรมประพณีทຌองถิไน 

       พันธกิจทีไ  แแ การจัดวางระบบการจราจรละผังมือง   



       พันธกิจทีไ  แโ จัด฿หຌมีระบบขาวสารขຌอมูลถึงประชาชน 

 พัฒนาการมีสวนรวมของประชาชน฿นการบริหารจัดการทຌองถิไน  ละสริมสรຌางการบริหารจัดการทีไดี 
ขององค์กรตามหลักธรรมาภิบาล 

โ.ใ จุดมุงหมายพืไอการพัฒนาทຌองถิไน 
แ.  ประชาชนมีความปຓนอยูทีไดีมีความสุข  ละมีรายเดຌพิไมขึๅน 
โ.  สิไงวดลຌอมสะอาดเรຌมลพิษ  มีการจัดการทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม  ละมีการ 

ทองทีไยวชิงอนุรักษ ์
ใ.  การคมนาคมสะดวกขึๅน ระบบสาธารณูปภค ละสาธารณูปการตาง โ อยางทัไวถึงละพียงพอ 
ไ.  ประชาชนรางกายขใงรง  ปราศจากรคภัย 
5.  สืบทอดวัฒนธรรมประพณีทຌองถิไนละภูมิปัญญาทຌองถิไน฿หຌคงอยูสืบเป 
ๆ.  องค์กรมีการบริหารงานบบบูรณาการ  มีความปรง฿ส  ประชาชนมีสวนรวม  ตามหลักการ

บริหารจัดการบຌานมืองทีได ี

 

 

 

 

 

 

-ใ้- 

ตารางทีไ  แโ  สดงยุทธศาสตร์การพัฒนาละนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารสวนต าบลรงหีบ 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา นวทางการพัฒนา 

1. การพัฒนาดຌานครงสรຌางพืๅนฐาน แ.แ นวทางการพัฒนาการคมนาคมละการขนสง   
แ.โ นวทางการพัฒนาสาธารณูปภค  ละสาธารณูปการ 
แ.ใ นวทางการจัดท าผังมืองละผังมืองรวม 

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

 

โ.แ นวทางการพัฒนาสงสริม  สนับสนุนการปງองกัน  กຌเขปัญหา
สังคม  การชวยหลือละการจัดสวัสดิการสังคม   
โ.โ นวทางการพัฒนาสงสริม สนับสนุนการศึกษา การกีฬาละ
นันทนาการ 
โ.ใ นวทางการสงสริมสนับสนุนกิจการสาธารณสุข 
โ.ไ นวทางการสนับสนุนละสงสริมความขຌมขใง฿นการบ ารุงรักษา 
ศิลปะ วัฒนธรรม ประพณี ละภูมิปัญญาทຌองถิไน 

ใ. การพัฒนาดຌานการจัดระบียบ
ชุมชน/สังคม  ละการรักษาความ
สงบรียบรຌอย 
 

ใ.แ นวทางการบริหารจัดการการปງองกัน  บรรทาสาธารณภัย  การ
รักษาความสงบรียบรຌอย ความปลอดภัย฿นชีวิตละทรัพย์สินของ
ประชาชน 
ใ.โ นวทางการสงสริมสนับสนุนการปງองกัน กຌเข ปัญหายาสพติด 



ตลอดจนฟຕนฟูผูຌติดยาสพติด 
 

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

 

ไ.แ นวทางการพัฒนาสงสริมทักษะความรูຌ  การพัฒนาอาชีพ  
กษตรกรรม การลงทุน พาณิชยกรรม การบริการพืไอสรຌางงาน สรຌาง
อาชีพ สรຌางรายเดຌ฿หຌกับประชาชน  
ไ.โ นวทางการคุຌมครองสงสริมละพัฒนาคุณภาพชีวิตผูຌ฿ชຌรงงาน 
4.3 นวทางการสรຌางกระบวนการมีสวนรวมของทุกภาคสวน฿นการ
พัฒนา ละบริหารการกษตร ละขับคลืไอน฿หຌบังกิดผล฿นทางปฏิบัติ
ดยยึดหลักปรัชญาศรษฐกิจพอพียง 

5. การพัฒนาดຌานการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ  ละสิไงวดลຌอม 

5.แ นวทางการอนุรักษ์  ฟຕนฟูทรัพยากรธรรมชาติ  ละสิไงวดลຌอม 
5.โ นวทางการบริหารจัดการละรักษาความสมดุลของระบบนิวศน์   
ใ นๅ า 
5.ใ นวทางการบริหารจัดการขยะมูลฝอย  สิไงปฏิกูล  ละนๅ าสีย 

ๆ. การพัฒนาดຌานการบริหารกิจการ
บຌานมืองละสังคมทีไดี 
 

ๆ.แ นวทางการพัฒนาสริมสรຌางความสามัคคี  ทิดทูน พิทักษ์ รักษา
สถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์   
ๆ.โ นวทางการพัฒนาสงสริมการมีสวนรวมของประชาชน฿นการ
พัฒนาทຌองถิไน 
ๆ.ใ นวทางการพัฒนาความรูຌความขຌา฿จละการมีสวนรวมของ
ประชาชนกีไยวกับการมืองการปกครองตามระบอบประชาธิปเตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงปຓนประมุข 
ๆ.ไ นวทางการพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กร 
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ใ.  นยบายการพัฒนาของผูຌบริหารองค์การบริหารสวนต าบลรงหีบ 

นายวชยันต์   คงประชา  เดຌรับลือกตัๅงปຓนนายกองค์การบริหารสวนต าบลรงหีบ  ฿นการ
ลือกตัๅงมืไอวันทีไ  แใ  ตุลาคม  โ55ๆ  ละคณะกรรมการการลือกตัๅงเดຌประกาศรับรองผลการ
ลือกตัๅง  มืไอวันทีไ  ๆ  พฤศจิกายน  โ55ๆ  ละเดຌถลงนยบายการบริหารเวຌ  ดังนีๅ 

 ิ1ี  นยบายดຌานครงสรຌางพืๅนฐาน 
        ด านินการพัฒนาปรับปรุงดຌานครงสรຌางพืๅนฐาน฿หຌสอดคลຌองกับการขยายตัวทางดຌาน
ศรษฐกิจ  ตามตละพืๅนทีไอยางมีประสิทธิภาพ  ชน  การพัฒนา฿หຌปຓนถนนปลอดฝุຆนทุกสຌนทาง  พัฒนา
ระบบสาธารณะ   
        (1.1)  สงสริมการพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐานครือขายคมนาคมขนสง  บนพืๅนฐานของ
การกืๅอหนุนการผลิตละความสะดวกรวดรใวของประชาชน 
        ิแ.โี  พัฒนาครงสรຌางพืๅนฐาน  พืไอคุณภาพชีวิตทีไดีของประชาชน 
        ิแ.ใี  พัฒนาหลงนๅ า  พืไอการอุปภคบริภค  ละพืไอการกษตร฿หຌทัไวถึงละ
พียงพอ  

ิโี  นยบายดຌานการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม 
        ด านินการสงสริม฿หຌทຌองถิไนปຓนศูนย์กลางของการพัฒนาละรียนรูຌ  สงสริมสนับสนุน
งบประมาณ฿หຌกับศูนย์พัฒนาดใกลใกละการศึกษา฿นขต อบต. ปลูกฝังวัฒนธรรมทีไดี  นิยมเทย  คารพ
ผูຌสูงอายุ  สงสริมภูมิปัญญาทຌองถิไน 
        ิโ.แี  สนับสนุนการปฏิรูปการศึกษาตามจตนารมณ์หงพระราชบัญญัติการศึกษา
หงชาติอันมีปรัชญาพัฒนามนุษย์฿หຌมีความสมบูรณ์ทัๅงทางดຌานสติปัญญา  คุณธรรม  จริยธรรมละวัฒนธรรม
฿นการด ารงชีวิต  รวมทัๅงการขยายอกาสทางการศึกษาตามภารกิจการถายอน 
        ิโ.โี ส ง สริมชุมชนทຌองถิไน ฿นการอนุรักษ์   ฟຕน ฟูประพณี   ภูมิปัญญาละ
ศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม   
        ิโ.ใี  พัฒนาหลงวัฒนธรรม  ศิลปวัตถุละบราณสถาน฿หຌปຓนหลงรียนรูຌ 

 ิใี  นยบายดຌานศรษฐกิจ 
        ด านินการสนับสนุนการพัฒนาดຌานการกษตร  ดย฿ชຌศรษฐกิจพอพียงปຓนพืๅนฐาน  
สงสริม฿หຌมีการปรรูปผลิตภัณฑ์ทางดຌานการกษตร  สงสริมการกษตรอยางยัไงยืน  สงสริมอาชีพละพิไม
รายเดຌ฿หຌกับประชาชน  สงสริม฿หຌกับผูຌน า   จัดการศึกษาอบรมดูงานพืไอพิไมทักษะ฿นการพัฒนาดຌาน
การกษตร฿หຌขຌมขใง 
        (3.1)  สงสริมการสรຌางอาชีพละสรຌางรายเดຌ฿หຌกับครอบครัวละชุมชนทุกระดับตาม
นวพระราชด าริละศักยภาพของชุมชน 
        ิใ.โี  สนับสนุน฿หຌมีการจัดตัๅงตลาดกลางหรือศูนย์จ าหนายสินคຌารຌานคຌาชุมชน  สินคຌา
กษตรกร  สินคຌาหนึไงต าบลหนึไงผลิตภัณฑ์ 
        ิใ.ใี  สงสริมผลิตภัณฑ์กษตรละกษตรอุตสาหกรรม 
        ิใ.ไี  สงสริมผลิตภัณฑ์สินคຌาภูมิปัญญาทຌองถิไน  พืไอพิไมทักษะการผลิตสินคຌาของ
ต าบลรงหีบ 
        ิใ.5ี  สงสริมการท ากษตรผสมผสานละกษตรอินทรีย์  รวมทัๅงกระบวนการรียนรูຌ
กกษตรกร  สริมสรຌางความรูຌความขຌา฿จดຌานวิชาการละทคนลยีทางการกษตร 

 



-ไแ- 
 ิไี  นยบายดຌานสังคม 

        ด านินการดຌานการปງองกันรักษาสุขภาพอนามัยของประชาชน  สงสริมความรูຌความ
ขຌา฿จถึงพิษภัยยาสพติด  ละลดปัญหาการติดยาสพติด  ดูลชวยหลือผูຌสูงอายุ  คนพิการละผูຌยากเรຌ  
สงสริมบริการสาธารณสุขขัๅนพืๅนฐานกประชาชน  สงสริมความขຌมขใงของประชาชน฿นการพัฒนา
ครอบครัว   
        ิไ.แี  สนับสนุนงานดຌานการปງองกันละกຌเขปัญหายาสพติดทุกรูปบบ 
        (4.2)  สงสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน฿หຌมีความปลอดภัย฿นชีวิตละทรัพย์สินดย
ประชาชนมีสวนรวม 
        ิไ.ใี  สนับสนุนการด านินงานดຌานสาธารณสุขมูลฐาน  สรຌางสุขภาวะทีไดีกประชาชน
ดย฿หຌชุมชนมีสวนรวม฿นการด านินงาน 
        ิไ.ไี  สนับสนุนการสงสริมงานสาธารณสุขตามนยบายรัฐบาลละภารกิจถายอน 
        ิไ.5ี  สงสริมกิจกรรมกีฬาชุมชนละยาวชนทุกระดับ 
        ิไ.ๆี  สงสริม฿หຌมีสถานทีไส าหรับการออกก าลังกาย  ละสถานทีไส าหรับการขงขัน
กีฬากยาวชนละประชาชนทัไวเป 
  ิ5ี  นยบายดຌานทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม 
           ด านินการดຌานบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม  ด านินการพัฒนา
หลงนๅ า  ดยขุดลอกคลองทีได านินการดยชุมชนรวมกับ อบต.  ฿หຌคงรักษาสภาพวดลຌอมทีไดี  ปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ละดูลทรัพยากรตามธรรมชาติละพัฒนาสองขຌางทาง฿หຌสวยงาม  สนับสนุนครงการตามพระราชสาวนีย์ 
        (5.1) สงสริมการสรຌางจิตส านึกของประชาชน฿นการรักษาทรัพยากรธรรมชาติละ
สิไงวดลຌอมอยางถูกวิธีละมีสวนรวม฿นการฝງาระวัง  ปງองกัน 
        ิ5.โี  สงสริมการกຌเขปัญหานๅ านาสีย฿นคูคลองละหลงนๅ าธรรมชาติ฿หຌคืนสูสภาพ
ละ฿หຌ฿ชຌประยชน์เดຌมากทีไสุด 
        ิ5.ใี  สงสริม฿หຌมีการควบคุมก าจัดมลภาวะปัญหาสิไงวดลຌอมดย฿หຌประชาชนมีสวน
รวมการควบคุมละก าจัดมลภาวะทีไมีผลตอสุขภาพอนามัยละคุณภาพชีวิตของประชาชน 
  ิๆี  นยบายดຌานการมืองการบริหาร 
        ด านินการสนับสนุนสังคม฿หຌขຌมขใง  พัฒนาระบบการมืองการปกครอง฿หຌมีความ
ปรง฿ส   มีความปຓนธรรมสามารถตรวจสอบเดຌ  สริมสรຌางสรຌางความขຌมขใงพัฒนากระบวนการละวิถี
ประชาธิปเตย  ปรับปรุงพนักงาน฿หຌมีการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพละปรง฿ส  ปรับปรุงการบริหารงาน
฿หຌกับประชาชน 
        ิๆ.แี  สนับสนุนการด านินงานตามนยบายของรัฐบาล  ดยการประสานนยบายละ
งบประมาณของรัฐบาล฿นการพัฒนาต าบลรงหีบ฿หຌกิดประยชน์สูงสุด 
        ิๆ.โี  ประสานงาน฿หຌความรวมมือกับหนวยราชการละองค์กรปกครองสวนทຌองถิไนทุก
ระดับ 
        ิๆ.ใี  สงสริมการมีสวนรวมของประชาชนหรือประชาคม฿นการบริการงานพืไอ฿หຌมีการ
พัฒนาอยางปຓนระบบละยัไงยืน 
        ิๆ.ไี  พัฒนาบุคลากรทุกระดับ฿หຌมีการรียนรูຌอยางตอนืไองละสริมสรຌางคุณธรรม
จริยธรรมของขຌาราชการตลอดจนประชาชน฿นทຌองถิไน 
        ิๆ.5ี  ฿ชຌหลักธรรมาภิบาล฿นการบริหารจัดการ  พืไอ฿หຌองค์กรปกครองสวนทຌองถิไนมี
ความปรง฿สตรวจสอบเดຌละประชาชนเดຌรับประยชน์สูงสุด 
        ิๆ.ๆี  พัฒนาบุคลากรพนักงานขຌาราชการ  ฿หຌมีทัศนคติทีไอืๅอตอการบริการประชาชน 



-ไโ- 
 

       ใ.แ  ปัจจัยละสถานการณ์การปลีไยนปลงทีไมีผลตอการพัฒนา 

               ผลการวิคราะห์ปัญหาละความตຌองการของประชาชน฿นองค์การบริหารสวนต าบลรงหีบ   
     ปัญหาละความตຌองการพัฒนาของประชาชนตามประดในการพัฒนาขององค์การบริหารสวน
ต าบลรงหีบ  ดยท าการวิคราะห์ปัญหาละความตຌองการพัฒนาของประชาชน฿นพืๅนทีไ  ซึไงน าขຌอมูลจากการ
จัดวทีประชาคม  ขຌอมูลความจ าปຓนพืๅนฐาน ิจปฐ.ี ละผนชุมชน  มาประกอบการวิคราะห์ปัญหาละ
ความตຌองการพัฒนาของประชาชน  รายละอียดปรากฏตามตารางทีไ  แใ  
 

ตารางทีไ แใ สดงผลการวิคราะห์ปัญหาละความตຌองการของประชาชน฿นองค์การบริหารสวนต าบลรงหีบ 
 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา 

สภาพปัญหา พืๅนทีไปງาหมาย นวนຌม฿นอนาคต 

1. ดຌานครงสรຌาง
พืๅนฐาน   

แ. สຌนทางการคมนาคมเม
สะดวก   การล าลียงผลการ
ผลิตทางการกษตรเมพียงพอ
ท า฿หຌการล าลียงผลผลิตเม
สะดวกลาชຌา 
 

 

 

 

  

- ถนนอสฟลัท์ติกคอนกรีต  
 ครอบคลุมพืๅนทีไต าบลรง
หีบ จ านวน ้ หมูบຌาน  
- ถนนอสฟัลท์ติกคอนก
รีต  
 ครอบคลุมพืๅนทีไต าบลบาง
กุຌง  จ านวน  ็  หมูบຌาน 
- ทางดินทຌา คสล. ทุก
หมูบຌาน 
- ถนนภาย฿นหมูบຌานทุก
หมูบຌาน   

- การกษตรยังปຓน
พืๅนฐานหลักทาง 
ศรษฐกิจของประทศ ซึไง
หากระบบศรษฐกิจระดับ
รากหญຌามีความขใงกรง
จะสงผล฿หຌศรษฐกิจของ
ประทศขใงกรง 
- การพัฒนาระบบขนสง
การล าลียงผลผลิตจะ
ชวย฿หຌ ผลผลิตออกสู
ตลาดเดຌอยางสะดวก 
รวดรใว ละทันตอความ
ตຌองการของผูຌบริภค 
 

โ. สຌนทางการคมนาคมระหวาง
หมูบຌานหรือระหวางสถานทีไ
ราชการทีไส าคัญเมสะดวก฿นการ
ติดตอพืไอรับบริการจาก
หนวยงานนัๅนโ   
 

- การกอสรຌางสะพาน 
คสล. ชืไอมตอถนน฿น
หมูบຌานละชืไอมตอ
ระหวางต าบล 

 

 

 

การกระจายอ านาจ฿หຌก
องค์กรปกครองสวน
ทຌองถิไนท า฿หຌทຌองถิไนปຓน
หนวยราชการทีไอยู฿กลຌชิด
กับประชาชนมากยิไงขึๅน  
ประชาชนจะมารับบริการ
มากขึๅน จ าปຓนอยางยิไงทีไ
ตຌองพัฒนาสຌนทางการ
คมนาคม฿หຌมีความ
สะดวก 
 

 
 
 

 



-ไใ- 
ตารางทีไ แใ สดงผลการวิคราะห์ปัญหาละความตຌองการของประชาชน฿นองคก์ารบริหารสวนต าบลรงหีบิตอี 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา สภาพปัญหา พืๅนทีไปງาหมาย นวนຌม฿นอนาคต 

1. ดຌานครงสรຌางพืๅนฐาน   3. เมมีปງายบอกทาง/บอกขต/ชืไอ
ถนน บริวณถนน  ท า฿หຌการ
ดินทางเมสะดวก  ลาชຌา  ละ
หลงทาง 

บริวณถนนทุกสาย฿น
พืๅนทีไ อบต.รงหีบ 

การพัฒนาระบบจราจรจะชวย
฿หຌประชาชนดินทาง  สะดวก 
รวดรใว  ทันตอความตຌองการ   
มีความปลอดภัย  ละลด
อุบัติหตเุดຌระดับหนึไง 4. เมมีปງายสัญญาณจราจร ชน 

กระจกจราจร เฟกระพรบิ
สัญญาณจราจร  บริวณทางยก 
ทางคຌง ทีไอันตราย  ปຓนหตุ฿หຌ
กิดอุบัติหตุ  ละเมมีความ
ปลอดภัย 

ถนนทุกสຌนบริวณ 
จุดสีไยงอันตราย 

5. เฟฟງาสาธารณะรายทางเม
พียงพอ  ส าหรับจุดทีไมคีวาม
จ าปຓนตຌองติดตัๅง 

ถนนภาย฿นหมูบຌาน 
 

ปัญหาความเมปลอดภยั฿นชีวิต
ละทรัพย์สินนับวันยิไงรุนรงขึๅน  
การติดตัๅงเฟฟງาสาธารณะจะ
สามารถลดปญัหาเดຌระดับหนึไง ๆ.เฟฟງาสาธารณะรายทางทีไติดตัๅง

กิดการช ารดุ 
ทุกหมูบຌาน  

 

โ. ดຌานการสงสรมิ
คุณภาพชีวิต  การศึกษา 
ศิลปะ  การกฬีา 
วัฒนธรรม ประพณี ภูมิ
ปัญญาทຌองถิไน 

1. การศึกษา฿นระดับกอนวัยรียน 
ขาดสืไอละอุปกรณ์การรียนทีไ
ทันสมัย  ละหมาะสมกับการ
พัฒนาการ฿นวัยนีๅ 

ศูนย์พัฒนาดใกลใก  
อบต.รงหีบ ิโ ศูนย์  

ร.ร.วัดกตุฯ ุ รร.วัดตรฯี 
 
 

สืไอละอุปกรณ์การรียนรูຌปຓน 
สิไงทีไจ าปຓนละส าคญัตอ
พัฒนาการรียนรูຌของดใก  
วาจะมีความรูຌกຌาวเกล  ทาทัน
ตอลกพียง฿ด 

2. เมมีหຌองสมดุประจ าหมูบຌาน
บริการประชาชน  ปຓนการขาด
หลงรียนรูຌทีไส าคัญ฿นพืๅนทีไ  ท า
฿หຌยังมีความรูຌทีไลຌาหลัง เมทัน
หตุการณ์บຌานมือง 

ทุกหมูบຌาน 
 

การศึกษาเมมีทีไสิๅนสุด  หຌองสมดุ
ประชาชน  จะปຓนอีกนวทาง
หนึไง฿นการสรຌางกระบวนการคดิ
ละการรียนรูຌ฿นชุมชน  ท า฿หຌ
กิดการคຌนพบศักยภาพของ
ตนอง  

ใ. ขาดการสงสริมการลนกีฬา
ของยาวชน  ประชาชน  ภาย฿น
ต าบล 

ทุกหมูบຌาน 
 

การกีฬาจะพัฒนาขຌาสูระบบ
อาชีพมากขึๅน  การลนกีฬา฿น
อนาคตจะสามารถยึดปຓนอาชีพ
เดຌหรือ  การกีฬาจะสามารถ
สรຌางสุขภาพทีไดี฿หຌกิดขึๅนเดຌ  จึง
สมควรทีไจะมีการสนับสนุนการ
ลนกีฬา฿นทุกรูปบบ 

4. ประชาชนยังขาดความรูຌละ
ความขຌา฿จ฿นการปງองกันรค
ระบาดรคติดตอตางโ ท า฿หຌยาก
กการปງองกัน 

ทุกหมูบຌาน 
 

ความจรญิของลกท า฿หຌชีวิต 
ประจ าวันปลีไยนปลง  การ
วางผนชีวิตทีไดีจะท าอยูรอด฿น
สังคม 

5. การสืไอมศลีธรรมทางศาสนา
ของคนท า฿หຌเมมีทีไยึดหนีไยวจิต฿จ  
สงผล฿หຌกิดปัญหาสังคมหลาย
รืไองตามมา 

ทุกหมูบຌาน 
 

วัตถุนิยมขຌามาครอบง าสังคม  
ท า฿หຌกิดความวุนวาย฿นสังคม  
สมควรทีไจะสงสรมิ฿หຌกิด
ศีลธรรมดย฿ชຌ  ศาสนาปຓน
ครืไองยึดหนีไยว  จิต฿จ 



-ไไ- 
 

ตารางทีไ แใ สดงผลการวิคราะห์ปัญหาละความตຌองการของประชาชน฿นองคก์ารบริหารสวนต าบลรงหีบ ิตอี 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา สภาพปัญหา 
พืๅนทีไ

ปງาหมาย 
นวนຌม฿นอนาคต 

ใ. ดຌานการจัดระบียบชุมชน/
สังคม  ละการรักษาความ
สงบรียบรຌอย  ิของ อบต.ี 

1. ประชาชนขาดความสน฿จ  ฿นดຌาน
การมีสวนรวม  ดຌานการมืองการ
ปกครอง  ละการบริหารหรือ
พัฒนาทຌองถิไน  ท า฿หຌการด านินการ
ปຓนพียงการกຌเขปัญหาของบุคคล
บางกลุม 

ทุกหมูบຌาน 
 
 
 

การพัฒนาละการกຌปัญหาหรือ
การวางผนก าหนดทศิทาง การ
พัฒนาทຌองถิไน฿นอนาคต จ าปຓน
อยางยิไงทีไตຌองอาศัยความรวมมือ
จากทุกฝຆาย 

โ. การตรียมความพรຌอมดຌานการ
ปງองกันละการบรรทาสาธารณภยั
ขาดความชัดจน  ตอนืไอง เมสามารถ
ปງองกันละชวยหลือประชาชนหรือ
ผูຌประสบภยัเดຌทัน ดังนีๅ 
โ.แ ขาดวัสดุ  อุปกรณ์  ทีไจ าปຓน฿น
การปฏิบัติงานดຌานการปງองกันละ
บรรทาสาธารณภยั  ชน  
รถดับพลิง  ละอุปกรณ์ประจ าศนูย์ 
อปพร. 
โ.โ ขาดความปลอดภยั฿นทรัพยส์ิน 

ทุกหมูบຌาน  
 

การมีทคนลยีทีไจรญิกຌาวหนຌา 
มีผลกับอัตราการกิดอุบตัิหตุทีไ
ลดลง 
 
 
 
 

ไ. ดຌานการพัฒนาละการ
สงสริมกษตรกรรม  การ
ลงทุน  พาณิชยกรรมละ
การทองทีไยว 

ไ.แ  พืๅนทีไดยรวมของชุมชนปຓน
พืๅนทีไกษตรกรรม  ประชาชนสวน
฿หญประกอบอาชีพทางการกษตร 

ทุกหมูบຌาน ปຓนสวนกษตรนวทฤษฎี฿หม
ทีไมาการน าความรูຌทางกษตร
ขຌามาพัฒนา฿นการประกอบ
อาชีพกษตรของประชาชน฿น
พืๅนทีไ  

4.2  ประชาชน฿นพืๅนทีไขาดความรูຌ
ความขຌา฿จ฿นการพัฒนาผลผลติทาง
ทางการกษตร฿หຌมคีุณภาพละ
รสชาติ  ทีไหวาน  อรอย  ตรงตาม
ความตຌองการของกลุมผูຌบริภค   

ทุกหมูบຌาน ผลผลติทางกษตรเดຌรับการ
พัฒนา  มีคุณภาพปຓนทีไยอมรับ
ของผูຌบริภค  ปลอดสารคมี  

4.3  นืไองจากปัจจุบันเดຌมีการ
สงสริมการทองทีไยวชิงอนุรักษ์  
ละนืไองจากพืๅนทีไสวน฿หญปຓนพืๅนทีไ
ทีไมีมนๅ าล าคลองลຌอมรอบ  
หมาะสมทีไจะปຓนหลงทองทีไยวชิง
อนุรักษ์ดยมาก  ละเดຌกดิการ
กอสรຌางอมสตย์  บຌานพัก฿หຌบริการ
กนักทองทีไยว  ตยังขาดการ
จัดการดຌานการตลอดทีได ี

ทุกหมูบຌาน ปຓนหลงทองทีไยวชิงนิวศน ์
กิดการสรຌางงาน  สรຌางอาชีพ  
สรຌางรายเดຌ 



-ไ5- 
ตารางทีไ แใ สดงผลการวิคราะห์ปญัหาละความตຌองการของประชาชน฿นองค์การบรหิารสวนต าบลรงหีบ    ิ ตอี 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา สภาพปัญหา 
พืๅนทีไ

ปງาหมาย 
นวนຌม฿นอนาคต 

5. ดຌานการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ  ละ
สิไงวดลຌอม 

แ. ขยะละสิไงปฏิกูล ถือวาปຓนสิไงทีไ
ก าลังจะสรຌางปัญหา฿หຌกับสังคม
ชนบท  หากเมมีการวางผนทีไดีจะ
กลายปຓนปญัหาทีไยากจะกຌเข 

ทุกหมูบຌาน 
 

ควรจะมีการสรຌางระบบบริหาร
จัดการการก าจัดขยะอยางถูกวิธี
ดຌวยชุมชนดยชุมชน ดยเม
กอ฿หຌกิดมลพิษตอสิไงวดลຌอม  
นืไองจากนับวันปริมาณขยะทีไ
ก าจัดยาก  ขยะมีมลพิษจะยิไงมาก
ขึๅน 

โ. ขยะละวัชพืชทางล าคลองท า฿หຌ
การสญัจรเมสะดวก  ภูมิทัศน์เม
สวยงาม  เมสะอาด 

ทุกหมูบຌาน 
 

ควรมีการจัดกใบขยะละก าจัด
วัชพืชทางล าคลองอยางตอนืไอง  
พืไอลดมลพิษทางนๅ าละการ฿ชຌ
อุปภค 

ใ. ขาดจิตส านึก  ความตระหนักฝງา
ระวังละปງองกัน  บ าบัดฟຕนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม 

ทุกหมูบຌาน 
 

การสงสริม  สนับสนุน  การมี
สวนรวมของประชาชน฿นการ
ดูล  รักษา  ฟຕนฟู  ทรัพยากร 
ธรรมชาติละสิไงวดลຌอมปຓนสิไง
ส าคัญตอชุมชนละประทศ ชาต ิ 
ละลก 

ไ. ภูมิทัศน์บริวณถนนสายหลัก฿น
พืๅนทีไเมสวยงาม 

ทุกหมูบຌาน 
 

ภูมิทัศน์ทีไสวยงาม  สะอาด  
ละหรือสิไงวดลຌอมทีไดี  สดง
ความปຓนอัตลักษณ์ของทຌองถิไน    

ๆ. ดຌานการบริหารกิจการ
บຌานมืองละสังคมทีไดี 
 
 
 

 
 
 

 
 

แ. สถานทีไตัๅงศูนย์ขຌอมูลขาวสารของ 
อบต.รงหีบ มีวัสดุ  อุปกรณ์  เมพียงพอ
ตอการ฿หຌ บริการประชาชน  ดังนีๅ 
แ.แ สถานทีไเมสะดวกตอการ฿หຌบริการ
ประชาชน  ชน ทีไนัไง ตຍะ กຌาอีๅ   
แ.โ เมมีคอมพิวตอร์฿หຌบริการระบบ 
Internet ส าหรับศูนย์ขຌอมูลขาวสารฯ  
ละเมมีการจัดสถานทีไทีไปຓนมุมส าหรับ
฿หຌบริการประชาชน฿ชຌระบบ Internet ปຓน
การฉพาะ 

อบต.รงหีบ การบริการทีไดีขององค์กรปຓนสิไง
ทีไพึงปารถนาของผูຌรับบริการ 
ดังนัๅน  ตຌองมีการพัฒนาระบบ
การบริหารงานพืไออ านวยความ
สะดวกกับผูຌรับบริการ  อยาง
ทัไวถึง 

โ. การประชาสัมพันธข์ຌอมูลขาวสารเม
ทัไวถึง  ประชาชนขาดการรับรูຌขຌอมูล
ขาวสารทีไส าคัญละบริการทีไดี  ดงันีๅ 
โ.แ เมมีการพัฒนาระบบสียงตาม
สาย฿หຌครอบคลุมทุกหมูบຌาน   
โ.โ ขาดปງายประชาสัมพันธ์ประจ า
หมูบຌาน 

ทุกหมูบຌาน 
 

การพัฒนาระบบสียงตามสาย
ละปງายประชาสัมพันธ์ประจ า
หมูบຌาน  ปຓนสืไอทีไส าคัญ฿นการ
฿หຌขຌอมูลขาวสารตอประชาชน 

3. วัสดุ  อุปกรณ์ส านักงานมีเม
พียงพอตอการปฏิบัติงานของ
ขຌาราชการการหรือพนักงานสวน
ทຌองถิไน  ตຌองจัดหา฿หຌพียงพอพืไอ
การปฏิบัติงานทีไมปีระสิทธิภาพ  
รวดรใว  ละพืไอการบริหารจัดการทีไดี 

อบต.รงหีบ การมีทคนลยีทีไทันสมัยละ
พียงพอตอการปฏิบัติงาน  ปຓน
สิไงส าคญัตอการบริหารงาน  
พืไอ฿หຌกิดความสะดวก รวดรใว  
สัมฤทธ่ิผลอยางมีประสิทธิภาพ 



-ไๆ- 
ตารางทีไ  แใ   สดงผลการวิคราะห์ปญัหาละความตຌองการของประชาชน฿นองค์การบรหิารสวนต าบลรงหบี ิตอี 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา สภาพปัญหา พืๅนทีไปງาหมาย นวนຌม฿นอนาคต 

ๆ. ดຌานการบริหารกิจการ
บຌานมืองละสังคมทีไดี 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

4. ประชาชนเมขຌา฿จระบบบริหาร 
งานของ อบต. ท า฿หຌกิดความขຌา฿จผิด
฿นการติดตอ  ประสานงาน  
อยูบอยครัๅง 

ทุกหมูบຌาน 
 
 

อบต. ปຓนหนวยงานทีไ฿กลຌชิดกับ
ประชาชน  ละนับวันภารกิจจะพิไม
มากขึๅน  ดังนัๅนการสรຌางความขຌา฿จ
กับประชาชนจึงปຓนสิไงส าคัญตอการ
บริหารจัดการทีไดี 

5. ขຌาราชการหรือพนักงานสวนทຌองถิไน  
ตຌองปรับปรุงกระบวนการท างาน  ฿หຌ
สามารถตอบสนองความตຌองการของ
ประชาชนเดຌดีทีไสุด  

พนักงานสวนต าบล 
ลูกจຌางประจ า  ละ
พนักงานจຌาง  ทุกคน 

การบริการทีไดีขององค์กรปຓนสิไงทีไพึง
ปารถนาของผูຌรับบริการ ดังนัๅน 
ขຌาราชการ  ลูกจຌางประจ า ละ
พนักงานผูຌปฏิบัติงานตຌองมีจิตส านึก฿น
การ฿หຌบริการทีไดี 

6. ระบบบริหารจัดการของภาครัฐมี
กฎระบียบทีไยุงยาก ท า฿หຌการ
฿หຌบริการประชาชนยังขาดความ
คลองตัว ละมีขัๅนตอนมาก 

พนักงานสวนต าบล 
ลูกจຌางประจ า  ละ
พนักงานจຌาง  ทุกคน 

การอธิบายละการประชาสัมพันธ์ 
การท าความขຌา฿จ฿หຌกับประชาชน 
฿นพืๅนทีไเดຌทราบถึงบทบาทละวิธี 
การบริหารงาน วิธีการท างาน ของ
ระบบราชการจะท า฿หຌประชาชน
ขຌา฿จวิธีการบริหารงานมากขึๅน 

 

3.2   ผลการวิคราะห์ศักยภาพพืไอประมินสถานภาพการพัฒนา฿นปัจจุบันละอกาสการพัฒนา฿นอนาคต
ขององค์การบริหารสวนต าบลรงหีบ   

       องคการบริหารสวนต าบลรงหีบเดสรุปสถานการณการพัฒนา฿นรอบปทีไผานมาดย฿ชทคนิค การ           
วิคราะหตามหลัก  SWOT   ANALYSIS  ิการวิคราะห์ จุดขใง จุดออน อกาสละอุปสรรค  ี รายละอียดปรากฏตามตารางทีไ  แไ 

  ตารางทีไ  แไ   สดงการวิคราะหตามหลัก  SWOT   ANALYSIS  ดยยกตละยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 

ยุทธศาสตร์ จุดขใง (STRENGTHS) จุดออน (WEEKNESSES) 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ดຌานครงสรຌางพืๅนฐาน 

-  มีการคมนาคมขนสงทีไสะดวก  มีรถ 
   ประจ าทางผานหมูบຌาน 
-  มีการปรับปรุงถนน ฿หประชาชน 
   สามารถ฿ชสัญจรเปมาเดอยางสะดวก 
-  มีการพัฒนาหลงนๅ า  ชน  การขยาย 
   ระบบประปา  การขุดลอกคูคลอง 

-  งบประมาณขององคกรปกครอง 
   สวนทองถิไนเมพียงพอตอการ 
   บริหารจัดการ 
-  การคมนาคมระหวางหมูบานเม 
   สะดวก 
 

อกาส (OPPORTUNITIES) อุปสรรค (THREATS) 

-  รัฐบาลมีนยบายจัดสรรงบประมาณ 
   ตามครงการรงดวน 
-  กรมสงสริมการปกครองทຌองถิไนมี 
   นยบายสนับสนุนงบประมาณ 
   ครงการกอสรຌางถนนปลอดฝุຆนพัฒนา 
   หลงนๅ า  ละกอสรຌางประปาหมูบຌาน 
-  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดมคีวาม 
   สอดคลຌอง 

-  การปลีไยนปลงนยบายละ 
   บุคลากรรัฐทีไกีไยวขຌอง 
-  ถนนบางสายยังเมเดຌถายอน฿หຌ  
   อบต.ปຓนจຌาของ  การซอมซม 
   หรือปรับปรุงกิดความลาชຌา 
 

 
 



-ไ็- 
 

  ตารางทีไ  แไ  สดงการวิคราะหตามหลัก  SWOT ANALYSIS ดยยกตละยุทธศาสตร์การพัฒนา ิตอี 
 

ยุทธศาสตร์ จุดขใง (STRENGTHS) จุดออน (WEEKNESSES) 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ดຌานการสงสริมคุณภาพ
ชีวิต การศึกษา ศิลปะ การ
กีฬา วัฒนธรรม ประพณี 
ภูมิปัญญาทຌองถิไน 

-  มีกองทุนชุมชนหมูบຌานละ แ ลຌานบาท 
-  มีชมรมผูຌสูงอาย ุ 
-  ผูຌบริหารมีนยบายสนบัสนุน 
   สวัสดิการ฿หຌกับ  ดใก  สตรี ผูຌสูงอายุ     
   ผูຌพิการ  ผูຌปຆวยอดส์  ละผูຌดຌอยอกาส 
-  ศูนย์พัฒนาดใกลใกมีดใกกอนวัยรียน 
   พิไมจ านวนมาก 
-  มีสถานศึกษาระดับประถม฿นพืๅนทีไ   
-  มีศูนย์รียนรูຌชุมชนต าบลรงหีบ 
-  มีการสนับสนนุอุปกรณ์กีฬา฿หຌกับ 
   หมูบຌานละสถานศึกษา 
-  มีการจัดการขงขันกีฬาประจ าป 
-  มีศูนย์พทย์ชุมชนต าบลรงหีบ 
-  มีศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน  
-  มีอาสาสมัครสาธารณสุขตละหมูบຌาน 
-  มีวัดอยู฿กลชิดชุมชนปนสถานทีไ 
   พัฒนาจิต฿จ 
-  มีการอนุรักษ์วัฒนธรรมประพณีทีไ 
   ยัไงยืนละขຌมขใง  ชน งานประพณี     
   สงกรานต์ งานประพณีลอยกระทง  
-  มีบุคลากรทีชีไยวชาญงานศิลปะ 
   ขนงตางโ 

-  งบประมาณขององคกรปกครอง 
   สวนทองถิไนเมพียงพอตอการ 
   บริหารจัดการ 
-  การจัดท าฐานขຌอมูลทางดຌานสังคม 
   เมปຓนระบบ   
-  สถานทีไออกก าลังกายละอุปกรณ์ 
   การกีฬามีนຌอยเมพียงตอความ   
   ตຌองการ 
 

อกาส (OPPORTUNITIES) อุปสรรค (THREATS) 

-  รัฐบาลมีนยบายสนับสนุนงบประมาณ
กองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี
-  รัฐบาลมนียบายจายงินบีๅยยังชีพ 
   ผูຌสูงอาย ุ
-  รัฐบาลมีนยบายครงการจดัสวัสดิการ 
   บีๅยความพิการละจัดท าบัตร 
   ประจ าตัวคนพิการอยางทัไวถงึ 
-  มีนวทางการขอรับการสนับสนุน 
   จากกองทุนสงสริมการจัดสวสัดิการ 
   สังคมจังหวัดสมุทรสงคราม 
-  การดินทางมาสถานศึกษาสะดวก 
-  ยุทธศาสตร์การพฒันาจังหวัดมีความ 
   สอดคลຌอง 
-  ยุทธศาสตร์การพฒันากรมสงสริม 
   การปกครองทຌองถิไนมีความสอดคลຌอง 

-  ประชาชนขาดความรูຌความขຌา฿จ 
   กฎระบียบกองทุนพัฒนาบทบาท 
   สตร ี
-  ประชาชนขาดความรูຌความขຌา฿จ 
   กฎระบียบการจายงนิบีๅยยงัชีพ 
-  มีการปลีไยนปลงกฎระบียบละ 
   นวทางการปฏิบัตงิาน 
-  สถานศึกษามีการพัฒนาเมตอนืไอง 
-  ภารกิจการถายอนทีไเดรับการถาย 
   อนจากหนวยงานอืไนตมิเดรับ 
   การถายอนดานงบประมาณท า 
   ฿หงบประมาณเมพียงพอตอการ   
   พัฒนาพืๅนทีไ 
-  ประชาชนมีคานยิมทีไผิด  ยึดติดกับ 
   วัตถุ การ฿ชจายกิดความฟมุฟอย 



 
-ไ่- 

 
  ตารางทีไ แไ สดงการวิคราะหตามหลัก  SWOT  ANALYSIS  ดยยกตละยุทธศาสตร์การพัฒนา ิตอี 

 

ยุทธศาสตร์ อกาส (OPPORTUNITIES) อุปสรรค (THREATS) 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ดຌานการสงสริมคุณภาพ
ชีวิต การศึกษา ศิลปะ การ
กีฬา วัฒนธรรม ประพณี 
ภูมิปัญญาทຌองถิไน 

-  ประชาชน  ภาครัฐ  ละอกชน  มีสวน 
   รวม฿นกิจกรรมของ อบต. 
-  นวทางการพัฒนามีความสอดคลຌอง 
   กับหนวยงานภาครัฐ 
-  รงพยาบาล฿นขต฿กลຌคียงสนับสนุน 
   ศูนย์พทย์ชุมชน 
-  การดินทางมาศูนย์พทย์ชุมชน 
   สะดวกสบาย  ละอยู฿กลຌชุมชน 
-  การดินทางมาวัดสะดวก 
 

 

 

ยุทธศาสตร์ จุดขใง (STRENGTHS) จุดออน (WEEKNESSES) 

ใ. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ดຌานการจัดระบียบชุมชน/
สังคม  ละการรักษาความ
สงบรียบรຌอย 

-  มีกลุมอาสาสมัครปງองกันฝຆายพลรือน 
-  มีชุดปฏิบัติการ OTOS ทีไมีความรูຌ 
   ความสามารถ 
-  มีผนปฏิบัติการ฿นการปງองกันละ
บรรทาสาธารณภัยของทຌองถิไน 
-  สนับสนุนการปງองกันละกຌเข 
   ปญัหายาสพติด 

-  งบประมาณขององคกรปกครอง 
   สวนทองถิไนเมพียงพอ ตอการ 
   บริหารจัดการ 
-  ขาดการสงสริมความรูຌความ

ขຌา฿จ฿นการจัดการสาธารณภัย
ของบุคลากร 

-  ขาดการซักซຌอมการปງองกันละ
บรรทาสาธารณภัย 

อกาส (OPPORTUNITIES) อุปสรรค (THREATS) 

-  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดมีความ 
   สอดคลຌอง 
-  ยุทธศาสตร์การพัฒนากรมสงสริม 
   การปกครองทຌองถิไนมีความสอดคลຌอง 
-  รัฐบาลมีนยบายสนับสนุนงินอุดหนุน 
   ฉพาะกิจกีไยวกับการปງองกันละ 
   ปราบปรามยาสพติด 
-  ประชาชน  ภาครัฐ  ละอกชน  
   มีสวนรวม฿นกิจกรรมของ อบต. 
 

-  ประชาชนขาดการมีสวนรวม 
   ละความรูຌความขຌา฿จถึง

บทบาทหนຌาทีไ 
 

 
 
 
 



 
-ไ้- 

 
  ตารางทีไ  แไ สดงการวิคราะหตามหลัก  SWOT ANALYSIS  ดยยกตละยุทธศาสตร์การพัฒนา ิตอี 

 

ยุทธศาสตร์ จุดขใง (STRENGTHS) จุดออน (WEEKNESSES) 

ไ. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
 ล ะ ก า ร ส ง  ส ริ ม
กษตรกรรม การลงทุน 
พาณิชยกรรม ละการ
ทองทีไยว 

-  ประชาชนสวน฿หญมีอาชีพหลัก  คือ    
   กษตรกรรม  เดຌก  ท าสวนผลเมຌ   
   ชน  ลิๅนจีไ  สຌมอ  มะพรຌาว  กลຌวย   
   มะนาว  มะมวง  มะปรางค์ ฯลฯ 
-  มีศูนย์กษตรอินทรีย์  ผลติปุ๋ย 
   อินทรีย์ชีวภาพละนๅ าหมักชีวภาพ 
-  มีศูนย์สาธิตสิๅนคຌาพืๅนมือง 
-  มีศูนย์บริการละถายทอดทคนลยี  
    การกษตรประจ าต าบล 
-  มีจุดพักผอนส าหรับนักทองทีไยวซึไง 
   อยู฿กลຌกับหลงทองทีไยว 

-  งบประมาณขององคกรปกครอง 
   สวนทองถิไนเมพียงพอตอการ 
   บริหารจดัการ  ชน  ขาดงบประมาณ 
   พืไอท าการตอติมละหรือปรับปรุง 
   ศูนย์ตาง โ  
 

อกาส (OPPORTUNITIES) อุปสรรค (THREATS) 

-  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดมคีวาม 
   สอดคลຌอง 
-  สวนราชการอืไนของรัฐ฿หการสนับ  
   สนุนดานการพัฒนาละกษตรกรรม 
   อยางตอนืไอง 
-  มีการรวมกลุมอาชีพตาง โ 

-  ผลผลิตทางการกษตรมรีาคาตไ า 
-  กลุมอาชีพยังขาดความขຌมขใง 
 

 

ยุทธศาสตร์ จุดขใง (STRENGTHS) จุดออน (WEEKNESSES) 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ดຌานการบริหารจัดการ
ทรัพยากร ธรรมชาติ  ละ
สิไงวดลຌอม 

-  มีหลงนๅ าตามธรรมชาตทิีไอุดม 
   สมบูรณ์พียงพอตอการอุปภค บริภค 
   ตลอดทัๅงป 
-  มีทรัพยากรธรรมชาติทีไสมบูรณ 
-  ดินดีมีคุณภาพ 
-  มีครงการลงขกลงคลอง สงสริมการ
บ ารุงรักษาคลอง 

-  มีขอจ ากัด฿นดานงบประมาณ฿น    
   การจัดซืๅอครืไองมือครืไอง฿ช฿ห 
   พียงพอ 
-  ขาดการประชาสัมพนัธ ละ 
   นะน าประชาชน 
-  งบประมาณขององคกรปกครอง 
   สวนทองถิไนเมพียงพอตอการ 
   บริหารจัดการ 

อกาส (OPPORTUNITIES) อุปสรรค (THREATS) 

-  ยุทธศาสตร์การพฒันามีความ 
   สอดคลຌองกับภาครัฐ 
-  มีทรัพยากรธรรมชาติทีไสมบูรณ 
   หมาะกการจัดการปนสถานทีไ     
   ทองทีไยวชิงธรรมชาติ  ละหมาะก 
   การประกอบอาชีพกษตร 

-  ประชาชนขาดจิตส านึก฿นการ 
   รักษาสภาพวดลอม 
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  ตารางทีไ  แไ  สดงการวิคราะหตามหลัก SWOT  ANALYSIS  ดยยกตละยุทธศาสตร์การพัฒนาิตอี 
 

 

ยุทธศาสตร์ จุดขใง (STRENGTHS) จุดออน (WEEKNESSES) 

ๆ. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ดຌ านการบริ หารกิ จการ
บຌานมืองละสังคมทีไดี 

-  ประชาชนมีความรู  ความขา฿จ฿น 
   สิทธิตามระบอบประชาธิปเตยมากขึๅน 
-  ประชาชนมีความตืไนตัว฿นการขารวม 
   ประชาคมมากขึๅน 

-  บุคลากร฿น อบต. มีศักยภาพการ 
   ปฏิบัติงานมากขึๅน 
-  มีการพัฒนาทคนลยีสารสนทศ 

   ฿หຌพืไอการปฏิบัติงาน 

-  งบประมาณขององคกรปกครอง 
   สวนทองถิไนเมพียงพอตอการ 
   บริหารจัดการ 
-  บุคลากร฿นหนวยงานยังเมพียง  
   พอตอภาระหนาทีไ 
-  ทคนลยีสารสนทศเมพียงพอ 

   ตอการปฏิบัติงาน 
 
 

อกาส (OPPORTUNITIES) อุปสรรค (THREATS) 

-  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดมี 
   ความสอดคลຌอง 
-  ยุทธศาสตร์การพัฒนากรมสงสริม 
   การปกครองทຌองถิไนมีความสอดคลຌอง 
-  ประชาชน  ภาครัฐ  ละอกชน         
   มีสวนรวม฿นกิจกรรมของ อบต. 
-  ภารรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  ละอกชน   
   สงสริมสนับสนุนการอบรม฿หຌ 
   ความรูຌตอบคุลากร 
 

-  ประชาชนมีคานิยมทีไผิด  ยึดติด 
   กับวัตถุ กิดการ฿ชจายงินอยาง        
   ฟุมฟอย 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



ใ.ใ  ความชืไอมยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน 
ครงสรຌางความชืไอมยงผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขอองค์การบริหารสวนต าบลรงหีบ พ.ศ. โ5ๆแ - โ5ๆไ 

 
 
 
 
 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
  
 
 
  
 

ประดในยุทธศาสตร์ทีไ แ :  
สงสริมละพัฒนา฿หຌปຓน
ศูนย์กลางการทองทีไยว
ชิงอนุรักษ์ละวัฒนธรรม 
ทีไสอดคลຌองกับวิถี ชีวิต
อยางยัไงยืน 

ประดในยุทธศาสตร์ทีไ 
2 : สรຌางสริมละ
พิไมขีดความสามารถ
฿นการขงขันของ
สินคຌากษตรละ
ประมง 
 

ประดในยุทธศาสตร์ทีไ 3 : 
สรຌ าง สริมละพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชน
ล ะสั ง ค ม ฿หຌ มี ค ว า ม
ขຌมขใ งละด ารง ชีวิต
ตามหลั กปรั ชญาของ
ศรษฐกิจพอพียง 

ประดในยุทธศาสตร์ทีไ ไ : 
สรຌางสริมประสิทธิภาพ
฿นกา รบริ ห ารจั ดกา ร
ทรัพยากรธรรมชาติละ
สิไงวดลຌอมอยางมีสวน
รวมทุกภาคสวน 

 

ประดในยุทธศาสตร์ทีไ 5 : 
สรຌางสริมประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ
฿หຌมีความพรຌอมปຓน
ประชาคมอาซียน 

 

 
 

 
ยุทธศาสตร์

จังหวดั 
 

 บบ ยท. เแ 

 

 
 
ยุทธศาสตร์
ชาต ิโเ ป 

 

แ. ยุทธศาสตร์ทีไ
ดຌานความมัไนคง 

โ. ยุทธศาสตรด์ຌานการ
สรຌางความสามารถ฿นการ
ขงขัน 

ใ. ยุทธศาสตร์
การพัฒนาละ
สรมิสรຌาง
ศักยภาพคน 

ไ. ยุทธศาสตร์
ดຌานการสรຌาง
อกาสความ
สมอภาคละ
ทาทียมกันทาง
สังคม 

5. ยุทธศาสตร์
ดຌานการสรຌาง
การติบตบน
คุณภาพชีวิตทีไ
ปຓนมิตรกับ
สิไงวดลຌอม 

ๆ. ยุทธศาสตร์
ดຌานการปรับ
สมดลุละ
พัฒนาระบบการ
บริหารจดัการ
ภาครัฐ 

 
 
 

ผนพัฒนา
ศรษฐกิจฯ 
ฉบับทีไ แโ 

 

5. ยุทธศาสตร์
ดຌานความ
มัไนคง 

ใ. ยุทธศาสตร์
การสรຌางความ
ขຌมขใงทาง
ศรษฐกิจละ
ขงขันเดຌอยาง
ยัไยยืน 

็. ยุทธศาสตร์
ดຌานการพัฒนา
ครงสรຌาง
พืๅนฐานละ
ระบบลจิสติกส ์

่. ยุทธศาสตร์
ดຌาน
วิทยาศาสตร์ 
ทคนลยี วิจัย
ละนวัตกรรม 

้. ยุทธศาสตร์
การพัฒนาภาค
มืองละพืๅนทีไ
ศรษฐกิจ 

แเ. ยุทธศาสตร์  
ดຌานการตาง 
ประทศ ประ 
ทศพืไอนบຌาน
ละภมูิภาค 

แ. ยุทธศาสตร์
การสริมสรຌาง
ละพัฒนา
ศักยภาพมนุษย ์

โ. ยุทธศาสตร์
การสรຌางความ
ปຓนธรรมลด
ความหลืไอมลๅ า
฿นสังคม 

ไ. ยุทธศาสตร์
ดຌานการติบต
ทีไปຓนมิตรกับ
สิไงวดลຌอมพืไอ
การพัฒนา
อยางยัไงยืน 

ๆ. ยุทธศาสตร์
ดຌานการพิไม
ประสิทธิภาพ
ละธรรมาภิ
บาล฿นภาครัฐ 

 

ยุทธศาสตร์
กลุมจังหวัด 

 

ประดในยุทธศาสตร์ทีไ แ : การสรຌางตຌนทุน
ทางทรัพยากรพืไอการลงทุน 

ประดในยุทธศาสตร์ทีไ โ : สรຌางความ
ชืไอมยงของการทองทีไยวละพืๅนทีไ
ศรษฐกิจ 

ประดในยุทธศาสตร์ทีไ ใ : การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม 
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แ. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาดຌานครงสรຌาง
พืๅนฐาน 

 
ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ของ อปท. 
฿นขต
จังหวัด 
 

โ. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาดຌานสาธารณสุข 
การสงสริมคุณภาพ
ชีวิต การศึกษา ศิลปะ 
การกีฬา วัฒนธรรม 
ประพณี ภูมิปญัญา
ทຌองถิไน   
 

ใ. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาดຌานการ จัด
ระบียบชุมชน/สังคม 
การรักษาความสงบ
รียบรຌอย   
 
 

ไ. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาละสงสรมิ
การกษตร การลงทุน  
พาณิชยกรรม ละ
การทองทีไยว   
 
 
 

5. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาดຌานการบริหาร
จัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติ สิไงวดลຌอม 
อยางยัไงยืน   
 
 
 

ๆ. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาดຌานการบริหาร
กิจการบຌานมืองละ
สังคมทีไดี 
 
 
 
 

 
 
 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ของ อบต.
รงหบี 
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ยุทธศาสตร์

จังหวดั 
 

ประดในยุทธศาสตร์ทีไ 2 
: สรຌางสริมละพิไมขดี
ความสามารถ฿นการ
ขงขันของสินคຌา
กษตรละประมง 
 

ประดในยุทธศาสตร์ทีไ 3 : 
สรຌ าง สริ มละพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชน
ล ะสั ง ค ม ฿หຌ มี ค ว า ม
ขຌมขใ งละด ารง ชีวิต
ตามหลั กปรั ชญาของ
ศรษฐกิจพอพียง 

ประดในยุทธศาสตร์ทีไ แ :  
สงสริมละพัฒนา฿หຌปຓน
ศูนย์กลางการทองทีไยว
ชิงอนุรักษ์ละวัฒนธรรม 
ทีไสอดคลຌองกับวิถี ชีวิต
อยางยัไงยืน 

ประดในยุทธศาสตร์ทีไ 5 : 
สรຌางสริมประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ
฿หຌมีความพรຌอมปຓน
ประชาคมอาซียน 

 

ประดในยุทธศาสตร์ทีไ ไ : 
สรຌางสริมประสิทธิภาพ
฿นกา รบริ ห ารจั ดกา ร
ทรัพยากรธรรมชาติละ
สิไงวดลຌอมอยางมีสวน
รวมทุกภาคสวน 

 

ไ. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาละสงสรมิ
การกษตร การลงทุน  
พาณิชยกรรม ละ
การทองทีไยว   
 

แ. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาดຌานครงสรຌาง
พืๅนฐาน 

โ. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ดຌานสาธารณสุข การ
สงสริมคณุภาพชีวิต 
การศึกษา ศิลปะ การกีฬา 
วัฒนธรรม ประพณี ภูมิ
ปัญญาทຌองถิไน   
 

ใ. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาดຌานการ จัด
ระบียบชุมชน/สังคม 
การรักษาความสงบ
รียบรຌอย   
 

5. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาดຌานการบริหาร
จัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติ สิไงวดลຌอม 
อยางยัไงยืน   
 

ๆ. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาดຌานการบริหาร
กิจการบຌานมืองละ
สังคมทีไดี 
 
 

ประชาชน องค์กร
อกชน ละกลุม
อาชีพมีศักยภาพ฿น
การพัฒนาผลิตภณัฑ์ 
ละผลผลิต 
 

ระบบครงสรຌาง
พืๅนฐาน สาธารณูปภค 
ละสาธารณูปการ
อยางทัไวถึงละ
พียงพอ 
 

ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตทีไดี การศึกษา 
ศิลปะ วัฒนธรรม 
ประพณี ละภูมิ
ปัญญาทຌองถิไนทีไดีงาม 

ประชาชนอยูรวมกัน
฿นสังคมอยางมี
ความสุข หางเกลยา
สพติด ชุมชนมีความ
มัไนคง฿นชีวิตละ
ทรัพย์สิน 

ชุมชนมีการจัด
ทรัพยากรธรรมชาติ
ละสิไงวดลຌอม ละ
การทองทีไยวชิง
อนุรักษ์อยางยัไงยืน 
 
 

องค์กรมีการบรหิารงาน
บบบูรณาการ มีความ
ปรง฿ส ประชาชนมีสวน
รวมตามหลักบริหาร
จัดการบຌานมืองทีได ี
 
 

 
 

 

 
ปງาประสงค์ 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
กลยุทธ ์

 

1. พัฒนาระบบการขนสงละ 
ลจิสติกส์ ระบบสาธารณูปภค 
สาธารณูปการ การกอสรຌาง 
ซอมซม ปรับปรุง บ ารุงรักษา
ครงสรຌางพืๅนฐาน฿หຌเดຌ
มาตรฐาน 
2. พัฒนาระบบการคมนาคม
ทางบกละทางนๅ า 
3. สนับสนุน สงสริมการจัดท า
ผังมืองละผังมืองรวม 
4. พัฒนาหลงนๅ าพืไอการ
อุปภค - บริภคละพืไอ
การกษตร 

 
 

 
 

 

 
ปງาประสงค์ 
 

ประชาชน องค์กร
อกชน ละกลุม
อาชีพมีศักยภาพ฿น
การพัฒนาผลิตภณัฑ์ 
ละผลผลิต 
 

ระบบครงสรຌาง
พืๅนฐาน สาธารณูปภค 
ละสาธารณูปการ
อยางทัไวถึงละ
พียงพอ 
 

ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตทีไดี การศึกษา 
ศิลปะ วัฒนธรรม 
ประพณี ละภูมิ
ปัญญาทຌองถิไนทีไดีงาม 
 

ประชาชนอยูรวมกัน
฿นสังคมอยางมี
ความสุข หางเกล    
ยาสพติด ชุมชนมี
ความมัไนคง฿นชีวิต
ละทรัพย์สิน 

ชุมชนมีการจัด
ทรัพยากรธรรมชาติ
ละสิไงวดลຌอม ละ
การทองทีไยวชิง
อนุรักษ์อยางยัไงยืน 
 
 

องค์กรมีการบรหิารงาน
บบบูรณาการ มีความ
ปรง฿ส ประชาชนมีสวน
รวมตามหลักบริหาร
จัดการบຌานมืองทีได ี
 
 

1. สงสรมิสนับสนนุภาครัฐ 
อกชน องคก์ร ชมุชน/ครอืขาย฿น
การพัฒนาอาชีพ กษตรกรรม การ
ประมง การลงทุน พาณิชยกรรม 
อุตสาหกรรม การบรกิารพืไอสรຌาง
งาน สรຌางอาชีพ สรຌางรายเดຌ฿หຌกับ
ประชาชน ละสงสรมิทกัษะ
ความรูຌ พืไอขຌาสูประชาคม
อาซียน 
โ. คุຌมครองสงสริมละพัฒนา
คุณภาพชีวิตผูຌ฿ชຌรงงาน 
3. สรຌางกระบวนการมีสวนรวม
ของทุกภาคสวน฿นการพฒันา ละ
บริหารการกษตร ละขับคลืไอน
฿หຌบังกิดผล฿นทางปฏิบัติดยยึด
หลักปรัชญาศรษฐกจิพอพียง 

 

1. สงสริมสนับสนุนการสาธารณสุขมูลฐาน
ยกระดับการบริการทางการพทย์ สริมสรຌาง 
สุขภาพอนามัย ปງองกัน กຌเข ควบคุมรคติดตอ 
ละรคเมติดตอ 
2. สงสริมสนับสนุนการมีสวนรวมทางการศึกษา 
การกีฬานันทนาการ ละปลูกฝังคานิยมหลัก 
แโ ประการ ฿หຌกับดใก ยาวชน ประชาชน คน
พิการ รวมถึงผูຌดຌอยอกาส 
3. สงสริมสนับสนุนการจัดสวัสดิการ฿หຌความ
ชวยหลือดใก สตรี ผูຌสูงอายุ คนพิการ 
ผูຌดຌอยอกาส ละผูຌติดชืๅออดส์ 
4. พัฒนาสถาบันครอบครัว ชุมชนละสังคม ฿หຌ
มีความขຌมขใง ตามหลักของปรัชญาศรษฐกิจ
พอพียง ละตามหลักคานิยม แโ ประการ 
5. การสนับสนุนละสรຌางความขຌมขใง฿นการ
บ ารุงรักษา ศิลปะ  วัฒนธรรม  ประพณี  ภูมิ
ปัญญาทຌองถิไนพืไอปຓนภูมิคุຌมกัน  สรຌางความขຌม
ขຌงละยัไงยืน กຌาวสูประชาคมอาซียน 
 

 

1. บริหารจดัการการปງองกัน  
บรรทาสาธารณภยั  การรักษา
ความสงบรียบรຌอย ความ
ปลอดภยั฿นชวีิตละทรัพย์สิน
ของประชาชน 
2. สงสริมสนับสนุนการปງองกัน 
กຌเข ปญัหายาสพติด ตลอดจน
ฟຕนฟูผูຌติด    ยาสพติด 
ใ. สงสรมิสนับสนุนการปງองกัน
กຌเขปัญหาสังคม รวมถึงการทຌอง
กอนวยัอันควร 
 

 

1. สงสริมการอนุรักษ์ ฟຕนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ ละ
สิไงวดลຌอม 
โ. พิไมประสิทธภิาพ฿นการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอย สิไงปฏิกูล  
ละนๅ าสีย 
3. สงสริม฿หຌมีการบริหาร
จัดการละรักษาความสมดุล 
ของระบบนิวศน์ ใ นๅ า 
 

 

1. พัฒนาสริมสรຌางความสามัคคี ทิดทูน 
พิทักษ์ รักษาสถาบัน ชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์  
โ. สงสรมิการมีสวนรวมของประชาชน฿น
การพัฒนาทຌองถิไน  
ใ. พัฒนาความรูຌความขຌา฿จละการมีสวน
รวมของประชาชนกีไยวกับการมืองการ
ปกครองตามระบอบประชาธิปเตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงปຓนประมขุ 
4. สงสรมิการมีสวนรวมของประชาชน฿น
การรับรูຌขຌอมูลขาวสาร 
5. พัฒนาระบบการบริหารจดัการองคก์ร
฿หຌมีประสิทธภิาพรวมถึงพัฒนาหนวยงาน
ละบุคลากรทกุรูปบบ 
.ๆ กอสรຌาง/ปรับปรุงสถานทีไปฏิบัติงานบ ารุง 

รักษา/ จัดหาวัสดุอุปกรณ์ครืไองมือครืไอง฿ชຌ 
ละพัฒนาระบบการท างานดย฿ชຌ
ทคนลยีทีไทันสมัย 

 
 

 
 
 
ผนงาน 

 

 

 
 

 ผนงาน 
คหะละ    
  ชุมชน 

 

 

 
 
ผนงาน 

การศึกษา 
 

 

 
 
ผนงาน 

สาธารณสุข 
 

 

 
 
ผนงาน 

การศาสนา
วัฒนธรรม    
    ละ
นันทนาการ 
 

 

 
 
ผนงาน 

  งบกลาง 
 

 

 
 
ผนงาน 

 การรักษา  
 ความสงบ 
  ภาย฿น 
 

 

 
 
ผนงาน 

สรຌางความ
ขຌมขใงของ
ชุมชน 
 

 

 
 
ผนงาน 

 การกษตร 
 

 

 
ผนงาน 

บริหารงานทัไวเป 
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ผลผลิต/
ครงการ 

 

1. กอสรຌางถนนหินคลุก 
โ. กอสรຌางถนนอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
ใ. กอสรຌางถนน คสล. 
ไ. สรຌางทอระบายนๅ า 
5. กอสรຌางสะพาน คสล. ขຌามคลอง 
ๆ. กอสรຌางอาคารรຌานคຌาชมุชน 
็. ปรับปรุงศาลาทีไอาน
หนังสือพิมพ์ประจ าหมูบຌาน 
่. กอสรຌางขืไอน คสล. กันตลิไงพัง 
้. กอสรຌางลานอนกประสงค ์
แเ. กอสรຌางอาคารอนกประสงค์ 
แแ. พิไมจุดการติดตัๅงระบบสียง
ตามสายทุกหมูบຌาน฿นขต อบต.รง
หีบ 
 

แ. จัดซืๅออาหารสริม ินมี 
2.  จຌางหมาจัดท าอาหาร
กลางวันส าหรับศูนย์พัฒนา
ดใกลใก อบต.รงหีบ 
ใ. จัดซืๅอวัสดุ อุปกรณ์ 
การรียนการสอนส าหรับ
ศูนย์พัฒนาดใกลใก  
4. ครงการจัดงานวันดใก
หงชาติ 
5. อุดหนุนครงการอาหาร
กลางวัน฿หຌกับรงรียนวัด
ปากงาม 
 
 
 

แ. อุดหนนุครงการพืไอสนับสนนุกิจกรรม
ของหลากาชาดจังหวัดสมทุรสงคราม 
โ. อุดหนนุงบประมาณครงการปງองกนั
ละกຌเขปัญหายาสพติด฿หຌศูนย์
ปฏิบัติการตอสูຌพืไออาชนะยาสพติด 
จังหวัดสมทุรสงคราม 
ใ. อุดหนนุครงการปງองละกຌเขปัญหา
ยาสพติด อ าภอบางคนท ี
ไ. จัดซืๅอครืไองออกก าลังกายกลางจຌง 
พรຌอมติดตัๅง 
 

1. ครงการก าจัดหลง
พาะพันธุ์ยุงลายปງองกันรค
เขຌลือดออก 
โ. ครงการฉีดวัคซีนปງองกัน
รคพิษสุนขับຌาละยาคุม 
ก านิด 
ใ. ครงการปງองกนัละระงับ
รคติดตอ 
ไ. อุดหนุนครงการอาสา 
สมัครสาธารณสุขมูลฐาน 
5. จัดจຌางบริษัทจัดกใบขยะ 
ๆ. จัดซืๅอถังขยะละ ฝาปຂดถัง
ขยะ 
.็ จัดซืๅออุปกรณ์กันถังขยะลຌม 

 

แ. ครงการจดักจิกรรมวันฉลมิพระ
ขนมพรรษา 5 ธันวามหาราช 
โ. ครงการจดักจิกรรมวันฉลมิพระ
ขนมพรรษา แโ สิงหาคม 
3.ครงการจัดงานประพณีสงกรานต์
ละวนัผูຌสูงอายุ 
ไ. จัดกิจกรรมวันลอยกระทง 
5. อุดหนนุงบประมาณ฿หຌมูลนธิิ
อุทยาน ร.โ 
ๆ. จัดกจิกรรมหทียนวนั
ขຌาพรรษา 
็. อุดหนนุครงการจัดตัๅงครอืขาย
วัฒนธรรม 
่. ครงการจัดกิจกรรมการขงขันกีฬา
ละสงสริมการออกก าลังกาย 

1. ครงการฝຄกอบรม อปพร. 
โ. ครงการรณรงค์ปງองกนัลด
อุบัติหตุทางถนนชวงทศกาล 
ใ. จัดซืๅอรือดับพลิง 

้. จัดกจิกรรมรณรงค์ปງองกันละกຌเข
ปัญหายาสพติด 
แเ. ครงการส ารวจละจัดกใบขຌอมูลความ
จ าปຓนพืๅนฐานขององค์กรปกครองสวน
ทຌองถิไน 
แแ. ครงการฝຄกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน 
12. ครงการจัดวทีประชาคมระดับหมูบຌาน
ละระดับต าบล พืไอจัดท าผนพัฒนา
ทຌองถิไนละผนชุมชน 
แใ. อุดหนุนครงการพิไมประสิทธิภาพการ
บริหารงานศูนย์รวมขຌอมูลขาวสารการซืๅอ
การจัดจຌางขององค์การบริหารสวนต าบล
ระดับอ าภอ 
แไ. จัดท าปງายบอร์ดประชาสัมพันธ์ขาวสาร
ประจ าหมูบຌาน 
 
 

แโ. ขยายขตระบบจ าหนายเฟฟງา
ละติดตัๅงคมเฟฟງาสาธารณะ 
13. ขุดลอกคลองละล าประดง 
แไ. สรຌางหลังคาคลุมถังนๅ าบอ
บาดาลประจ าหมูบຌาน 
แ5. ตอทอมนประปาภูมิภาคหมูบຌาน 
แๆ. ติดตัๅงตูຌนๅ าดืไมหยอดหรียญ 
17. ครงการติดตัๅงกลຌอง CCTV 
18. จัดท าปງายบอกขตละปງาย
บอกทาง 
แ้. ติดตัๅงเฟกระพริบจราจร 
โเ. ติดตัๅงกระจกจราจร 
โแ. อุดหนุนครงการจัดท าผังมือง
ละผังมืองรวม 

 

แ5. จัดซืๅออุปกรณ์วีดีทัศน์ครบชุด 
16. จัดซืๅอครุภัณฑ์ส านักงาน 

แ็. สงสริมสนับสนนุครงการของ
ศูนย์พัฒนาครอบครัว฿นชุมชนต าบล
รงหีบละครอืขายกจิการสตร ี
แ่. จัดซืๅอครืไองมือ วัสดุ อุปกรณ์
ส าหรับการปฏิบัติงาน฿นศูนย์ อปพร. 
อบต.รงหีบ 
แ้. ครงการสงสริมกลุมอาชีพละ
กลุมกษตรกรรม ฿นขตพืๅนทีไ อบต.รง
หีบ 
20. ครงการจัดท าระบบฐานขຌอมูลผนทีไ
ภาษีละทะบียนทรัพย์สิน฿นระบบ
สารสนทศภูมิศาสตร์ิGIS) อบต.รงหีบ 
 
 

แ. อุดหนนุครงการลงขกลงคลอง 
2. ครงการปลกูตຌนเมຌฉลมิพระ
กียรต ิ
ใ. ครงการปลอยพนัธุก์ุຌง 
ไ. ครงการปรับปรุงภมูิทัศน์รอบบสถ์
วัดบาง฿หญ 
5. จัดซืๅอหนังสือพิมพ์ส าหรับทีไอาน
หนังสือพิมพ์ประจ าหมูบຌานละทีไท าการ 
อบต.รงหีบ 
6. ครงการจัดงานราชพิธีละรัฐพิธีทีไ
ส าคัญของชาต ิ
7. ครงการจดัท าผนพับละปງาย
ประชาสัมพนัธ ์
่. ครงการสงสริม฿หຌบุคลากรภาครัฐ 
ปฏิบัติตามกรอบนวคิดคานิยมหลกั 
แโ ประการ 
 

 

 
ผนงาน 

 

 

ผนงาน 
 การกษตร 
 

 

 ผนงาน 
คหะละ    
  ชุมชน 

 

 
 

ผนงาน 
การศึกษา 
 

 

ผนงาน 
สาธารณสุข 
 

ผนงาน 
การศาสนา
วัฒนธรรม    
    ละ
นันทนาการ 

 

ผนงาน 
  งบกลาง 
 

ผนงาน 
 การรักษา  
 ความสงบ 
  ภาย฿น 

ผนงาน 
สรຌางความ
ขຌมขใงของ

ชุมชน 
 

ผนงาน 
บริหารงาน

ทัไวเป 
 

1. อุดหนนุ
ครงการ
สนับสนุน
ศูนย์บริการ
ละถายทอด
ทคนลยี
การ กษตร
ประจ าต าบล
รงหีบ 
 

แ. สมทบกองทุนหลัก 
ประกันสุขภาพถຌวนหนຌา
ระดับทຌองถิไน 
โ. สนับสนนุการด านินงาน
กองทุนสวัสดิการชุมชน
องค์กรปกครองสวนทຌองถิไน 
ใ. ครงการจายงิน
สงคราะห์บีๅยยังชีพส าหรับ
ผูຌปຆวยอดส ์
ไ. ครงการจายงิน
สงคราะห์บีๅยยังชีพส าหรับ
ผูຌสูงอายุ 
5. ครงการจายงิน
สงคราะห์บีๅยยังชีพส าหรับ
ผูຌพิการ 
 

 

 
ผนงาน 

 

 

 
 
 
 

ผลผลิต/
ครงการ 
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    ใ.ไ  ผนผังยุทธศาสตร์ (strategic  mapี 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

1. จ านวนสຌนทางการคมนาคม
฿นหมูบຌานพิไมขึๅน 
โ. จ านวนการขยายขตระบบจ าหนาย
เฟฟງาสาธารณะละติดตัๅงคมเฟฟງา
สาธารณะบริวณถนนทีไพิไมขึๅน 
3. จ านวนการขยายขตระบบจ าหนาย
เฟฟງาสาธารณะละติดตัๅงคมเฟฟງา
สาธารณะบริวณถนนทีไพิไมขึๅน 

แ. ประชาชนอยูรวมกัน
฿นสังคมอยางมีความสุข
มากขึๅน 
โ. ดใก ยาวชน ละ
ประชาชนมีความรูຌทา
ทันสถานการณ์ 
ใ. ประชาชนมีสุขภาพดี
ถຌวนหนຌา 

แ. สังคขຌมขใงละมี
ความปลอดภัย฿นชีวิต
ละทรัพย์สินพิไมขึๅน 

แ. ประชาชนมีอาชีพ
ละรายเดຌทีไมัไนคง
พิไมขึๅน 
โ. ผูຌประกอบการ
ด านินธุรกิจละ
รับผิดชอบตอสังคม
พิไมขึๅน 
 

แ. ทรัพยากรธรรมชาติ
ละสิไงวดลຌอม
สมบูรณ์พิไมขึๅน 

แ. ประชาชนอยูรวมกัน
฿นสังคมอยางมีความสุข
พิไมขึๅน 
โ. องค์กรมีการบริหาร
จัดการทีไดีกิดผลสัมฤทธิ่ 
ละประสิทธิภาพมากขึๅน 
 

ไ. จ านวนการติดตัๅงครืไองหมาย 
จราจรทางบกพิไมขึๅน 

  

  
5. จ านวนคลองหรือล าประดงละหลงนๅ า 
เดຌรับการพัฒนาพิไมขึๅน 
ๆ. จ านวนงินงบประมาณการจัดท าผังมือง
ละผังมืองรวม 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ผนงาน 
คหะละชมุชน 

ผนงาน 
การศกึษา 

ผนงาน 
สาธารณสขุ 

ผนงาน 
การศาสนา

วัฒนธรรมละ
นันทนาการ 

ผนงาน 
งบกลาง 

ผนงาน 
การรักษา ความ

สงบภาย฿น 

ผนงาน 
สรຌางความ
ขຌมขใงของ

ชุมชน 

ผนงาน 
การกษตร 

ผนงาน 
บริหารงาน

ทัไวเป 

การพัฒนาดຌาน
ครงสรຌางพืๅนฐาน 

 

การพัฒนาดຌานการ
สงสริมคณุภาพชีวิต 
การศกึษา ศิลปะ   
การกีฬา วัฒนธรรม 
ประพณี ภูมิปัญญา
ทຌองถิไน 

การพัฒนาดຌานการ
จัดระบียบชุมชน /
สังคม ละการรกัษา
ความสงบรียบรຌอย 

การพัฒนาละการ
สงสริมกษตรกรรม 
การลงทุน พาณิชย-
กรรมละการ
ทองทีไยว 

การพัฒนาดຌานการ
บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ  
ละสิไงวดลຌอมอยาง
ยัไงยืน 

การพัฒนาดຌานการ
บริหารกิจการบຌานมอืง
ละสังคมทีไดี 

ระบบครงสรຌาง
พืๅนฐาน 
สาธารณูปภค ละ
สาธารณูปการอยาง
ทัไวถึงละพียงพอ 

ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตทีได ีการศึกษา 
ศิลปะ วัฒนธรรม 
ประพณี ละภมูิ
ปัญญาทຌองถิไนทีไดีงาม 

ประชาชนอยูรวมกัน฿น
สังคมอยางมีความสุข 
หางเกลยาสพติด 
ชุมชนมีความมัไนคง฿น
ชีวิตละทรัพย์สิน 

ประชาชน องคก์ร
อกชน ละกลุม
อาชีพมีศกัยภาพ฿น
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
ละผลผลิต 

ชุมชนมกีารจัด
ทรัพยากรธรรมชาติ
ละสิไงวดลຌอม ละ
การทองทีไยวชิง
อนรุักษ์อยางยัไงยืน 

องคก์รมกีารบริหารงาน
บบบูรณาการ มีความ
ปรง฿ส ประชาชนมี
สวนรวมตามหลัก
บริหารจัดการ
บຌานมืองทีได ี

วิสัยทัศน์ 
ผลเมຌปลอดสาร  สิไงวดลຌอมสะอาด  พัฒนาสาธารณูปภค             
ประชาชนสุขภาพกาย สุขภาพจิตดี อนุรักษ์ประพณีทຌองถิไน 

ชุมชนมีศรษฐกิจพอพียงปຓนพืๅนฐาน  บริหารตามหลักธรรมาภิบาล  ครงสรຌางพืๅนฐานครบครนั
สภาพวดลຌอมนาอยู  มุงสูคุณภาพชีวิตทีไดี

 

 บบ ยทเโ 

ยุทธศาสตร ์

 

ผนงาน 

 

ปງาประสงค์ 

 

คาปງาหมาย 
 

 

1. พัฒนาระบบการ
ขนสงละลจิสติกส์ 
ระบบสาธารณปูภค 
สาธารณปูการ การ
กอสรຌาง ซอมซม 
ปรับปรุง บ ารุงรักษา
ครงสรຌางพืๅนฐาน฿หຌ
เดຌมาตรฐาน 
2. พัฒนาระบบการ
คมนาคมทางบกละ
ทางนๅ า 
3. สนับสนุน สงสริม
การจัดท าผังมืองละ
ผังมืองรวม 
4. พัฒนาหลงนๅ า
พืไอการอุปภค - 
บริภคละพืไอ
การกษตร 
 

 

1. สงสริมสนับสนุนการสาธารณสุขมูล
ฐานยกระดับการบริการทางการพทย์ 
สริมสรຌาง สุขภาพอนามัย ปງองกัน 
กຌเข ควบคุมรคติดตอ ละรคเม
ติดตอ 
2. สงสริมสนับสนุนการมีสวนรวม
ทางการศึกษา การกีฬานันทนาการ 
ละปลูกฝังคานิยมหลัก แโ ประการ 
฿หຌกับดใก ยาวชน ประชาชน คนพิการ 
รวมถึงผูຌดຌอยอกาส 
3. สงสริมสนับสนุนการจัดสวัสดิการ
฿หຌความชวยหลือดใก สตรี ผูຌสูงอายุ 
คนพิการ ผูຌดຌอยอกาส ละผูຌติดชืๅอ
อดส์ 
4. พัฒนาสถาบันครอบครัว ชุมชนละ
สังคม ฿หຌมีความขຌมขใง ตามหลักของ
ปรัชญาศรษฐกิจพอพียง ละตามหลัก
คานิยม แโ ประการ 
5. การสนับสนุนละสรຌางความขຌมขใง
฿นการบ ารุงรักษา ศิลปะ  วัฒนธรรม  
ประพณี  ภูมิปัญญาทຌองถิไนพืไอปຓน
ภูมิคุຌมกัน  สรຌางความขຌมขຌงละยัไงยืน 
กຌาวสูประชาคมอาซียน 
 

 

1. บริหารจัดการการ
ปງองกัน  บรรทาสา
ธารณภัย  การรักษา
ความสงบรียบรຌอย 
ความปลอดภัย฿นชีวิต
ละทรัพย์สินของ
ประชาชน 
2. สงสริมสนบัสนุน
การปງองกัน กຌเข 
ปัญหายาสพติด 
ตลอดจนฟຕนฟูผูຌติดยา
สพติด 
ใ. สงสริมสนบัสนุน
การปງองกันกຌเขปัญหา
สังคม รวมถึงการทຌอง
กอนวัยอนัควร 
 

 

1. สงสริมสนับสนุน
ภาครัฐ อกชน องค์กร 
ชุมชน/ครือขาย฿นการ
พัฒนาอาชีพ กษตรกรรม 
การประมง การลงทุน 
พาณิชยกรรม 
อุตสาหกรรม การบริการ
พืไอสรຌางงาน สรຌางอาชีพ 
สรຌางรายเดຌ฿หຌกับ
ประชาชน ละสงสริม
ทักษะความรูຌ พืไอขຌาสู
ประชาคมอาซียน 
โ. คุຌมครองสงสริมละ
พัฒนาคุณภาพชีวิตผูຌ฿ชຌ 
รงงาน 
3. สรຌางกระบวนการมี
สวนรวมของทุกภาคสวน
฿นการพัฒนา ละ
บริหารการกษตร ละ
ขับคลืไอน฿หຌบังกิดผล
฿นทางปฏิบัติดยยึดหลัก
ปรัชญาศรษฐกิจ
พอพียง 
 

 

1. สงสริมการอนุรักษ์  
ฟຕนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ  
ละสิไงวดลຌอม 
โ. พิไมประสทิธิภาพ฿น
การบริหารจัดการขยะ
มูลฝอย สิไงปฏิกูล  ละ
นๅ าสีย 
3. สงสริม฿หຌมีการ
บริหารจัดการละ
รักษาความสมดุลของ
ระบบนิวศน์ ใ นๅ า 
 

 

1. พัฒนาสริมสรຌางความ
สามัคคี ทิดทูน พิทักษ์ รักษา
สถาบัน ชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์  
โ. สงสริมการมีสวนรวมของ
ประชาชน฿นการพัฒนาทຌองถิไน  
ใ. พัฒนาความรูຌความขຌา฿จ
ละการมีสวนรวมของ
ประชาชนกีไยวกับการมืองการ
ปกครองตามระบอบ
ประชาธิปเตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงปຓน
ประมุข 
4. สงสริมการมีสวนรวมของ
ประชาชน฿นการรับรูຌขຌอมูล
ขาวสาร 
5. พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการองค์กร฿หຌมี
ประสิทธิภาพรวมถึงพัฒนา
หนวยงานละบุคลากรทุก
รูปบบ 
.ๆ กอสรຌาง/ปรับปรุงสถานทีไ

ปฏิบัติงานบ ารุง รักษา/ จัดหา
วัสดุอุปกรณ์ครืไองมือครืไอง฿ชຌ 
ละพัฒนาระบบการท างาน
ดย฿ชຌทคนลยีทีไทันสมัย 

 

กลยุทธ ์
 

 



ใ.5  รายละอียดผนยุทธศาสตร์ 
 

ความชืไอมยงกับ
ยทุธศาสตร์จังหวดั 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. ฿นขต

จงัหวดั 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

ปງาประสงค์ตาม
พันธกจิ 

ตัวชีๅวดัระดบั
ปງาประสงค ์
ิตัวชีๅวดัรวมี 

คาปງาหมาย 
กลยทุธ์/ 

นวทางการพฒันา ตัวชีๅวดัระดบักลยทุธ ์
ความกຌาวหนຌาของ

ปງาหมาย 
ครงการ/กิจกรรม 

หนวย
รับผดิชอบ 

หนวย
สนบัสนุน 

61 62 63 64       

สรຌางสริมละพัฒนา
จังหวัดสมุทรสงคราม
฿หຌมีความพรຌอมรองรบั
การขຌาสูประชาคม
อาซียน 

การพัฒนาดຌาน
ครงสรຌางพืๅนฐาน   
 
 

 

การพัฒนาดຌาน
ครงสรຌางพืๅนฐาน   
 
 

 

การคมนาคมทัๅง  
ทางบกละทางนๅ า  
มีความสะดวก รวดรใว 
ละปลอดภยั 
 

 

มีสຌนทางการคมนาคม
฿นหมูบຌาน 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 

พัฒนาสຌนทางการ
คมนาคมละกา ร
ขนสง฿นหมูบຌาน 

 
 

 

แ. จ านวนสຌนทางการ
คมนาคมละการขนสง
ทีไพิไมขึๅน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โ. จ านวนการติดตัๅง
ครืไองหมายจราจรทาง
บกทีไพิไมขึๅน 
 
ใ. จ านวนสิไงกอสรຌาง
สาธารณะทีไเดຌรับการ
บ ารุง รักษา 

ปละ 1 สาย 
 

ปละ โ สาย 
 

ปละ โ สาย 
 

ปละ โ สาย 
 

ปละ แ หง 
 

ปละ โ สาย 
 

ปละ แ หง 
ปละ แ หง 
ปละ แ หง 

 
 

ปละ โ หง 
 

ปละ ใ หง 
ปละ ใ หง 

ปละ โเ ปງาย 
 

ปละ 2 หง  
 

 

- ครงการกอสรຌางถนนหินคลุก 
ไ สาย 
-  ครงการกอสรຌางถนนอสฟัลท์
ติกคอนกรีต ๆ สาย 
- ครงการกอสรຌางถนน คสล. ๆ 
สาย 
- ครงการกอสรຌางทางดินทຌา 
คสล. ๆ สาย 
- ครงการกอสรຌางสะพาน
ทางดินทຌา คสล. 2 หง 
- ครงการท าผนปูนทางดินทຌา  
6 สาย 
 - กอสรຌางสะพานทอ คสล. แ หง 
 - กอสรຌางทอระบายนๅ าฝน แ หง 
 - กอสรຌางศาลาทีไพกัผูຌดย สาร
พรຌอมทีไอานหนังสือพิมพ์ประจ า
หมูบຌาน 1 หง 
- กอสรຌางสะพาน คสล.ขຌามคลอง 
6 หง 
- ติดตัๅงเฟกระพริบจราจร 9 หง 
- ติดตัๅงกระจกจราจร 9 หง 
- จัดท าปງายบอกขตบอกทาง  
ๆเ ปງาย 
- ซอมซมสิไงกอสรຌางสาธารณะ      
ๆ หง 
- ปรัปปรุงคอสะพาน คสล. 9 หง 
- ซอมซมเหลทางถนนทีไช ารุด   
ๆ สาย 

สวนยธา 
 
 

 

ส านัก
ปลัด 
 
 

 

 

 

-5ๆ- 
บบ ยท. เใ 



 
 
 

ความชืไอมยงกับ
ยทุธศาสตร์จังหวดั 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. ฿นขต

จังหวดั 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

ปງาประสงค์ตาม
พันธกจิ 

ตัวชีๅวดัระดบั
ปງาประสงค ์
ิตัวชีๅวดัรวมี 

คาปງาหมาย 
กลยทุธ์/ 

นวทางการพฒันา 
ตัวชีๅวดัระดบักล

ยุทธ ์
ความกຌาวหนຌา
ของปງาหมาย 

ครงการ/กิจกรรม 
หนวย

รับผดิชอบ 
หนวย

สนบัสนุน 

61 62 63 64       

- สรຌางสริมละพิไม
ขีดความ สามารถ฿น
การขงขันของสินคຌา
กษตร ประมงละ
ผลิตภัณฑ์กษตร  
ประมงปรรูปทีไมี
ประสิทธิภาพ สรຌาง
มูลคาพิไมสอด คลຌอง
กับความตຌองการของ
ตลาดละมีมาตรฐาน
ปลอดภยัตอผูຌบริภค 
ทัๅงภาย฿น ละตาง 
ประทศ 
- สรຌางสริมละ
พัฒนาคุณภาพชวีิต
ของประชาชนละ
สังคมสมุทรสงครามมี
ความขຌมขใงละ
ด ารงชีวิตตามหลัก
ปรัชญาศรษฐกิจ
พอพียง 

 

 

 

การพัฒนาดຌาน
ครงสรຌางพืๅนฐาน   
 
 

 

การพัฒนาดຌาน
ครงสรຌางพืๅนฐาน   
 
 

 

ระบบสาธารณูปภค
ละสาธารณูปการ
อยางทัไวถึงละ
พียงพอ 

 
 

 

แ. มีคลองละหรือ 
ล าประดงทีไมีคุณภาพ 
โ. มีการขยายขต
ระบบจ าหนายเฟฟງา
สาธารณะละติดตัๅง
คมเฟฟງาสาธารณะ
บริวณถนนพิไมขึๅน 

 

- 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
 
 
 
 

3 
 
 

2 
 
 
 
 
 

1 
 
- 
 
- 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 
 
 

2 
 
 
 
 
 

1 
 
- 
 
- 
 

1 
 
 
 
 

3 
 
 

2 
 
 
 
 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 
 

พัฒนาสาธารณูปภค 
ละสาธารณูปการ฿น
หมูบຌาน 
 

แ. จ านวนคลองละ  
ล าประดงทีไเดຌรับการ
พัฒนาพิไมขึๅน 
โ. จ านวนการขยาย
ขตระบบจ าหนาย
เฟฟງาสาธารณะละ
ติดตัๅงคมเฟฟງา
สาธารณะบริวณถนน
พิไมขึๅน 
ใ. จ านวนการพัฒนา
สาธารณูปภคทีไ   
พิไมขัๅน 

ปละ ใ คลอง
หรือล าประดง 

 
ปละ โ สาย 

 
 
 
 
 

ปละ แ ครงการ 
 

- ครงการขุดลอกคลอง 12 คลอง 
 
 
- ครงการขยายขตระบบ
จ าหนายเฟฟງาละติดตัๅงคม
เฟฟງาสาธารณะบริวณถนน    
6 หง 
 
 
- ครงการซอมซมคมเฟฟງา
สาธารณะ ปละ 50 ดวง 
- ปลีไยนทอมนประปาหมูบຌาน 
1 หมูบຌาน 
- สรຌางหลังคาคลุมถังนๅ าบอ
บาดาลประจ าหมูบຌาน 1 หง 
- ครงการติดตัๅงตูຌนๅ าดืไม  หยอด
หรียญ โ ตูຌ 

สวนยธา 
 
 

 

ส านัก
ปลัด 
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ความชืไอมยงกับ
ยทุธศาสตร์จังหวดั 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. ฿นขต

จังหวดั 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

ปງาประสงค์ตาม
พันธกจิ 

ตัวชีๅวดัระดบั
ปງาประสงค ์
ิตัวชีๅวดัรวมี 

คาปງาหมาย 
กลยทุธ์/ 

นวทางการพฒันา 
ตัวชีๅวดัระดบักล

ยุทธ ์
ความกຌาวหนຌา
ของปງาหมาย 

ครงการ/กิจกรรม 
หนวย

รับผดิชอบ 
หนวย

สนบัสนุน 

61 62 63 64       

สรຌางสรมิละพัฒนา
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชนละสังคม
สมุทรสงคราม มีความ
ขຌมขใงละด ารงชีวิต
ตามหลักปรัชญา
ศรษฐกิจพอพียง 

การพัฒนาดຌาน
การสงสริม
คุณภาพชีวิต 
การศึกษา ศิลปะ 
การกีฬา 
วัฒนธรรม 
ประพณี  
ภูมิปัญญาทຌองถิไน 

การพัฒนาดຌาน
การสงสริม
คุณภาพชีวิต 
การศึกษา ศิลปะ 
การกีฬา 
วัฒนธรรม 
ประพณี  
ภูมิปัญญาทຌองถิไน 

ประชาชนมีคุณภาพ 
ชีวิตทีไดี ชุมชนมีความ
ขຌมขใง ความมัไนคง
฿นชีวิตละทรัพย์สิน 
 

ประชาชนอยูรวมกัน
฿นสังคมอยางมี
ความสุขมากขึๅน 
 

781 
 
 

79- 
 
 

5 
 
- 

็่แ 
 
 

็้ 
 
 

5 
 

2 
 

โ 

็่แ 
 
 

็้ 
 
 

5 
 

2 
 

2 

็่แ 
 
 

็้ 
 
 

5 
 

2 
 

2 

พัฒนา สงสริม 
สนับสนุนการปງองกัน 
กຌเขปัญหาสังคม 
การชวยหลือละ
การจัดการสวัสดิการ
สังคม 

แ. จ านวนประชาชน
ละผูຌดຌอยอกาสทีไ
เดຌรับการชวยหลือ 
ละการจัดการ
สวัสดิการสังคม 
 
 
 
โ. จ านวนครงการทีไ
สงสริมสถาบัน
ครอบครัวละสถาบัน
สังคมทีไมีความ
ขຌมขใงพิไมขึๅน 

ปละ ็่แ คน 
 
 

ปละ ็้ คน 
 
 

ปละ  5  คน   
 

ปละ โ ครัวรือน 
 

ปละ โ ครงการ 
 
 
 

- ครงการจายงินสงคราะห์บีๅย
ยังชีพส าหรับผูຌสูงอาย ุ 
781 คน 
- ครงการจายงินสงคราะห์บีๅย
ยังชีพส าหรับผูຌพิการ 270 คน 
 
-ครงการจายงินสงคราะห์
ผูຌปຆวยอดส์ 
- ครงการซอมซมบຌานพักอาศัย 
6 ครัวรือน 
- ครงการศูนย์พัฒนาครอบครัว
฿นชุมชนละครือขายกจิการ
สตรี 3 ครัๅง 
- ครงการพืไอสนับสนุนกิจกรรม
ของหลากาชาด แ ครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส านักปลัด สวนการ
คลัง 
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ความชืไอมยงกับ
ยทุธศาสตร์จังหวดั 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. ฿นขต

จังหวดั 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

ปງาประสงค์ตาม
พันธกจิ 

ตัวชีๅวดัระดบั
ปງาประสงค์
ิตัวชีๅวดัรวมี 

คาปງาหมาย 
กลยทุธ์/ 

นวทางการพฒันา 
ตัวชีๅวดัระดบักล

ยุทธ ์
ความกຌาวหนຌา
ของปງาหมาย 

ครงการ/กิจกรรม 
หนวย

รับผดิชอบ 
หนวย

สนบัสนุน 

61 62 63 64       

สรຌางสริมละพัฒนา
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชนละสังคม
สมุทรสงคราม มีความ
ขຌมขใงละด ารงชีวิต
ตามหลักปรัชญา
ศรษฐกิจพอพียง 

การพัฒนาดຌาน
การสงสริม
คุณภาพชีวิต 
การศึกษา ศิลปะ 
การกีฬา 
วัฒนธรรม 
ประพณี  
ภูมิปัญญาทຌองถิไน 

การพัฒนาดຌาน
การสงสริม
คุณภาพชีวิต 
การศึกษา ศิลปะ 
การกีฬา 
วัฒนธรรม 
ประพณี  
ภูมิปัญญาทຌองถิไน 

ประชาชนมีคุณภาพ 
ชีวิตทีไดี ชุมชนมีความ
ขຌมขใง ความมัไนคง
฿นชีวิตละทรัพย์สิน 
 

ดใก ยาวชน ละ
ประชาชนมีความรูຌ 
ทาทันสถานการณ์ 
 

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 

พัฒนา สงสริม 
สนับสนุน การศึกษา 
การกีฬาละ
นันทนาการ 

แ. จ านวนรงรียนทีไ
฿หຌการสนับสนุน
การศึกษา 
โ. จ านวนนกัรียน 
ยาวชน ละ
ประชาชนเดຌรับการ
สงสริมการศึกษา 
 
ใ. จ านวนครงการทีไ
สงสริมละ
สนับสนุนการจัด
กิจกรรมทางการ
ศึกษา 

ปละ โ ครงการ 
 
 

ปละ แ ครงการ 
 
 

ปละ โ ครงการ 
 
 

ปละ โ5แ คน 
 

ปละ โ5แ คน 
 

ปละ ๆ ครงการ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- อุดหนุนครงการส าหรับ
รงรียนวัดกตการราม 2 
ครงการ 
- อุดหนุนครงการส าหรับ
รงรียนวัดตรีจินดาวัฒนาราม 
2 ครงการ 
-อุดหนุนครงการส าหรับ
รงรียนสกลวิสุทธิ่ จ านวน     
โ ครงการ 
- จัดซืๅออาหารสริม ินมี  
โ5แ คน 
- อุดหนุนครงการอาหาร
กลางวัน 251 คน 
- จัดซืๅอวัสด ุอุปกรณ์ การ
รียนการสอนส าหรับศูนย์
พัฒนาดใกลใก แ5 ประภท 
- จัดซืๅอหนังสือพิมพ์ส าหรับทีไ
อานหนังสือพิมพป์ระจ า
หมูบຌานละทีไท าการ อบต.  
รงหีบ  16 หมูบຌาน แ อบต. 
หงละ แ ฉบบั 
- ครงการจัดกจิกรรมการ
ขงขันกีฬาละสงสริมการ
ออกก าลังกาย ปละ แ ครัๅง 
- จัดซืๅอครืไองออกก าลังกาย
กลางจຌงประจ าหมูบຌาน 5ชุด 
- ปรับปรุงลานกีฬาประจ า
หมูบຌาน 1 หง 

สวนการศึกษา ส านักปลัด 
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ความชืไอมยงกับ
ยทุธศาสตร์จังหวดั 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. ฿นขต

จังหวดั 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

ปງาประสงค์ตาม
พันธกจิ 

ตัวชีๅวดัระดบั
ปງาประสงค์
ิตัวชีๅวดัรวมี 

คาปງาหมาย 
กลยทุธ์/ 

นวทางการพฒันา 
ตัวชีๅวดัระดบักล

ยุทธ ์
ความกຌาวหนຌา
ของปງาหมาย 

ครงการ/กิจกรรม 
หนวย

รับผดิชอบ 
หนวย

สนบัสนุน 

61 62 63 64       

สรຌางสริมละพัฒนา
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชนละสังคม
สมุทรสงคราม มีความ
ขຌมขใงละด ารงชีวิต
ตามหลักปรัชญา
ศรษฐกิจพอพียง 

การพัฒนาดຌาน
การสงสริม
คุณภาพชีวิต 
การศึกษา ศิลปะ 
การกีฬา 
วัฒนธรรม 
ประพณี  
ภูมิปัญญาทຌองถิไน 

การพัฒนาดຌาน
การสงสริม
คุณภาพชีวิต 
การศึกษา ศิลปะ 
การกีฬา 
วัฒนธรรม 
ประพณี  
ภูมิปัญญาทຌองถิไน 

ประชาชนมีคุณภาพ 
ชีวิตทีไดี ชุมชนมีความ
ขຌมขใง ความมัไนคง
฿นชีวิตละทรัพย์สิน 
 

ประชาชนมีสุขภาพ
ดีถຌวนหนຌา 

 

แ 
 
 
 

แ 
 
 

1 
 

1 
 
 
 
 

1 
 
- 

แ 
 
 
 

แ 
 
 

1 
 

1 
 
 
 
 

1 
 
- 

แ 
 
 
 

แ 
 
 

1 
 

1 
 
 
 
 

1 
 
- 

แ 
 
 
 

แ 
 
 

1 
 

1 
 
 
 
 

1 
 

1 

ส ง ส ริ มสนั บสนุ น 
กิจการสาธารณสุข 

โ. จ านวนครงการทีไ
สงสริมกิจการ
สาธารณสุข 
 

ปละ ๆ 
ครงการ 

 
 
 

- ครงการก าจัดหลง
พาะพันธุย์ุงลายปງองกันรค
เขຌลือดออก ปละ โ ครัๅงทุก
หมูบຌานละมืไอมีรค
เขຌลือดออก฿นพืๅนทีไ  

- ครงการฉีดวัคซีนปງองกัน
รคพิษสุนัขบຌาละยา
คุมก านิด ปละ แ ครัๅง 
- ครงการปງองกันละระงับ
รค ติดตอ ปละ แ ครัๅง 
- อุดหนุนครงการสมทบ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ถຌวนหนຌาระดบัทຌองถิไนรຌอยละ 
ใเ ของจ านวนงินกองทุน
หลักประกันสุขภาพ 
- ครงการตรวจสุขภาพ
ประจ าปทกุดือน 
- ปรับปรุงศูนย์สาธารณสุข     
มูลฐาน แ หง 

สวน
สาธารณสุข 

ส านักปลัด 
ละ 

รงพยาบาล
สงสริม
สุขภาพ
ต าบลรง
หีบละ

ต าบลบาง
กุຌง 
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ความชืไอมยงกับ
ยทุธศาสตร์จังหวดั 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. ฿นขต

จังหวดั 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

ปງาประสงค์ตาม
พันธกจิ 

ตัวชีๅวดัระดบั
ปງาประสงค์
ิตัวชีๅวดัรวมี 

คาปງาหมาย 
กลยทุธ์/ 

นวทางการพฒันา 
ตัวชีๅวดัระดบักล

ยทุธ ์
ความกຌาวหนຌา
ของปງาหมาย 

ครงการ/กิจกรรม 
หนวย

รับผดิชอบ 
หนวย

สนบัสนุน 

61 62 63 64       

สรຌางสริมละพัฒนา
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชนละสังคม
สมุทรสงคราม มีความ
ขຌมขใงละด ารงชีวิต
ตามหลักปรัชญา
ศรษฐกิจพอพียง 

การพัฒนาดຌาน
การสงสริม
คุณภาพชีวิต 
การศึกษา ศิลปะ 
การกีฬา 
วัฒนธรรม 
ประพณี  
ภูมิปัญญาทຌองถิไน 

การพัฒนาดຌาน
การสงสริม
คุณภาพชีวิต 
การศึกษา ศิลปะ 
การกีฬา 
วัฒนธรรม 
ประพณี  
ภูมิปัญญาทຌองถิไน 

ชุมชนมีศิลปะ 
วัฒนธรรม ประพณี 
ละภูมิปัญญา
ทຌองถิไนทีไดีงาม 
 

ประชาชนอยูรวมกัน
฿นสังคมอยางมี
ความสุขมากขึๅน 
 

้ 
 
 

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
ความขຌมขใง฿นการ
บ ารุงศิลปะ 
วัฒนธรรม ประพณี 
ละภูมิปัญญาทຌองถิไน 

จ านวนครงการทีไ
สงสริมละสนับสนุน
พืไอ฿หຌกิดการอนุรักษ์
ละผยพรประพณี 
ศิลปวัฒนธรรมทຌองถิไน 
 
 

ปละ  ้ครงการ - อุดหนุนครงการจัดงานราช
พิธีละรัฐพิธีรวมถึงประพณีทีไ
ส าคัญของชาติ ๆ ครงการ 
- ครงการจัดกจิกรรมวันพอ
หงชาติ 
- ครงการจัดกจิกรรมวันฉลิม
พระชนมพรรษา แโ 
สิงหาคม 
- ครงการจัดงานประพณี
สงกรานต์ละวันผูຌสูงอาย ุ
-ครงการทิดพระกียรติพระ
จຌาตากสินมหาราช 
- ครงการทศน์มหาชาติ 
- จัดกิจกรรมวันลอยกระทง 
- ครงการจัดกิจกรรมวันดใก 
- อุดหนุนงบประมาณ฿หຌ
มูลนิธิอุทยาน ร.โ 
- จัดกจิกรรมหทียนวันขຌา 
พรรษา 
 
 
 

สวน
การศึกษา 

ส านักปลัด 

 

 

 

 

-ๆแ- 

บบ ยท. เใ 



  

 

ความชืไอมยงกับ
ยทุธศาสตร์จังหวดั 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. ฿นขต

จังหวดั 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

ปງาประสงค์ตาม
พันธกจิ 

ตัวชีๅวดัระดบั
ปງาประสงค์
ิตัวชีๅวดัรวมี 

คาปງาหมาย 
กลยทุธ์/ 

นวทางการพฒันา 
ตัวชีๅวดัระดบักล

ยุทธ ์
ความกຌาวหนຌา
ของปງาหมาย 

ครงการ/กิจกรรม 
หนวย

รับผดิชอบ 
หนวย

สนบัสนุน 

61 62 63 64       

สรຌางสริมละพัฒนา
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชนละสังคม
สมุทรสงครามมีความ
ขຌมขใงละด ารงชีวิต
ตามหลักปรัชญา
ศรษฐกิจพอพียง 

การพัฒนาดຌาน
การจัดระบยีบ
ชุมชน/สังคม การ
รักษาความสงบ
รียบรຌอย 

การพัฒนาดຌาน
การจัดระบยีบ
ชุมชน/สังคม การ
รักษาความสงบ
รียบรຌอย 

ประชาชนมีคุณภาพ 
ชีวิตทีไดี ชุมชนมีความ
ขຌมขใง ความมัไนคง
฿นชีวิตละทรัพย์สิน 
 

สังคมขຌมขใงละมี
ความปลอดภยั฿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 
 

บริหารจัดการการ
ปງองกัน บรรทา   สา
ธารณภัย การรักษา
ความสงบรียบรຌอย 
ความปลอดภยั฿น
ชีวิตละทรัพย์สิน
ของประชาชน 
 
 
 
 
 
 

จ านวนครงการ
กีไยวกบัการปງองกัน 
บรรทาสาธารณภยั 
การรักษาความสงบ
รียบรຌอย ความ
ปลอดภัย฿นชวีิตละ
ทรัพย์สินของ
ประชาชน 

ปละ  ๆครงการ - ครงการฝຄกอบรม อปพร.      
ปละ แ ครัๅง 
- ครงการรณรงค์ปງองกันลด
อุบัติหตุทางถนนชวงทศกาล    
ปละ โ ครัๅง 
- ครงการซักซຌอมการปງองกัน
ละบรรทาสาธารณภัย แครัๅง/
ป 
- ครงการชวยหลือผูຌประสบภัย 
ปละ แ ครัๅง 
- จัดซืๅอครืไองมือ วัสดุ อุปกรณ์
ส าหรับการปฏิบัติงาน฿นศูนย์  
อปพร. 2 ประภท 
- ครงการติดตัๅงกลຌอง CCTV 
บริวณทีไส าคัญทุกหมูบຌาน 

ส านักปลัด สวนยธา 

แ 
 
 

แ 
 

แ 
 
 
 

แ 

แ 
 
 

แ 
 

แ 
 
 
 

แ 

แ 
 
 

แ 
 

แ 
 
 
 

แ 

แ 
 
 

แ 
 

แ 
 
 
 

แ 

สงสริมสนับสนุนการ
ปງองกัน กຌเข ปัญหา
ยาสพติด ตลอดจน
ฟຕนฟูผูຌติดยาสพติด 

จ านวนครงการทีไ
สงสริมสนับสนุนการ
ปງองกัน กຌเขปัญหา
ยาสพติด ตลอดจน
ฟຕนฟูผูຌติดยาสพติด 

ปละ ไ ครงการ - อุดหนุนครงการกຌเขปัญหา   
ยาสพติดระดับอ าภอละ
จังหวัด ปละ แ ครัๅง 
- จัดกจิกรรมรณรงค์ปງองกัน
ละกຌเขปัญหายาสพติด ปละ 
แ ครัๅง 
- ครงการผูຌประสานพลัง
ผนดินิโ5ตาสับปะรดี ฝງา
ระวังปງองกันละกຌเขปัญหา
ยาสพติด ปละ แ ครัๅง 
- ครงการตัๅงดานตรวจตราฝງา
ระวังปງองกันกຌเขปัญหายาสพ
ติด 
ดือนละ แ ครัๅง 
 

ส านักปลัด อ าภอ 
บางคนที 

 

-ๆโ- 
บบ ยท. เใ 



 
 

ความชืไอมยงกับ
ยทุธศาสตร์จังหวดั 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. ฿นขต

จังหวดั 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

ปງาประสงค์ตาม
พันธกจิ 

ตัวชีๅวดัระดบั
ปງาประสงค์
ิตัวชีๅวดัรวมี 

คาปງาหมาย 
กลยทุธ์/ 

นวทางการพฒันา 
ตัวชีๅวดัระดบักล

ยุทธ ์
ความกຌาวหนຌา
ของปງาหมาย 

ครงการ/กิจกรรม 
หนวย

รับผดิชอบ 
หนวย

สนบัสนุน 

61 62 63 64       

สงสริมละพัฒนา
จังหวัดสมุทรสงคราม
฿หຌมีความพรຌอมรองรับ
การขຌาสูประชาคม
อาซียน 
 
 
 
สรຌางสริมละพัฒนา
ฐานอาชีพดัๅงดิมของ
ทຌองถิไนละิภูมปิัญญา
พืๅนบຌานี฿หຌพัฒนา
อาชีพอืไนโ ขຌมขใง
กิดความปຓนครือขาย
วิสาหกจิขนาดกลาง
ละขนาดยอมรวมทัๅง
ภาคพาณิชยกรรม
ของจังหวัด 

การพัฒนาละ
สงสริมการ 
กษตร การลงทุน 
พาณิชยกรรม 
ละการทองทีไยว 

การพัฒนาละ
การสงสริม
กษตรกรรม 
การลงทุน 
พาณิชยกรรม 
ละการทองทีไยว 

ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตทีไดี ชุมชนมีความ 
ขຌมขใง ความมัไนคง
฿นชีวิต ละ
ทรัพย์สิน 

ประชาชนมีอาชพี
ละรายเดຌทีไมัไนคง
พิไมขึๅน 

แ 
 
- 
 
 
 
 

แ 
 

1 
 
 
 
 

แ 
 

1 
 
 
 

 

แ 
 

1 
 
 
 
 

พัฒนาสงสริมทักษะ
ความรูຌ การพัฒนา
อาชีพ กษตรกรรม 
การลงทุน พาณิชย-
กรรม การบริการพืไอ
สรຌางงาน สรຌางอาชีพ 
สรຌางรายเดຌ฿หຌกับ
ประชาชน 

จ านวนครงการ
กีไยวกบัการสงสริม
ทักษะความรูຌกีไยวกับ
การพัฒนาอาชีพ 

ปละโ ครงการ - อุดหนุนครงการของกลุม
สตรีต าบลรงหีบ ละต าบล
บางกุຌง 
- ป รั บ ป รุ ง  ร งปุ๋ ย ชี ว ภ า พ       
แ หง 
 

ส านักปลัด ส านักงาน
กษตรอ าภอ   

บางคนที 

แ 
 
 
 
 
 
 

แ 
 
 
 
 
 
 

แ 
 
 
 
 
 

 

แ 
 
 
 
 
 
 

สรຌางกระบวนการ  มี
สวนรวมของทุกภาค
สวน฿นการพัฒนา ละ
บริหารการกษตร 
ละขับคลืไอน฿หຌ 
บังกิดผล฿นทาง
ปฏิบัติดยยึดหลัก
ปรัชญาศรษฐกิจ
พอพียง 
 
 
 
 

 

จ านวนกิจกรรมทีไ
สงสริมละพัฒนา 
การประกอบอาชพี
ฐานดัๅงดิมจาก     
ภูมิปัญญาทຌองถิไน 

ปละ แ กิจกรรม - อุดหนุนศูนย์บริการละ
ถายทอดทคนลยีการกษตร
ต าบลรงหีบ ปละ แ ครัๅง 
 

ส านักปลัด ส านักงาน
กษตรอ าภอ   

บางคนที 

 

 

 
 

 

-ๆใ- 

บบ ยท. เใ 



 

 

ความชืไอมยงกับ
ยทุธศาสตร์จังหวดั 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. ฿นขต

จังหวดั 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

ปງาประสงค์ตาม
พันธกจิ 

ตัวชีๅวดัระดบั
ปງาประสงค์
ิตัวชีๅวดัรวมี 

คาปງาหมาย 
กลยทุธ์/ 

นวทางการพฒันา 
ตัวชีๅวดัระดบักล

ยุทธ ์
ความกຌาวหนຌา
ของปງาหมาย 

ครงการ/กิจกรรม 
หนวย

รับผดิชอบ 
หนวย

สนบัสนุน 

61 62 63 64       

สงสริมละสนับสนุน
การมีสวนรวมของ
ภาคประชาชน฿นการ
บ ารุงรักษาทรัพยากร 
ธรรมชาติละ
สิไงวดลຌอมพืไอด ารง
เวຌซึไงระบบนิวศ ใ 
นๅ า 

การพัฒนาดຌาน
การบรหิารจัดการ
ละการอนุรกัษ์
ทรัพยากรธรรม-
ชาติ สิไงวดลຌอม 
อยางยัไงยืน 

การพัฒนาดຌาน
การบรหิารจัดการ
ทรัพยากร  
ธรรมชาติ ละ
สิไงวดลຌอม  

ชุมชนมีการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
ละสิไงวดลຌอมละ
มีการทองทีไยวชิง
อนุรักษ ์

ทรัพยากรธรรมชาติ
ละสิไงวดลຌอม
สมบูรณ์พิไมขึๅน 

แ 
 
 

แ 
 
 

แ 
 
 

แ 
 
 

สงสริมการอนุรักษ์ 
ฟຕนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ
ละสิไงวดลຌอม 

จ านวนครงการทีไ
สงสริมการอนุรักษ์ 
ฟຕนฟู ทรัพยากร 
ธรรมชาติละ
สิไงวดลຌอม 

ปละ แ ครงการ - ครงการปลูกตຌนเมຌฉลิม   
พระกียรติ 
 

 
 
 

ส านักปลัด  

- 
 
- 
 
- 

แ 
 

แ 
 

แ 

แ 
 
แ 
 
แ 

แ 
 

แ 
 

แ 

สงสริม฿หຌมีการ
บริหารจัดการละ
รักษาความสมดุลของ
ระบบนิวศน์ ใ นๅ า 

จ านวนครงการทีไ
สงสริม฿หຌมีการ
บริหารจัดการละ
รักษาความสมดุลของ
นๅ า 

ปละ ใ ครงการ - จัดกใบขยะละวัชพืช฿น
มนๅ าล าคลองทุกคลอง 
- อุดหนุนครงการลงขกลง
คลอง 16 หมูบຌาน 
- ครงการปลอยพันธุก์ุຌง ปละ 
แ ครัๅง 
 

ส านักปลัด อ าภอ 
บางคนที 

- 
 
- 
 
- 

1 
 

แ 
 

แ 

1 
 

แ 
 

แ 

แ 
 

แ 
 
- 

พิไมประสิทธิภาพ฿น
การบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอย สิไงปฏิกูล 
ละนๅ าสีย 

จ านวนครงการทีไพิไม
ประสิทธิภาพ฿นการ
บริหารจัดการขยะ  
มูลฝอย สิไงปฏิกูล ละ
นๅ าสีย 

ปละ ใ ครงการ - จัดจຌางบริษัท/หจก. จัดกใบ
ขยะ 
ทุกดือน 
- จัดซืๅอถังขยะ ปละ 5เ ถัง 
- จัดซืๅออุปกรณ์กันถังขยะลຌม 
แเเ อัน 
 
 
 
 
 
 
 

สวน 
สาธารณสุข 

ส านักปลัด 

 

 

 

-ๆไ- 
บบ ยท. เใ 



 

 

ความชืไอมยงกับ
ยทุธศาสตร์จังหวดั 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. ฿นขต

จังหวดั 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

ปງาประสงค์ตาม
พันธกจิ 

ตัวชีๅวดัระดบั
ปງาประสงค์
ิตัวชีๅวดัรวมี 

คาปງาหมาย 
กลยทุธ์/ 

นวทางการพฒันา 
ตัวชีๅวดัระดบักล

ยุทธ ์
ความกຌาวหนຌา
ของปງาหมาย 

ครงการ/กิจกรรม 
หนวย

รับผดิชอบ 
หนวย

สนบัสนุน 

61 62 63 64       

สรຌางสริมละพัฒนา
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชนละสังคม
สมุทรสงครามมีความ
ขຌมขใงละด ารง 
ชีวิตตามหลักปรัชญา
ศรษฐกิจพอพียง 
 
 
 
 
 
 
สงสริมละพัฒนา฿หຌ
จังหวัดปຓนศูนย์กลาง
การพักผอนละการ
ทองทีไยวชิงอนุรักษ์
ทีไสอดคลຌองกับวิถี
วัฒนธรรมละสิไ
วดลຌอม 

การพัฒนาดຌาน
การบริหาร
กิจการบຌานมือง
ละสังคมทีไดี 

การพัฒนาดຌาน
การบริหาร
กิจการบຌานมือง
ละสังคมทีได ี

องค์กรมีการบริหาร
บบบูรณาการ      
มีความปรง฿ส 
ประชาชนมีสวนรวม
ตามหลักการบริหาร
จัดการบຌานมืองทีได ี

แ. ประชาชนอยู
รวมกัน฿นสังคม
อยางมีความสุข
พิไมขึๅน 
โ. องค์กรมีการ
บริหารจัดการทีไดี
กิดผลสัมฤทธิ่ละ
ประสิทธิภาพมากขึๅน 

- - แ - พัฒนาสริมสรຌาง
ความสามัคคี ทิดทูน 
พิทักษ์ รักษา สถาบัน
ชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย ์

จ านวนครงการทีไ
สริมสรຌางความ
สามัคคี ทิดทูน 
พิทักษ์ รักษาสถาบัน 
ชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย ์

ปละ แ ครงการ - จัดท าปງายฉลิมพระกียรติ
ประจ าหมูบຌาน ทกุหมูบຌาน 
 

ส านักปลัด  

- แ แ แ พัฒนาความรูຌความ
ขຌา฿จละการมีสวน
รวมของประชาชน
กีไยวกบัการมืองการ
ปกครองตามระบอบ
ประชาธิปเตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรง
ปຓนประมุข 

จ านวนครงการทีไ
สริมสรຌางความรูຌ
ความขຌา฿จกีไยวกบั
การมืองการปกครอง 

ปละ แ ครงการ - ครงการสงสริมความรูຌความ
ขຌา฿จกีไยวกับการมืองการ
ปกครองตามระบอบ
ประชาธิปเตย 
 

ส านักปลัด  

- 
 
 
- 
- 
 
 
- 
 
- 

แ 
 
 
- 
แ 
 
 

แ 
 
- 

แ 
 
 
- 
แ 
 
 

แ 
 
- 

แ 
 
 

แ 
แ 
 
 

แ 
 

แ 

พัฒนาสงสริมการมี
สวนรวมของ
ประชาชน฿นการ
พัฒนาทຌองถิไน 

จ านวนครงการทีไ
สงสริมการมีสวนรวม
ของประชาชน฿นการ
พัฒนาทຌองถิไน 

ปละ 5 ครงการ - ครงการจัดวทีประชาคม
ระดับหมูบຌานละระดับต าบล  
ปละ แ ครัๅง 
- กอสรຌางศาลาประชาคม 1 
หง 
- ส ารวจละจัดกใบขຌอมูลความ
จ าปຓนพืๅนฐาน แๆ หมูบຌาน    
ทุกครัวรือน 
- พัฒนาละสรຌางระบบสียง
ตามสายทุกหมูบຌาน 
- จัดท าปງายประชาสัมพันธ์
ประจ าหมูบຌาน แ ปງาย 
 
 

ส านักปลัด  
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บบ ยท. เใ 



 

 

ความชืไอมยงกับ
ยทุธศาสตร์จังหวดั 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. ฿นขต

จังหวดั 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

ปງาประสงค์ตาม
พันธกจิ 

ตัวชีๅวดัระดบั
ปງาประสงค์
ิตัวชีๅวดัรวมี 

คาปງาหมาย 
กลยทุธ์/ 

นวทางการพฒันา 
ตัวชีๅวดัระดบักล

ยุทธ ์
ความกຌาวหนຌาของ

ปງาหมาย 
ครงการ/กิจกรรม 

หนวย
รับผดิชอบ 

หนวย
สนบัสนุน 

61 62 63 64       

สรຌางสริมละพัฒนา
จังหวัดสมุทรสงคราม
฿หຌมีความพรຌอม
รองรับการขຌาสู
ประชาคมอาซีไยน 

การพัฒนาดຌาน
การบริหาร
กิจการบຌานมือง
ละสังคมทีไดี 

การพัฒนาดຌาน
การบริหาร
กิจการบຌานมือง
ละสังคมทีได ี

องค์กรมีการบริหาร
บบบูรณาการ      
มีความปรง฿ส 
ประชาชนมีสวนรวม
ตามหลักการบริหาร
จัดการบຌานมืองทีได ี

แ. ประชาชนอยู
รวมกัน฿นสังคม
อยางมีความสุข
พิไมขึๅน 
โ. องค์กรมีการ
บริหารจัดการทีไดี
กิดผลสัมฤทธิ่ละ
ประสิทธิภาพมากขึๅน 

- 
 
- 
 
- 
 
 

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 
 

พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการองค์กร 

จ านวนครงการทีไ
พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการองค์กร 

ปละ ้ ครงการ - จัดท าวารสาร ผนพับ 
ปງายประชาสัมพันธ ์
- ครงการส ารวจความพึง
พอ฿จของประชาชน ปละ 
แ ครัๅง  
- อุดหนุนครงการทีไปຓน
นยบายของรัฐหรือ
หนวยงานราชการอืไนโ 
หรือ อปท. 
- อุดหนุนครงการพิไม
ประสิทธิภาพการ
บริหารงานศูนย์รวมขຌอมูล
ขาวสารการจัดซืๅอฯ     ป
ละ แ ครัๅงโ ละ ใเุเเเ 
บาท 
- จัดสงบุคลากรทุกคนขຌา
รับการอบรม สัมมนา
ตลอดป 
- ครงการฝຄกอบรม 
สัมมนา ศึกษาดูงาน ปละ 
แ ครัๅง 
- จัดซืๅอครุภัณฑ์ส านักงาน       
ปละ 5 อยาง 
- จัดซืๅออุปกรณ์วีดีทัศน์
ครบชุด แ ชุด 
 

ส านักปลัด  

 

 

-ๆๆ- 

บบ ยท. เใ 
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สวนทีไ  4    การน าผนพัฒนาทຌองถิไนสีไปีเปสูการปฏิบัติ 

 

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาละผนงาน 
 

ทีไ ยุทธศาสตร์ ดຌาน ผนงาน 
หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

หนวยงาน 
สนับสนุน 

แ 
 

การพัฒนาดຌานครงสรຌาง
พืๅนฐาน 

บริการชุมชน
ละสังคม 

คหะละชุมชน กองชาง ส านักปลัด 
กองคลัง 

อบจ.สมุทรสงคราม 
จังหวัดสมุทรสงคราม 

โ 
 
 
 
 
 

การพัฒนาดຌาน
สาธารณสุข การสงสริม
คุณภาพชีวิต การศึกษา
ศิลปะ การกีฬา 
วัฒนธรรม 
 
 

บริการชุมชน
ละสังคม 

 
 
 

การศึกษา กองการศึกษา ส านักปลัด 
กองคลัง 

สาธารณสุข กอง
สาธารณสุข 

ส านักปลัด 
กองคลัง 

รพ.นภาลัย 
การศาสนา

วัฒนธรรมละ
นันทนาการ 

กองการศึกษา 
ส านักปลัด 
กองคลัง 

การด านินงาน
อืไน 

งบกลาง ส านักปลัด กองคลัง 

ใ 
 
 
 

การพัฒนาดຌานการจัด
ระบียบชุมชน/สังคม  
ละการรักษาความสงบ
รียบรຌอย 

บริหารทัไวเป การรักษาความ
สงบภาย฿น 

ส านักปลัด กองคลัง 

บริการชุมชน
ละสังคม 

สรຌางความ
ขຌมขใงของ

ชุมชน 
ส านักปลัด กองคลัง 

4 
 
 
 

การพัฒนาละการ
สงสริมกษตรกรรม การ
ลงทุน   พาณิชยกรรม 
ละการทองทีไยว 

การศรษฐกิจ 
 
 
 

การกษตร 
 
 
 

ส านักปลัด กองคลัง 
 

5 การพัฒนาดຌานการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ  
ละสิไงวดลຌอมอยางยัไงยนื 

บริหารทัไวเป 
 
 

บริหารงาน
ทัไวเป 

 
 

ส านักปลัด 
 

กองการศึกษา 
กองสาธารณสุข 

ๆ การพัฒนาดຌานการบริหาร
กิจการบຌานมืองละ
สังคมทีไดี 

บริหารทัไวเป 
 

บริหารงาน
ทัไวเป 

ส านักปลัด 
กองคลัง 

กองการศึกษา 
กองสาธารณสุข 
สนง.พม.จ.สส 

รวม ๆ ยุทธศาสตร์ ไ  ดຌาน ้  ผนงาน 5 หนวยงาน ่  หนวยงาน 
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สวนทีไ  5    การติดตามละประมินผล 

 
1.  การติดตามละประมินผลยุทธศาสตร์ 
     แ.แ การติดตาม ิMonitoringี 
  การติดตามนัๅน จะท า฿หຌราทราบเดຌวาขณะนีๅเดຌมีการเดຌมีการปฏิบัติตามผนพัฒนาทຌองถิไนสีไป 
ถึงระยะ฿ดลຌว ซึไงทคนิคอยางงายทีไสามารถ฿ชຌปຓนครืไองมือ฿นการติดตามเดຌ ชน Gant Chart ทีไจะท า฿หຌ
หนวยงานสามารถติดตามเดຌวาการด านินการตามผนพัฒนาทຌองถิไนสีไปมีการด านินการ฿นชวง฿ด ตรงก าหนด
ระยะวลาทีไก าหนดเวຌหรือเม  ผนการด านินงานกใจะปຓนครืไองมือส าคัญ฿นการติดตามผลการด านินงาน 

     แ.โ การประมินผล ิEvaluation ี  
  การประมินผลผนยุทธศาสตร์การพัฒนาละผนพัฒนาสามป  จ าปຓนตຌองมีกณฑ์
มาตรฐาน  ิStandart  criteriaี ละตัวชีๅวัด  ิlndicatorsี พืไอ฿ชຌปຓนกรอบ฿นการประมินพืไอ฿หຌกิดความ
ชัดจน  ปຓนระบบ  มีมาตรฐานละปຓนทีไยอมรับ  ดยประกอบดຌวยกณฑ์ทีไส าคัญ฿น  โ  ระดับ  คือ  กณฑ์
การประมินหนวยงาน  ละกณฑ์การประมินครงการ  การติดตามละประมินผลผนพัฒนาสามปเปสูการ
ปฏิบัติ 
2.  สรุปผลการพัฒนาทຌองถิไน฿นภาพรวม 
     โ.แ  การวัดผล฿นชิงปริมาณละชิงคุณภาพ 
            2.1.1  วิธีการ฿นการติดตามละประมินผล 
                      ิแี  การติดตามละประมินผลผนพัฒนาทຌองถิไนมีขัๅนตอน฿นการด านินการดังนีๅ 
  ขัๅนตอนทีไ  แ  คณะกรรมการติดตามละประมินผลผนพัฒนาทຌองถิไนรวมประชุมพืไ อ
ก าหนดกรอบนวทาง ละวิธีการ฿นการติดตามละประมินผล ผนพัฒนาสามปละประมินผลครงการ
พัฒนาตามผนพัฒนาสามป ดังนีๅ 

แ. การก าหนดกรอบ นวทาง ละวิธีการ ฿นการติดตามละประมินผลผนพัฒนาอาจ
ก าหนดนวทาง฿นการติดตามละประมินผลผนพัฒนาสามป ดังนีๅ 

(1) ความสอดคลຌอง ิRelevanceี ของยุทธศาสตร์ ผน ละกลยุทธ์ทีไก าหนด 
(2) ความพียงพอ ิAdequacyี ของทรัพยากรพืไอการด านินกิจกรรมของหนวยงาน 
(3) ความกຌาวหนຌา ิProgressี กิจกรรมทีไก าหนดเวຌตามผน ดยมีการติดตามผลิ Monitoringี  
(4) ประสิทธิภาพ ิEfficiencyี ปຓนการศึกษาความสัมพันธ์ระหวางผลผลิตกับทรัพยากร

ทีไ฿ชຌดยมีการประมินประสิทธิภาพ ิEfficiency Evaluationี 
(5) ประสิทธิผล ิEffectivenessี ปຓนการศึกษาถึงผลทีไเดຌรับ ิEffectี 
(6) ผลลัพธ์ละผลผลิต ิOutcome and Outputี ปຓนการประมินผลประยชน์ทีไกิด

จากการท ากิจกรรมทีไมีตอกลุมปງาหมายทีไเดຌรับบริการ ละการประมินผลผลิตทีไกิดขึๅนจากกิจกรรม 
(7) การประมินผลกระทบปຓนการศึกษาผลทีไเดຌรับรวมยอด ิOverall Effectี 

       คณะกรรมการติดตามละประมินผลผนพัฒนาทຌองถิไน อาจน านวทางทัๅงหมดทีไ
ก าหนดมา฿ชຌหรืออาจลือก฿ชຌ฿นบางนวทาง฿นการติดตามละประมินผลผนพัฒนาสามปกใเดຌ ดยอยางนຌอย
ตຌองสามารถประมินความสอดคลຌองละสามารถวัดความส ารใจหรือความกຌาวหนຌาของผนพัฒนาสามปเดຌ 
ทัๅงนีๅขึๅนอยูกับคณะกรรมการฯจะพิจารณา 

โ. การก าหนดกรอบนวทางละวิธีการ฿นการติดตามละประมินผลครงการพัฒนาตาม
ผนพัฒนาทຌองถิไนสีไป อาจก าหนดนวทางดังนีๅ 

(1) การประมินผลกระบวนการ ิProcess Evaluationี หรือ การประมินประสิทธิภาพ 
ิEfficiency Evaluationี 

(2) การประมินผลครงการ ิProject Evaluationี หรือการประมินประสิทธิผล 
ิEffectiveness  Evaluationี 
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(3) การประมินผลกระทบ ิ Impact Evaluationี 
ขัๅนตอนทีไ โ คณะกรรมการติดตามละประมินผลผนพัฒนาทຌองถิไนด านินการติดตามละ

ประมินผลผนพัฒนาสามป ตามกรอบนวทางละวิธีการทีไก าหนด ดยสามารถติดตามละประมินผลเดຌ
ตลอดระยะวลาของผนพัฒนาทຌองถิไนสีไป ขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน 

ขัๅนตอนทีไ ใ คณะกรรมการติดตามละประมินผลผลผนพัฒนาทຌองถิไนด านินการติดตามละ
ประมินครงการพัฒนาตามผนพัฒนาสามปตามกรอบนวทางละวิธีการทีไก าหนด ดยสามารถติดตามละ
ประมินผลเดຌตัๅงตกอนริไมครงการพัฒนาตามผนด านินงานจนสิๅนสุดครงการฯ 

ขัๅนตอนทีไ ไ รายงานผลละสนอความหในซึไงเดຌจาการติดตามละประมินผลผนพัฒนาทຌองถิไนสีไ
ปละผลการติดตามละประมินครงการพัฒนาตามผนพัฒนาสามปตอผูຌบริหารทຌองถิไน พืไอ฿หຌผูຌบริหาร
ทຌองถิไนสนอตอสภาทຌองถิไน ละคณะกรรมการพัฒนาทຌองถิไน  พรຌอมประกาศผลการติดตามละประมินผล
฿หຌประชาชน฿นทຌองถิไนทราบดยทัไวกันอยางนຌอยปละหนึไงครัๅง 

ขัๅนตอนทีไ 5 คณะกรรมการติดตามละประมินผลผนพัฒนาทຌองถิไนอาจ฿หຌความหในหรือ
ขຌอสนอนะ฿นรายงานการติดตามละประมินผลผนพัฒนาทຌองถิไนสีไปละครงการพัฒนาตอผูຌบริหาร
ทຌองถิไน พืไอ฿หຌผูຌบริหารทຌองถิไนสนอตอสภาทຌองถิไน คณะกรรมการพัฒนาทຌองถิไน 

 

                      ิโี  การก าหนดวิธีการติดตามละประมินผล 
ปຓนการสดงถึงวิธีการติดตามละประมินผลครงการ  ดยการก าหนดรูปบบทีไจะ฿ชຌ฿นการติดตามละ

ประมินผลพืไอตรวจสอบวา  การด านินกิจกรรมตามครงการอยูภาย฿ตຌระยะวลาละงบประมาณทีไก าหนดเวຌ
หรือเม ละผลของการด านินครงการบรรลุวัตถุประสงค์ทีไเดຌวางเวຌหรือเม ดยเดຌก าหนดวิธีการเวຌดังนีๅ   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

บบรายงาน 

บบติดตามผนฯ 
ิProcessี 

บบประมินผลผนฯ 
ิInputี 

บบประมินผลผนฯ 
ิOutputี 

 

บบทีไ แ 
การประมินการจัดท า
ผนยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองสวน
ทຌองถิไน 

 

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

 

บบทีไ 3/1 
 บ บ ป ร ะ  มิ น ผ ล ก า ร
ด า  นิ น ง า น ต า ม  ผ น
ยุทธศาสตร์ 

บบทีไ 3/2 
บบประมินความพึงพอ฿จตอ
ผลการด านินงานขององค์กร
ปกครองสวนทຌองถิไน฿นภาพรวม 

 

บบทีไ 3/3 
บบประมินความพึงพอ฿จตอ
ผลการด านินงานขององค์กร
ปกครองสวนทຌองถิไน฿นตละ
ยุทธศาสตร์ 

ระบบ ิe-planี 
ระบบการประ มินผลตามระบบ
สารสนทศพืไ อการติ ดตามละ
ประมินผลการ฿ชຌจายงบประมาณ
ขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน  



-123- 
 

ระบบของการติดตามละประมินผลผนการพัฒนาทຌองถิไน ประกอบดຌวยองค์ประกอบ ใ  สวนหลัก  คือ  
แ.  สวนของปัจจัยน าขຌา ิInputี  คือ ปัจจัยทีไองค์กรปกครองสวนทຌองถิไนจะตຌอง  มี  พืไอ

น าขຌาสูระบบติดตามละประมินผลผนพัฒนาองค์กรปกครองสวนทຌองถิไน เดຌก ผนพัฒนาทຌองถิไนสีไป ผูຌ
ประมิน ผูຌถูกประมิน ละครืไองมือ฿นการประมิน ฯลฯ ซึไงผนยุทธศาสตร์ ิพ.ศ. โ555 – โ55้ี ของ
องค์การบริหารสวนต าบลรงหีบ ซึไงปຓนหนวยติดตามละประมินผล ิM&E Unitี พืไอปຓนการรวบรวม
ฐานขຌอมูลขององค์การบริหารสวนต าบลรงหีบ  ดยบทบาท ของ M&E UNIT ตอปัจจัยน าขຌา คือ การ
ปຓนผูຌวิคราะห์ 
ผนยุทธศาสตร์  ซึไงปຓนครืไองมือทีไ฿ชຌ฿นการประมินผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไนดย
ตนอง เดຌก บบรายงานทีไ แ บบชวยก ากับการจัดท าผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน ปຓน
การทบทวนวาการจัดท าผนเดຌ฿ชຌกระบวนการครบทุกขัๅนตอนหรือเม อยางเร 

โ.  สวนของกระบวนการติดตาม ิProcessี  คือ ชวงของการด านินงานตามผนยุทธศาสตร์
ของทຌองถิไน  ซึไงก าหนดการติดตามรายเตรมาส คือ เตรมาส ทีไ แ ิตุลาคม- ธันวาคม ี เตรมาสทีไ โ ิมกราคม-
มีนาคมี เตรมาสทีไ ใ ิมษายน - มิถุนายนี ละเตรมาสทีไ  ไ ิกรกฎาคม - กันยายนี ฿นตละป ดยการ
ติดตามดังกลาว  ปຓนการติดตามผลขัๅนกลาง ิ IR หรือ  Intermediate Result ี ของผนยุทธศาสตร์ วา
ปຓนเปตามผนยุทธศาสตร์ของทຌองถิไนทีไก าหนดเวຌหรือเม ฿นรูปบบของการรายงานขຌาสูสวนกลาง ซึไงการ
ติดตาม฿นขัๅนตอนนีๅปຓนชวงทีไท า฿หຌทราบวา ผนยุทธศาสตร์ทีไก าหนดเวຌดีหรือเม สามารถวัดเดຌจริงหรือปลา 
นอกจากนีๅ การติดตาม฿นทุกชวงของผนยังสามารถปຓน สัญญาณภัยลวงหนຌา วาผนยุทธศาสตร์ทีไเดຌ
ก าหนดเวຌสามารถเปตามปງาหมายทีไตัๅงเวຌเดຌหรือเม 
พืไอ฿หຌบุคลากรทีไกีไยวขຌองสามารถระดมความคิด฿นการปรับปลีไยนวิธีการด านินงานทีไจะสามารถน าเปสูการ
บรรลุผนทีไก าหนดเวຌเดຌ  ซึไงการรวบรวมขຌอมูล฿นรูปบบรายงาน  สู  M&E  Unit  หรือองค์การบริหารสวน
ต าบลรงหีบ ครืไองมือทีไ฿ชຌ฿นการติดตามผลการด านินงานเดຌก บบรายงานทีไ โ   บบติดตามผลการ
ด านินงานขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน  ซึไงประกอบเปดຌวยการติดตามการด านินงานของครงการ  ละ
การปลีไยนปลงครงการ  การติดตามการ฿ชຌจายงบประมาณ  การติดตามครงการทีไเดຌรับงินอุดหนุนฉพาะ
กิจ ตลอดจนปัญหาละอุปสรรค฿นการด านินงาน 
  ใ.  สวนของการประมินผลลัพธ์  ิOutput,Goal)  ปຓนการติดตามผลชวงสุดทຌายหรือ
รียกวา การประมินผนยุทธศาสตร์  ซึไงจะสดง฿หຌหในวามืไอสิๅนสุดการด านินงานของผนยุทธศาสตร์ทีไ
ผานมา฿นตละป  ผลทีไกิดขึๅนปຓนเปตามปງาหมายทีไเดຌก าหนดเวຌหรือเม  ดยครืไองมือทีไ฿ชຌ฿นการประมินผล
ลัพธ์  เดຌก  บบรายงานบบทีไ  ใ/แ  บบประมินผลการด านินงานตามผนยุทธศาสตร์  ดยมีนืๅอหาทีไ
ส าคัญ฿นการประมินเดຌก  ความพึงพอ฿จของผูຌทีไกีไยวขຌอง  ตอผลการด านินงานขององค์กรปกครองสวน
ทຌองถิไน฿นภาพรวม  ิผลจากบบรายงานบบทีไ ใ/โี  ความพึงพอ฿จของผูຌกีไยวขຌองตอการด านินงาน฿นตละ
ยุทธศาสตร์   ละการปลีไยนปลงของชุมชนตามตัวชีๅวัดทีไลือก ิผลจากบบรายงานบบที  ใ/ใี 

ดังนัๅน  คณะกรรมการติดตามละประมินผนพัฒนาขององคการบริหารสวนต าบลรง
หีบ  เดก าหนดนวทาง  วิธีการ฿นการติดตามละประมินผล  ดังนีๅ 
                    ิใี  ก าหนดครืไองมือทีไ฿ชຌ฿นการติดตามผลละประมินผล 

การติดตามละประมินผลผนพัฒนาองค์การบริหารสวนต าบลรงหีบ ดย฿ชຌบบรายงาน ไ 
บบ ตามรูปบบทีไกรมสงสริมการปกครองทຌองถิไนก าหนดปຓนนวทางเวຌ  คือ 
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ิใ.แี  บบประมินผลผนพัฒนา 
฿ชຌบบรายงาน  บบทีไ แ บบชวยก ากับการจัดท าผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง

สวนทຌองถิไน  พืไอปຓนการรวบรวมฐานขຌอมูลขององค์การบริหารสวนต าบลรงหีบ  ปຓนการทบทวนวาการ
จัดท าผนเดຌ฿ชຌกระบวนการครบทุกขัๅนตอนหรือเม  อยางเร 

       ิใ.โี  บบติดตามผนพัฒนา 
฿ชຌบบรายงาน  บบทีไ โ   บบติดตามผลการด านินงานขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน  ซึไง

ประกอบเปดຌวยการติดตามการด านินงานของครงการ  ละการปลีไยนปลงครงการ  การติดตามการ฿ชຌจาย
งบประมาณ  การติดตามครงการทีไเดຌรับงินอุดหนุนฉพาะกิจ  ตลอดจนปัญหาละอุปสรรค฿นการด านินงาน 

        ิใ.ใี  บบประมินผลผนพัฒนา  ฿ชຌบบรายงาน  ใ  บบ  คือ 
                 ิใ.ใ.แี  บบทีไ  ใ/แ  บบประมินผลการด านินงานตามผนยุทธศาสตร์  
                 ิใ.ใ.โี บบรายงานบบทีไ ใ/โ  บบประมินความพึงพอ฿จตอผลการ

ด านินงานขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน฿นภาพรวม 
ิใ.ใใี บบรายงานบบทีไ  ใ/ใ  บบประมินความพึงพอ฿จตอผลการ

ด านินงานขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน฿นตละยุทธศาสตร์ 
ดยมีนืๅอหาทีไส าคัญ฿นการประมิน  เดຌก  ความพึงพอ฿จของผูຌทีไกีไยวขຌอง  ตอผลการด านินงาน

ขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน฿นภาพรวม  ความพึงพอ฿จของผูຌกีไยวขຌองตอการด านินงาน฿นตละยุทธศาสตร์   
ละการปลีไยนปลงของชุมชนตามตัวชีๅวัดทีไลือก ทัๅงนีๅจะส ารวจจากประชากรกลุมตัวอยาง 

ิใ.ใ.ไี ระบบการประมินผลตามระบบสารสนทศพื ไอการติดตามละ
ประมินผลการ฿ชຌจายงบประมาณขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน ิe – planี     

    ปຓนการบันทึกขຌอมูลสูระบบอินตอร์นใตของกรมสงสริมการปกครองทຌองถิไน   พืไอติดตามการ
ด านินงานตามผนพัฒนาสามปขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน  ซึไงปรียบทียบจ านวนกิจกรรม/ครงการ
จากผนพัฒนาสามปทีไเดຌรับการอนุมัติงบประมาณ฿นขຌอบัญญัติงบประมาณ  รายละอียดครงการ฿น
ขຌอบัญญัติงบประมาณ  การ฿ชຌจายงบประมาณ  รายละอียดครงการ฿นขຌอบัญญัติงบประมาณทีไมีการกอหนีๅ
ผูกพัน/ลงนาม฿นสัญญา  การบิกจายงบประมาณ  พืไอรายงานผลการด านินงาน฿นรอบปงบประมาณนัๅน โ 
ปຓนระบบการติดตามละประมินผลทีไสามารถติดตามครบทัๅง ใ  องค์ประกอบหลัก  เดຌก สวนของปัจจัย
น าขຌา ิInput ี  สวนของกระบวนการติดตาม ิProcessี ละสวนของการประมินผลลัพธ์ิOutput,Goal) 

             โ.แ.โ  การก าหนดหຌวงระยะวลา฿นการติดตามละประมินผล   
คณะกรรมการติดตามละประมินผลผนพัฒนาองค์การบริหารสวนต าบลรงหีบ  ก าหนดหຌวงวลา

฿นการติดตามละประมินผลครงการปຓนรายเตรมาส คือ เตรมาส ทีไ แ ิตุลาคม- ธันวาคม ี เตรมาสทีไ โ 
ิมกราคม-มีนาคมี เตรมาสทีไ ใ ิมษายน - มิถุนายนี ละเตรมาสทีไ  ไ ิกรกฎาคม - กันยายนี ละ
ประมินผลครงการ฿นภาพรวมอยางนຌอยปละ  แ  ครัๅง  ลຌวรายงานผลละสนอความหในซึไงเดຌจากการ
ติดตามละประมินผลตอผูຌบริหารทຌองถิไน  พืไอ฿หຌผูຌบริหารทຌองถิไนสนอตอสภาทຌองถิไน  คณะกรรมการพัฒนา
ทຌองถิไน  ละประกาศผลการติดตามละประมินผลผนพัฒนา฿หຌประชาชน฿นทຌองถิไนทราบดยทัไวกัน  อยาง
นຌอยปละ  แ  ครัๅง  ภาย฿นดือนธันวาคมของทุกป 
      โ.แ.ใ  การประมินผล 

 ปนขัๅนตอน฿นการหาค าตอบละตรวจสอบผลทีไกิดขึๅนจากการน าครงการเปปฏิบัติละด านิน 
ครงการสรใจลววามีประสิทธิผลอยู ฿นระดับ฿ด  ปนการวัดความส ารใจละลมหลวของครงการ  มีนวทาง
ละวิธีการดังนีๅ 
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   ตารางทีไ  แ5  สดงประดในการประมินผลผนพัฒนาองค์การบริหารสวนต าบลรงหีบ 
 

 

ประดในการประมินผล 
ตัวชีๅวัด 
(KPI) 

ปງาหมาย วิธีการประมินผล 

1.  การน าผนเปสูการปฏิบัติ 
 
 
 

รอยละของจ านวน 
ผนงาน/ครงการทีไ 
น าเปสูการปฏิบัติจริง 
 

รอยละ 70 ตรวจสอบจากขอบัญญัติ 
งบประมาณรายจาย
ประจ าป 
ละขอบัญญัติงบประมาณ
รายจายพิไมติม 

2.  ความพึงพอ฿จของประชาชน แ.แ  รอยละของผูตอบ 
บบสอบถามทีไพึงพอ฿จ 
จากกลุมตัวอยาง  ตาม
จ านวนทีไคณะกรรมการ
ติดตามละประมินผล
ผนพัฒนาทຌองถิไนก าหนด 
แ.โ  หรือคะนนตใม  
แเ  คะนน  ิตาม
บบสอบถามความคิดหใน
ของประชาชนี 
 
 

รอยละ 80 
หรือเดຌคะนน
ฉลีไยดยรวม  ่  
คะนนจาก
คะนนตใม  แเ  
คะนน 

1. ส ารวจบบสอบถาม 
ความคิดหในของประชาชน
ดย฿ชຌบบ 
-  บบทีไ ใ/โ บบประมิน
ความพึงพอ฿จตอผลการ
ด านินงานขององค์กร
ปกครองสวนทຌองถิไน฿น
ภาพรวม   
-  บบทีไ ใ/ใ บบประมิน
ความพึงพอ฿จตอผลการ
ด านินงานขององค์กร
ปกครองสวนทຌองถิไน฿นต
ละยุทธศาสตร์ 

 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

ประกาศองค์การบริหารสวนต าบลรงหีบ 

รืไอง     ประกาศ฿ชຌผนพัฒนาทຌองถิไนสีไปี  ิพ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2564) 

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

                     ตามระบียบกระทรวงมหาดเทย  วาดຌวยการจัดท าผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนถิไน พ .ศ. 
โ5ไ่  ิกຌเขพิไมติมถึงฉบับทีไ โ พ.ศ. โ55้ี  ขຌอ แ็ ิไี วรรคสอง ละขຌอ แ่  สภาองค์การบริหารสวน
ต าบลรงหีบ  พิจารณา฿หຌความหในชอบรางผนพัฒนาทຌองถิไนสี ไป ิโ5ๆแ-โ5ๆไี  ขององค์การบริหารสวน
ต าบลรงหีบ  ฿นคราวประชุมสภาองค์กาบริหารสวนต าบลรงหีบ  สมัยวิสามัญ สมัยทีไสอง  ครัๅงทีไ แ ประจ าป 
พ.ศ. โ55้  มืไอวันทีไ  โๆ  ตุลาคม  โ55้   
  
 จึงขอประกาศ฿ชຌผนพัฒนาทຌองถิไนสี ไป ิพ.ศ. โ5ๆแ-โ5ๆไี ขององค์การบริหารสวนต าบล   
รงหีบ  พืไอ฿ชຌปຓนกรอบ  นวทาง ฿นการจดท าขຌอบัญญัติงบประมาณรายจายประจ าป /งบประมาณรายจาย
พิไมติม  ตอเป   

  จึงประกาศ฿หຌทราบดยทัไวกัน 

   ประกาศ  ณ  วันทีไ   31   ดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2559 
 

 
 

 
       (นายวชยันต์   คงประชา) 

        นายกองค์การบริหารสวนต าบลรงหีบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 

  
 


