
ผนพัฒนาสามปีผนพัฒนาสามปี  
 

 
 
 
 
 

 
 
 

ประจ าปีงบประมาณประจ าปีงบประมาณ  
พพ..ศศ. . โ5โ56เ6เ--โ56โ56โโ  

 
 
 
 
 
 
 

องค์การบริหารสวนต าบลรงหีบองค์การบริหารสวนต าบลรงหีบ  
อ าภอบางคนที  จังหวัดสมุทรสงครามอ าภอบางคนที  จังหวัดสมุทรสงคราม  



 
 

ค าน า 
 

 

 ผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) ปຓนผนซึไงคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหาร      
สวนต าบลรงหีบ  ละคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าผนองค์การบริหารสวนต าบลรงหีบ  จัดท าขึๅนดย
ยึดถือระบียบกระทรวงมหาดเทยวาดຌวยการจัดท าผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน พ .ศ. 2548    
ปຓนนวทาง ดยเดຌมีการปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาเปสูการปฏิบัติ ซึไงผนพัฒนาสามปีจะปຓนผนทีไสดงถึง
การก าหนดลักษณะ รายละอียดของผนงาน ครงการพัฒนาทีไจัดท าขึๅน฿นตละปีอยางชัดจนปຓนรูปธรรม 
ละมีความตอนืไองปຓนผนกຌาวหนຌา ครอบคลุมระยะวลาสามปี ตจะตຌองมีการทบทวนละปรับปรุงปຓน
ประจ าทุกปี พืไอ฿หຌหมาะสมกับสภาพสังคมทีไมีการปลีไยนปลงอยูตลอดวลา ละผนพัฒนาสามปีนัๅนจะตຌอง
ปຓนผนทีไพรຌอมจะน าเปปຓนครืไองมือ฿นการจัดท างบประมาณรายจายประจ าปี ละสูการด านินการ฿นพืๅนทีไ
อยางทຌจริง ฿หຌกิดประสิทธิภาพละกิดประสิทธิผล฿นการปฏิบัติตอเป 

 คณะกรรมการพัฒนาละคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าผนพัฒนาองค์การบริหารสวน
ต าบลรงหีบ เดຌจัดท าผนพัฒนาสามปีขึๅน  ดยทบทวนนวทางตามผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พืไอพิจารณา
คัดลือก  ละจัดล าดับความส าคัญของปัญหา  สภาพความตຌองการ  นวทางพัฒนาดຌานตางโ ดยค านึงถึง
ความจ าปຓน รงดวนความปຓนเปเดຌ฿นการปฏิบัติ  ตลอดจนศักยภาพขององค์กร  ประชาชน฿นพืๅนทีไ  วา
หมาะหรือเมพียง฿ด฿นการพัฒนา  พืไอปรับปลีไยน฿หຌปຓนประยชน์ละตอบสนองความตຌองการทีไทຌจริง
ของประชาชน฿หຌมากทีไสุดจึงหวังปຓนอยางยิไงวา  ผนพัฒนาสามปีจะปຓนครืไองมือส าคัญอยางหนึไงทีไจะชวย฿หຌ
องค์การบริหารสวนต าบลสามารถด าน ินการพัฒนาเดຌอย างบรรลุว ัตถ ุประสงค์  บรรลุป ງาหมายมี
ประสิทธิภาพ ประหยัดทรัพยากร฿นการด านินการทุกดຌาน  กิดความคุຌมคาละกิดประยชน์สูงสุดกับ
ประชาชนตอเป 
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สวนทีไ  1    บทน า 
 

แ.แ  ความหมายผนพัฒนาสามปี 
ตามระบียบกระทรวงมหาดเทย วาดวยการจัดท าผนพัฒนาขององคการปกครองสวนทอง

ถิไน พ.ศ โ5ไ่  ผนพัฒนาสามป หมายความวา  ผนพัฒนาศรษฐกิจละสังคมขององคการปกครอง     
สวนทองถิไน  ทีไสอดคลองกับผนยุทธศาสตรการพัฒนา  อันมีลักษณะปนการก าหนดรายละอียดผนงาน
ครงการพัฒนาทีไจัดท าขึๅนส าหรับปงบประมาณตละป ซึไงมีความตอนืไองละปนผนกาวหนาครอบคลุม
ระยะวลาสามปดยมีการทบทวนละปรับปรุงปนประจ าทุกป 

ผนพัฒนาสามป ปนการปลงยุทธศาสตรการพัฒนาเปสูการปฏิบัติภาย฿ตยุทธศาสตรการ
พัฒนาหนึไงโ ซึไงอาจมีนวทางการพัฒนาเดมากกวาหนึไงนวทาง  ละภาย฿ตนวทางพัฒนาหนึไงโ นัๅน จะมี
ครงการ  กิจกรรมเดมากกวาหนึไงครงการหรือกิจกรรม  ทีไจะน ามาด านินการพืไอ฿หบรรลุตามวัตถุประสงคละ   
ปาหมายทีไตองการ฿นตละยุทธศาสตรการพัฒนา  ซึไงมีผลตอวัตถุประสงค  ปาหมาย  วิสัยทัศน จุดมุงหมาย
พืไอการพัฒนาทีไยัไงยืน 

ผนพัฒนาสามป ปนผนทีไมีความสัมพันธ฿กลชิดกับงบประมาณรายจายประจ าป        
กลาวคือ องคกรปกครองสวนทองถิไน  ฿ชการวางผนพัฒนาปนครืไองมือ฿นการจัดท างบประมาณรายจาย
ประจ าป ดยน าครงการ กิจกรรม  จากผนพัฒนาสามปเปจัดท างบประมาณปนเปดวยความรอบคอบ
ละผานกระบวนการมีสวนรวมของประชาชน 

แ.โ  ลักษณะของผนพัฒนาสามปี 
  ผนพัฒนาสามปีปຓนผนพัฒนาศรษฐกิจละสังคมขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไนทีไ
สอดคลຌองกับผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอันมีลักษณะปຓนการก าหนดรายละอียด  ผนงาน/ครงการพัฒนา
ทีไจัดท าขึๅนส าหรับปีงบประมาณตละปีซึไงมีความตอนืไองละปຓนผนกຌาวหนຌาครอบคลุมระยะวลาสามปีดยมี
การทบทวนพืไอปรับปรุงปຓนประจ าทุกปี  ดังนัๅนครงการทีไจะบรรจุอยู฿นผนพัฒนาสามปี  ดยฉพาะ฿นผน
ประจ าปีรกของหຌวงระยะวลาสามปี  ควรมีความพรຌอมอยางนຌอย  2 ประการ  คือ 

แ.  มีความนนอนของกิจกรรมทีไจะด านินการ  ดยควรมีการประมินถึงความปຓนเปเดຌของ
ครงการ/กิจกรรมรวมทัๅงผลประยชน์สาธารณะทีไจะเดຌรับจากครงการ/กิจกรรม 

โ. กิจกรรมทีไอยู฿นผนประจ าปีรกของหຌวงระยะวลาสามปีควรมีความพรຌอม฿นรืไองรูปบบ
ละรายละอียดทางทคนิคพอสมควรพืไอ฿หຌสามารถก าหนดรายการ฿นผนพัฒนาทีไจะน าเป฿ชຌจัดท า
งบประมาณรายจายประจ าปีเดຌตอเป 

ผนพัฒนาสามปีมีลักษณะกวຌาง โ ดังตอเปนีๅ 
แ.  ปຓนอกสารทีไสดงความสอดคลຌองกับผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
โ.  ปຓนอกสารทีไสดงนวทางการพัฒนาละวัตถุประสงค์ของนวทางการพัฒนาทีไชัดจนละมี

ลักษณะฉพาะจาะจงทีไจะด านินการ 
ใ.  ปຓนอกสารทีไสดงครงการ/กิจกรรมการพัฒนาทีไจะด านินการปຓนหຌวงระยะวลาสามปี 
ไ.  ปຓนอกสารทีไสดงความชืไอมยงระหวางผนยุทธศาสตร์การพัฒนากับงบประมาณรายจาย      

ประจ าปี 

แ.ใ  วัตถุประสงค์ของการจัดท าผนพัฒนาสามปี 
แ.  พืไอสดงความสัมพันธ์ชืไอมยงละสอดคลຌองกันระหวางผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

กับ     งบประมาณรายจายประจ าปี 
 



 
 

2 
 
โ.  พืไอสดงจุดมุงหมายละนวทางการพัฒนาทีไมีความสอดคลຌองละสามารถ

ตอบสนอง ตอวัตถุประสงค์ของการจัดผนพัฒนาสามปี 
ใ.  พืไอปຓนการตรียมครงการพัฒนาตางโ ฿หຌอยู฿นลักษณะทีไพรຌอมจะบรรจุ฿นราง

ขຌอบัญญัติงบประมาณรายจายประจ าปีละน าเปปฏิบัติเดຌทันทีมืไอเดຌรับงบประมาณ 

แ.ไ  ขัๅนตอน฿นการจัดท าผนพัฒนาสามปี 
แ. คณะกรรมการพัฒนาทຌองถิไนรวมกับประชาคมทຌองถิไน ก าหนดประดในหลักการพัฒนา฿หຌ

สอดคลຌองกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ ละจุดมุงหมายพืไอการพัฒนา฿นผนยุทธศาสตร์การพัฒนารวมทัๅงสอดคลຌอง
กับปัญหา ความตຌองการของประชาคมละชุมชน  ดย฿หຌน าขຌอมูลพืๅนฐาน฿นการพัฒนาจากหนวยงานตางโ 
ละขຌอมูล฿นผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดท าผนพัฒนาสามป ี

โ.  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าผนพัฒนาทຌองถิไน  รวบรวมประดในหลักการพัฒนา  
ปัญหา ความตຌองการ  ละขຌอมูลน ามาจัดท ารางผนพัฒนาสามปี  ลຌวสนอคณะกรรมการพัฒนาทຌองถิไน 

ใ.  คณะกรรมการพัฒนาทຌองถิไนพิจารณารางผนสามปีพืไอสนอผูຌบริหารทຌองถิไน 
4.  ผูบริหารทองถิไนน ารางผนพัฒนาสามป  สนอสภาองคการบริหารสวนต าบลพืไอขอความ

หในชอบ 
5.  ผบูริหารองคการบริหารสวนต าบลอนุมัติรางผนพัฒนาสามป  ละประกาศ฿ชຌ 

แ.5  ประยชน์ของการจัดท าผนพัฒนาสามปี 
1.  พืไอ฿ชปนนวทาง฿นการจัดท าขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจ าป พิไมติม 
2.  พืไอปลงผนยุทธศาสตรการพัฒนาเปสูการปฏิบัติ 
3.  สามารถกเขปญหาเดตรงตามความตองการของประชาชน 
4. สามารถบริหารงาน ละงบประมาณ฿หบรรลุวัตถุประสงคตามปาหมายทีไก าหนดเวຌ  

อยางมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ใ 
 

สวนทีไ  2    สรุปผลการพัฒนาทຌองถิไน฿นปีทีไผานมา 
 

2.1  การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 
       องคการบริหารสวนต าบลรงหีบเดสรุปสถานการณการพัฒนา฿นรอบปทีไผานมาดย฿ช

ทคนิค การวิคราะหตามหลัก SWOT ANALYSIS ิการวิคราะห์ จุดขใง จุดออน อกาสละอุปสรรคี  
รายละอียดปรากฏตามตารางทีไ  แ 
    ตารางทีไ  แ    สดงการวิคราะหตามหลัก  SWOT   ANALYSIS  ดยยกตละยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 
 

ยุทธศาสตร์ จุดขใง (STRENGTHS) จุดออน (WEEKNESSES) 

1.  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาดຌานครงสรຌาง
พืๅนฐาน   
 

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

-  งบประมาณขององคกรปกครอง 
   สวนทองถิไนเมพียงพอตอการ 
   บริหารจัดการ 
-  การคมนาคมระหวางหมบูานเม 
   สะดวก 
 

อกาส (OPPORTUNITIES) อุปสรรค (THREATS) 

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

-  การปลีไยนปลงนยบายละ 
   บุคลากรรัฐทีไกีไยวขຌอง 
-  ถนนบางสายยังเมเดຌถายอน฿หຌ  
   อบต.ปຓนจຌาของ  การซอมซม 
   หรือปรับปรุงกิดความลาชຌา 
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ยุทธศาสตร์ จุดขใง (STRENGTHS) จุดออน (WEEKNESSES) 

2. ยุทธศาสตร์การ
พั ฒ น า ดຌ า น
ส า ธ า ร ณ สุ ข  ก า ร
สงสริมคุณภาพชีวิต 
การศึกษา ศิลปะ การ
กี ฬ า  วั ฒ น ธ ร ร ม 
ประพณี ภู มิปัญญา
ทຌองถิไน 

-  มีกองทุนชุมชนหมูบຌานละ แ ลຌานบาท 
-  มีชมรมผูຌสูงอายุ  
-  ผูຌบริหารมีนยบายสนับสนนุ 
   สวัสดิการ฿หຌกับ  ดใก  สตรี ผูຌสูงอายุ     
   ผูຌพิการ  ผูຌปຆวยอดส์  ละผูຌดຌอยอกาส 
-  ศูนย์พัฒนาดใกลใกมีดใกกอนวัยรียน 
   พิไมจ านวนมาก 
-  มีสถานศึกษาระดับประถม฿นพืๅนทีไ   
-  มีศูนย์รียนรูຌชุมชนต าบลรงหีบ 
-  มีการสนับสนุนอุปกรณ์กีฬา฿หຌกับ 
   หมูบຌานละสถานศึกษา 
-  มีศูนย์พทย์ชุมชนต าบลรงหีบ 
-  มีศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน  
-  มีอาสาสมัครสาธารณสุขตละหมูบຌาน 
-  มีวัดอย฿ู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
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
-  รัฐบาลมีนยบายจายงินบีๅยยังชีพ 
   ผูຌสูงอายุ 
-  รัฐบาลมีนยบายครงการจัดสวัสดิการ 
   บีๅยยังชีพผูຌพิการละจัดท าบัตร 
   ประจ าตัวคนพิการอยางทัไวถึง 
-  มีนวทางการขอรับการสนับสนุน 
   จากกองทุนสงสริมการจัดสวัสดิการ 
   สังคมจังหวัดสมุทรสงคราม 
-  การดินทางมาสถานศึกษาสะดวก 
-  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดมีความ 
   สอดคลຌอง 
-  ยุทธศาสตร์การพัฒนากรมสงสริม 
   การปกครองทຌองถิไนมีความสอดคลຌอง 

-  ประชาชนขาดความรูຌความขຌา฿จ 
   กฎระบียบกองทุนพัฒนาบทบาท 
   สตร ี
-  มีการปลีไยนปลงกฎระบียบละ 
   นวทางการปฏิบัติงาน 
-  สถานศึกษามีการพัฒนาเมตอนืไอง 
-  ภารกิจการถายอนทีไเดรับการถาย 
   อนจากหนวยงานอืไนตมิเดรับ 
   การถายอนดานงบประมาณท า 
   ฿หงบประมาณเมพียงพอตอการ   
   พัฒนาพืๅนทีไ 
-  ประชาชนมีคานิยมทีไผิด  ยึดติดกับ 
   วัตถุ การ฿ชจายกิดความฟุมฟอย 
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ยุทธศาสตร์ อกาส (OPPORTUNITIES) อุปสรรค (THREATS) 

2. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาดຌานสาธารณสุข 
การส ง สริมคุณภาพ
ชีวิต การศึกษา ศิลปะ 
การกีฬา  วัฒนธรรม 
ประ พณี  ภู มิ ปัญญา
ทຌองถิไน 

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

 

 
 
 

ยุทธศาสตร์ จุดขใง (STRENGTHS) จุดออน (WEEKNESSES) 

ใ .  ยุ ท ธ ศ า สต ร์ ก า ร
พั ฒ น า ดຌ า น ก า ร จั ด
ระบียบชุมชน/สังคม  
ละการรักษาความสงบ
รียบรຌอย 

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

-  งบประมาณขององคกรปกครอง 
   สวนทองถิไนเมพียงพอตอการ 
   บริหารจัดการ 
-  เมมีศูนย์ปງองกันภัยฝຆายพลรือน 
   ดยฉพาะ 
-  ขาดครืไองจักรกล  ยานพาหนะ  

ละครืไองมืออุปกรณ์ทีไ฿ชຌงาน
ปງองกันละบรรทาสาธารณภัย 

-  ขาดการสงสริมความรูຌความขຌา฿จ
฿นการจัดการสาธารณภัยของ
บุคลากร 

-  ขาดการซักซຌอมการปງองกันละ
บรรทาสาธารณภัย 

อกาส (OPPORTUNITIES) อุปสรรค (THREATS) 

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

-  ประชาชนขาดการมีสวนรวม 
   ละความรูຌความขຌา฿จถึงบทบาท

หนຌาทีไ 
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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  มะพรຌาว  ลิๅนจีไ  สຌมอ  กลຌวย   
   มะดัน มะปรางค์ ฯลฯ 
-  มีศูนย์กษตรอินทรีย์  ผลิตปุย๋ 
   อินทรีย์ชีวภาพละนๅ าหมักชวีภาพ 
-  มีศูนย์สาธติสิๅนคຌาพืๅนมือง 
-  มีศูนย์บริการละถายทอดทคนลยี  
   การกษตรประจ าต าบล 
-  มีจุดพักผอนส าหรับนักทองทีไยวซึไง 
   อยู฿กลຌกับหลงทองทีไยว 

-  งบประมาณขององคกรปกครอง 
   สวนทองถิไนเมพียงพอตอการ 
   บริหารจัดการ  ชน  ขาดงบประมาณ 
   พืไอท าการตอติมละหรือปรับปรุง 
   ศูนย์ตาง โ  
 

อกาส (OPPORTUNITIES) อุปสรรค (THREATS) 

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

-  ผลผลติทางการกษตรมีราคาตไ า 
-  กลุมอาชีพยังขาดความขຌมขใง 
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ยุทธศาสตร์ จุดขใง (STRENGTHS) จุดออน (WEEKNESSES) 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ดຌานการบริหารจัดการ
ทรัพยากร ธรรมชาติ  ละ
สิไงวดลຌอมอยางยัไงยืน 

-  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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ยุทธศาสตร์ จุดขใง (STRENGTHS) จุดออน (WEEKNESSES) 

6.  ยุทธศาสตร์ การ
พัฒนาดຌานการบริหาร
กิจการบຌานมืองละ
สังคมทีได ี

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

-  บุคลากร฿น อบต. มีศักยภาพการ 
   ปฏิบัติงานมากขึๅน 
-  มีการพัฒนาทคนลยีสารสนทศ 

   ฿หຌพืไอการปฏิบัติงาน 

-  งบประมาณขององคกรปกครอง 
   สวนทองถิไนเมพียงพอตอการ 
   บริหารจัดการ 
-  บุคลากร฿นหนวยงานยังเมพียง  
   พอตอภาระหนา 
-  ทคนลยีสารสนทศเมพียงพอ 

   ตอการปฏิบัติงาน 
 
 

อกาส (OPPORTUNITIES) อุปสรรค (THREATS) 

-  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดมี
ความ 
   สอดคลຌอง 
-  ยุทธศาสตร์การพัฒนากรมสงสริม 
   การปกครองทຌองถิไนมีความสอดคลຌอง 
-  ประชาชน  ภาครัฐ  ละอกชน         
   มีสวนรวม฿นกิจกรรมของ อบต. 
-  ภารรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  ละอกชน   
   สงสริมสนับสนุนการอบรม฿หຌ 
   ความรูຌตอบุคลากร 
 

-  ประชาชนมีคานิยมทีไผิด  ยึดติดกับ 
   วัตถุ การ฿ชจายกิดความฟุมฟอย 
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        โ.2  การประมินผลการน าผนพัฒนาเปปฏิบัติ฿นชิงปริมาณ 
 

องค์การบริหารสวนต าบลรงหีบเดຌประกาศ฿ชຌผนพัฒนาสามปี ิพ.ศ. ๒๕๕่ – ๒๕ๆเ)  
มืไอวันทีไ  แ็  มิถุนายน  ๒๕๕็  ดยเดຌก าหนดครงการทีไจะด านินการตามผนพัฒนาสามปี ิพ.ศ. ๒๕5่ – ๒๕
ๆเ) ฉพาะปี  ๒๕๕็  จ านวนทัๅงสิๅน  แใไ  ครงการ  งบประมาณ  ใ็ุ่่ใุเเเ บาท  ละเดຌประกาศ฿ชຌ
ขຌอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. โ55็  มืไอวันทีไ  2  กันยายน  โ55็  ดยมี
ครงการทีไบรรจุอยู฿นขຌอบัญญัติงบประมาณ  จ านวน  ๆ่  ครงการ  งบประมาณ  5,235ุเเเ  บาท  คิด
ปຓนรຌอยละ  ๆ้.็ๆ  ของครงการทีไปรากฏ฿นผนพัฒนา  ละ คิดปຓนรຌอยละ  5เ.็5  ของงบประมาณทีไ
ปรากฏ฿นผนพัฒนา  รายละอียดปรากฏตามตารางทีไ  โ 
  
ตารางทีไ  โ  สดงผลการพัฒนาทຌองถิไน฿นรอบปีงบประมาณ  พ.ศ.  โ55่  ประมินการน าผนพัฒนาสามปี  
ิพ.ศ. โ55่-โ5ๆเี  เปปฏบิัติชิงปริมาณ 
 

 
 

ยุทธศาสตร์ 
 

ครงการละงบประมาณตาม
ผนพัฒนาสามปี ิพ.ศ. 
โ55่-โ5ๆเี ฉพาะปี 
โ55่ 
 

ครงการละงบประมาณทีไเดຌรับ
อนุมติตามขຌอบญัญัติ
งบประมาณรายจายประจ าปี 
โ55่ 
 

รຌอยละของ
ครงการละ
งบประมาณ
รายจายประจ าปี 
โ55่ 

ครงการ 
 

งบประมาณ 
 

ครงการ 
 

งบประมาณ 
 

คิดปຓนรຌอยละของ
ครงการ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ดຌานผลเมຌปลอดสารพิษ 

5 
 

ใใเุเเเ 
 

แ แเเุเเเ 
 

โเ.เเ 
 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ดຌานสิไงวดลຌอม 

้ 
 

แุ็ใุ่เเเ 
 

็ ็เเุเเเ 
 

็็.็่ 
 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ดຌานสาธารณูปภค 

ใ่ 
 

โแุแ้ๆุเเเ 
 

แใ 
 

็เ5ุเเเ 
 

ใ็.แไ 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ดຌานประชาชนสุขภาพ
กายสุขภาพจิต 

็โ แใุไโุ้เเเ ใ่ ใุโเเุเเเ 5โ.็่ 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ดຌานอนุรักษ์ประพณี
ทຌองถิไน 

แใ แุแ้เุเเเ ้ 5ใเุเเเ ๆ้.โใ 

รวม แใไ ใ็ุ่่ใุเเเ 6่ แเุ56แุ็65 5เ.็5 

 
 
 
 
 



้ 
 
สวนทีไ  3    การน าผนพัฒนาสามปีเปสูการปฏิบัติ 

 
 
3.1  นวทางการพัฒนาหรือกลยุทธ์ตามผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
       3.1.1  วิสัยทัศน์การพัฒนาองค์การบริหารสวนต าบลรงหีบ 

ผลเมຌปลอดสาร สิไงวดลຌอมสะอาด พัฒนาสาธารณูปภค ประชาชนสุขภาพกาย สุขภาพ  
จิตดี 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฿หຌมีการรวมกลุมอาชีพพืไอการผลิตสินคຌาละบริการดยการจัดศึกษาอบรมดู

งานพืไอพิไมทักษะ฿นการพัฒนาดຌานการกษตร฿หຌขຌมขใง 
บริหารตามหลักธรรมาภิบาล 

แ.  สริมสรຌางนวทาง฿นการจัดระบียบพืไอ฿หຌสังคม  ทัๅงภาครัฐ  ภาคธุรกิจ  อกชน  ละ
ภาคประชาชน  สามารถอยูรวมกันเดຌอยางสงบสุข  ละตัๅงอยู฿นความถูกตຌองปຓนธรรม  ตามหลักพืๅนฐานการ
บริหารกิจการบຌานมืองทีไดี  ดยยึดหลักปฏิบัติ  ๆ  ประการดังนีๅ 

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

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

แ.ใ  หลักความปรง฿ส (Accountability)  หมายถึง  ความปรง฿ส พอทียบเดຌวามี
ความหมาย ตรงขຌาม  หรือกือบตรงขຌาม  กับการทุจริต  คอร์รัปชัไน  ดยทีไรืไองทุจริต  คอร์รัปชัไน  ฿หຌมี
ความหมาย฿นชิงลบ  ละความนาสะพรึงกลัวฝงอยู  ความปรง฿สปຓนค าศัพท์ทีไ฿หຌงมุม฿นชิงบวก ละ฿หຌ
ความสน฿จ฿นชิงสงบสุข ประชาชนขຌาถึงขຌอมูลขาวสาร  เดຌสะดวกละขຌา฿จง าย  ละมีกระบวนการ฿หຌ
ประชาชนตรวจสอบความถูกตຌองอยางชัดจน฿นการนีๅ พืไอปຓน สิริมงคลกบุคลากรทีไปฏิบัติงาน฿หຌมีความปรง฿ส  
ขออัญชิญพระราชกระสรับสัไง฿นองค์พระบาทสมดใจ พระจຌาอยูหัว  ภูมิพลอดุลยดชมหาราช  ทีไเดຌทรงมีพระ
ราชกระสรับสัไง  เดຌก  ผูຌทีไมีความสุจริต  ละบริสุทธิ์฿จ มຌจะมีความรูຌนຌอยกใยอมท าประยชน์฿หຌกสวนรวม
เดຌมากกวาผูຌทีไมีความรูຌมาก  ตเมมีความสุจริต  เมมีความบริสุทธิ์฿จ 
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แ.ไ  หลักการมีสวนรวม (Participation)  หมายถึง  การ฿หຌอกาส฿หຌบุคลากรหรือผูຌมีสวน
กีไยว ขຌองขຌามามีสวนรวมทางการบริหารจัดการกีไยวกับการตัดสิน฿จ฿นรืไองตาง โ  ชน  ปຓนคณะกรรมการ  
คณะอนุกรรมการ ละหรือ คณะท างานดย฿หຌขຌอมูล  ความคิดหใน  นะน า  ปรึกษา  รวมวางผนละรวม
ปฏิบัติ 

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

แ.ๆ  หลักความคุຌมคา (Cost – effectiveness or Economy)  หมายถึง  การบริหาร
จัดการละ฿ชຌทรัพยากรทีไมีจ ากัด  พืไอ฿หຌกิดประยชน์สูงสุดกสวนรวม  ดยรณรงค์฿หຌบุคลากรมีความ
ประหยัด  ฿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 

ครงสรຌางพืๅนฐานครบครัน 
แ.  พัฒนาปรับปรุงครงสรຌางพืๅนฐาน  สาธารณูปภค  ละสาธารณูปการ฿หຌอืๅอละสอดคลຌอง

กับการขยายตัวทางดຌานศรษฐกิจ  ตามตละพืๅนทีไอยางมีประสิทธิภาพละเมมีผลกระทบกับสิไงวดลຌอมละ
ภูมิทัศน์ 

โ.  พัฒนาการคมนาคมทีไปຓนจุดชืไอมตอกับต าบลอืไน 
ใ.  พัฒนาปรับปรุงครงสรຌางพืๅนฐาน  สาธารณูปภค  ละสาธารณูปการ฿หຌพียงพอ  

กระจายทุกหมูบຌานละมีคุณภาพทาทียมกัน 

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 
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4.  สงสริมความขຌมขใงของประชาชน฿นการพัฒนาสถาบันครอบครัว 
5.  จัดขงขันกีฬาประจ าปของ อบต.  พืไอ฿หຌยาวชนละประชาชนมีสุขภาพอนามัยขใงรง  

ลดปัญหาการติดยาสพติด 
ๆ.  สนับสนุน฿หຌมีสถานทีไออกก าลังกาย 
7.  สนับสนุนวัสดุการกีฬา฿หຌกับประชาชนทุกหมูบຌาน 
่.  สงสริมสนับสนุนการ฿หຌบริการสาธารณสุขขัๅนพืๅนฐานกประชาชน 
้.  สงสริมละอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประพณี฿นทຌองถิไน  มีการจัดงานประพณีพืไออนุรักษ์

ประพณ ี วัฒนธรรมอันดีงาม฿หຌคงอยูคูกับประชาชน 

       3.1.2  พันธกิจ 
       พันธกิจทีไ  แ  จัด฿หຌมีละพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐาน  สาธารณูปภค  สาธารณูปการ  อยางทัไวถึง

ละพียงพอกับความตຌองการของประชาชนตามศักยภาพของ อบต.  ควบคูกับการวางผังมืองทีไดี   
       พันธกิจทีไ  โ  สงสริม  สนับสนุน  ละพัฒนาคุณภาพชีวิตคน฿นชุมชน฿หຌครอบคลุมทุกดຌาน 

        พันธกิจทีไ  ใ  สงสริม  สนับสนุน  ละพัฒนากษตรกรรม  การลงทุน  พาณิชกรรม ละการท
องทีไยวชิงอนุรักษ ์
        พันธกิจทีไ  ไ  สงสริม  สนับสนุน  บ ารุงรักษา  ศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประพณี  ละภูมิ
ปัญญาทຌองถิไน 

       พันธกิจทีไ  5  สริมสรຌางการมีสวนรวมของประชาชน฿นการคุຌมครอง ดูล บ ารุงรักษาทรัพยากร 
ธรรมชาติละสิไงวดลຌอม   

       พันธกิจทีไ  6  พัฒนาการมีสวนรวมของประชาชน฿นการบริหารจัดการทຌองถิไน  ละสริมสรຌาง
การบริหารจัดการทีไดีขององค์กรตามหลักธรรมาภิบาล 

       3.1.3  จุดมุงหมายพืไอการพัฒนาทຌองถิไน 
แ.  การคมนาคมทัๅงทางบกละทางนๅ ามีความสะดวก  รวดรใว  ละปลอดภัย 
โ.  ระบบสาธารณูปภค  ละสาธารณูปการ  อยางทัไวถึงละพียงพอ 
3.  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตทีไดี  ชุมชนมีความขຌมขใง  ความมัไนคง฿นชีวิต  ละทรัพย์สิน 
ไ.  ชุมชนมีศิลปะ  วัฒนธรรม  ประพณี  ละภูมิปัญญาทຌองถิไนทีไดีงาม 
5.  ชุมชนมีการจัดการทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม  ละมีการทองทีไยวชิงอนุรักษ์ 
ๆ.  องค์กรมีการบริหารงานบบบูรณาการ  มีความปรง฿ส  ประชาชนมีสวนรวม  ตามหลักการ

บริหารจัดการบຌานมืองทีได ี

       3.1.4  นยบายการพัฒนาของผูຌบริหารองค์การบริหารสวนต าบลรงหีบ 

นายวชยันต์   คงประชา  เดຌรับลือกตัๅงปຓนนายกองค์การบริหารสวนต าบลรงหีบ  ฿นการ
ลือกตัๅงมื ไอวันที ไ  แใ  ตุลาคม  โ55ๆ  ละคณะกรรมการการลือกตั ๅงเดຌประกาศรับรองผลการ
ลือกตัๅง  มืไอวันทีไ  ๆ  พฤศจิกายน  โ55ๆ  ละเดຌถลงนยบายการบริหารเวຌ  ดังนีๅ 

 
 ิ1ี  นยบายดຌานครงสรຌางพืๅนฐาน 

        ด านินการพัฒนาปรับปรุงดຌานครงสรຌางพืๅนฐาน฿หຌสอดคลຌองกับการขยายตัวทางดຌาน
ศรษฐกิจ  ตามตละพืๅนทีไอยางมีประสิทธิภาพ  ชน  การพัฒนา฿หຌปຓนถนนปลอดฝุຆนทุกสຌนทาง  พัฒนา
ระบบสาธารณะ   
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        (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  คารพ
ผูຌสูงอายุ  สงสริมภูมิปัญญาทຌองถิไน 
        ิโ.แี  สนับสนุนการปฏิรูปการศึกษาตามจตนารมณ์หงพระราชบัญญัติการศึกษา
หงชาติอันมีปรัชญาพัฒนามนุษย์฿หຌมีความสมบูรณ์ทัๅงทางดຌานสติปัญญา  คุณธรรม  จริยธรรมละวัฒนธรรม
฿นการด ารงชีวิต  รวมทัๅงการขยายอกาสทางการศึกษาตามภารกิจการถายอน 
        ิโ.โี  ส ง สริมชุมชนทຌองถิไน ฿นการอนุรักษ์   ฟืຕนฟูประพณี   ภูมิปัญญาละ
ศิลปวัฒนธรรม   อันดีงาม 
        ิ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฿หຌกับครอบครัวละชุมชนทุกระดับตาม
นวพระราชด 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 

 ิไี  นยบายดຌานสังคม 
        ด านินการดຌานการปງองกันรักษาสุขภาพอนามัยของประชาชน  สงสริมความรูຌความ
ขຌา฿จถึงพิษภัยยาสพติด  ละลดปัญหาการติดยาสพติด  ดูลชวยหลือผูຌสูงอายุ  คนพิการละผูຌยากเรຌ  
สงสริมบริการสาธารณสุขขัๅนพืๅนฐานกประชาชน  สงสริมความขຌมขใงของประชาชน฿นการพัฒนาครอบครัว   
        ิไ.แี  สนับสนุนงานดຌานการปງองกันละกຌเขปัญหายาสพติดทุกรูปบบ 
        (4.2)  สงสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน฿หຌมีความปลอดภัย฿นชีวิตละทรัพย์สินดย
ประชาชนมีสวนรวม 
        ิไ.ใี  สนับสนุนการด านินงานดຌานสาธารณสุขมูลฐาน  สรຌางสุขภาวะทีไดีกประชาชน
ดย฿หຌชุมชนมีสวนรวม฿นการด านินงาน 
        ิไ.ไี  สนับสนุนการสงสริมงานสาธารณสุขตามนยบายรัฐบาลละภารกิจถายอน 
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        ิไ.5ี  สงสริมกิจกรรมกีฬาชุมชนละยาวชนทุกระดับ 
        ิไ.ๆี  สงสริม฿หຌมีสถานทีไส าหรับการออกก าลังกาย  ละสถานทีไส าหรับการขงขันกีฬา
กยาวชนละประชาชนทัไวเป 
  ิ5ี  นยบายดຌานทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม 
           ด านินการดຌานบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม  ด านินการพัฒนา
หลงนๅ า  ดยขุดลอกคลองทีได านินการดยชุมชนรวมกับ อบต.  ฿หຌคงรักษาสภาพวดลຌอมทีไดี  ปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ละดูลทรัพยากรตามธรรมชาติละพัฒนาสองขຌางทาง฿หຌสวยงาม  สนับสนุนครงการตามพระราช
สาวนีย์ 
        (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 
  ิ6ี  นยบายดຌานการมืองการบริหาร 
        ด านินการสนับสนุนสังคม฿หຌขຌมขใง  พัฒนาระบบการมืองการปกครอง฿หຌมีความ
ปรง฿ส   มีความปຓนธรรมสามารถตรวจสอบเดຌ  สริมสรຌางสรຌางความขຌมขใงพัฒนากระบวนการละวิถี
ประชาธิปเตย  ปรับปรุงพนักงาน฿หຌมีการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพละปรง฿ส  ปรับปรุงการบริหารงาน
฿หຌกบัประชาชน 
        ิ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 
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       3.1.4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาละนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารสวนต าบลรงหีบ 

ตารางทีไ  ไ  สดงยุทธศาสตร์การพัฒนาละนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารสวนต าบลรงหีบ 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา นวทางการพัฒนา 

1. การพัฒนาดຌานครงสรຌาง
พืๅนฐาน 

แ.แ นวทางการพัฒนาระบบการขนสงละลจิสติกส์  ระบบ
สาธารณูปภค สาธารณูปการ การกอสรຌา ง ซอมซม ปรับปรุง 
บ ารุงรักษาครงสรຌางพืๅนฐาน฿หຌเดຌมาตรฐาน 
แ.โ นวทางการพัฒนาระบบการคมนาคมทางบกละทางนๅ า   
แ.ใ นวทางการจัดท าผังมืองละผังมืองรวม 
1.4 นวทางการพัฒนาหลงนๅ าพืไอการอุปภค – บริภคละพืไอ
การกษตร 

โ. การพัฒนาดຌานสาธารณสขุ 
การสงสริมคุณภาพชีวิต 
การศึกษา ศิลปะ การกีฬา 
วัฒนธรรม ประพณี ภูมิปัญญา 
ทຌองถิไน 

 

โ.แ นวทางการสงสริมสนับสนุนการสาธารณสุขมูลฐานยกระดับการ
บริการทางการพทย์ สริมสรຌาง สุขภาพอนามัย ปງองกัน กຌเข ควบคุม
รคติดตอ ละรคเมติดตอ 
โ.โ นวทางการสงสริมสนับสนุนการมีสวนรวมทางการศึกษา การ
กีฬานันทนาการ ละปลูกฝังคานิยมหลัก แโ ประการ ฿หຌกับดใก 
ยาวชน ประชาชน คนพิการ รวมถึงผูຌดຌอยอกาส 
โ.ใ นวทางการสงสริมสนับสนุนการจัดสวัสดิการ฿หຌความชวยหลือ
ดใก สตรี ผูຌสูงอายุ คนพิการ ผูຌดຌอยอกาส ละผูຌติดชืๅออดส์ 
โ.ไ นวทางการพัฒนาสถาบันครอบครัว ชุมชน ละสังคม ฿หຌมีความ
ขຌมขใง ตามหลักของปรัชญาศรษฐกิจพอพียง ละตามหลักคานิยม 
แโ ประการ 
โ.5 นวทางการสนับสนุนละสรຌางความขຌมขใง฿นการบ ารุงรักษา 
ศิลปะ  วัฒนธรรม  ประพณี  ภูมิปัญญาทຌองถิไนพืไอปຓนภูมิคุຌมกัน  
สรຌางความขຌมขຌงละยัไงยืน กຌาวสูประชาคมอาซียน 
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ตารางทีไ  ไ  สดงยุทธศาสตร์การพัฒนาละนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารสวนต าบลรงหีบ ิตอี 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา นวทางการพัฒนา 

ใ .  ก า ร พั ฒน า ดຌ า น ก า ร จั ด
ระบียบชุมชน/สังคม  การรักษา
ความสงบรียบรຌอย 
 

ใ.แ  นวทางการบริหารจัดการการปງองกัน  บรรทาสาธารณภัย  การรักษา
ความสงบรียบรຌอย ความปลอดภัย฿นชีวิตละทรัพย์สินของประชาชน 
ใ.โ นวทางการสงสริมสนับสนุนการปງองกัน กຌเข ปัญหายาสพติด 
ตลอดจนฟืຕนฟูผูຌติดยาสพติด 
ใ.ใ นวทางการสงสริมสนับสนุนการปງองกันกຌเขปัญหาสังคม รวมถึง
การทຌองกอนวัยอันควร 

ไ. การพัฒนาละการสงสริม
 ก ษ ต ร ก ร ร ม  ก า ร ล ง ทุ น         
พาณิชยกรรม ละการทองทีไยว 

 

ไ.แ นวทางการสงสริมสนับสนุนภาครัฐ อกชน องค์กร ชุมชน/
ครือขาย฿นการพัฒนาอาชีพ กษตรกรรม การประมง การลงทุน 
พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม การบริการพืไอสรຌางงาน สรຌางอาชีพ สรຌาง
รายเดຌ฿หຌกับประชาชน ละสงสริมทักษะความรูຌ พืไอขຌาสูประชาคม
อาซียน 
ไ.โ นวทางการคุຌมครองสงสริมละพัฒนาคุณภาพชีวิตผูຌ฿ชຌรงงาน 
4.3 นวทางการสรຌางกระบวนการมีสวนรวมของทุกภาคสวน฿นการ
พัฒนา ละบริหารการกษตร ละขับคลืไอน฿หຌบังกิดผล฿นทางปฏิบัติ
ดยยึดหลักปรัชญาศรษฐกิจพอพียง 

5. การพัฒนาดຌานการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ  ละ
สิไงวดลຌอมอยางยัไงยืน 

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

6. การพัฒนาดຌานการบริหาร
กิจการบຌานมืองละสังคมทีไดี 
 

ๆ.แ นวทางการพัฒนาสริมสรຌางความสามัคคี  ทิดทูน พิทักษ์ รักษา
สถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์   
ๆ.โ นวทางการสงสริมการมีสวนรวมของประชาชน฿นการพัฒนา
ทຌองถิไน 
ๆ.ใ นวทางการพัฒนาความรูຌความขຌา฿จละการมีสวนรวมของ
ประชาชนกีไยวกับการมืองการปกครองตามระบอบประชาธิปเตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงปຓนประมุข 
ๆ.ไ นวทางการสงสริมการมีสวนรวมของประชาชน฿นการรับรูຌขຌอมูล
ขาวสาร 
ๆ.5 นวทางการ พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กร ฿หຌมี
ประสิทธิภาพรวมถึงพัฒนาหนวยงานละบุคลากรทุกรูปบบ 
ๆ.ๆ นวทางการกอสรຌาง/ปรับปรุงสถานทีไปฏิบัติงาน บ ารุงรักษา/
จัดหาวัสดุอุปกรณ์ครืไองมือครืไอง฿ชຌ ละพัฒนาระบบการท างานดย฿ชຌ
ทคนลยีทีไทันสมัย 
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สวนทีไ  4    นวทางการติดตามประมินผล 
 

4.1  กรอบละนวทาง฿นการติดตามละประมินผล 
  การติดตามละประมินผลผนพัฒนาทຌองถิไนปຓนการติดตามละประมินผลความสอดคลຌอง
ละความส ารใจของผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไนละการติดตามละประมินผลครงการ
พัฒนาทีไองค์กรปกครองสวนทຌองถิไนเดຌด านินการตามผนด านินงานวาปຓนเปตามปງาหมายการพัฒนาทีไ
สอดคลຌองกับพันธกิจซึไงสามารถน าเปสูการบรรลุวิสัยทัศน์ทีไองค์กรปกครองสวนทຌองถิไนก าหนดหรือเม ละ
ครงการพัฒนานัๅนประสบความส ารใจตามกรอบการประมินผลระดับ฿ด 

  การติดตามละประมินผลผนพัฒนาทຌองถิไนมีขัๅนตอน฿นการด านินการดังนีๅ 
  ขัๅนตอนทีไ  แ  คณะกรรมการติดตามละประมินผลผนพัฒนาทຌองถิไนรวมประชุมพืไอ
ก าหนดกรอบนวทาง ละวิธีการ฿นการติดตามละประมินผล ผนพัฒนาสามปีละประมินผลครงการ
พัฒนาตามผนพัฒนาสามปี ดังนีๅ 

1.1 การก าหนดกรอบ นวทาง ละวิธีการ ฿นการติดตามละประมินผลผนพัฒนาอาจ
ก าหนดนวทาง฿นการติดตามละประมินผลผนพัฒนาสามปี ดังนีๅ 

(1) ความสอดคลຌอง ิRelevanceี ของยุทธศาสตร์ ผน ละกลยุทธ์ทีไก าหนด 
(2) ความพียงพอ ิAdequacyี ของทรัพยากรพืไอการด านินกิจกรรมของหนวยงาน 
(3) ความกຌาวหนຌา ิProgressี กิจกรรมทีไก าหนดเวຌตามผน ดยมีการติดตามผล               

ิ Monitoringี  
(4) ประสิทธิภาพ ิEfficiencyี ปຓนการศึกษาความสัมพันธ์ระหวางผลผลิตกับทรัพยากรทีไ

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

จากการท ากิจกรรมทีไมีตอกลุมปງาหมายทีไเดຌรับบริการ ละการประมินผลผลิตทีไกิดขึๅนจากกิจกรรม 
(7) การประมินผลกระทบปຓนการศึกษาผลทีไเดຌรับรวมยอด ิOverall Effectี 

       คณะกรรมการติดตามละประมินผลผนพัฒนาทຌองถิไน อาจน านวทางทัๅงหมดทีไก าหนด
มา฿ชຌหรืออาจลือก฿ชຌ฿นบางนวทาง฿นการติดตามละประมินผลผนพัฒนาสามปีกใเดຌ ดยอยางนຌอยตຌอง
สามารถประมินความสอดคลຌองละสามารถวัดความส ารใจหรือความกຌาวหนຌาของผนพัฒนาสามปีเดຌ ทัๅงนีๅ
ขึๅนอยูกับคณะกรรมการฯจะพิจารณา 

1.2 การก าหนดกรอบนวทางละวิธีการ฿นการติดตามละประมินผลครงการพัฒนาตาม
ผนพัฒนาสามปี อาจก าหนดนวทางดังนีๅ 

(1) การประมินผลกระบวนการ ิProcess Evaluationี หรือ การประมินประสิทธิภาพ 
ิEfficiency Evaluationี 

(2) การประมินผลครงการ ิProject Evaluationี หรือการประมินประสิทธิผล 
ิEffectiveness  Evaluationี 

(3) การประมินผลกระทบ ิ Impact Evaluationี 
ขัๅนตอนทีไ โ คณะกรรมการติดตามละประมินผลผนพัฒนาทຌองถิไนด านินการติดตามละ

ประมินผลผนพัฒนาสามปี ตามกรอบนวทางละวิธีการทีไก าหนด ดยสามารถติดตามละประมินผลเดຌ
ตลอดระยะวลาของผนพัฒนาสามปี ขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน 
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ขัๅนตอนทีไ ใ คณะกรรมการติดตามละประมินผลผลผนพัฒนาทຌองถิไนด านินการติดตาม

ละประมินครงการพัฒนาตามผนพัฒนาสามปีตามกรอบนวทางละวิธีการทีไก าหนด ดยสามารถติดตาม
ละประมินผลเดຌตัๅงตกอนริไมครงการพัฒนาตามผนด านินงานจนสิๅนสุดครงการฯ 

ขัๅนตอนทีไ ไ รายงานผลละสนอความหในซึไงเดຌจาการติดตามละประมินผลผนพัฒนาสาม
ปีละผลการติดตามละประมินครงการพัฒนาตามผนพัฒนาสามปีตอผูຌบริหารทຌองถิไน พืไอ฿หຌผูຌบริหาร
ทຌองถิไนสนอตอสภาทຌองถิไน ละคณะกรรมการพัฒนาทຌองถิไน  พรຌอมประกาศผลการติดตามละประมินผล฿หຌ
ประชาชน฿นทຌองถิไนทราบดยทัไวกันอยางนຌอยปีละหนึไงครัๅง 
                   ขัๅนตอนทีไ 5 คณะกรรมการติดตามละประมินผลผนพัฒนาทຌองถิไนอาจ฿หຌความหในหรือ
ขຌอสนอนะ฿นรายงานการติดตามละประมินผลผนพัฒนาสามปีละครงการพัฒนาตอผูຌบริหารทຌองถิไน 
พืไอ฿หຌผูຌบริหารทຌองถิไนสนอตอสภาทຌองถิไน คณะกรรมการพัฒนาทຌองถิไน 

4.2  ระบียบ วิธีการละครืไองมือทีไ฿ชຌ฿นการติดตามละประมินผล 
       ไ.โ.แ  ระบียบการติดตามผลละประมินผล 

ตามระบียบกระทรวงมหาดเทยวาดຌวยการจัดท าผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน พ.ศ. 
2548  ก าหนด฿หຌมีคณะกรรมการติดตามละประมินผลผนพัฒนาทຌองถิไนพืไอท าหนຌาทีไรายงานละสนอ
ความหในทีไเดຌรับจากการติดตามละประมินผลผนพัฒนาตอผูຌบริหารทຌองถิไนสนอตอสภาทຌองถิไน   
คณะกรรมการพัฒนาทຌองถิไนละประกาศผล฿หຌประชาชนทราบตอเป 

       องคการบริหารสวนต าบลรงหีบ เดຌตงตัๅงคณะกรรมการติดตามละประมินผลผนพัฒนา   
องคการบริหารสวนต าบลรงหีบ  จ านวน  แ  ชุด  ประกอบดวย 

แ.  นายณัฏชนน     ดชาชาติ สมาชิก สภา อบต.รงหีบ  กรรมการ  
โ.  นายมงคล   นิมมานุทย์ สมาชิก สภา อบต.รงหีบ   กรรมการ 

 ใ.  น.ส.กสุม   ตัณฑพงษ ์  สมาชิก สภา อบต.รงหีบ  กรรมการ 
 ไ.  นางประทิน  วงศารจน์ ผูຌทนประชาคม .  กรรมการ 
 5.  นายนายสมาน  ตปีຕยว ผูຌทนประชาคม   กรรมการ 
 ๆ.  ผูຌอ านวยการสถานศึกษารงรียนวัดกตการาม   กรรมการ 
 ็.  หัวหนຌารงพยาบาลสงสริมสุขภาพต าบลรงหีบ   กรรมการ 
 ่.  นายชัยยุทธ์   ปีດยมลาภพริๅง ผูຌทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
 ้.  นายวรินทร์   ทรัพย์สมบูรณ์ ผูຌทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
 10. นายศักรินทร์  ศรีสวัสดิ์  หัวหนຌาส านักปลัด  กรรมการ 
 แแ. น.ส.กิติดารัชต์  พิพัธนกฤตย์  ผูຌอ านวยการกองคลัง  กรรมกา 
 แโ. นางสิณีณาฏ  พิไมต  รองปลัด อบต.รงหีบ  กรรมการ 
 แใ. นางสาวจินตนา  ศรีวงษ์ นักวิคราะห์นยบายละผน กรรมการ 
คณะกรรมการมีอ านาจหนาทีไดังนีๅ 
  ก าหนดนวทาง  วิธีการ฿นการติดตามประมินผลผนพัฒนา 
  ด านินการติดตามละประมินผลผนพัฒนา 
 รายงานผลละสนอความหในซึไงเดจากการติดตามละประมินผลผนพัฒนาตอสภา

ทຌองถิไน  ผูบริหารทองถิไน  คณะกรรมการพัฒนาทองถิไนละประกาศผลการติดตามละประมินผลผนพัฒนา
฿หประชาชน฿นทองถิไนทราบดยทัไวกัน  อยางนอยปละหนึไงครัๅงภาย฿นดือนธันวาคมของทุกปี  ทัๅงนีๅ฿หติด
ประกาศดยปดผยเมนอยกวาสามสิบวัน 

  ตงตัๅงคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานพืไอชวยปฏิบตัิงานตามทีไหในสมควร 



่็ 
       ไ.โ.โ  การก าหนดวิธีการละครืไองมือการติดตามผลละประมินผล 

 การก าหนดวิธีการติดตามละประมินผล 
ปຓนการสดงถึงวิธีการติดตามละประมินผลครงการ  ดยการก าหนดรูปบบทีไจะ฿ชຌ฿นการ

ติดตามละประมินผลพืไอตรวจสอบวา  การด านินกิจกรรมตามครงการอยูภาย฿ตຌระยะวลาละงบประมาณ
ทีไก าหนดเวຌหรือเม ละผลของการด านินครงการบรรลุวัตถุประสงค์ทีไเดຌวางเวຌหรือเม ดยเดຌก าหนดวิธีการเวຌ
ดังนีๅ   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ระบบของการติดตามละประมินผลผนการพัฒนาทຌองถิไน  ประกอบดຌวยองค์ประกอบ  ใ  สวน
หลัก  คือ  

แ.  สวนของปัจจัยน าขຌา ิInputี  คือ ปัจจัยทีไองค์กรปกครองสวนทຌองถิไนจะตຌอง  มี  พืไอ
น าขຌาสู ระบบติดตามละประมินผลผนพัฒนาองค์กรปกครองสวนทຌองถิ ไน เดຌก ผนยุทธศาสตร์  
ผนพัฒนาสามปี ผูຌประมิน ผูຌถูกประมิน ละครืไองมือ฿นการประมิน ฯลฯ ซึไงผนยุทธศาสตร์ ิพ.ศ. โ55้ 
– โ5ๆใี ขององค์การบริหารสวนต าบลรงหีบ ซึไงปຓนหนวยติดตามละประมินผล ิM&E Unitี พืไอปຓนการ
รวบรวมฐานขຌอมูลขององค์การบริหารสวนต าบลรงหีบ  ดยบทบาท ของ M&E UNIT ตอปัจจัยน าขຌา คือ 
การปຓนผูຌวิคราะห์ผนยุทธศาสตร์  ซึไงปຓนครืไองมือทีไ฿ชຌ฿นการประมินผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง
สวนทຌองถิไนดยตนอง เดຌก บบรายงานทีไ แ บบชวยก ากับการจัดท าผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง
สวนทຌองถิไน ปຓนการทบทวนวาการจัดท าผนเดຌ฿ชຌกระบวนการครบทุกขัๅนตอนหรือเม อยางเร 

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 
บบประมินผลการ
ด านินงานตามผน
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  
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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 ฿นตละปี ดยการ
ติดตามดังกลาว  ปຓนการติดตามผลขัๅนกลาง ิ IR หรือ  Intermediate Result ี ของผนยุทธศาสตร์ วาปຓนเป
ตามผนยุทธศาสตร์ของทຌองถิไนทีไก าหนดเวຌหรือเม ฿นรูปบบของการรายงานขຌาสูสวนกลาง ซึไงการติดตาม฿น
ขัๅนตอนนีๅปຓนชวงทีไท า฿หຌทราบวา ผนยุทธศาสตร์ทีไก าหนดเวຌดีหรือเม สามารถวัดเดຌจริงหรือปลา นอกจากนีๅ 
การติดตาม฿นทุกชวงของผนยังสามารถปຓน สัญญาณภัยลวงหนຌา วาผนยุทธศาสตร์ทีไเดຌก าหนดเวຌสามารถ
เปตามปງาหมายทีไตัๅงเวຌเดຌหรือเมพืไอ฿หຌบุคลากรทีไกีไยวขຌองสามารถระดมความคิด฿นการปรับปลีไยนวิธีการ
ด านินงานทีไจะสามารถน าเปสูการบรรลุผนทีไก าหนดเวຌเดຌ  ซึไงการรวบรวมขຌอมูล฿นรูปบบรายงาน  สู     
M&E  Unit  หรือองค์การบริหารสวนต าบลรงหีบ ครืไองมือทีไ฿ชຌ฿นการติดตามผลการด านินงานเดຌก บบ
รายงานทีไ โ   บบติดตามผลการด านินงานขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน  ซึไงประกอบเปดຌวยการติดตามการ
ด านินงานของครงการ  ละการปลีไยนปลงครงการ  การติดตามการ฿ชຌจายงบประมาณ  การติดตาม
ครงการทีไเดຌรับงินอุดหนุนฉพาะกิจ ตลอดจนปัญหาละอุปสรรค฿นการด านินงาน 

  ใ.  สวนของการประมินผลลัพธ์  ิOutput,Goal)  ปຓนการติดตามผลชวงสุดทຌายหรือ
รียกวา การประมินผนยุทธศาสตร์  ซึไงจะสดง฿หຌหในวามืไอสิๅนสุดการด านินงานของผนยุทธศาสตร์ทีไผาน
มา฿นตละปี  ผลทีไกิดขึๅนปຓนเปตามปງาหมายทีไเดຌก าหนดเวຌหรือเม  ดยครืไองมือทีไ฿ชຌ฿นการประมินผลลัพธ์  
เดຌก  บบรายงานบบทีไ  ใ/แ  บบประมินผลการด านินงานตามผนยุทธศาสตร์  ดยมีนืๅอหาทีไส าคัญ฿น
การประมินเดຌก  ความพึงพอ฿จของผูຌทีไกีไยวขຌอง  ตอผลการด านินงานขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน฿น
ภาพรวม  ิผลจากบบรายงานบบทีไ ใ/โี  ความพึงพอ฿จของผูຌ กีไยวขຌองตอการด านินงาน฿นตละ
ยุทธศาสตร์   ละการปลีไยนปลงของชุมชนตามตัวชีๅวัดทีไลือก ิผลจากบบรายงานบบที  ใ/ใี 

ดังนัๅน  คณะกรรมการติดตามละประมินผนพัฒนาขององค การบริหารสวนต าบล    
รงหีบ  เดก าหนดนวทาง  วิธีการ฿นการติดตามละประมินผล  ดังนีๅ 

 ครืไองมือการติดตามผลละประมินผล 
การติดตามละประมินผลผนพัฒนาองค์การบริหารสวนต าบลรงหีบ ดย฿ชຌบบรายงาน ไ 

บบ ตามรูปบบทีไกรมสงสริมการปกครองทຌองถิไนก าหนดปຓนนวทางเวຌ  คือ  

แ. บบประมินผลผนพัฒนา 

฿ชຌบบรายงาน  บบทีไ แ บบชวยก ากับการจัดท าผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง
สวนทຌองถิไน  พืไอปຓนการรวบรวมฐานขຌอมูลขององค์การบริหารสวนต าบลรงหีบ  ปຓนการทบทวนวาการจัดท า
ผนเดຌ฿ชຌกระบวนการครบทุกขัๅนตอนหรือเม  อยางเร 

โ. บบติดตามผนพัฒนา 

฿ชຌบบรายงาน  บบทีไ โ   บบติดตามผลการด านินงานขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน  
ซึไงประกอบเปดຌวยการติดตามการด านินงานของครงการ  ละการปลีไยนปลงครงการ  การติดตามกา ร฿ชຌ
จายงบประมาณ  การติดตามครงการทีไเดຌรับงินอุดหนุนฉพาะกิจ  ตลอดจนปัญหาละอุปสรรค฿นการ
ด านินงาน 

 



 
่้ 

 
ใ. บบประมินผลผนพัฒนา  ฿ชຌบบรายงาน  ใ  บบ  คือ 

    ใ.แ  บบทีไ  ใ/แ  บบประมินผลการด านินงานตามผนยุทธศาสตร์  
    3.2  บบรายงานบบทีไ ใ/โ  บบประมินความพึงพอ฿จตอผลการด านินงานของ

องค์กรปกครองสวนทຌองถิไน฿นภาพรวม 
    3.3  บบรายงานบบทีไ  ใ/ใ  บบประมินความพึงพอ฿จตอผลการด านินงานของ

องค์กรปกครองสวนทຌองถิไน฿นตละยุทธศาสตร์ 

         ดยมีนืๅอหาทีไส าคัญ฿นการประมิน  เดຌก  ความพึงพอ฿จของผูຌทีไกีไ ยวขຌอง  ตอผลการ
ด านินงานขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน฿นภาพรวม  ความพึงพอ฿จของผูຌกีไยวขຌองตอการด านินงาน฿นตละ
ยุทธศาสตร์   ละการปลีไยนปลงของชุมชนตามตัวชีๅวัดทีไลือก ทัๅงนีๅจะส ารวจจากประชากรกลุมตัวอยาง  
จ านวน  โ5เ  คน 

ไ. ระบบการประมินผลตามระบบสารสนทศพืไอการติดตามละประมินผลการ฿ชຌจาย
งบประมาณขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน ิe – planี     

    ปຓนการบันทึกขຌอมูลสูระบบอินตอร์นใตของกรมสงสริมการปกครองทຌองถิไน   พืไอติดตาม
การด านินงานตามผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน  ซึไงปรียบทียบจ านวนกิจกรรม/ครงการ
จากผนพัฒนาสามปีทีไเดຌรับการอนุมัติงบประมาณ฿นขຌอบัญญัติงบประมาณ  รายละอียดครงการ฿นขຌอบัญญัติ
งบประมาณ  การ฿ชຌจายงบประมาณ  รายละอียดครงการ฿นขຌอบัญญัติงบประมาณทีไมีการกอหนีๅผูกพัน/ลงนาม
฿นสัญญา  การบิกจายงบประมาณ  พืไอรายงานผลการด านินงาน฿นรอบปีงบประมาณนัๅน โ ปຓนระบบการ
ติดตามละประมินผลทีไสามารถติดตามครบทัๅง ใ  องค์ประกอบหลัก  เดຌก สวนของปัจจัยน าขຌา ิInput ี  
สวนของกระบวนการติดตาม ิProcessี ละสวนของการประมินผลลัพธ์ ิOutput,Goal)   

 การก าหนดหຌวงระยะวลา฿นการติดตามละประมินผล   

คณะกรรมการติดตามละประมินผลผนพัฒนาองค์การบริหารสวนต าบลรงหีบ  ก าหนด
หຌวงวลา฿นการติดตามละประมินผลครงการปຓนรายเตรมาส คือ เตรมาส ทีไ แ ิตุลาคม- ธันวาคม ี เตรมาส
ทีไ โ ิมกราคม-มีนาคมี เตรมาสทีไ ใ ิมษายน - มิถุนายนี ละเตรมาสทีไ  ไ ิกรกฎาคม - กันยายนี ละ
ประมินผลครงการ฿นภาพรวมอยางนຌอยปีละ  แ  ครัๅง  ลຌวรายงานผลละสนอความหในซึไงเดຌจากการ
ติดตามละประมินผลตอผูຌบริหารทຌองถิไน  พืไอ฿หຌผูຌบริหารทຌองถิไนสนอตอสภาทຌองถิไน  คณะกรรมการพัฒนา
ทຌองถิไน  ละประกาศผลการติดตามละประมินผลผนพัฒนา฿หຌประชาชน฿นทຌองถิไนทราบดยทัไวกัน  อยางนຌอย
ปีละ  แ  ครัๅง  ภาย฿นดือนธันวาคมของทุกปี 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



้เ  การประมินผล 

 ปนขัๅนตอน฿นการหาค าตอบละตรวจสอบผลทีไกิดขึๅนจากการน าครงการเปปฏิบัติละ
ด านินครงการสรใจลววามีประสิทธิผลอยู฿นระดับ฿ด  ปนการวัดความส ารใจละลมหลวของครงการ  มี
นวทางละวิธีการดังนีๅ 

  ตารางทีไ  5  สดงประดในการประมินผลผนพัฒนาองค์การบริหารสวนต าบลรงหีบ 
 

ประดในการประมินผล 
ตัวชีๅวัด 
(KPI) 

ป้าหมาย วิธีการประมินผล 

1.  การน าผนเปสูการ
ปฏิบัติ 

 
 
 

รอยละของจ านวน 
ผนงาน/ครงการทีไ 
น าเปสูการปฏิบัติจริง 
 

รอยละ 70 ตรวจสอบจากขอบัญญัติ 
งบประมาณรายจายประจ าป 
ละขอบัญญัติงบประมาณ
รายจายพิไมติม 

2.  ความพึงพอ฿จของ
ประชาชน 

แ.แ  รอยละของผูตอบ 
บบสอบถามทีไพึงพอ฿จ 
จากกลุมตัวอยาง  ตาม
จ านวนทีไคณะกรรมการ
ติดตามละประมินผล
ผนพัฒนาทຌองถิไนก าหนด 
แ.โ  หรอืคะนนตใม  
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฿นตละ
ยุทธศาสตร์ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารสวนต าบลรงหีบ 
รืไอง     ประกาศ฿ชຌผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2560 – พ.ศ. 2562)  

                          ขององค์การบริหารสวนต าบลรงหีบ 

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

                    พืไอปฏิบัติ฿หຌปຓนเปตามระบียบกระทรวงมหาดเทย วาดຌวยการจัดท าผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองสวนทຌองถิไน พ.ศ. 2548  ขຌอ 17 (4)  วรรคสอง  สภาองค์การบริหารสวนต าบลรงหีบ  พิจารณา฿หຌ
ความหในชอบรางผนพัฒนาสามปี ิพ.ศ. โ5ๆเ – พ.ศ. โ5ๆโี ขององค์การบริหารสวนต าบลรงหีบ        
฿นคราวประชุมสภาองค์การบริหารสวนต าบลรงหีบ สมัยสามัญ  สมัยทีไสอง ครัๅงทีไ แ ประจ าปี พ.ศ. 2559   
มืไอวันทีไ  แไ  มิถุนายน  โ55้    
 

                 จึงขอประกาศ฿ชຌผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2560 – พ.ศ. 2562)  ขององค์การบริหารสวนต าบล   
รงหีบ พืไอ฿ชຌปຓนกรอบ นวทาง฿นการจัดท าขຌอบัญญัติงบประมาณรายจายประจ าปี /งบประมาณรายจาย
พิไมติม  ตอเป 
  
 ประกาศ  ณ  วันทีไ   21   ดือน  มิถุนายน  พ.ศ. 2559 
 

 
 

 
       (นายวชยันต์   คงประชา) 

       นายกองค์การบริหารสวนต าบลรงหีบ 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 



 

 

 

 


