
 

 

ผนพัฒนาสามปี ิพ.ศ. 2560-2562ี 
ขององค์การบริหารสวนต าบลรงหีบ 

 
1. วิสัยทัศน์฿นการพัฒนาทຌองถิไน 
  ผลเมຌปลอดสาร สิไงวดลຌอมสะอาด พัฒนาสาธารณูปภค ประชาชนสุขภาพกายสุขภาพจิตดี 
อนุรักษ์ประพณีทຌองถิไน 
 

๎. พันธกิจ 
ํ.   สงสริมการประกอบอาชีพ 
๎.   ฿หຌมีละสงสริมสถาบันกลุมกษตร 
3.   บ ารุงละสงสริมการประกอบอาชีพของราษฎร 
๐.   รักษาความสะอาดของถนน ทางน  า ทางดิน ละทีไสาธารณะ 
๑.   คุຌมครองดูลละบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม 
๒.   จัด฿หຌมีละบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม 
๓.   ฿หຌมีละบ ารุงรักษาเฟฟງาหรือสงสวาง 
๔.   ฿หຌมีละบ ารุงรักษาทางระบายน  า 
๕.   ฿หຌมีน  าพืไอการอุปภค-บริภค 
ํ์. รักษาวัฒนธรรม ประพณีทຌองถิไน 
ํํ. การจัดวางระบบจราจรละผังมือง 
ํ๎. สงสริมการศึกษา ละจัด฿หຌมีระบบขຌอมูลขาวสารถึงประชาชน 
 

๏. จุดมุงหมายการพัฒนา 
  ํ.  ประชาชนมีความป็นอยูทีไดีมีความสุข ละมีรายเดຌพิไมขึ น 
  ๎.  สิไงวดลຌอมสะอาดเรຌมลพิษ 
  ๏.  การคมนาคมละสาธารณูปภคตางโ สะดวกขึ น 
  ๐.  ประชาชนรางกายขใงรง ปราศจากรคภัย 
  ๑.  สืบทอดวัฒนธรรมประพณีทຌองถิไน฿หຌคงอยูสืบเป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



โ 
 

 

บบทีไ ํ บบชวยก ากับการจัดท าผนพัฒนาสามปีของทຌองถิไนดยตนอง 
 

 

     ชีๅจง :  บบทีไ ํ  ป็นบบประมินตนอง฿นการจัดท าผนพัฒนาสามปขององค์การบริหารสวนต าบลรงหีบ      
                ดยจะท าการประมินละรายงานอยางนຌอยปละ โ ครั ง ภาย฿นดือนมษายนละดือนธันวาคม 
 
     ชืไอองค์กรปกครองสวนทຌองถิไน องค์การบริหารสวนต าบลรงหีบ 
 

ประดในการประมิน 
มีการ

ด านินงาน 

เมมีการ
ด านินงาน 

สวนทีไ ํ คณะกรรมการพัฒนาทຌองถิไน   

แ)  มีการจัดตั งคณะกรรมการพัฒนาทຌองถิไนพืไอจัดท าผนพัฒนาทຌองถิไน   
โ)  มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาทຌองถิไนพืไอจัดท าผนพัฒนาทຌองถิไน   
ใ)  มีการจัดประชุมอยางตอนืไองสมไ าสมอ   
ไ)  มีการจัดตั งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าผนพัฒนาทຌองถิไน   
5)  มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าผนพัฒนาทຌองถิไน   
ๆ)  มีคณะกรรมการพัฒนาทຌองถิไนละประชาคมทຌองถิไนพิจารณารางผนยุทธศาสตร์
การพัฒนา 

  

สวนทีไ ๎ การจัดท าผนการพัฒนาทຌองถิไน   

๓ี  มีการรวบรวมขຌอมูลละปัญหาส าคัญของทຌองถิไนมาจัดท าฐานขຌอมูล   
่)  มีการปຂดอกาส฿หຌประชาชนขຌามามีสวนรวม฿นการจัดท าผน   
๕ี  มีการวิคราะห์ศักยภาพทຌองถิไน ิSWOTี พืไอประมินสถานภาพการพัฒนาทຌองถิไน   
ํ์ีมีการก าหนดวิสัยทัศน์ละภารกิจหลักการพัฒนาทຌองถิไนทีไสอดคลຌองกับศักยภาพ
ของทຌองถิไน 

  

ํํีมีการก าหนดวิสัยทัศน์ละภารกิจหลักการพัฒนาทຌองถิไนทีไสอดคลຌองกับยุทธศาสตร์
จังหวัด 

  

ํ๎ีมีการก าหนดจุดมุงหมายพืไอการพัฒนาทีไยัไงยืน   
ํ๏ีมีการก าหนดปງาหมายการพัฒนาทຌองถิไน   
ํ๐ีมีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาละนวทางการพัฒนา   
ํ๑ีมีการก าหนดยุทธศาสตร์ทีไสอดคลຌองกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัด   
ํ๒ีมีการอนุมัติละประกาศ฿ชຌผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   
ํ๓ีมีการจัดท าบัญชีกลุมครงการ฿นผนยุทธศาสตร์   
ํ๔ีมีการก าหนดรูปบบการติดตามประมินผลผนยุทธศาสตร์   
ํ๕ีมีการทบทวนผนยุทธศาสตร์หรือเม   
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บบทีไ ๎ บบติดตามผลการด านินงานขององค์การบริหารสวนต าบลรงหีบ 
 

 

ค าชีๅจง : บบทีไ 2 ป็นบบตดิตามตนองดยมวีัตถุประสงค์พืไอติดตามผลการด านินงานตามผนยทุธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองสวนทຌองถิไน ภาย฿ตຌผนพัฒนา 3 ป ดยมีก าหนดระยะวลา฿นการติดตามละรายงานผลการด านนิงาน 
ทุก โ ดือน ป็นรายเตรมาส  ริไมตั งตดือนตุลาคม - ธันวาคม หรือเตรมาสทีไ 1  สิ นสุดดือน กรกฎาคม – กันยายน   
หรือเตรมาสทีไ  ไ 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

สวนทีไ ํ ขຌอมูลทัไวเป 
ํ. ชืไอองค์การบริหารสวนต าบลรงหีบ 
๎. รายงานผลการด านินงานเตรมาสทีไ 

(1)  เตรมาสทีไ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม)  (2)  เตรมาสทีไ 2 (มกราคม - มีนาคม) 
(3)  เตรมาสทีไ 3 (มษายน - มิถุนายน)  (4)  เตรมาสทีไ 4 (กรกฎาคม - กันยายน) 

 
สวนทีไ ๎  ผลการด านินงานตามผนพัฒนาสามป ิพ.ศ.๎๑ๆเ-๎๑ๆโี 

๏. จ านวนครงการละงบประมาณตามผนพัฒนา ๏ ป 
 
 

ยุทธศาสตร์ 
ปีทีไ ํ พ.ศ.๎๑ๆเ ปีทีไ ๎ พ.ศ.๎๑ๆแ ปีทีไ ๏ พ.ศ.๎๑ๆโ รวม 

จ านวน
ครงการ งบประมาณ 

จ านวน
ครงการ งบประมาณ 

จ านวน
ครงการ งบประมาณ 

จ านวน
ครงการ งบประมาณ 

ํ. ดຌานครงสรຌางพื นฐาน 47 25ุใๆเุเเเ แแ ไุแไเ,000 แเ 8ุ800,000 ๆ่ 38,300,000 
๎. ดຌานสาธารณสุข การสงสริม
คุณภาพชีวิต การศึกษา ศิลปะ 
การกีฬา วัฒนธรรม ประพณ ีภูมิ
ปัญญาทຌองถิไน 

54 14ุ9่เุไเเ ใๆ แเุ่เ5ุไเเ ใโ แเุโๆ5ุไเเ แโโ ใๆุเ5แุโเเ 

๏.ดຌานการจัดระบียบชุมชน/สังคม แ5 แุไๆเุเเเ แๆ ็แเุเเเ แๆ ็แเุเเเ ไ็ โุ่่เเเเ 
๐.ดຌานการสงสริมกษตรกรรม 
การลงทุน พาณิชยกรรมละการ
ทองทีไยว 

     5 430ุเเเ แแ ่โเุเเเ 9 59เุเเเ โ5 แุ่ไเุเเเ 

๑ . ดຌ า น ก า ร 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
สิไงวดลຌอมอยางยัไงยืน 

7 800ุเเเ ่ ่ใเุเเเ 5 ๆ9เุเเเ โเ โุใโเุเเเ 
 

ๆ.ดຌานการบริหารกิจการบຌานมือง
ละสังคมทีไดี 

22 โุแ่แุเเเ แใ แุแเเุเเเ แเ 5แเุเเเ ไ5 ใุ็9แุเเเ 

รวม 150 45ุโแแุไเเ 95 แุ่ไเ5ุไเเ ่โ โแุ5ๆ5ุไเเ ใโ็ ่5ุแ่โุโเเ 
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    ๐.  ผลการด านินงานตามผนพัฒนาป ๎๑ๆเ 
 
 

ยุทธศาสตร์ 
จ านวนครงการทีไ

สรใจ 

จ านวนครงการทีไ
อยูระหวาง
ด านินการ 

จ านวนครงการ
ยังเมเดຌด านินการ 

จ านวนครงการทีไ
มีการยกลิก 

 

จ านวนครงการทีไ
มีการพิไมติม 

 

จ านวนครงการ
ทัๅงหมด 

จ านวน รຌอยละ จ านวน รຌอยละ จ านวน รຌอยละ จ านวน รຌอยละ จ านวน รຌอยละ จ านวน รຌอยละ 

ํ. ดຌานครงสรຌางพื นฐาน แไ 29.79  -  -  33 70.21  -  -  -  - 47 31.33 
๎. ดຌานสาธารณสุข การ
สงสริมคุณภาพชีวิต 
การศึกษา ศิลปะ การ
กีฬา วัฒนธรรม ประพณี 
ภูมิปัญญาทຌองถิไน 

ใใ 61.11  -  -  21 38.89  -  -  -  - 54 36.00 

๏.ดຌานการจัดระบียบ
ชุมชน/สังคม 

 11  73.33  -  - 4 26.67  -  -  -  - แ5 10.00 

๐.ดຌานการสงสริม
กษตรกรรม การลงทุน 
พาณิชยกรรมละการ
ทองทีไยว 

3 60.00 - - โ ไเ.เเ - - - -      5 3.33 

๑.ดຌานการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติละ
สิไงวดลຌอมอยางยัไงยืน 

5 71.43  -  - 2 28.57  -  -  -  - 7 4.67 

ๆ.ดຌานการบริหารกิจการ
บຌานมืองละสังคมทีไดี 

แเ 45.45  -  - 12 54.55  -  -  -  - 22 14.67 

รวม 76 50.67 - - 74 49.33 - - - - 150 100 

 

สวนทีไ ๏  ผลการด านินงานตามครงการทีไเดຌรับงนิอุดหนุนฉพาะกิจ 

 
5.  ครงการทีไเดຌรับงินอุดหนุนฉพาะกิจ   ประจ าป ๎๑ๆเ 

 

ครงการ 
ผลการด านินงาน งบประมาณ 

ด านินการ
สรใจลຌว 

อยู฿นระหวาง
ด านินการ 

ยังเม
ด านินการ 

งบประมาณทีไเดຌรับ 
งบประมาณทีไ
บิกจายเป 

แ. ครงการอุดหนุนบี ยยังชีพผูຌสูงอายุ 
โ. ครงการอดุหนุนบี ยยังชีพคนพิการ 
ใ. วัสดุการศึกษาศูนย์ดใกลใก ิจัดการ 
รียนการสอนี 
 

/ 
/ 
/ 

 
 

 
 

  
 
 

6ุ5เ็ุโเเ.เเ 
816ุเเเ.00 

็ไุ่เเ.เเ  
 

ๆุใแโุแเเ.00 
95เุไเเ.เเ 

74ุ่เเ.เเ 
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      ๆ.  ครงการทีไเดຌรบังินอุดหนุนทัไวเป  ประจ าป ๎๑ๆเ      
 

ครงการ 
ผลการด านินงาน งบประมาณ 

ด านินการ
สรใจลຌว 

อยู฿นระหวาง
ด านินการ 

ยังเม
ด านินการ 

งบประมาณทีไ
เดຌรับ 

งบประมาณทีไ
บิกจายเป 

แ. ครงการอาหารสริมนม 
โ. ครงการอาหารกลางวัน 
ใ สงคราะห์บี ยยังชีพผูຌปຆวยอดส์ 
ิเดຌรับงินอุดหนุนทัไวเป ไุ5เเ บาท 
ละงบประมาณ อบต. รงหีบตั งเวຌตาม
ขຌอบัญญัติ ไเุเเเบาที 

/ 
/ 
/ 
 

  
 
 
 
 

463ุ็โไ.00 
แุเเ็ุๆเเ.เเ 

ๆุเเเ.เเ 
 

  411ุ5่่.ใ่ 
897ุโไเ.เเ 

30ุเเเ.เเ 

 

สวนทีไ ๐ ปัญหา ละอุปสรรค฿นการปฏิบัติงาน 
    
   จากทีไองค์การบริหารสวนต าบลรงหีบเดຌด านินการประชาคมหมูบຌานพืไอรับฟังปัญหาละความตຌองการ
ของประชาชน฿นต าบลรงหีบละต าบลบางกุຌง  พืไอน าปัญหาละความตຌองการของประชาชนมากຌเขละ
ตอบสนองตอความตຌองการของประชาชนสวน฿หญ  ตปัญหาทีไประชาชนสนอมาป็นปัญหาสวนตัวมากกวาสวน
รวมละสนอมามากมายหลายปัญหา  หลายครงการ  ซึไงองค์การบริหารสวนต าบลรงหีบเดຌพิจารณาลຌวหในวา
ปัญหาสวน฿หญป็นปัญหาทีไเมตຌองการความรงดวนทีไจะกຌเข  พราะยังมีครงการอีกมากมายทีไจะตຌองด านินการ
กຌเขดยรงดวนตประชาชนจะหในวารืไองสวนตัวของตละบุคคลป็นปัญหา฿หญมากกวาองค์การบริหารสวน
ต าบลรงหีบจึงเมสามารถด านินการ฿หຌครบเดຌทุกครงการตามทีไประชาชนสนอมา  ประกอบกับงบประมาณของ
องค์การบริหารสวนต าบลรงหีบทีไมีอยูอยางจ ากัด  เมพียงพอตอการด านินครงการตามทีไประชาชนสนอมาเดຌ
ครบทุกครงการ 

ค าอธิบาย บบ ๏/ํ 

ประมินความพึงพอ฿จตอผลการด านินงาน฿นรอบปีงบประมาณ ๎๑ๆเ 

ขององค์การบริหารสวนต าบลรงหีบ 

วิธีด านินการส ารวจ 
- ประชากรละกลุมตัวอยาง 

  ประชากรทีไ฿ชຌ฿นการส ารวจครั งนี   คือ ประชาชน฿นขตต าบลรงหีบ ละต าบลบางกุຌง  อ าภอ   
บางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม จ านวน ํุโ็็  ครัวรือน คัดลือกมาป็นกลุมตัวอยาง จ านวน โเเ ครัวรือน:
เตรมาส 

- ครืไองมือ 

  ครืไองมือทีไ฿ชຌ฿นการกใบขຌอมูลป็นบบประมินความพึงพอ฿จตอผลการด านินงาน฿นรอบ
ปงบประมาณ ๎๑ๆเ  ขององค์การบริหารสวนต าบลรงหีบ฿น จ านวน แ บบ 

- การกใบรวบรวมขຌอมูล 

คณะกรรมการติดตามละประมินผลผนพัฒนาองค์การบริหารสวนต าบลรงหีบ กใบขຌอมูลดย
วิธีการสัมภาษณ์ประชาชน฿นขตพื นทีไต าบลรงหีบละต าบลบางกุຌง ป็นรายเตรมาส จ านวน โ เตรมาส  เดຌบบ
สัมภาษณ์ทีไมีขຌอมูลครบถຌวน  จ านวน  ไเเ ชุด 

 



 
ๆ 

 
ผลการวิคราะห์ขຌอมูล   

เตรมาสทีไ 1 (ตุลาคม โ55้ – ธันวาคม 2559ี   
ขຌอมูลทัไวเป 

 

                      ขຌอมูลทัไวเป      จ านวน  รຌอยละ 

                                                                                           ิ โเเี 
 

ํ. พศ 
- หญิง        100  50 
- ชาย         100  50 

๎. อายุ 
- ตไ ากวา ๎์ ป         32  16 
- ๎์-๏์ ป          32  16 
- ๏ํ-๐์ ป          32  16 
- ๐ํ-๑์ ป          32  16 
- ๑ํ-๒์ ป          36  18 
- ๒์ ปขึ นเป          36  18 

๏. การศึกษา 
- ประถมศึกษา         80  40 
- มัธยมศึกษา/ทียบทา        78  39 
- อนุปริญญา/ทียบทา         16             8 
- ปริญญาตรี          18    9 
- สูงกวาปริญญาตรี           8                 4  
- อืไน โ                                                                                     -                  - 

๐. อาชีพ 
- รับราชการ            6    3 

- เอกชน/รัฐวิสาหกิจ         16                 8     
- คຌาขาย-ธุรกิจสวนตัว         12    6 
- รับจຌาง          84  42 
- นักรียน-นักศึกษา                                                                     22               11    
- กษตรกรรรม                    60            30 
- อืไน โ            -                   - 

  
-  

จากตารางจะพบวาผูຌตอบบบสอบถามสวน฿หญป็นพศหญิงละพศชาย฿นสัดสวนทีไทากัน อายุระหวาง  5แ-ๆเ
ป ละอายุ ๆเ ปขึ นเป  ฿นจ านวนทา โ กัน  จบการศึกษาระดับประถมศึกษา  รองลงมาจบการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษา/ทียบทา  ละผูຌตอบบบสอบถามสวน฿หญมีอาชีพรับจຌาง  รองลงมามีอาชีพกษตรกร   
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บบทีไ ๏/ํ บบประมินผลการด านินงานตามยุทธศาสตร ์เตรมาสทีไ ํ 

  
 

   สวนทีไ ํ ขຌอมูลทัไวเป 
ํ. ชืไอองค์การบริหารสวนต าบลรงหีบ 
๎. วัน/ดือน/ปทีไรายงาน วันทีไ ๎9 ดือนธันวาคม พ.ศ.๎๑๑9 

 

    สวนทีไ ๎ ยุทธศาสตร์ละครงการ฿นปี  โ5ๆเ 
           ๏.   ยุทธศาสตร์ละจ านวนครงการทีไปรากฏอยู฿นผน ละจ านวนครงการทีไเดຌปฏิบัติ 

 

ยุทธศาสตร์ จ านวนครงการ 
จ านวนครงการทีไปรากฏอยู฿นผน จ านวนครงการทีไเดຌปฏิบัติ 

ํ. ดຌานครงสรຌางพื นฐาน 47 โ 
๎. ดຌานสาธารณสุข การสงสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศิลปะ การกีฬา 
วัฒนธรรม ประพณี ภูมิปัญญาทຌองถิไน 

54 แ9 

๏. ดຌานการจัดระบียบชุมชน/สังคม การรักษาความสงบรียบรຌอย แ5  - 
๐. ดຌานการสงสริมกษตรกรรม การลงทุน พาณิชยกรรมละการ
ทองทีไยว 

5                   - 
๑. ดຌานการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอมอยางยัไงยืน 7 แ 
ๆ. ดຌานการบริหารกิจการบຌานมืองละสังคมทีไดี 22 ใ 

รวม 150                โ5 
คิดป็นรຌอยละ แๆ.ๆ็ 

       

 ครงการทีไเดຌปฏิบัติ 
1.  ครงการปรับปรุงซอมซมเฟฟງาสาธารณะ ิคมเฟฟງาี    ยุทธศาสตร์ทีไ  แ 
2.  ครงการซอมซมทุนกั นสวะบริวณปากคลองของ อบต. รงหีบ   ยุทธศาสตร์ทีไ  แ 
3.  ครงการอาหารกลางวัน รงรียนวัดตรีจินดาวัฒนาราม    ยุทธศาสตร์ทีไ  โ 
4.  ครงการอาหารกลางวัน รงรียนวัดกตการาม    ยุทธศาสตร์ทีไ  โ 
5.  ครงการอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาดใกลใก อบต. รงหีบ   ยุทธศาสตร์ทีไ  โ 
6.  ครงการจัดจຌางครูอัตราจຌางชัไวคราว ิครูพีไลี ยงี รงรียนวัดตรี   ยุทธศาสตร์ทีไ  โ 
7.  ครงการจัดหาบุคลากรสริม฿นสถานศึกษารงรียนวัดกตการาม  ยุทธศาสตร์ทีไ  โ 
8.  ครงการรียนรูຌอาชีพทຌองถิไนจากปราชญ์ชาวบຌาน รงรียนวัดกตการาม  ยุทธศาสตร์ทีไ  โ 
9.  ครงการอาหารสริม ินมี  รงรียนวัดตรีจินดาวัฒนาราม   ยุทธศาสตร์ทีไ  โ 
10.  ครงการอาหารสริม ินมี  รงรียนวัดกตการาม    ยุทธศาสตร์ทีไ  โ 
11.  ครงการอาหารสริม ินมี  ศูนย์พัฒนาดใกลใก อบต. รงหีบ   ยุทธศาสตร์ทีไ  โ 
12.  ครงการถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมดใจพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยดช      
      มหิตลาธิบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร   ยุทธศาสตร์ทีไ  โ 
13.  ครงการจัดซื อหนังสือพิมพ์ประจ าหมูบຌาน     ยุทธศาสตร์ทีไ  โ 
14.  ครงการลอยกระทงสาย       ยุทธศาสตร์ทีไ  โ 
15.  ครงการทศน์มหาชาติ       ยุทธศาสตร์ทีไ  โ 
16.  ครงการสมทบหลักประกันสุขภาพระดับทຌองถิไน    ยุทธศาสตร์ทีไ  โ  
17.  ครงการจัดกิจกรรมวันดใกหงชาติ     ยุทธศาสตร์ทีไ  โ 
18.  ครงการจายงินสงคราะห์บี ยยังชีพส าหรับผูຌสูงอายุ    ยุทธศาสตร์ทีไ  โ 
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19.  ครงการจายงินสงคราะห์บี ยยังชีพส าหรับผูຌพิการ    ยุทธศาสตร์ทีไ  โ 
20.  ครงการจายงินสงคราะห์ผูຌปຆวยอดส์     ยุทธศาสตร์ทีไ  โ 
21.  ครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ อุทยาน ร. โ   ยุทธศาสตร์ทีไ  โ 
22.  ครงการจຌางหมาจัดกใบขยะ      ยุทธศาสตร์ทีไ  5 
23.  ครงการจัดท าผนพัฒนาทຌองถิไน ิผนสีไปี      ยุทธศาสตร์ทีไ  ๆ 
24.  ครงการสมทบศูนย์ขຌอมูลขาวสารอ าภอบางคนที    ยุทธศาสตร์ทีไ  ๆ 
25.  ครงการจัดท าสืไอประชาสัมพันธ์ อบต. รงหีบ    ยุทธศาสตร์ทีไ  6 

     สวนทีไ ๏ ผลการด านินงาน 
๐.  ผลการด านินงาน฿นตละยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ทีไ ํ การพัฒนาดຌานครงสรຌางพื นฐาน 
 

ประดใน ระดับความพึง
พอ฿จ 

หมายหตุ 

ํี  มีการปຂดอกาส฿หຌประชาชนมีสวนรวม฿นครงการ/กิจกรรม 68.40 %  
๎ี  มีการประชาสัมพันธ์฿หຌประชาชนรับรูຌขຌอมูลของครงการ/กิจกรรม 67.70  %   
๏ี  มีการปຂดอกาส฿หຌประชาชนสดงความคดิหใน฿นครงการ/กิจกรรม 66.20 %  
๐ี  มีการรายงานผลการด านินงานของครงการ/กิจกรรม฿หຌประชาชนทราบ 64.60 %  
๑ี  ความปรง฿ส฿นการด านินงานครงการ 66.60 %  
๒ี  การด านินงานป็นเปตามระยะวลาทีไก าหนด 68.40 %  
๓ี  ผลการด านินครงการ/กิจกรรมน าสูการกຌเขปัญหาของประชาชน฿นทຌองถิไน 65.70 %  
่ี  ประยชน์ทีไประชาชนเดຌรับจากการด านินครงการ/กิจกรรม 68.30 %  

รวม 535.90  
คิดป็นรຌอยละ 66.99 %  

 

ขຌอสนอนะ 

1.  ควรรณรงค์รืไองการลด฿ชຌสารฆามลง-ยาฆาหญຌา   - 
จากการส ารวจความคิดหในของประชาชน฿น ขต อบต. รงหีบ  จ านวน โเเ คน 

ยุทธศาสตร์ทีไ ๎  การพัฒนาดຌานสาธารณสุขการสงสริมคุณภาพชีวิต  การศึกษา ศิลปะ การกีฬา  
วัฒนธรรม ประพณี  ภูมิปัญญาทຌองถิไน   

 

ประดใน ระดับความพึง
พอ฿จ 

หมายหตุ 

ํี  มีการปຂดอกาส฿หຌประชาชนมีสวนรวม฿นครงการ/กิจกรรม 67.90 %  
๎ี  มีการประชาสัมพันธ์฿หຌประชาชนรับรูຌขຌอมูลของครงการ/กิจกรรม 68.20 %  
๏ี  มีการปຂดอกาส฿หຌประชาชนสดงความคดิหใน฿นครงการ/กิจกรรม 66.00 %  
๐ี  มีการรายงานผลการด านินงานของครงการ/กิจกรรม฿หຌประชาชนทราบ 67.30 %  
๑ี  ความปรง฿ส฿นการด านินงานครงการ 68.70 %  
๒ี  การด านินงานป็นเปตามระยะวลาทีไก าหนด 65.90 %  
๓ี  ผลการด านินครงการ/กิจกรรมน าสูการกຌเขปัญหาของประชาชน฿นทຌองถิไน 68.40 %   
่ี  ประยชน์ทีไประชาชนเดຌรับจากการด านินครงการ/กิจกรรม 67.30 %  

รวม 539.70  
คิดป็นรຌอยละ 67.46 %  

 



9 
ขຌอสนอนะ 

- รณรงค์ปลูกจิตส านึกรักษาสิไงวดลຌอมอยางยัไงยืน    
จากการส ารวจความคิดหในของประชาชน฿น ขต อบต. รงหีบ จ านวน โเเ คน 
 

ยุทธศาสตร์ทีไ ๏ การพัฒนาดຌานการจัดระบียบชุมชน/สังคม  การรักษาความสงบรียบรຌอย 
 

ประดใน ระดับความพึง
พอ฿จ 

หมายหตุ 

ํี  มีการปຂดอกาส฿หຌประชาชนมีสวนรวม฿นครงการ/กิจกรรม 68.90 %   
๎ี  มีการประชาสัมพันธ์฿หຌประชาชนรับรูຌขຌอมูลของครงการ/กิจกรรม 66.80 %  
๏ี  มีการปຂดอกาส฿หຌประชาชนสดงความคดิหใน฿นครงการ/กิจกรรม 67.20 %   
๐ี  มีการรายงานผลการด านินงานของครงการ/กิจกรรม฿หຌประชาชนทราบ 66.10 %  
๑ี  ความปรง฿ส฿นการด านินงานครงการ 69.40 %  
๒ี  การด านินงานป็นเปตามระยะวลาทีไก าหนด 70.50 %  
๓ี  ผลการด านินครงการ/กิจกรรมน าสูการกຌเขปัญหาของประชาชน฿นทຌองถิไน 70.90 %  
่ี  ประยชน์ทีไประชาชนเดຌรับจากการด านินครงการ/กิจกรรม 71.10 %  

รวม 550.90    
คิดป็นรຌอยละ 68.86  %  

 
ขຌอสนอนะ 

- เมมีขຌอสนอนะ   - 
จากการส ารวจความคิดหในของประชาชน฿น ขต อบต. รงหีบ จ านวน โเเ คน 
 

ยุทธศาสตร์ทีไ ๐ การพัฒนาละการสงสริมกษตรกรรม การลงทุน พาณิชยกรรมละการทองทีไยว 
 

ประดใน ระดับความพึง
พอ฿จ 

หมายหตุ 

ํี  มีการปຂดอกาส฿หຌประชาชนมีสวนรวม฿นครงการ/กิจกรรม 68.10  %  
๎ี  มีการประชาสัมพันธ์฿หຌประชาชนรับรูຌขຌอมูลของครงการ/กิจกรรม 66.80  %  
๏ี  มีการปຂดอกาส฿หຌประชาชนสดงความคดิหใน฿นครงการ/กิจกรรม 67.70  %  
๐ี  มีการรายงานผลการด านินงานของครงการ/กิจกรรม฿หຌประชาชนทราบ 68.20  %  
๑ี  ความปรง฿ส฿นการด านินงานครงการ 69.40  %  
๒ี  การด านินงานป็นเปตามระยะวลาทีไก าหนด 64.20  %  
๓ี  ผลการด านินครงการ/กิจกรรมน าสูการกຌเขปัญหาของประชาชน฿นทຌองถิไน 66.70  %  
่ี  ประยชน์ทีไประชาชนเดຌรับจากการด านินครงการ/กิจกรรม 68.30  %  

รวม 5ใ9.ไเ   
คิดป็นรຌอยละ 67.43  %  

 
ขຌอสนอนะ 

- เมมีขຌอสนอนะ   - 
จากการส ารวจความคิดหในของประชาชน฿น ขต อบต. รงหีบ จ านวน  โเเ คน   
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ยุทธศาสตร์ทีไ ๑ การพัฒนาดຌานการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอมอยางยัไงยืน 
 

ประดใน ระดับความพึง
พอ฿จ 

หมายหตุ 

ํี  มีการปຂดอกาส฿หຌประชาชนมีสวนรวม฿นครงการ/กิจกรรม 66.10  %  
๎ี  มีการประชาสัมพันธ์฿หຌประชาชนรับรูຌขຌอมูลของครงการ/กิจกรรม 68.80  %  
๏ี  มีการปຂดอกาส฿หຌประชาชนสดงความคดิหใน฿นครงการ/กิจกรรม 69.60  %  
๐ี  มีการรายงานผลการด านินงานของครงการ/กิจกรรม฿หຌประชาชนทราบ 67.40  %  
๑ี  ความปรง฿ส฿นการด านินงานครงการ 69.50  %  
๒ี  การด านินงานป็นเปตามระยะวลาทีไก าหนด 68.90  %  
๓ี  ผลการด านินครงการ/กิจกรรมน าสูการกຌเขปัญหาของประชาชน฿นทຌองถิไน 67.80  %  
่ี  ประยชน์ทีไประชาชนเดຌรับจากการด านินครงการ/กิจกรรม 66.30  %  

รวม 544.40  
คิดป็นรຌอยละ 68.05  %  

 
 

ขຌอสนอนะ 

- เมมีขຌอสนอนะ   - 
จากการส ารวจความคิดหในของประชาชน฿น ขต อบต. รงหีบ จ านวน  โเเ คน 
 

ยุทธศาสตร์ทีไ ๆ การพัฒนาดຌานการบริหารกิจการบຌานมืองละสังคมทีไดี 
 

ประดใน ระดับความพึง
พอ฿จ 

หมายหตุ 

ํี  มีการปຂดอกาส฿หຌประชาชนมีสวนรวม฿นครงการ/กิจกรรม 69.40  %  
๎ี  มีการประชาสัมพันธ์฿หຌประชาชนรับรูຌขຌอมูลของครงการ/กิจกรรม 68.50  %  
๏ี  มีการปຂดอกาส฿หຌประชาชนสดงความคดิหใน฿นครงการ/กิจกรรม 70.40  %  
๐ี  มีการรายงานผลการด านินงานของครงการ/กิจกรรม฿หຌประชาชนทราบ 69.10  %  
๑ี  ความปรง฿ส฿นการด านินงานครงการ 68.70  %  
๒ี  การด านินงานป็นเปตามระยะวลาทีไก าหนด 70.20  %  
๓ี  ผลการด านินครงการ/กิจกรรมน าสูการกຌเขปัญหาของประชาชน฿นทຌองถิไน 69.30  %  
่ี  ประยชน์ทีไประชาชนเดຌรับจากการด านินครงการ/กิจกรรม 70.30  %  

รวม 555.90  
คิดป็นรຌอยละ ๆ9.ไ9  %  

 

ขຌอสนอนะ 

- เมมีขຌอสนอนะ   - 
จากการส ารวจความคิดหในของประชาชน฿น ขต อบต. รงหีบ จ านวน  โเเ คน 
 

 

 



11 
ผลการวิคราะห์ขຌอมูล 

เตรมาสทีไ 2 (มกราคม โ5ๆเ – มีนาคม 2560) 

 

ขຌอมูลทัไวเป 
 

                      ขຌอมูลทัไวเป      จ านวน  รຌอยละ 

                                                                                           ิ 200ี 
 

1. พศ 
- หญิง        100  50 
- ชาย         100  50 
2. อายุ 
- ตไ ากวา ๎์ ป         32  16 
- ๎์-๏์ ป          32  16 
- ๏ํ-๐์ ป          32  16 
- ๐ํ-๑์ ป          32  16 
- ๑ํ-๒์ ป          36  18 
- ๒์ ปขึ นเป          36  18 
3. การศึกษา 
- ประถมศึกษา         86  43 
- มัธยมศึกษา/ทียบทา        76  38 
- อนุปริญญา/ทียบทา                            10              5     
- ปริญญาตรี          24  12 
- สูงกวาปริญญาตรี           4                 2    
- อืไน โ                                                                                     -                   -       
4. อาชีพ 
- รับราชการ            6   3 
- อกชน/รัฐวิสาหกิจ         16   8 
- คຌาขาย-ธุรกิจสวนตัว         20            10 
- รับจຌาง          62           31 
- นักรียน-นักศึกษา         28           14  
- กษตรกร          68           34 
- อืไน โ                                                                           -                    - 

         
จากตารางจะพบวาผูຌตอบบบสอบถามสวน฿หญป็นพศชาย-หญิง ฿นสัดสวนทีไทา โ กัน อายุ

ระหวาง 5แ-ๆเ ละอายุ ๆเ ปขึ นเป จบการศึกษาระดับประถมศึกษา รองลงมามัธยมศึกษา/ทียบทา ละผูຌตอบ
บบสอบถามสวน฿หญมีอาชีพกษตรกรรองลงมามีอาชีพรับจຌาง  นักรียน-นักศึกษา 
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บบทีไ ๏/แ บบประมินผลการด านินงานตามยุทธศาสตร ์เตรมาสทีไ ๎ 

  
   สวนทีไ ํ ขຌอมูลทัไวเป 

ํ. ชืไอองค์การบริหารสวนต าบลรงหีบ 
๎. วัน/ดือน/ปทีไรายงาน วันทีไ ใแ ดอืนมีนาคม พ.ศ.๎๑ๆเ 

 

    สวนทีไ ๎ ยุทธศาสตร์ละครงการ฿นปี ๎๑ๆเ 
๏. ยุทธศาสตร์ละจ านวนครงการทีไปรากฏอยู฿นผน ละจ านวนครงการทีไเดຌปฏิบัติ 

 

ยุทธศาสตร์ จ านวนครงการ 
จ านวนครงการทีไปรากฏอยู฿นผน จ านวนครงการทีไเดຌปฏิบัติ 

ํ. ดຌานครงสรຌางพื นฐาน 47 แ 
๎. ดຌานสาธารณสุข การสงสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศิลปะ การกีฬา 
วัฒนธรรม ประพณี ภูมิปัญญาทຌองถิไน 

54 แเ 

๏.ดຌานการจัดระบียบชุมชน/สังคม  การรักษาความสงบรียบรຌอย แ5 แ 
๐.ดຌานการสงสริมกษตรกรรม การลงทุน พาณิชยกรรมละการ
ทองทีไยว 

5                   - 
๑.ดຌานการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอมอยางยัไงยืน 7 แ 
ๆ.ดຌานการบริหารกิจการบຌานมืองละสังคมทีไดี 22 - 

รวม 150                  แใ 
คิดป็นรຌอยละ ่.ๆ็ 

 

ครงการทีไเดຌปฏิบัติ 
 

1.  ครงการปรับปรุงซอมซมเฟฟງาสาธารณะ ิคมเฟฟງาี   ยุทธศาสตร์ทีไ  แ 
2. ครงการอาหารกลางวัน รงรียนวัดตรีจินดาวัฒนาราม   ยุทธศาสตร์ทีไ  โ 
3.  ครงการอาหารกลางวัน รงรียนวัดกตการาม    ยุทธศาสตร์ทีไ  โ 
4.  ครงการอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาดใกลใก อบต. รงหีบ   ยุทธศาสตร์ทีไ  โ 
5. ครงการอาหารสริม ินมี  รงรียนวัดตรีจินดาวัฒนาราม   ยุทธศาสตร์ทีไ  โ 
6. ครงการอาหารสริม ินมี  รงรียนวัดกตการาม    ยุทธศาสตร์ทีไ  โ 
7. ครงการอาหารสริม ินมี  ศูนย์พัฒนาดใกลใก อบต. รงหีบ  ยุทธศาสตร์ทีไ  โ 
8. ครงการจัดซื อหนังสือพิมพ์ประจ าหมูบຌาน    ยุทธศาสตร์ทีไ  โ 
9. ครงการจายงินสงคราะห์บี ยยังชีพส าหรับผูຌสูงอายุ   ยุทธศาสตร์ทีไ  โ 
10. ครงการจายงินสงคราะห์บี ยยังชีพส าหรับผูຌพิการ   ยุทธศาสตร์ทีไ  โ 
11. ครงการจายงินสงคราะห์ผูຌปຆวยอดส์     ยุทธศาสตร์ทีไ  โ 
12. ครงการปງองกันละลดอุบัติหตุชวงทศกาลป฿หม    ยุทธศาสตร์ทีไ  ใ 
13. ครงการจຌางหมาจัดกใบขยะ      ยุทธศาสตร์ทีไ  5 
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     สวนทีไ ๏ ผลการด านินงาน 
๐.  ผลการด านินงาน฿นตละยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ทีไ ํ การพัฒนาดຌานครงสรຌางพื นฐาน 
  

ประดใน ระดับความพึง
พอ฿จ 

หมายหตุ 

ํี  มีการปຂดอกาส฿หຌประชาชนมีสวนรวม฿นครงการ/กิจกรรม 72.40  %  
๎ี  มีการประชาสัมพันธ์฿หຌประชาชนรับรูຌขຌอมูลของครงการ/กิจกรรม 73.30  %  
๏ี  มีการปຂดอกาส฿หຌประชาชนสดงความคดิหใน฿นครงการ/กิจกรรม 79.50  %  
๐ี  มีการรายงานผลการด านินงานของครงการ/กิจกรรม฿หຌประชาชนทราบ 71.60  %  
๑ี  ความปรง฿ส฿นการด านินงานครงการ 68.30  %  
๒ี  การด านินงานป็นเปตามระยะวลาทีไก าหนด 71.90  %  
๓ี  ผลการด านินครงการ/กิจกรรมน าสูการกຌเขปัญหาของประชาชน฿นทຌองถิไน 70.70  %  
่ี  ประยชน์ทีไประชาชนเดຌรับจากการด านินครงการ/กิจกรรม 71.30  %  

รวม 579.เเ  
คิดป็นรຌอยละ 72.38  %  

 

ขຌอสนอนะ 

- เมมีขຌอสนอนะ - 
จากการส ารวจความคิดหในของประชาชน฿น ขต อบต. รงหีบ จ านวน โเเ คน 

ยุทธศาสตร์ทีไ ๎  การพัฒนาดຌานสาธารณสุขการสงสริมคุณภาพชีวิต  การศึกษา ศิลปะ การกีฬา  
วัฒนธรรม ประพณี  ภูมิปัญญาทຌองถิไน   
 

ประดใน ระดับความพึง
พอ฿จ 

หมายหตุ 

ํี  มีการปຂดอกาส฿หຌประชาชนมีสวนรวม฿นครงการ/กิจกรรม 69.20  %  
๎ี  มีการประชาสัมพันธ์฿หຌประชาชนรับรูຌขຌอมูลของครงการ/กิจกรรม 71.00  %  
๏ี  มีการปຂดอกาส฿หຌประชาชนสดงความคดิหใน฿นครงการ/กิจกรรม 72.30  %  
๐ี  มีการรายงานผลการด านินงานของครงการ/กิจกรรม฿หຌประชาชนทราบ 71.80  %  
๑ี  ความปรง฿ส฿นการด านินงานครงการ 70.50  %  
๒ี  การด านินงานป็นเปตามระยะวลาทีไก าหนด 69.80  %  
๓ี  ผลการด านินครงการ/กิจกรรมน าสูการกຌเขปัญหาของประชาชน฿นทຌองถิไน 71.60  %  
่ี  ประยชน์ทีไประชาชนเดຌรับจากการด านินครงการ/กิจกรรม 72.60  %  

รวม 568.80  
คดิป็นรຌอยละ 71.10  %  

 
ขຌอสนอนะ 

- เมมีขຌอสนอนะ - 
จากการส ารวจความคิดหในของประชาชน฿น ขต อบต. รงหีบ จ านวน  โเเ คน 
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ยุทธศาสตร์ทีไ ๏ การพัฒนาดຌานการจัดระบียบชุมชน/สังคม  การรักษาความสงบรียบรຌอย 
 

ประดใน ระดับความพึง
พอ฿จ 

หมายหตุ 

ํี  มีการปຂดอกาส฿หຌประชาชนมีสวนรวม฿นครงการ/กิจกรรม 72.40  %  
๎ี  มีการประชาสัมพันธ์฿หຌประชาชนรับรูຌขຌอมูลของครงการ/กิจกรรม 71.10  %  
๏ี  มีการปຂดอกาส฿หຌประชาชนสดงความคดิหใน฿นครงการ/กิจกรรม 73.30  %  
๐ี  มีการรายงานผลการด านินงานของครงการ/กิจกรรม฿หຌประชาชนทราบ 71.00  %  
๑ี  ความปรง฿ส฿นการด านินงานครงการ 70.10  %  
๒ี  การด านินงานป็นเปตามระยะวลาทีไก าหนด 71.80  %  
๓ี  ผลการด านินครงการ/กิจกรรมน าสูการกຌเขปัญหาของประชาชน฿นทຌองถิไน 72.30  %  
่ี  ประยชน์ทีไประชาชนเดຌรับจากการด านินครงการ/กิจกรรม 73.60  %  

รวม 575.60  
คิดป็นรຌอยละ 71.95  %  

 
 

ขຌอสนอนะ 

- เมมีขຌอสนอนะ  - 
จากการส ารวจความคิดหในของประชาชน฿น ขต อบต. รงหีบ จ านวน โเเ  คน 
 

ยุทธศาสตร์ทีไ ๐ การพัฒนาละการสงสริมกษตรกรรม การลงทุน พาณิชยกรรมละการทองทีไยว 
 

ประดใน ระดับความพึง
พอ฿จ 

หมายหตุ 

ํี  มีการปຂดอกาส฿หຌประชาชนมีสวนรวม฿นครงการ/กิจกรรม 72.90  %  
๎ี  มีการประชาสัมพันธ์฿หຌประชาชนรับรูຌขຌอมูลของครงการ/กิจกรรม 72.10  %  
๏ี  มีการปຂดอกาส฿หຌประชาชนสดงความคดิหใน฿นครงการ/กิจกรรม 73.20  %  
๐ี  มีการรายงานผลการด านินงานของครงการ/กิจกรรม฿หຌประชาชนทราบ 73.90  %  
๑ี  ความปรง฿ส฿นการด านินงานครงการ 72.90  %  
๒ี  การด านินงานป็นเปตามระยะวลาทีไก าหนด 71.30  %  
๓ี  ผลการด านินครงการ/กิจกรรมน าสูการกຌเขปัญหาของประชาชน฿นทຌองถิไน 71.80  %  
่ี  ประยชน์ทีไประชาชนเดຌรับจากการด านินครงการ/กิจกรรม 71.70  %  

รวม 579.80   
คิดป็นรຌอยละ 72.48  %  

 
ขຌอสนอนะ 

- เมมีขຌอสนอนะ   - 
จากการส ารวจความคิดหในของประชาชน฿น ขต อบต. รงหีบ จ านวน  โเเ คน   
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ยุทธศาสตร์ทีไ ๑ การพัฒนาดຌานการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอมอยางยัไงยืน 
 

ประดใน ระดับความพึง
พอ฿จ 

หมายหตุ 

ํี  มีการปຂดอกาส฿หຌประชาชนมีสวนรวม฿นครงการ/กิจกรรม 72.50  %  
๎ี  มีการประชาสัมพันธ์฿หຌประชาชนรับรูຌขຌอมูลของครงการ/กิจกรรม 74.00  %  
๏ี  มีการปຂดอกาส฿หຌประชาชนสดงความคดิหใน฿นครงการ/กิจกรรม 72.80  %  
๐ี  มกีารรายงานผลการด านินงานของครงการ/กิจกรรม฿หຌประชาชนทราบ 73.40  %  
๑ี  ความปรง฿ส฿นการด านินงานครงการ 73.40  %  
๒ี  การด านินงานป็นเปตามระยะวลาทีไก าหนด 71.90  %  
๓ี  ผลการด านินครงการ/กิจกรรมน าสูการกຌเขปัญหาของประชาชน฿นทຌองถิไน 72.90  %  
่ี  ประยชน์ทีไประชาชนเดຌรับจากการด านินครงการ/กิจกรรม 72.10  %  

รวม 583.00  
คิดป็นรຌอยละ 72.88  %  

 ขຌอสนอนะ 

- เมมีขຌอสนอนะ   - 
จากการส ารวจความคิดหในของประชาชน฿น ขต อบต. รงหีบ จ านวน  โเเ คน 
  

ยุทธศาสตร์ทีไ ๆ การพัฒนาดຌานการบริหารกิจการบຌานมืองละสังคมทีได ี
 

ประดใน ระดับความพึง
พอ฿จ 

หมายหตุ 

ํี  มีการปຂดอกาส฿หຌประชาชนมีสวนรวม฿นครงการ/กิจกรรม 72.30  %  
๎ี  มีการประชาสัมพันธ์฿หຌประชาชนรับรูຌขຌอมูลของครงการ/กิจกรรม 72.60  %  
๏ี  มีการปຂดอกาส฿หຌประชาชนสดงความคดิหใน฿นครงการ/กิจกรรม 75.20  %  
๐ี  มีการรายงานผลการด านินงานของครงการ/กิจกรรม฿หຌประชาชนทราบ 73.20  %  
๑ี  ความปรง฿ส฿นการด านินงานครงการ 72.80  %  
๒ี  การด านินงานป็นเปตามระยะวลาทีไก าหนด 73.00  %  
๓ี  ผลการด านินครงการ/กิจกรรมน าสูการกຌเขปัญหาของประชาชน฿นทຌองถิไน 71.50  %  
่ี  ประยชน์ทีไประชาชนเดຌรับจากการด านินครงการ/กิจกรรม 74.10  %  

รวม 584.70  
คิดป็นรຌอยละ  73.09  %  

 
 

ขຌอสนอนะ 

- เมมีขຌอสนอนะ   - 
จากการส ารวจความคิดหในของประชาชน฿น ขต อบต. รงหีบ จ านวน  โเเ คน 
 

 

 

 



ๆ 
ผลการวิคราะห์ขຌอมูล 

เตรมาสทีไ 3 (มษายน โ5ๆเ – มิถุนายน 2560) 

 

ขຌอมูลทัไวเป 
 

                      ขຌอมูลทัไวเป      จ านวน  รຌอยละ 

                                                                                           ิ200ี 
 

1. พศ 
- หญิง        100  50 
- ชาย         100  50 

2. อายุ 
- ตไ ากวา ๎์ ป       22  11 
- ๎์-๏์ ป        30  15 
- ๏ํ-๐์ ป        30  15 
- ๐ํ-๑์ ป        22  11 
- ๑ํ-๒์ ป        46  23 
- ๒์ ปขึ นเป        50  25 

3. การศึกษา 
- ประถมศึกษา       78  39 
- มัธยมศึกษา/ทียบทา      72  36 
- อนุปริญญา/ทียบทา       26                 13 
- ปริญญาตรี        20  10 
- สูงกวาปริญญาตรี        4    2   
- อืไน โ                                                                                   -                     -   

4. อาชีพ 
- รับราชการ        10                   5 
- อกชน/รัฐวิสาหกิจ       14    7  
- คຌาขาย-ธุรกิจสวนตัว                18    9 
- รับจຌาง                 44   22 
- นักรียน-นักศึกษา       38   19  
- กษตรกร        74   37 
- อืไน โ                                                                           2                    1  

         
จากตารางจะพบวาผูຌตอบบบสอบถามสวน฿หญ ป็นพศหญิงละพศชาย฿นสัดสวนทีไทากัน อยู

฿นชวงอายุระหวาง ๆเ  ปขึ นเป มากทีไสุด รองลงมาอยูระหวางชวงอายุ 5แ-ๆเ ป จบการศึกษาระดับประถมศึกษา 
รองลงมา มัธยมศึกษา/ทียบทา ละผูຌตอบบบสอบถามสวน฿หญมีอาชีพกษตรกร รองลงมามีอาชีพรับจຌาง  
 
 
 
 
 



็ 
 

บบทีไ ๏/แ บบประมินผลการด านินงานตามยุทธศาสตร ์เตรมาสทีไ ๏ 

  
   สวนทีไ ํ ขຌอมูลทัไวเป 

ํ.  ชืไอองค์การบริหารสวนต าบลรงหีบ 
๎.  วัน/ดือน/ปทีไรายงาน วันทีไ ใเ ดือนมิถุนายน พ.ศ.๎๑ๆเ 
 

    สวนทีไ ๎ ยุทธศาสตร์ละครงการ฿นปี ๎๑ๆเ 
๏. ยุทธศาสตร์ละจ านวนครงการทีไปรากฏอยู฿นผน ละจ านวนครงการทีไเดຌปฏิบัติ 

 

ยุทธศาสตร์ จ านวนครงการ 
จ านวนครงการทีไปรากฏอยู฿นผน จ านวนครงการทีไเดຌปฏิบัติ 

ํ. ดຌานครงสรຌางพื นฐาน 47 ใ 
๎. ดຌานสาธารณสุข การสงสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศิลปะ การกีฬา 
วัฒนธรรม ประพณี ภูมิปัญญาทຌองถิไน 

54 แๆ 

๏.ดຌานการจัดระบียบชุมชน/สังคม  การรักษาความสงบรียบรຌอย แ5                  แ 
๐.ดຌานการสงสริมกษตรกรรม การลงทุน พาณิชยกรรมละการ
ทองทีไยว 

5                   - 
๑.ดຌานการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอมอยางยัไงยืน 7                  โ 
ๆ.ดຌานการบริหารกิจการบຌานมืองละสังคมทีไดี 22 - 

รวม 150                 โโ 
คิดป็นรຌอยละ แไ.ๆ็ 

   
ครงการทีไเดຌปฏิบัติ 

 

1. ครงการปรับปรุงซอมซมเฟฟງาสาธารณะ ิคมเฟฟງาี   ยุทธศาสตร์ทีไ  แ 
2. ครงการอาหารกลางวัน รงรียนวัดตรีจินดาวัฒนาราม   ยุทธศาสตร์ทีไ  โ 
3.  ครงการอาหารกลางวัน รงรียนวัดกตการาม    ยุทธศาสตร์ทีไ  โ 
4.  ครงการอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาดใกลใก อบต. รงหีบ   ยุทธศาสตร์ทีไ  โ 
5. ครงการอาหารสริม ินมี  รงรียนวัดตรีจินดาวัฒนาราม   ยุทธศาสตร์ทีไ  โ 
6. ครงการอาหารสริม ินมี  รงรียนวัดกตการาม    ยุทธศาสตร์ทีไ  โ 
7. ครงการอาหารสริม ินมี  ศูนย์พัฒนาดใกลใก อบต. รงหีบ  ยุทธศาสตร์ทีไ  โ 
8. ครงการจัดซื อหนังสือพิมพ์ประจ าหมูบຌาน    ยุทธศาสตร์ทีไ  โ 
9. ครงการจายงินสงคราะห์บี ยยังชีพส าหรับผูຌสูงอายุ   ยุทธศาสตร์ทีไ  โ 
10. ครงการจายงินสงคราะห์บี ยยังชีพส าหรับผูຌพิการ   ยุทธศาสตร์ทีไ  โ 
11. ครงการจายงินสงคราะห์ผูຌปຆวยอดส์     ยุทธศาสตร์ทีไ  โ 
12. ครงการจຌางหมาจัดกใบขยะ      ยุทธศาสตร์ทีไ  5 
13. ครงการลงขกลงคลอง ถวายดพระบาทสมดใจพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยดช 

ยุทธศาสตร์ทีไ  5 
14. ครงการอุดหนุนกาชาด จังหวัดสมุทรสงคราม    ยุทธศาสตร์ทีไ  2 
15. ครงการจใดวันอันตราย ชวงทศกาลสงกรานต์    ยุทธศาสตร์ทีไ  3 
16. ครงการปรับปรุงซอมซมปຈะทาน  าหนຌาวัดบางกลຌวย   ยุทธศาสตร์ทีไ  แ 
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17. ครงการวันสงกรานต์       ยุทธศาสตร์ทีไ  โ 
18. อุดหนุนครงการคายดรุณธรรมของ รงรียนวัดกตการาม   ยุทธศาสตร์ทีไ  โ 
19. ครงการจัดซื อวัสดุวิทยาศาสตร์ ิทรายอะบที    ยุทธศาสตร์ทีไ  โ 
20. ครงการซอมซมถนนผิวจราจรคอนกรีตสริมหลใก หมูทีไ แ ต.บางกุຌง ยุทธศาสตร์ทีไ  แ 
21. อุดหนุนครงการอบรมการท าขนมเทย รงรียนสกลวิสุทธิ   ยุทธศาสตร์ทีไ  2 
22. อุดหนุนครงการสงสริมการท ากษตรพอพียง รงรียนสกลวิสุทธิ  ยุทธศาสตร์ทีไ  2 

 

     สวนทีไ ๏ ผลการด านินงาน 
๐.  ผลการด านินงาน฿นตละยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ทีไ ํ การพัฒนาดຌานครงสรຌางพื นฐาน 
 

ประดใน ระดับความพึง
พอ฿จ 

หมายหตุ 

ํีมีการปຂดอกาส฿หຌประชาชนมีสวนรวม฿นครงการ/กิจกรรม       73.20  %  
๎ี มีการประชาสัมพันธ์฿หຌประชาชนรับรูຌขຌอมูลของครงการ/กิจกรรม 71.70  %  
๏ีมีการปຂดอกาส฿หຌประชาชนสดงความคดิหใน฿นครงการ/กิจกรรม 71.80  %  
๐ีมีการรายงานผลการด านินงานของครงการ/กิจกรรม฿หຌประชาชนทราบ 74.40  %  
๑ีความปรง฿ส฿นการด านินงานครงการ 75.10  %  
๒ีการด านินงานป็นเปตามระยะวลาทีไก าหนด 74.20  %  
๓ีผลการด านินครงการ/กิจกรรมน าสูการกຌเขปัญหาของประชาชน฿นทຌองถิไน 73.30  %  
่ีประยชน์ทีไประชาชนเดຌรับจากการด านินครงการ/กิจกรรม 74.90  %  

รวม 588.60  
คิดป็นรຌอยละ 73.58  %  

 

ขຌอสนอนะ 

1. รณรงค์ลดการ฿ชຌยาฆาหญຌา  ควรมีการนะน าทษละผลกระทบของการ฿ชຌสารคมี 
จากการส ารวจความคิดหในของประชาชน฿น ขต อบต. รงหีบ จ านวน  โเเ คน 

 

ยุทธศาสตร์ทีไ ๎  การพัฒนาดຌานสาธารณสุขการสงสริมคุณภาพชีวิต  การศึกษา ศิลปะ การกีฬา  
วัฒนธรรม ประพณี  ภูมิปัญญาทຌองถิไน   

ประดใน ระดับความพึง
พอ฿จ 

หมายหตุ 

ํีมีการปຂดอกาส฿หຌประชาชนมีสวนรวม฿นครงการ/กิจกรรม 72.80  %  
๎ี มีการประชาสัมพันธ์฿หຌประชาชนรับรูຌขຌอมูลของครงการ/กิจกรรม 73.10  %  
๏ีมีการปຂดอกาส฿หຌประชาชนสดงความคดิหใน฿นครงการ/กิจกรรม 73.00  %  
๐ีมีการรายงานผลการด านินงานของครงการ/กิจกรรม฿หຌประชาชนทราบ 76.30  %  
๑ีความปรง฿ส฿นการด านินงานครงการ 75.90  %  
๒ีการด านินงานป็นเปตามระยะวลาทีไก าหนด 73.70  %  
๓ีผลการด านินครงการ/กิจกรรมน าสูการกຌเขปัญหาของประชาชน฿นทຌองถิไน 73.20  %  
่ีประยชน์ทีไประชาชนเดຌรับจากการด านินครงการ/กิจกรรม 74.40  %  

รวม 592.40    
คิดป็นรຌอยละ 74.05  %  
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ขຌอสนอนะ 

- เมมีขຌอสนอนะ  – 

จากการส ารวจความคิดหในของประชาชน฿น ขต อบต. รงหีบ จ านวน  โเเ คน 

 

ยุทธศาสตร์ทีไ ๏ การพัฒนาดຌานการจัดระบียบชุมชน/สังคม  การรักษาความสงบรียบรຌอย 
 

ประดใน ระดับความพึง
พอ฿จ 

หมายหตุ 

ํีมีการปຂดอกาส฿หຌประชาชนมีสวนรวม฿นครงการ/กิจกรรม 72.70  %  
๎ี มีการประชาสัมพันธ์฿หຌประชาชนรับรูຌขຌอมูลของครงการ/กิจกรรม 72.40  %  
๏ีมีการปຂดอกาส฿หຌประชาชนสดงความคดิหใน฿นครงการ/กิจกรรม 71.80  %  
๐ีมีการรายงานผลการด านินงานของครงการ/กิจกรรม฿หຌประชาชนทราบ 71.50  %  
๑ีความปรง฿ส฿นการด านินงานครงการ 74.60  %  
๒ีการด านินงานป็นเปตามระยะวลาทีไก าหนด 75.70  %  
๓ีผลการด านินครงการ/กิจกรรมน าสูการกຌเขปัญหาของประชาชน฿นทຌองถิไน 73.10  %  
่ีประยชน์ทีไประชาชนเดຌรับจากการด านินครงการ/กิจกรรม 72.90  %  

รวม 584.70    
คิดป็นรຌอยละ 73.09  %  

 
ขຌอสนอนะ 

1. มีการ฿ชຌทีไสาธารณะพืไอสวนตัว 
จากการส ารวจความคิดหในของประชาชน฿น ขต อบต. รงหีบ จ านวน  โเเ คน  

 

ยุทธศาสตร์ทีไ ๐ การพัฒนาละการสงสริมกษตรกรรม การลงทุน พาณิชยกรรมละการทองทีไยว 
 

ประดใน ระดับความพึง
พอ฿จ 

หมายหตุ 

ํีมีการปຂดอกาส฿หຌประชาชนมีสวนรวม฿นครงการ/กิจกรรม 73.90  
๎ี มีการประชาสัมพันธ์฿หຌประชาชนรับรูຌขຌอมูลของครงการ/กิจกรรม 74.70  
๏ีมีการปຂดอกาส฿หຌประชาชนสดงความคดิหใน฿นครงการ/กิจกรรม 74.40  
๐ีมีการรายงานผลการด านินงานของครงการ/กิจกรรม฿หຌประชาชนทราบ 73.30  
๑ีความปรง฿ส฿นการด านินงานครงการ 74.40  
๒ีการด านินงานป็นเปตามระยะวลาทีไก าหนด 75.70  
๓ีผลการด านินครงการ/กิจกรรมน าสูการกຌเขปัญหาของประชาชน฿นทຌองถิไน 74.60  
่ีประยชน์ทีไประชาชนเดຌรับจากการด านินครงการ/กิจกรรม 74.50  

รวม 595.50  
คิดป็นรຌอยละ 74.44  %  

 
ขຌอสนอนะ 

- เมมีขຌอสนอนะ   - 
จากการส ารวจความคิดหในของประชาชน฿น ขต อบต. รงหีบ จ านวน  โเเ คน  จัดอันดับความพึงพอ฿จ  ดังนี   

 



แเ 
ยุทธศาสตร์ทีไ ๑ การพัฒนาดຌานการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอมอยางยัไงยืน 
 

ประดใน ระดับความพึง
พอ฿จ 

หมายหตุ 

ํีมีการปຂดอกาส฿หຌประชาชนมีสวนรวม฿นครงการ/กิจกรรม 75.90  %  
๎ี มีการประชาสัมพันธ์฿หຌประชาชนรับรูຌขຌอมูลของครงการ/กิจกรรม       74.50  %  
๏ีมีการปຂดอกาส฿หຌประชาชนสดงความคดิหใน฿นครงการ/กิจกรรม 76.70  %  
๐ีมีการรายงานผลการด านินงานของครงการ/กิจกรรม฿หຌประชาชนทราบ 75.40  %  
๑ีความปรง฿ส฿นการด านินงานครงการ 74.10  %  
๒ีการด านินงานป็นเปตามระยะวลาทีไก าหนด 76.30  %  
๓ีผลการด านินครงการ/กิจกรรมน าสูการกຌเขปัญหาของประชาชน฿นทຌองถิไน 74.20  %  
่ีประยชน์ทีไประชาชนเดຌรับจากการด านินครงการ/กิจกรรม 75.60  %  

รวม 602.70  
คิดป็นรຌอยละ 75.34  %  

 
ขຌอสนอนะ 

- เมมีขຌอสนอนะ   - 
จากการส ารวจความคิดหในของประชาชน฿น ขต อบต. รงหีบ จ านวน  โเเ คน  จัดอันดับความพึงพอ฿จ  ดังนี   

ยุทธศาสตร์ทีไ ๆ การพัฒนาดຌานการบริหารกิจการบຌานมืองละสังคมทีไดี 
 

ประดใน ระดับความพึง
พอ฿จ 

หมายหตุ 

ํีมีการปຂดอกาส฿หຌประชาชนมีสวนรวม฿นครงการ/กิจกรรม 75.10  %  
๎ี มีการประชาสัมพันธ์฿หຌประชาชนรับรูຌขຌอมูลของครงการ/กิจกรรม 74.4เ  %  
๏ีมีการปຂดอกาส฿หຌประชาชนสดงความคดิหใน฿นครงการ/กิจกรรม 73.20  %  
๐ีมีการรายงานผลการด านินงานของครงการ/กิจกรรม฿หຌประชาชนทราบ 75.80  %  
๑ีความปรง฿ส฿นการด านินงานครงการ 76.30  %  
๒ีการด านินงานป็นเปตามระยะวลาทีไก าหนด 72.50  %  
๓ีผลการด านินครงการ/กิจกรรมน าสูการกຌเขปัญหาของประชาชน฿นทຌองถิไน 74.10  %  
่ีประยชน์ทีไประชาชนเดຌรับจากการด านินครงการ/กิจกรรม 74.70  %  

รวม 596.10  
คิดป็นรຌอยละ 74.51  %  

 

ขຌอสนอนะ 

- เมมีขຌอสนอนะ   - 
จากการส ารวจความคิดหในของประชาชน฿น ขต อบต. รงหีบ จ านวน  โเเ คน 
 
ขຌอสนอนะ 

- เมมีขຌอสนอนะ   - 
จากการส ารวจความคิดหในของประชาชน฿น ขต อบต. รงหีบ จ านวน โเเ คน 
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ผลการวิคราะห์ขຌอมูล 

เตรมาสทีไ 4 (กรกฎาคม โ5ๆเ – กันยายน 2560) 

 

ขຌอมูลทัไวเป 
 

                      ขຌอมูลทัไวเป      จ านวน  รຌอยละ 

                                                                                           ิ 200ี 
 

1. พศ 
- หญิง        100  50 
- ชาย         100  50 

2. อายุ 
- ตไ ากวา ๎์ ป       26  13 
- ๎์-๏์ ป        28  14 
- ๏ํ-๐์ ป        40  20 
- ๐ํ-๑์ ป        26  13 
- ๑ํ-๒์ ป        34  17 
- ๒์ ปขึ นเป        46  23 

3. การศึกษา 
- ประถมศึกษา       80  40 
- มัธยมศึกษา/ทียบทา      74           37 
- อนุปริญญา/ทียบทา       14           7 
- ปริญญาตรี        26  13 
- สูงกวาปริญญาตรี                              4  2  
- อืไน โ          2  1 

4. อาชีพ 
- รับราชการ        14  7 
- อกชน/รัฐวิสาหกิจ         8  4  
- คຌาขาย-ธุรกิจสวนตัว       20  10 
- รับจຌาง        56  28 
- นักรียน-นักศึกษา       30  15  
- กษตรกร        72  36 
- อืไน โ        -   - 

 
จากตารางจะพบวาผูຌตอบบบสอบถามสวน฿หญป็นพศหญิงละพศชาย฿นสัดสวนทีไทา อายุระหวาง  ๆเ ปขึ น
เป รองลงมาอายุ ใแ-ไเ  จบการศึกษาระดับประถมศึกษา รองลงมาระดับมัธยมศึกษา/ทียบทา ละผูຌตอบ
บบสอบถามสวน฿หญมีอาชีพกษตรกร  รองลงมามีอาชีพรับจຌาง  

 
 
 



12 
 

 
 

บบทีไ ๏/1 บบประมินผลการด านินงานตามยุทธศาสตร ์เตรมาสทีไ ๐ 

  
 

   สวนทีไ ํ ขຌอมูลทัไวเป 
ํ. ชืไอองค์การบริหารสวนต าบลรงหีบ 
๎. วัน/ดือน/ปทีไรายงาน วันทีไ ใเ ดือนกันยายน พ.ศ.๎๑ๆเ 

 

    สวนทีไ ๎ ยุทธศาสตร์ละครงการ฿นปี ๎๑ๆเ 
           ๏.   ยุทธศาสตร์ละจ านวนครงการทีไปรากฏอยู฿นผน ละจ านวนครงการทีไเดຌปฏิบัติ 

ยุทธศาสตร์ จ านวนครงการ 
จ านวนครงการทีไปรากฏอยู฿นผน จ านวนครงการทีไเดຌปฏิบัติ 

ํ. ดຌานครงสรຌางพื นฐาน 47 แแ 
๎. ดຌานสาธารณสุข การสงสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศิลปะ การกีฬา 
วัฒนธรรม ประพณี ภูมิปัญญาทຌองถิไน 

54 แไ 

๏.ดຌานการจัดระบียบชุมชน/สังคมละการรักษาความสงบรียบรຌอย แ5  1 
๐.ดຌานการสงสริมกษตรกรรม การลงทุน พาณิชยกรรมละการ
ทองทีไยว 

5                   แ 

๑.ดຌานการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอมอยางยัไงยืน 7  โ 
ๆ.ดຌานการบริหารกิจการบຌานมืองละสังคมทีไดี 22  โ 

รวม 150                 ใแ 
คิดป็นรຌอยละ โเ.ๆ็ 

 

ครงการทีไเดຌปฏิบัติ 
1. ครงการปรับปรุงซอมซมเฟฟງาสาธารณะ ิคมเฟฟງาี   ยุทธศาสตร์ทีไ  แ 
2. ครงการอาหารกลางวัน รงรียนวัดตรีจินดาวัฒนาราม   ยุทธศาสตร์ทีไ  โ 
3.  ครงการอาหารกลางวัน รงรียนวัดกตการาม    ยุทธศาสตร์ทีไ  โ 
4.  ครงการอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาดใกลใก อบต. รงหีบ   ยุทธศาสตร์ทีไ  โ 
5. ครงการอาหารสริม ินมี  รงรียนวัดตรีจินดาวัฒนาราม   ยุทธศาสตร์ทีไ  โ 
6. ครงการอาหารสริม ินมี  รงรียนวัดกตการาม    ยุทธศาสตร์ทีไ  โ 
7. ครงการอาหารสริม ินมี  ศูนย์พัฒนาดใกลใก อบต. รงหีบ  ยุทธศาสตร์ทีไ  โ 
8. ครงการจัดซื อหนังสือพิมพ์ประจ าหมูบຌาน    ยุทธศาสตร์ทีไ  โ 
9. ครงการจายงินสงคราะห์บี ยยังชีพส าหรับผูຌสูงอายุ   ยุทธศาสตร์ทีไ  โ 
10. ครงการจายงินสงคราะห์บี ยยังชีพส าหรับผูຌพิการ   ยุทธศาสตร์ทีไ  โ 
11. ครงการจายงินสงคราะห์ผูຌปຆวยอดส์     ยุทธศาสตร์ทีไ  โ 
12. ครงการจຌางหมาจัดกใบขยะ      ยุทธศาสตร์ทีไ  5 
13. ครงการลงขกลงคลอง ถวายดพระบาทสมดใจพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยดช 

ยุทธศาสตร์ทีไ  5 
14. ครงการอ านวยความสะดวกกประชาชน฿นการขຌาฝງาฯ กราบถวายบังคมพระบรมศพ 

ยุทธศาสตร์ทีไ  2 
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15. ครงการประพณีวันขຌาพรรษา      ยุทธศาสตร์ทีไ  2 
16. ครงการติดตั งกลຌองวงจรปຂด฿นพื นทีไ อบต.รงหีบ    ยุทธศาสตร์ทีไ  3 
17. ครงการจัดซื อวัสดุการกษตร      ยุทธศาสตร์ทีไ  ไ   
18. ครงการจัดหาครุภัณฑ์ยานพาหนะ ิรถจักรยานยนต์ี   ยุทธศาสตร์ทีไ  6 
19. ครงการจัดซื อวัสดุการศึกษา      ยุทธศาสตร์ทีไ  2 
20. ครงการขยายขตเฟฟງาริมถนน  ซอยสารภี หมู ๆ ต.รงหีบ  ยุทธศาสตร์ทีไ  แ 
21. ครงการจัดซื อครุภัณฑ์ส านักงาน ครืไองปรับอากาศ   ยุทธศาสตร์ทีไ  6 
22. อุดหนุนครงการสงสริมการท ากษตรพอพียง รงรียนสกลวิสุทธิ  ยุทธศาสตร์ทีไ  2 
23. ครงการขยายขตเฟฟງาริมถนนหมูบຌานวัดกต หมู 9 ต.รงหีบ  ยุทธศาสตร์ทีไ  1 
24. ครงการขยายขตเฟฟງาซอยสวน อ. มานพ  หมู ๆ ต.รงหีบ  ยุทธศาสตร์ทีไ  แ 
25. ครงการขยายขตเฟฟງาริมถนนปากซอยตຌนกระทอม หมู 5 ต.รงหีบ ยุทธศาสตร์ทีไ  1 
26. ครงการกอสรຌางถนนผิวจราจร หมู ็ ต. รงหีบ    ยุทธศาสตร์ทีไ  1 
27. ครงการจຌางหมาซอมซมถนนผิวจราจรอสฟัสติก หมู แ-โ ิ็ จุดี ยุทธศาสตร์ทีไ  1 
28. ครงการกอสรຌางถนนคอนกรีตสริมหลใก หมู ใ ต.รงหีบ   ยุทธศาสตร์ทีไ  1 
29. ครงการกอสรຌางขืไอนกันดินคอนกรีตสริมหลใก หมู 5 ต.รงหีบ  ยุทธศาสตร์ทีไ  1 
30. ครงการกอสรຌางถนน คศล. ขຌาศูนย์พัฒนาดใกลใก อบต.รงหีบ  ยุทธศาสตร์ทีไ  แ 
31. ครงการปรับปรุงซอมซมระบบประปาหมูบຌาน     ยุทธศาสตร์ทีไ  แ 

 

     สวนทีไ ๏ ผลการด านินงาน 
๐.  ผลการด านินงาน฿นตละยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ทีไ ํ การพัฒนาดຌานครงสรຌางพื นฐาน 
 

ประดใน ระดับความพึง
พอ฿จ 

หมายหตุ 

ํีมีการปຂดอกาส฿หຌประชาชนมีสวนรวม฿นครงการ/กิจกรรม ็9.ๆเ  %  
๎ี มีการประชาสัมพันธ์฿หຌประชาชนรับรูຌขຌอมูลของครงการ/กิจกรรม ็ไ.5เ  %  
๏ีมีการปຂดอกาส฿หຌประชาชนสดงความคดิหใน฿นครงการ/กิจกรรม ็ไ.็เ  %  
๐ีมีการรายงานผลการด านินงานของครงการ/กิจกรรม฿หຌประชาชนทราบ ็ใ.ไเ  %  
๑ีความปรง฿ส฿นการด านินงานครงการ ็ไ.่เ  %  
๒ีการด านินงานป็นเปตามระยะวลาทีไก าหนด ็5.แเ  %  
๓ีผลการด านินครงการ/กิจกรรมน าสูการกຌเขปัญหาของประชาชน฿นทຌองถิไน ็็.ใเ  %  
่ีประยชน์ทีไประชาชนเดຌรับจากการด านินครงการ/กิจกรรม ็ๆ.่เ  %  

รวม ๆเๆ.โเ  
คิดป็นรຌอยละ ็5.็่  %  

 
 

ขຌอสนอนะ 

- เมมีขຌอสนอนะ – 
จากการส ารวจความคิดหในของประชาชน฿น ขต อบต. รงหีบ จ านวน โเเ คน 
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ยุทธศาสตร์ทีไ ๎  การพัฒนาดຌานสาธารณสุขการสงสริมคุณภาพชีวิต  การศึกษา ศิลปะ การกีฬา  

วัฒนธรรม ประพณี  ภูมิปัญญาทຌองถิไน   
ประดใน ระดับความพึง

พอ฿จ 

หมายหตุ 

ํีมีการปຂดอกาส฿หຌประชาชนมีสวนรวม฿นครงการ/กิจกรรม 75.90  %  
๎ีมีการประชาสัมพันธ์฿หຌประชาชนรับรูຌขຌอมูลของครงการ/กิจกรรม 77.70  %  
๏ีมีการปຂดอกาส฿หຌประชาชนสดงความคดิหใน฿นครงการ/กิจกรรม 74.50  %  
๐ีมีการรายงานผลการด านินงานของครงการ/กิจกรรม฿หຌประชาชนทราบ 76.30  %  
๑ีความปรง฿ส฿นการด านินงานครงการ 78.40  %  
๒ีการด านินงานป็นเปตามระยะวลาทีไก าหนด 76.30  %  
๓ีผลการด านินครงการ/กิจกรรมน าสูการกຌเขปัญหาของประชาชน฿นทຌองถิไน 78.60  %  
่ีประยชน์ทีไประชาชนเดຌรับจากการด านินครงการ/กิจกรรม 78.90  %  

รวม 616.60  
คิดป็นรຌอยละ 77.08  %  

 
ขຌอสนอนะ 

- เมมีขຌอสนอนะ   - 
จากการส ารวจความคิดหในของประชาชน฿น ขต อบต. รงหีบ จ านวน โเเ คน 

 

ยุทธศาสตร์ทีไ ๏ การพัฒนาดຌานการจัดระบียบชุมชน/สังคม  การรักษาความสงบรียบรຌอย 
ประดใน ระดับความพึง

พอ฿จ 

หมายหตุ 

ํีมีการปຂดอกาส฿หຌประชาชนมีสวนรวม฿นครงการ/กิจกรรม 76.90  %  
๎ีมีการประชาสัมพันธ์฿หຌประชาชนรับรูຌขຌอมูลของครงการ/กิจกรรม 75.70  %  
๏ีมีการปຂดอกาส฿หຌประชาชนสดงความคดิหใน฿นครงการ/กิจกรรม        79.10 %   
๐ีมีการรายงานผลการด านินงานของครงการ/กิจกรรม฿หຌประชาชนทราบ 78.20  %  
๑ีความปรง฿ส฿นการด านินงานครงการ 77.60  %  
๒ีการด านินงานป็นเปตามระยะวลาทีไก าหนด 76.40  %  
๓ีผลการด านินครงการ/กิจกรรมน าสูการกຌเขปัญหาของประชาชน฿นทຌองถิไน 78.30  %  
่ีประยชน์ทีไประชาชนเดຌรับจากการด านินครงการ/กิจกรรม 77.50  %  

รวม 619.70    
คิดป็นรຌอยละ 77.46  %  

 
 

ขຌอสนอนะ 

- เมมีขຌอสนอนะ   - 
จากการส ารวจความคิดหในของประชาชน฿น ขต อบต. รงหีบ จ านวน โเเ คน 
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ยุทธศาสตร์ทีไ ๐ การพัฒนาละการสงสริมกษตรกรรม การลงทุน พาณิชยกรรมละการทองทีไยว 
 

ประดใน ระดับความพึง
พอ฿จ 

หมายหตุ 

ํีมกีารปຂดอกาส฿หຌประชาชนมีสวนรวม฿นครงการ/กิจกรรม 78.7เ  %  
๎ีมีการประชาสัมพันธ์฿หຌประชาชนรับรูຌขຌอมูลของครงการ/กิจกรรม 78.9เ  %  
๏ีมีการปຂดอกาส฿หຌประชาชนสดงความคดิหใน฿นครงการ/กิจกรรม 79.60  %  
๐ีมีการรายงานผลการด านินงานของครงการ/กิจกรรม฿หຌประชาชนทราบ 77.3เ  %  
๑ีความปรง฿ส฿นการด านินงานครงการ 76.80  %  
๒ีการด านินงานป็นเปตามระยะวลาทีไก าหนด 77.20  %  
๓ีผลการด านินครงการ/กิจกรรมน าสูการกຌเขปัญหาของประชาชน฿นทຌองถิไน 77.50  %  
่ีประยชน์ทีไประชาชนเดຌรับจากการด านินครงการ/กิจกรรม 75.80  %  

รวม 621.80  
คิดป็นรຌอยละ 77.73  %  

 
ขຌอสนอนะ 

- เมมีขຌอสนอนะ   - 
จากการส ารวจความคิดหในของประชาชน฿น ขต อบต. รงหีบ จ านวน  โเเ คน  จัดอันดับความพึงพอ฿จ  ดังนี   

 
ยุทธศาสตร์ทีไ ๑ การพัฒนาดຌานการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอมอยางยัไงยืน 
 

ประดใน ระดับความพึง
พอ฿จ 

หมายหตุ 

ํีมีการปຂดอกาส฿หຌประชาชนมีสวนรวม฿นครงการ/กิจกรรม 76.80  %  
๎ีมีการประชาสัมพันธ์฿หຌประชาชนรับรูຌขຌอมูลของครงการ/กิจกรรม 76.30  %  
๏ีมีการปຂดอกาส฿หຌประชาชนสดงความคดิหใน฿นครงการ/กิจกรรม 75.50  %  
๐ีมีการรายงานผลการด านินงานของครงการ/กิจกรรม฿หຌประชาชนทราบ 76.90  %  
๑ีความปรง฿ส฿นการด านินงานครงการ 77.70  %  
๒ีการด านินงานป็นเปตามระยะวลาทีไก าหนด 75.50  %  
๓ีผลการด านินครงการ/กิจกรรมน าสูการกຌเขปัญหาของประชาชน฿นทຌองถิไน 76.30  %  
่ีประยชน์ทีไประชาชนเดຌรับจากการด านินครงการ/กิจกรรม 75.20  %  

รวม 610.20   
คิดป็นรຌอยละ 76.28  %  

 
ขຌอสนอนะ 

- เมมีขຌอสนอนะ   - 
จากการส ารวจความคิดหในของประชาชน฿น ขต อบต. รงหีบ จ านวน โเเ คน 
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ยุทธศาสตร์ทีไ ๆ การพัฒนาดຌานการบริหารกิจการบຌานมืองละสังคมทีไดี 
 

ประดใน ระดับความพึง
พอ฿จ 

หมายหตุ 

ํีมีการปຂดอกาส฿หຌประชาชนมีสวนรวม฿นครงการ/กิจกรรม 78.70  %  
๎ี มีการประชาสัมพันธ์฿หຌประชาชนรับรูຌขຌอมูลของครงการ/กิจกรรม 77.50  %  
๏ีมีการปຂดอกาส฿หຌประชาชนสดงความคดิหใน฿นครงการ/กิจกรรม 78.20  %  
๐ีมีการรายงานผลการด านินงานของครงการ/กิจกรรม฿หຌประชาชนทราบ 75.10  %  
๑ีความปรง฿ส฿นการด านินงานครงการ 76.40  %  
๒ีการด านินงานป็นเปตามระยะวลาทีไก าหนด 77.20  %  
๓ีผลการด านินครงการ/กิจกรรมน าสูการกຌเขปัญหาของประชาชน฿นทຌองถิไน 78.30  %  
่ีประยชน์ทีไประชาชนเดຌรับจากการด านินครงการ/กิจกรรม 78.90  %  

รวม 620.30  
คิดป็นรຌอยละ 77.54  %  

 
 

ขຌอสนอนะ 

- เมมีขຌอสนอนะ   - 
จากการส ารวจความคิดหในของประชาชน฿น ขต อบต. รงหีบ จ านวน  โเเ คน 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แ็ 
ผลสรุปการติดตามละประมินผล 
 

  การติดประมินผลการปฏิบัติงาน  ป็นขั นตอนส าคัญขั นตอนหนึไง  ฿นการวางผนซึไงนับป็น
กระบวนการวัดผลการปฏิบัติงานของงานหรือครงการตาง โ ของทุกหนวยงานป็นระยะโ อยางตอนืไองสมไ าสมอ  
พืไอประมินวาสามารถปฏิบัติงานหรือครงการ฿หຌป็นเปตามปງาหมายละวัตถุประสงค์ทีไตั งเวຌหรือเม  จຌาหนຌ าทีไ
ของครงการมีบทบาทหมาะสมพียง฿ด  ดยมีการรายงานผลกผูຌทีไกีไยวขຌองดຌวย 

  ส าหรับ฿นสวนนี จะป็นรายละอียดของการติดตามละประมินผลการด านินงานของผนงาน/
ครงการ  ตามผนพัฒนาสามป  ิพ.ศ. โ5ๆเ-โ5ๆโี  ซึไงประกอบดຌวย  การวางระบบละรูปบบ฿นการติดตาม
ละประมนิผลลัพธ์ของการปฏิบัติงานหรือครงการตาง โ ของหนวยงาน฿นสังกัดองค์การบริหารสวนต าบลพืไอ฿หຌ
ทุกหนวยงานสามารถประมินผลการท างานของตนองเดຌวา  สามารถท างานเดຌอยางมีประสิทธิผลพียง฿ด  
ประชาชนผูຌมารับบริการเดຌรับประยชน์ละพอ฿จกับการบริการขององค์การบริหารสวนต าบลหรือเม  ดยการ฿ชຌ
รูปบบของคณะท างานติดตามละประมินผล  ซึไงมีตัวชี วัดผลลัพธ์ของการท างานทีไชัดจน  สามารถวัดผลการ
ท างานเดຌอยางป็นรูปธรรม  มีความปรง฿ส฿นการด านินงาน  ปຂดอกาส฿หຌประชาชนผูຌรับบริการขຌามามีสวนรวม
฿นการก าหนดผลลัพธ์ของงานทีไตຌองการจะเดຌรับจากองค์การบริหารสวนต าบลละรวมประมินผลการท างานของ
องค์การบริหารสวนต าบลตลอดจนมีการรายงานผลการท างาน฿หຌประชาชนทราบพืไอน าผลทีไเดຌจากการติดตามละ
ประมินผลดังกลาวเป฿ชຌปรับปรุงการบริหารงาน หรือครงการขององค์การบริหารสวนต าบล฿หຌกิดผลคุຌมคา ก
ประชาชนอยางทຌจริง 

สาหตุทีไตຌองน าระบบการติดตามละประมินผลการปฏิบัติงานมา฿ชຌ 

1. พืไอกระตุຌน฿หຌมีการสืไอสารทีไดี  ละมีประสิทธิผลมากขึ น  ระหวางจຌาหนຌาทีไครงการ  ผูຌบริหาร   
              ประชาชน ละผูຌทีไกีไยวขຌอง฿นการก าหนดปງาหมาย  ความกຌาวหนຌา ปัญหา  อุปสรรค  ละผลสัมฤทธิ์ 
              ของครงการ 

2. ผูຌก าหนดนยบายสามารถน าขຌอมูล  ผลการวัดผล ติดตามละประมินผลการปฏิบัติงานเป฿ชຌ
ประกอบการปรับปรุงการก าหนดนยบายเดຌ 

3. สามารถมองหในภาพรวมของสถานภาพครงการ  รูຌความกຌาวหนຌาละปัจจัยทีไชวยหลือ  หรือรง฿หຌ
กิดผลสัมฤทธิ์ตามความมุงหมาย 

4. พืไอพิไมความชืไอถือ  ละประชาชนกิดความมัไน฿จตอครงการขององค์การบริหารสวนต าบล 
5. ป็นขຌอมูล฿นการจัดท างบประมาณละ฿หຌหตุผลชี จงประกอบการขอตั งงบประมาณ 
6. ท า฿หຌผลสัมฤทธิ์ทีไตั งปງาหมายเวຌชัดจนขึ น  ชวย฿หຌผูຌรับผิดชอบ฿หຌความสน฿จ  ละรับผิดชอบทีไจะ฿หຌ

บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามทีไคาดหวังเวຌ 
7. สามารถหานวนຌนของผลสัมฤทธิ์ระยะยาวเดຌจากผลสัมฤทธิ์ทีไผานมา฿นอดีต 
8. ท า฿หຌทราบวางาน หรือครงการ฿ดควรตຌองเดຌรับการดูลอา฿จ฿ส฿นดຌานตาง โ มากขึ น 
9. พืไอชวยผูຌบริหาร฿นการตัดสิน฿จวางานหรือครงการตาง โ มีการ฿ชຌทรัพยากรอยางคุຌ มคาละบรรลุ

ปງาหมายทีไตั งเวຌหรือเม  ควรจะปรับผนการจัดสรรทรัพยากรอยางเรจึงจะหมาะสมพืไอปງองกันการ 
สูญปลาของทรัพยากรซึไงมีอยูอยางจ ากัด 

 

 

 

 



แ่ 
องค์กรทีไรับผิดชอบ฿นการติดตามละประมินผล 

  นืไองดຌวยการติดตามละประมินผลครงการป็นหนຌาทีไทีไส าคัญอยางหนึไง฿นการด านินงานพัฒนา
องค์กรปกครองสวนทຌองถิไน  ดังนั น  องค์กรปกครองสวนทຌองถิไนจึงจ าป็นตຌองมีองค์กรทีไท าหนຌาทีไติดตามละ
ประมินผลการพัฒนา 
  ส าหรับการติดตามละประมินผลผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไนนั น  ระบียบ
กระทรวงมหาดเทยวาดຌวยการจัดท าละประสานผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน พ.ศ.  โ5ไ่  หมวด 
ๆ  ขຌอ  โ่  เดຌก าหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการติดตามละประมินผลผนพัฒนาทຌองถิไน  ซึไงมีประธานสภา
ทຌองถิไนป็นประธาน  ิ฿นฐานะทีไสภาทຌองถิไนมีหนຌาที฿นการก ากับดูลตรวจสอบติดตามการปฏิบัติงานของฝຆาย
บริหารี  ละคณะกรรมการฯ ประกอบจากหลายฝຆายดຌวยกัน  ทั งองค์กรปกครองสวนทຌองถิไน  ประชาคม  
หนวยงานทีไกีไยวขຌอง  ผูຌทนฝຆายบริหาร  รวมทั งผูຌทรงคุณวุฒิทีไสภาคัดลือก  ซึไงการทีไคณะกรรมการจากหนวยงาน
หลายฝຆายนี จะท า฿หຌการติดตามละประมินผลป็นเปอยางมีประสิทธิภาพละผลของการประมินสามารถวัดผล
บรรลุละวัดความส ารใจของครงการพืไอน าเป฿ชຌ฿นการกຌเขหรือปรับปรุงการปฏิบัติงานของครงการเดຌอยาง
ทຌจริง 

คณะกรรมการติดตามละประมินผลผนพัฒนาทຌองถิไน 

  คณะกรรมการติดตามละประมินผลผนพัฒนาทຌองถิไน  จะรับผิดชอบ฿นการพิจารณากลัไนกรอง
฿หຌการวัดผลติดตามละประมินผลลัพธ์ของทุกงานหรือครงการขององค์การบริหารสวนต าบลมีความสัมพันธ์
สอดคลຌองกันละ฿หຌความหใน ขຌอสนอนะ฿นการ฿ชຌประยชน์จากผลของการวัดผลจากงานหรือครงการตางโ ก
ผูຌรับผิดชอบครงการ  ละผูຌบริหารขององค์การบริหารสวนต าบล 

องค์ประกอบของคณะกรรมการ ประกอบดຌวย 

1. สมาชิกสภาทຌองถิไน  สภาทຌองถิไนคัดลือก  จ านวน  ใ  คน  กรรมการ 
2. ผูຌทนประชาคมทຌองถิไนทีไประชาคมทຌองถิไนคัดลือก จ านวน  โ  คน  กรรมการ 
3. ผูຌทนหนวยงานทีไกีไยวขຌองทีไผูຌบริหารทຌองถิไนคัดลือก จ านวน  โ  คน  กรรมการ 
4. หัวหนຌาสวนการบริหารทีไคัดลือกอง   จ านวน  โ  คน  กรรมการ 
5. ผูຌทรงคุณวุฒิทีไผูຌบริหารทຌองถิไนคัดลือก   จ านวน  โ  คน  กรรมการ 

ดย฿หຌคณะกรรมการลือกกรรมการหนึไงคนท าหนຌาทีไลขานุการของคณะกรรมการ 
  ระบียบกระทรวงมหาดเทยฯ  ดังกลาว  ขຌอ  โ่  เดຌก าหนดอ านาจหนຌาทีไของคณะกรรมการ
ติดตามละประมินผลผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไนเวຌ  ดังนี  

1. ก าหนดนวทาง  วิธีการ฿นการติดตามละประมินผลผนพัฒนา 
2. ด านินการติดตามละประมินผลผนพัฒนา 
3. รายงานละสนอความหในซึไงเดຌจากการติดตามละประมินผลผนพัฒนาตอผูຌบริหาร

ทຌองถิไน พืไอ฿หຌผูຌบริหารทຌองถิไนสนอตอสภาทຌองถิไน  คณะกรรมการพัฒนาทຌองถิไนละ
ประกาศผลการติดตามละประมินผนพัฒนา฿หຌประชาชน฿นทຌองถิไนทราบดยทัไวกัน  อยาง
นຌอยปละหนึไงครั ง  ภาย฿นดือนธันวาคมของทุกป  ทั งนี ฿หຌติดประกาศ  ดยปຂดผยเมนຌอย
กวาสามสิบวัน 

4. ตงตั งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานพืไอชวยปฏิบัติตามทีไหในสมควร 
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หนຌาทีไของคณะกรรมการ  ิพิไมติมี  เดຌก 
1. ดูล  กลัไนกรองการวัดผล  ติดตาม  ละประมินผลลัพธ์ของงานหรือครงการตาง โ  ของ

องค์การบริหารสวนต าบล  ฿หຌมีความสัมพันธ์  สอดคลຌอง  เมซ  าซຌอนกัน  ชน  ถຌาบาง
ครงการตຌองส ารวจผูຌรับบริการกลุมดียวกัน฿นวลาดียวกัน  หรือ฿กลຌคียงกันกใอาจจะนะน า
฿หຌรวมค าถามทั งหมดขຌาดຌวยกัน ละถามผูຌรับบริการเป฿นคราวดียวกันลย   

2. ป็นตัวชืไอมยง  ท า฿หຌผูຌทีไกีไยวขຌองกับระบบนี ทั งหมดขององค์การบริหารสวนต าบล  ชน 
คณะท างานผูຌรับผิดชอบครงการ ละผูຌบริหาร ป็นตຌน  ขຌา฿จตรงกัน 

3. ติดตามความกຌาวหนຌา  ปัญหา  ละอุปสรรคของคณะท างานป็นระยะ โ อยางตอนืไอง 
4. ฿หຌค านะน า฿นการกຌเขปัญหาตาง โ ทีไกีไยวขຌองกคณะท างานละผูຌบริหารขององค์การ

บริหารสวนต าบล 
5. วิคราะห์  รวบรวมขຌอมูล  การติดตาม  ประมินผล  ละจัดท ารายงานผลการปฏิบัติ งาน

ประจ าปสนอตอผูຌบริหารละประชาชนทัไวเป 

คณะอนุกรรมการ/คณะท างานวัดผลละประมินผลการปฏิบัติงาน 

  คณะกรรมการ/คณะท างานวัดผลละประมินผลการปฏิบัติงาน  จะป็นคณะท างานซึไงรับผิดชอบ
ด านินการ฿นกิจกรรมตาง โ ของผลลัพธ์ของงานทุกขั นตอนวาป็นเปตามยุทธศาสตร์การพัฒนา  หรือผนพัฒนา
สามปหรือเมพียง฿ด  ดยบงออกเดຌป็นคณะอนุกรรมการ/คณะท างานตามยุทธศาสตร์  ละนวทางการพัฒนาทีไ
เดຌก าหนดขึ นอาเวຌ 
องค์ประกอบของคณะอนุกรรมการ/คณะท างาน  ประกอบดຌวย 

1. หัวหนຌา  คณะอนุกรรมการ/คณะท างานจะมาจากคณะกรรมการติดตามละประมินผล
ผนพัฒนาทຌองถิไนทีไเดຌรับมอบหมาย  หรือผูຌอ านวยการ/หัวหนຌากองหรือหัวหนຌาหนวยงาน
ขององค์การบริหารสวนต าบล  ซึไงรับผิดชอบ  ผนงาน/ครงการ฿นยุทธศาสตร์การพัฒนานั น 
โ ดยหัวหนຌาคณะท างานป็นผูຌซึไงมีความส าคัญอยางมากตอความส ารใจละความลຌมหลว
ของการด านินการ  ดังนั นจึงตຌอง฿หຌความส าคัญกับการคัดลือก฿หຌเดຌผูຌซึไงมีความรูຌ
ความสามารถ ละมีคุณสมบัติหมาะสมกับการมาท าหนຌาทีไดังกลาว 

2. คณะอนุกรรมการ/คณะท างาน  จ านวน  5-แเ  คน  พืไอชวย฿นการขยายผลเปยังงานหรือ
ครงการอืไน โ ดยคณะท างานควรป็นผูຌซึไงมาจากหนวยงานตาง โ ซึไงรับผิดชอบงานหรื อ
ครงการ฿นผนสาขานั น โ  ทีไจะท าการวัดผลละประมินผล 

คุณสมบัติของคณะท างาน  สมาชิกของคณะท างาน  ควรมีคุณสมบัติ  ดังนีๅ 
1. มีความรูຌความชีไยวชาญ฿นงาน/ครงการทีไจะท าการวัดผลละประมินผล 
2. มีความสน฿จ฿นรืไองการวัดผลละการติดตามผลการท างานอยางจริงจัง 
3. สามารถท างานเดຌอยางอิสระบบมืออาชีพ 
4. พรຌอมทีไจะท างานหนัก 
5. มี฿จปຂดกวຌางพรຌอมทีไจะรับความคิด฿หม  
6. มีทักษะ฿นการถายทอดละฝຄกอบรม฿หຌกผูຌอืไน 
7. สามารถท างานป็นหมูคณะเดຌ 
8. มีความรูຌกีไยวกับทคนิค  ละวิธีวิจัย 
9. สามารถรับผิดชอบอยู฿นงานนี เดຌ฿นระยะวลานานพอสมควร  ิประมาณ โ ปี  
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อยางเรกใตามคุณสมบัติดังกลาวขຌางตຌน  ทั งหมดอาจจะเมสามารถพบเดຌ฿นบุคคลพียงคนดียว   
ดังนั น  จึงตຌองสรรหาละลือกสรรคณะท างาน฿หຌมีคุณสมบัติดังกลาวครบถຌวน  ดยวิธีลือกบบคละกันเปกใเดຌ  
ชน  ผูຌทีไรูຌนื อหาของงานทีไจะวัดผล  ผูຌทีไรูຌรืไองการวิจัย  ผูຌทีไรูຌรืไองผนงาน/ครงการป็นตຌน 

หนຌาทีไความรับผิดชอบของคณะกรรมการ/คณะท างาน  มีดังนีๅ 
1. ชวย฿นการวางผนละออกบบ฿นรืไองตางโทีไกีไยวขຌองกับการวัดผลละประมินผลลัพธ์ของ

งาน 
2. ประสานงานกับผูຌกีไยวขຌอง 
3. ด านินการตามกิจกรรมทีไเดຌวางผน  พืไอการติดตามประมินผลเวຌ  ชน  การสรຌางครืไองมือ

วัดผลการกใบขຌอมูล  การวิคราะห์ขຌอมูล  ละการขียนรายงาน  ป็นตຌน 
4. ขอค าปรึกษาละประสานงานจากหลงตาง โ ชน  ผูຌรับผิดชอบครงการ  คณะกรรมการ

ติดตามละประมินผลการปฏิบัติงานหรือผูຌบริหาร ป็นตຌน  
5. สนอผลการด านินการตอคณะกรรมการติดตามละประมินผล  ละผูຌบริหารองค์การบริหาร

สวนต าบล  ป็นระยะ โ 

การติดตามละประมินผลผนยุทธศาสตร์การพัฒนาละผนพัฒนาสามปี 

  จุดมุงหมายส าคัญของการประมินผลผนยุทธศาสตร์นั น  คือ  การประมินวามีการน าผน
ยุทธศาสตร์เปปฏิบัติอยางทຌจริงพียง฿ด  ละเดຌผลป็นอยางเรพืไอทีไจะสามารถวัดความสัมฤทธิ์ผลของผน
ยุทธศาสตร์เดຌ  ฿นขณะดียวกันกใสามารถกใบรวบรวมขຌอมูลพืไอ฿ชຌป็นสมมุติฐาน฿นการจัดท าผนยุทธศาสตร์ฉบับ
นวทางการพัฒนากอน  พืไอน าเปสูการวัดความส ารใจของยุทธศาสตร์การพัฒนา฿นภาพรวมเดຌจ าป็นตຌอง
ประมินผลการปฏิบัติ฿นตละนวทางการพัฒนากอน  พืไอน าเปสูการวัดความส ารใจของยุทธศาสตร์  ซึไงจะสดง
฿หຌหในเดຌวาการพัฒนาป็นเป฿นนวทาง฿ด  บรรลุวัตถุประสงค์ของการพัฒนาทีไยัไงยืนละตอบสนองวิสัยทัศน์
หรือเม  ดังนั น฿นขั นตຌนองค์กรปกครองสวนทຌองถิไนจึงตຌองติดตามประมินผลผนพัฒนาสามป฿หຌเดຌขຌอมูล  
ขຌอทใจจริง อันจะน ามาสูบทสรุปทีไเมบิดบือนจากผลการปฏิบัติจริงทีไกิดขึ น 

นวทางละวิธีการขัๅนตอน฿นการติดตามละประมินผล 

  การติดตาม  ิMonitoringี  การติดตามนั นจะท า฿หຌราทราบเดຌวาขณะนี เดຌมีการปฏิบัติตามผน
ยุทธศาสตร์หรือผนสามป  ถึงระยะ฿ดลຌว  ซึไงทคนิคอยางงายทีไสามารถ฿ชຌป็นครืไองมือ฿นการติดตามเดຌ  ชน 
Gant  Chart ทีไท า฿หຌหนวยงานสามารถติดตามเดຌวาการด านินการตามยุทธศาสตร์หรือผนสามป  มีการด านินการ
฿นชวง฿ด  ตรงก าหนดระยะวลาทีไก าหนดเวຌหรือเม  ผนการด านินงานกใจะป็นครืไองมือส าคัญ฿นการติดตามผล
การด านินงานดังเดຌกลาวมาลຌว 
 

 

 

 

 

 

 

 



โแ 
วิธีการติดตามละประมินผลการปฏิบัติงาน 

ขัๅนตอนทีไ  แ  ก าหนดขอบขตป้าหมายละผูຌรับบริการ 
  การก าหนดขอบขตปງาหมายละผูຌรับบริการของงานหรือครงการทีไตຌองการ  ติดตามละ
ประมินผล  พืไอ฿หຌป็นจุดมุงหมายหรือวัตถุประสงค์ของการท างาน  หรือครงการวาตຌองปฏิบัติงาน฿หຌบรรลุ
วัตถุประสงค์ดังกลาว  จึงจะถือวาสามารถท างานหรือครงการดังกลาวเดຌประสบผลส ารใจ  พืไอ฿ชຌก าหนดลักษณะ
ของผลลัพธ์ทีไตຌองการท าการวัดผลละติดตามดຌวย 

ขัๅนตอนทีไ  โ  การหาคุณลักษณะ  การก าหนด  ละคัดลือกตัวชีๅวัด  ของผลลัพธ์ทีไตຌองการ 
  ป็นการหาลักษณะตาง โ ของผลลัพธ์ทีไตຌองการ฿หຌกิดขึ นจากการท างานหรือครงการทีไตຌองการ  
วัดผลวา  ผูຌรับบริการควรพอ฿จ หรือเดຌรับประยชน์อะเรจากครงการ  ดยการก าหนดตัวชี วัดผลลัพธ์฿นตละ
ลักษณะของผลลัพธ์ทีไตຌองการ฿หຌกิดขึ นวา  ควรจะ฿ชຌอะเรป็นตัวชี วัด  จึงจะรูຌวาเดຌกิดผลลัพธ์ตามทีไก าหนดเวຌ฿น
ขั นตอนทีไ แ พืไอ฿หຌน฿จวาลือกตัวชี วัดทีไสามารถอธิบายถึงความส ารใจของครงการตามทีไคาดหวังเวຌเดຌอยาง
ครบถຌวน 

ขัๅนตอนทีไ  ใ  ก าหนดหลงกใบขຌอมูลหรือวิธีการวัดผล 

1. ก าหนดหลงขຌอมูล  หรือวิธีการทีไจะจัดกใบขຌอมูล  หรือผลของการท างานตามตัวชี วัดทีไ
ก าหนดเวຌ฿นขั นตอนทีไ โ ฿หຌเดຌอยางสมไ าสมอ 

2. การจัดท ารายงานขຌอมูลทีไกีไยวกับครงการปฏิบัติงานทีไตຌองการวาตຌองการขຌอมูลอะเรบຌาง
ส าหรับหาผลของการท างานตามตัวชี วัดตละตัว ละจะกใบขຌอมูลดังกลาวเดຌจากวิธีการหรือ
หลงขຌอมูลอะเร 

3. ส ารวจขຌอมูลกีไยวกับผลการปฏิบัติงานของครงการทีไตຌองการวัดวา  หนวยงานมีขຌอมูลอะเร
อยูลຌวบຌาง  ควรตຌองกใบขຌอมูลอะเรพิไมติมบຌาง 

ขัๅนตอนทีไ  ไ  การสรຌางครืไองมือวัดผลการท างาน฿หຌครอบคลุมตัวชีๅวัดผลลัพธ์ทีไลือกเดຌทุกตัว 

  ป็นขั นตอนการสรຌางครืไองมือทีไจะน าเป฿ชຌวัดผลการปฏิบัติงาน ชน  บบสอบถาม  ป็นตຌน  ดย
฿หຌสามารถกใบขຌอมูล  หรือวัดผลเดຌครอบคลุมทุกตัวชี วัดผลลัพธ์ของการท างานทีไตຌองการวัดผลครืไองมือชนิดนั น โ 

ขัๅนตอนทีไ  5  การวางผนการปรียบทียบผลการวัดผลตามตัวปรชนิดตาง โ 

  การวางผนการปรียบทียบขຌอมูลทีไเดຌจากการวัดคาควรจะน าสนอ หรือปรียบทียบขຌอมูลทีไเดຌ
จากการวัดผลอยางเรจึงจะสดงถึงความส ารใจของการท างานละป็นประยชน์ตอการปรับปรุงท างาน฿หຌป็นทีไ
พอ฿จของผูຌรับบริการตละกลุมเดຌ 

ขัๅนตอนทีไ  ๆ  การน าครืไองมือเปทดสอบลຌวน าเปกຌเข฿หຌดีขึๅน 

  น าครืไองมือวัดผลทีไเดຌสรຌาง฿นขั นตอนทีไ  ไ  เปทดสอบความชัดจน  ทีไยงตรง  กับผูຌรับบริการ
จ านวนหนึไงลຌวน ากลับมาวิคราะห์พืไอปรับปรุงครืไองมือวัดผล฿หຌมีความชัดจน  ละทีไยงตรงยิไงขึ น  ละก าหนด
วิธีการวัดผล฿หຌหมาะสมยิไงขึ น  พืไอควบคุมคุณภาพของการวัดผล 
 

 

 



โโ 
ขัๅนตอนทีไ  ็  การน าครืไองมือทีไปรับปรุงลຌวเป฿ชຌวัดผลการท างาน 

1. วางผนกใบรวบรวมขຌอมูลหรือวัดผลการท างานวาจะ฿หຌ฿คร จ านวนทา฿ด  ป็นผูຌวัดผลการ
ท างานของตละหนวยงาน 

2. น าครืไองมือทีไเดຌรับการปรับปรุงกຌเขจนดีลຌวเปวัดผลการท างาน  ดย฿หຌผูຌทีไป็นผูຌวัดผลการ
ท างานตามทีไก าหนดเวຌป็นผูຌวัดผลการท างานของตละหนวยงาน 

ขัๅนตอนทีไ  ่  การน าผลทีไเดຌจากการวัดผลมาวิคราะห์ 

  ป็นการน าผลทีไเดຌจากการวัดผล฿นขั นตอนทีไ  ็  มาวิคราะหอ์ยางละอียดดยท าการปรียบทียบ
ผลการวัดผลตามตัวปรตละชนิดทีไตຌองการวัดผลละปรียบทียบ  ชน  อายุ  อาชีพ  ละรายเดຌของผูຌรับบริการ 
ป็นตຌน  ละปรียบทียบกับปງาหมายทีไเดຌก าหนดเวຌ 

ขัๅนตอนทีไ  ้  การขียนรายงาน 

  ป็นขั นตอนสุดทຌาย  คือการขียนรายงานพืไอน าสนอผลของการวัดผลการปฏิบัติงานหรือ
ครงการขององค์การบริหารสวนต าบลเปยังผูຌทีไกีไยวขຌองตละกลุม  ดยขຌอมูลทีไจะน าสนอ฿หຌกผูຌทีไกีไยวขຌองตละ
กลุมจะตกตางกันออกเปตามความตຌองการเดຌรับขຌอมูลดังกลาวทีไตกตางกัน 

การประมินผลการด านินงานตามผนพัฒนาทຌองถิไน  บงออกเดຌป็น  โ  ระดับ  คือ 

1. การประมินผลตามยุทธศาสตร์ละนวทางการพัฒนา 

หลักกณฑ์฿นการประมินผลตามยุทธศาสตร์ละนวทางการพัฒนากระท าดย฿ชຌวิสัยทัศน์การ 
พัฒนา พันธกิจการพัฒนาละจุดมุงหมายพืไอการพัฒนาอันจะน าเปสูการบรรลุวัตถุประสงค์  ปງาหมาย฿นตละ
นวทางการพัฒนาตามผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  ทีไจะสามารถตอบสนองตอปัญหาความตຌองการ นยบาย 
ศักยภาพละขຌอจ ากัด฿นการนี จะตຌองน าครงการละผนงานทีไสอดคลຌองกับนวทางการพัฒนานั น โ มาพิจารณา
รวมดຌวย 

2. การประมินผลตามครงการ 
การก าหนดหลักกณฑ์฿นการประมินผลครงการขึ นอยูกับลักษณะครงการวาครงการนั นก าหนด 

ผลทีไตຌองการป็นอยางเร  วัตถุประสงค์  ปງาหมายของครงการ  ก าหนดเวຌอยางเร  ซึไงพอสรุปหลักกณฑ์ตาง โ เวຌ  
ดังนี    

1. ผลผลิต เดຌก  ผลผลิตทีไเดຌจากครงการ  ชน  ครงการจัดกใบละก าจัดขยะ  มีปງาหมาย 
แเเ  ครัวรือน  กใจะด านินการตรวจสอบดูวาครบตามทีไก าหนด แเเ  ครัวรือนหรือเม 

2. กิจกรรม  เดຌก  ผูຌรับบริการ  นืไองจากครงการนั น  ชน  จ านวนผูຌ฿ชຌยานพาหนะบนสຌนทาง
ทีไสรຌาง  จ านวนบຌานทีไเดຌรับการกใบขยะ  ป็นตຌน 

3. ภาระหนักบา฿นการ฿หຌประยชน์ของครงการ  ชน  จ านวนคนงานกใบขยะปรียบทียบกับ
พื นทีไรับผิดชอบ 

4. ผลผลิตทีไเดຌปรียบทียบกับปัจจัยการผลิต  ชน  คา฿ชຌจาย฿นการก าจัดขยะปรียบทียบกับ
รายเดຌทีไเดຌจากการกใบคาบริการก าจัดขยะ 

5. ประสิทธิผลของครงการ  คือการดูวาครงการนั น โ บรรลุวัตถุประสงค์ดຌาน฿ดบຌาง 
6. การพิจารณาดຌานศรษฐกิจ คือการศึกษาถึงการกระจายรายเดຌ  การตอบสนองความตຌองการ

ของประชาชน 
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7. การพิจารณาดຌานสังคม  คือ  การศึกษาวาครงการนั นมีผลกระทบตอสังคมอยางเรบຌาง 
8. การพิจารณาดຌานการมือง  คือ  พิจารณาวาครงการนั นกอ฿หຌกิดความขัดยຌงระหวางชุมชน

หรือเม  หรือกอ฿หຌกิดผลประยชน์ตอกลุม฿ดบຌาง 
9. การพิจารณาดຌานการงิน  พิจารณาวาครงการนั น โ ฿ชຌจายงินเปคุຌมคากับผลประยชน์ทีไ

เดຌรับหรือเม  ครงการนั นเดຌงินมาจากหลง฿ดพียงพอหรือเม 
10. การพิจารณาดຌานการบริหาร 
11. พิจารณาวาครงการนั นมีระบบการบริหารทีไกื อกูลหรือป็นอุปสรรคตอความส ารใจของ

ครงการมากนຌอยพียง฿ด 

ระยะวลา฿นการติดตามละประมินผล 

  ส าหรับการติดตามละประมินผลการด านินงานตามผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  ละผนพัฒนา
สามป  ฿หຌด านินการตามขั นตอนดังตอเปนี  

1. ผูຌรับผิดชอบครงการละคณะท างานวัดผลละประมินผล  จัดท าผนการด านินการ
ประจ าป 

2. ผูຌรับผิดชอบครงการละคณะท างานวัดผลละประมินผลตละสาขารวบรวมรายงานผลการ
ด านินงานตามผนพัฒนาองค์การบริหารสวนต าบลป็นชวง โ ระยะวลาหางกันตามความ
หมาะสม  ชน  ระยะวลาด านินงานครงการ แ ดือน ควรรายงานสัปดาห์ละ แ ครั ง  สนอ
ตอคณะกรรมการติดตามละประมินผลพืไอสนอ฿หຌคณะผูຌบริหารพิจารณา 

3. ฿นระหวางด านินการควร฿หຌผูຌบริหารท าการตรวจละติดตามผลอยางนຌอยครงการละ โ ครั ง 
4. ฿หຌคณะท างานวัดผลละประมินผลตละสาขารวบรวมรายงานผลกับการตรวจละติดตาม

ผล฿นตละครั ง  มาวิคราะห์ละจัดท าป็นรายงานสรุป฿นรอบปสนอคณะกรรมการฯ พืไอ
สนอคณะผูຌบริหารตอเป 

5. มืไอสรใจสิ นครงการ฿นตละปงบประมาณลຌว฿หຌคณะกรรมการฯ  ท าการประมินผล฿นป
ตอเป  หากประมินเดຌวาครงการ฿ดยังมีปัญหาอุปสรรคอยูควรทีไจะน าปัญหาอุปสรรคนั นมา
วางผนกຌเขปัญหาตอเป 

การรายงานผลการติดตามละประมินผลการปฏิบัติ 
  ฿นการรายงานผลตຌองก าหนดกอนวาจะรายงาน฿หຌกผูຌ฿ด  ผูຌทีไอานหรือศึกษาอยูภาย฿นหรือ
ภายนอกหนวยงาน  พราะผูຌอานตางประภทกันกใจะ฿ชຌประมินจากขຌอมูล฿นลักษณะทีไตางกันละมีระดับความ
สน฿จทีไตกตางกัน ดังนั นจึงตຌองรายงาน฿หຌขຌอมูลทีไหมาะสม  กลุมของผูຌอาน  ละพิจารณาถึงขຌอมูลทีไจะ฿หຌดຌวย
พราะบางครั งการ฿หຌขຌอมูลรายละอียดของผลลัพธ์ของงานมากกินเปจะท า฿หຌความสน฿จของผูຌอานบีไยงบนเปจาก
ผลลัพธ์ทีไส าคัญโ ของครงการเดຌ 
  ดยการรายงานผลการติดตามละประมินผลการปฏิบัติงาน  ตามผนยุทธศาสตร์พัฒนาละ
ผนพัฒนาสามป  ควรประกอบดຌวยหัวขຌอตาง โ ดังนี  

1. ผูຌซึไงตຌองการ฿หຌอานละวัตถุประสงค์ของการรายงาน 
2. วัตถุประสงค์ของผนงาน/ครงการ 
3. สรุปผลการติดตามละประมินผล 
4. ระบียบวิธี฿นการกใบรวบรวมขຌอมูล ชน  ครืไองมือทีไ฿ชຌ  ขนาดของตัวอยาง  กรอบระยะวลา 

ป็นตຌน 
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5. การวิคราะห์ผลของตัวชี วัดทีไส าคัญละสิไงทีไพบจากการวัดผล  พรຌอมทั ง฿หຌค าชี จงทีไกีไยวขຌอง
มีผลตอการติดตามละประมินผลดังกลาว 

6. จัดท าตาราง  ผนภาพ  หรือผนภูมิ  ทีไมีค าอธิบายทีไชัดจนกีไยวกับตัวชี วัดทีไส าคัญ 
7. สรุปละขຌอสนอนะ 

การน าผลลัพธ์จากการติดตามละประมินผลเป฿ชຌ 
  ถึงมຌวาการ฿ชຌประยชน์จากขຌอมูล  ผลลัพธ์ของการติดตามประมินผลจะเมเดຌป็นขั นตอนหนึไง
ขั นตอน฿ดของการวัดผล ติดตามละประมินผลของการปฏิบัติงาน  พราะถຌาขຌอมูลผลลัพธ์ของการปฏิบัติงานทีไหา
มาเดຌเมเดຌถูกน ามา฿ชຌประยชน์฿นการวิคราะห์  พืไอหานวทางปรับปรุงการท างาน฿หຌดีขึ นกใทากับวาการวัด ผล 
ติดตามละประมินผลทีไเดຌด านินการเปลຌว  ป็นการลงทุนทีไสูญปลา  ซึไงคณะผูຌบริหารสามารถน าขຌอมูล  ผลลัพธ์
ของการติดตามประมินผลการปฏิบัติงานตามผนพัฒนาองค์การบริหารสวนต าบลเป฿ชຌ฿นดຌานตาง โ พืไอการ
ปรับปรุง฿นการจัดท าผนครั งตอเป  ดังนี  

1. องค์การบริหารสวนต าบลรงหีบควรกระตุຌน฿หຌจຌาหนຌาทีไผูຌรับผิดชอบครงการปรับปรุงรืไอง
การบริการทีไ฿หຌกับประชาชนพืไอ฿หຌเดຌผลลัพธ์ของบริการ฿หຌดีขึ น 

2. มีขั นตอนทีไป็นปัญหา ละตຌองด านินการกຌเขพืไอปรับปรุงผลลัพธ์ของผนงาน/ครงการ 
3. ฿หຌองค์การบริหารสวนต าบลรงหีบผยพร฿หຌกับผูຌทีไกีไยวขຌองละประชาชนทัไวเปทราบ

กีไยวกับความกຌาวหนຌาละผลลัพธ์฿นรืไองผนงาน/ครงการทีไมีสวนกีไยวขຌอง 
4. ฿หຌองค์การบริหารสวนต าบลรงหีบ฿ชຌป็นขຌอมูล฿นการจัดท างบประมาณ ละสดงหตุผล฿น

การจัดสรรงบประมาณ 
5. ฿หຌองค์การบริหารสวนต าบลรงหีบก าหนดความตຌองการ  ความชวยหลือชิงวิชาการละการ

ฝຄกอบรมส าหรับจຌาหนຌาทีไ  ผูຌรับผิดชอบครงการขององค์การบริหารสวนต าบล 
6. ฿หຌองค์การบริหารสวนต าบลรงหีบป็นขຌอมูล฿นการก าหนดวิธีการละนวทางการติดตาม

ประมินผล ผนงาน/ครงการ 
7. บบประมินสามารถชี วัดเดຌวา  การพัฒนาเดຌบรรลุตามวิสัยทัศน์  พันธกิจ จุดมุงหมาย 

ยุทธศาสตร์ละนวทางการพัฒนาทีไก าหนดเวຌ 

อยางเรกใตาม  การด านินการวัดผล  ติดตามละประมินผลการปฏิบัติงานตามผนยุทธศาสตร์ 
พัฒนาละผนพัฒนาสามป  ตຌองกระท าอยางจริงจัง  ตอนืไอง  สมไ าสมอ  จึงจะเดຌผลดีทีไยงตรงละเดຌขຌอมูลทีไ
น าเป฿ชຌประยชน์เดຌ  ดังนั นคณะท างานจึงตຌองสียสละละท างานหนักมิชนนั นกใทากับป็นการลงทุนทีไสูญปลา 

 
  

 

 



 

 

 

 
 

ประกาศองค์การบริหารสวนต าบลรงหีบ 
รืไอง    รายงานการติดตามละประมินผลผนพัฒนาประจ าปงบประมาณ พ.ศ. โ5ๆเ เิตรมาสทีไ แ ละเตรมาสทีไ โ  ี 
 

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

 ดຌวยองค์การบริหารสวนต าบลรงหีบ  เดຌด านินการจัดท ารายงานผลการติดตามละประมินผล
ผนพัฒนาขององค์การบริหารสวนต าบลประจ าปงบประมาณ ๎๑ๆเ ิเตรมาสทีไ และเตรมาสทีไ โี ตามระบียบ
กระทรวงมหาดเทย วาดຌวยการจัดท าผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน  พ .ศ. ๎๑๐๔   ละกຌเขพิไมติม
ิฉบับทีไ โี พ.ศ. โ559 ขຌอ ๏์ (๑) ดยผูຌบริหารทຌองถิไนสนอผลการติดตามละประมินผลผนตอสภาทຌองถิไน  
฿นคราวประชุมสภาองค์การบริหารสวนต าบลรงหีบ  สมัยวิสามัญ สมัยทีไ แ  ครั งทีไ ํ  ประจ าป  ๎๑ๆเ  มืไอวันทีไ  
โใ  พฤษภาคม  ๎๑ๆเ  พรຌอมทั งประกาศผลการติดตามละประมินผลผนพัฒนา฿หຌประชาชน฿นทຌองถิไนทราบ
฿นทีไปຂดผยภาย฿นสิบหຌาวันนับตวันทีไผูຌบริหารทຌองถิไนสนอผลการติดตามละประมินผลดังกลาวละตຌองปຂด
ประกาศดยปຂดผยเมนຌอยกวาสามสิบวัน  ดยอยางนຌอยปละสองครั ง ภาย฿นดือนมษายนละภาย฿นดือนตุลาคม
ของทุกป   
 

 องค์การบริหารสวนต าบลรงหีบ  จึงขอประกาศผลการติดตามละประมินผลผนพัฒนาของ
องค์การบริหารสวนต าบลรงหีบ  ฿นปงบประมาณ  พ.ศ. ๎๑ๆเ ิเตรมาสทีไและเตรมาสทีไโี  ฿หຌทราบดยทัไวกัน 

 ประกาศ  ณ  วันทีไ  25  ดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. ๎๑ๆเ 
 

 
 

                                (นายวชยันต์   คงประชา) 
                                  นายกองค์การบริหารสวนต าบลรงหีบ 

 
 

 

 

 



 
 

ประกาศองค์การบริหารสวนต าบลรงหีบ 
รืไอง    รายงานการติดตามละประมินผลผนพัฒนาประจ าปงบประมาณ พ.ศ. โ5ๆเ เิตรมาสทีไ ใ ละเตรมาสทีไ ไ  ี 
 

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

 ดຌวยองค์การบริหารสวนต าบลรงหีบ  เดຌด านินการจัดท ารายงานผลการติดตามละประมินผล
ผนพัฒนาขององค์การบริหารสวนต าบลประจ าปงบประมาณ ๎๑ๆเ ิเตรมาสทีไ ใละเตรมาสทีไ ไี ตามระบียบ
กระทรวงมหาดเทย วาดຌวยการจัดท าผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน  พ.ศ. ๎๑๐๔   ละกຌเขพิไมติม
ิฉบับทีไ โี พ.ศ. โ559 ขຌอ ๏์ (๑) ดยผูຌบริหารทຌองถิไนสนอผลการติดตามละประมินผลผนตอสภาทຌองถิไน  
฿นคราวประชุมสภาองค์การบริหารสวนต าบลรงหีบ  สมัยสามัญทีไ ใ/โ5ๆเ มืไอวันทีไ  ใเ  ตุลาคม  ๎๑ๆเ  
พรຌอมทั งประกาศผลการติดตามละประมินผลผนพัฒนา฿หຌประชาชน฿นทຌองถิไนทราบ฿นทีไปຂดผยภาย฿นสิบหຌาวัน
นับตวันทีไผูຌบริหารทຌองถิไนสนอผลการติดตามละประมินผลดังกลาวละตຌองปຂดประกาศดยปຂดผยเมนຌอยกวา
สามสิบวัน  ดยอยางนຌอยปละสองครั ง ภาย฿นดือนมษายนละภาย฿นดือนตุลาคมของทุกป   
 

 องค์การบริหารสวนต าบลรงหีบ  จึงขอประกาศผลการติดตามละประมินผลผนพัฒนาของ
องค์การบริหารสวนต าบลรงหีบ  ฿นปงบประมาณ  พ .ศ. ๎๑ๆเ  ิเตรมาสทีไ ใ ละเตรมาสทีไ ไี ฿หຌทราบดย   
ทัไวกัน 

 ประกาศ  ณ  วันทีไ  31  ดือน  ตุลาคม  พ.ศ. ๎๑ๆเ 
 

 
 

                                (นายวชยันต์   คงประชา) 
                                  นายกองค์การบริหารสวนต าบลรงหีบ 

 

 
 

 



 
 

 

   รายงานการติดตามละประมินผล 

   ผนพัฒนาประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๎๑ๆเ 

 
   รอบดือน  ตุลาคม พ.ศ. โ5ๆเ 

   ิระหวางดือนมษายน พ.ศ. โ5ๆเ ถึงดือน กันยายน พ.ศ. โ5ๆเี 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   องค์การบริหารสวนต าบลรงหีบ 

   อ าภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม 
 



 
ส านักปลัด 

 

 

 
 

 

รายงานการติดตามละประมินผล 

ผนพัฒนาประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๎๑ๆเ 

 
รอบดือน  มษายน พ.ศ. โ5ๆเ 

ิระหวางดือนตุลาคม พ.ศ. โ55้ ถึงดือน มีนาคม พ.ศ. โ5ๆเี 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

องค์การบริหารสวนต าบลรงหีบ 

อ าภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม 
 
 

ส านักปลัด 
 

 

 

 
 

 


