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บทที่ 1 
บทนํา 

 

ในบริบทการเปลี่ยนแปลงการพัฒนาประเทศไทยในอนาคต จะตองเผชิญกับความทาทายจากการ
พัฒนาของโลกท่ีเปลี่ยนแปลงไปตามกระแสโลกาภิวัฒน  อาทิ เชน  การรวมกลุมทางเศรษฐกิจและการเงินของ
ประเทศตาง  ๆ ในโลกมีมากข้ึน และเปนยุทธศาสตรการแขงขันของประเทศตาง  ๆ การเปลี่ยนแปลงทาง
เทคโนโลยีอยางกาวกระโดด สังคมโลกมีการเปลี่ยนแปลงเขาสูสังคมผูสูงอายุ  ปญหาสังคมจากโรคระบาดใหม  ๆ 
และภัยกอการรายเพ่ิมข้ึน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมท่ีเสื่อมโทรมมากข้ึน  แนวโนมพฤติกรรมผูบริโภค
ท่ีใหความสําคัญกับสุขภาพและวัฒนธรรมมากข้ึน  ดังนั้น  การพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลในอนาคตจะตอง
วางยุทธศาสตรใหสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 11 ท่ีมุงพัฒนาสูความเป น
“สังคมแหงความสุขอยางมีภูมิคุมกัน” ตามวิสัยทัศนท่ีวา “ สังคมอยูรวมกันอยางมีความสุข ดวยความเสมอ
ภาค เปนธรรม และมีภูมิคุมกันตอการเปล่ียนแปลง ” โดยใหความสําคัญกับการสรางภูมิคุมกันในทุกภาคสวน
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือสามารถปรับตัวไดอยางรูเทาทัน ตอการเปลี่ยนแปลงท่ีจะเกิดข้ึนท้ัง
ภายในและภายนอกประเทศ 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548  
ไดกําหนดประเภทของแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินไว 3 ประเภท คือ 

๑. แผนยุทธศาสตรการพัฒนา  เปนแผนพัฒนาระยะยาว 5 ป ครอบคลุมแผนพัฒนาสามป 
๒. แผนพัฒนาสามป  เปนแผนพัฒนาแบบหมุนเวียน ( Rolling  Plan) ท่ีตองการมีการทบทวนเพ่ือ

ปรับปรุงเปนประจําทุกป ซ่ึงจะนําไปสูกระบวนการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินดวย 

๓. แผนการดําเนินงาน  เปนแผนท่ีแสดงถึงรายละเอียด แผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมท่ี
ดําเนินการจริงท้ังหมดในพ้ืนท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ินประจําปงบประมาณนั้น  

“แผนยุทธศาสตรการพัฒนา ”  เปนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ี
กําหนดยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซ่ึงแสดงถึงวิสัยทัศน พันธกิจ และ
จุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต  โดยสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  แผนการบริหาร
ราชการแผนดิน  ยุทธศาสตรกลุมภาคกลางตอนลาง  ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด  ยุทธศาสตรการพัฒนาอําเภอ  
แผนชุมชน และนโยบายในการพัฒนาของผูบริหารทองถ่ิน  เพ่ือใชเปนกรอบในการกําหนดทิศทางการพัฒนาของ
องคการบริหารสวนตําบลใหสอดคลองกับสภาพปญหา  ความตองการในการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลโดย
มุงสูสภาพการณอันพึงประสงคในอนาคตได  ซ่ึงการวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนา จึงตองอยูบนพ้ืนฐานของการ
รวบรวมและวิเคราะหขอมูลอยางรอบดานและเปนระบบ กลาวคือ การวางแผนยุทธศาสตรตองคํานึงถึง
สภาพการณท่ีตองการบรรลุ  และการเปลี่ยนแปลงทางสภาพแวดลอม ท้ังทางกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม การเมือง
และองคกร  การวางแผนยุทธศาสตรนั้นจะตองสอดคลองกับศักยภาพของทองถ่ิน  ปญหาความตองการของ
ประชาชนในทองถ่ิน  การดําเนินการตองเปนไปตามกระบวนการและข้ันตอนท่ีกําหนดไว   ดังนั้น การวางแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล  จึงมีความสําคัญและเปนประโยชนกับองคการบริหารสวนตําบล
อยางยิ่ง 
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1.1 ลักษณะของแผนยุทธศาสตรการพัฒนา  
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2548 
ใหนิยามของ “แผนยุทธศาสตรการพัฒนา ” หมายความวา แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ินท่ีกําหนดยุทธศาสตร และแนวทางการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซ่ึงแสดงถึงวิสัยทัศน 
พันธกิจ และจุดมุงหมาย เพ่ือการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
แผนการบริหารราชการแผนดิน ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด อําเภอ และแผนหมูบาน 

 ขอจํากัดในการวางแผนและการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาทองถิ่น 
อยางไรก็ตาม การจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาทองถ่ิน บางครั้งอาจประสบความลมเหลวก็ไดหรือ

อาจขาดประสิทธิภาพ ดังนั้น  เพ่ือใหการวางแผนและการจัดทํายุทธศาสตร การพัฒนาใหประสบผลสําเร็จไดมี
หลายประการ ดังนี้ 

1) ขาดขอมูลท่ีเชื่อถือได ในการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาจําเปนตองอาศัยขอมูลตาง ๆ ท่ีตรงกับ
สภาพความเปนจริงเพ่ือนํามาพิจารณา กําหนดวัตถุประสงค จุดมุงหมาย แนวทางการพัฒนา และโครงการ/กิจกรรม
ตาง ๆ ท่ีจะดําเนินงาน แตถาขณะท่ีมีการวางแผนนั้น กลุมท่ีทํางานไดขอมูลท่ีเชื่อถือไมไดอาจจะทําใหการวางแผนงาน
เกิดการผิดพลาด ฉะนั้น ขอมูลท่ัวไปหรือขอมูลพ้ืนฐานท่ีสําคัญและจําเปน นับวาเปนปจจัยสําคัญในการกําหนด
แผนงาน โครงการ/กิจกรรมเปนอยางยิ่ง 

2) การจัดทํายุทธศาสตรการพัฒนาทองถ่ิน เปนกระบวนการมองไปขางหนา ถาผูบริหารมีแนวโนมท่ีจะทํางานใน
เชิงรับมากกวาเชิงรุก จะไมสามารถทําการวางแผนและจัดทํายุทธศาสตรพัฒนาทองถ่ินท่ีดีได ผูจัดทําแผนยุทธศาสตรการ
พัฒนาตองเปนบุคคลท่ีมีความคิดริเริ่มและเปนคนท่ีมีความกระตือรือรน สามารถมองหามาตรการ การติดตามและการ
ประเมินผลแผนยุทธศาสตรการพัฒนาทองถ่ิน ไดอยางเหมาะสม เขาใจเขาถึงการดําเนินงานของแผน อยางถูกตองและเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด  
 3) การวางแผนและการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาทองถ่ิน เปนกระบวนการท่ีตองใชเวลาและ
สิ้นเปลืองคาใชจาย การวางแผนอาจจะทําใหการปฏิบัติการบางกรณีลาชาไปได แตก็เปนความจริงวาถาเราไมใชเวลา
ในการวางแผนอยางพอเพียงแลว แผนท่ีกําหนดข้ึนอาจจะเปนแผนท่ีใชไมได จึงกลาวไดวาการวางแผนเก่ียวของกับ
การใชเวลาและคาใชจายในการรวบรวมการวิเคราะห สารสนเทศและการประเมินทางเลือกตาง ๆ ดังนั้น ถาการ
จัดการไมจัดสรรงบประมาณ คาใชจายอยางเพียงพอ ในการวางแผนและการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาทองถ่ิน
ก็ยอมใชเวลาใหพอเพียง อยาคิดแตเพียงวาเสียเวลา สิ้นเปลืองงบประมาณ และผลของการจัดทําแผนยุทธศาสตรการ
พัฒนาทองถ่ินท่ีจะดี และชัดเจนนั้น ก็อาจเปนไปไมได 
 4) การดําเนินการภายในองคการบริหารสวนตําบลหรือองคการท่ีเขมงวดเกินไปในเรื่องตางๆ จะเปนอุปสรรคใน
การนําความคิดริเริ่มและแนวความคิดใหม ๆ เขามาสูองคการ ฉะนั้น ผูวางแผนหรือผูจัดทําแผนจําเปนตองมีการยืดหยุน
การดําเนินการในบางกรณีบาง ซ่ึงจะนําผลดีมาสูองคการบริหารสวนตําบลหรือองคการ 
 5) การตอตานการเปลี่ยนแปลงเปนอีกปจจัยหนึ่งท่ีเปนขอจํากัดในการวางแผน บางครั้งเหตุการณตาง ๆ 
ท่ีเกิดข้ึนในองคการบริหารสวนตําบล เปนผลกระทบอยางตอเนื่อง มาจากความผันผวนทางงบประมาณ บุคลากร
และการเมือง ฉะนั้น ผูวางแผนและจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาทองถ่ินไมสามารถรับรู ยอมรับเรื่องราวตาง ๆ 
ท่ีอาจเกิดข้ึนได  ก็อาจจะนําไปสูการตอตานจากกลุมคนและทัศนคติ เชนนี้จะสงผลตอกระบวนการจัดทําแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนาท่ีเกิดข้ึนขาดประสิทธิภาพ 
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 6) ประสิทธิภาพในการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาทองถ่ิน อาจมีขอจํากัดมาจากปจจัยภายนอกท่ี
ไมสามารถควบคุมไดเพราะปจจัยภายนอกบางอยางยากแกการทํานายและคาดการณ  เชน การเกิดสงคราม  ภัย
คุกคาม การเมือง การปกครอง การควบคุมของรัฐบาล  หรือภัยธรรมชาติตาง  ๆ ซ่ึงสิ่งเหลานี้ผูจัดทําแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนาทองถ่ิน ไมสามารถควบคุมได อาจทําใหการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรฯ ประสบ
ปญหายุงยากได 
 

 หลักการพ้ืนฐานในการวางแผนและการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาทองถิ่น  
 ประกอบดวยหลักการพ้ืนฐาน  4 ประการ คือ 

1. การวางแผนและการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาทองถ่ิน จะตองสนับสนุนเปาหมายและ
วัตถุประสงคขององคกร (Contribution to Purpose and Objectives) ในการวางแผน ผูวางแผนจะตองตระหนัก
ถึงความสําคัญวาเปาหมายของแผนทุกแผนท่ีกําหนดข้ึนนั้น  จะตองเก้ือหนุนและอํานวยความสะดวกใหเปาหมาย
และวัตถุประสงคขององคการบริหารสวนตําบลหรือองคกรใหสัมฤทธิ์ผล หลักการนี้เกิดข้ึนจากธรรมชาติขององคกร
ตาง ๆ ท่ีจัดตั้งข้ึนเพ่ือใหวัตถุประสงคของกลุมบุคคลท่ีรวมกันในองคกรบรรลุตามเปาหมายหรือประสบความสําเร็จ
ไดดวยความรวมมือ รวมใจของสมาชิกในองคกร อยางจริงใจ 

2. การวางแผนและการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาทองถ่ิน เปนข้ันตอนแรกของกระบวนการจัดการ 
(Primacy of Planning) กระบวนการจัดการ ประกอบดวย การวางแผน (Planning) การจัดองคการ (Organizing) การ
บริหารงานบุคคล (Staffing) การสั่งการ (Leading) และการควบคุม (Controlling) การวางแผนเปนงานเริ่มตนกอน
ข้ันตอนอ่ืน ท้ังนี้เพราะการวางแผนจะเปนตัวสนับสนุนใหงานดานอ่ืน ๆ ดําเนินไปดวยความสอดคลอง 

3. การวางแผนเปนหนาท่ีของผูบริหารทุกคน (Pervasiveness of Planning) การวางแผนเปนงานของ
ผูบริหารทุกระดับท่ีจะตองทํา แลวแตขอบเขตของอํานาจหนาท่ีท่ีแตกตางกัน  ท้ังนี้การวางแผนจึงมีความสําคัญ
เปนอยางยิ่ง สําหรับการตัดสินใจของผูบริหารในทุกระดับ 

4. ประสิทธิภาพของแผนงาน  (Efficiency of Plans) ในการวางแผนนั้นผูวางแผนจะตองคํานึงถึง
ประสิทธิภาพของการวางแผน  ซ่ึงสามารถพิจารณาจากการบรรลุวัตถุประสงคดวยการลงทุนอยางประหยัดและ
คุมคา เชน เวลา เงิน เครื่องมือ แรงงาน และการบริหารท่ีดีสรางความพึงพอใจใหแกสมาชิกในองคกร 

หลักการพ้ืนฐาน 4 ประการนี้ นับวามีสวนสําคัญในการปูพ้ืนฐานของความคิดในดานการวางแผนและการ
จัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิใ์หประสบความสําเร็จอยางแทจริง 

1.2 วัตถุประสงคของการจัดทําแผนพัฒนายุทธศาสตรการพัฒนา 
1) เพ่ือจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาอยางมีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองตอปญหา ความตองการของ

ประชาชนอยางแทจริง 
2) เพ่ือเปนกรอบแนวทางในการจัดทําแผนพัฒนาสามปขององคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ 
3) เพ่ือใหองคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ ์มีแผนยุทธศาสตรขององคกรและสามารถใชแผนเปนเครื่องมือ

ในการบริหารงบประมาณ ทรัพยากรตางๆ ใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 
4) เปนการเตรียมความพรอมในการจัดเตรียมโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาตาง ๆ ใหอยูในลักษณะเปนแนวทาง

พัฒนาท่ีพรอมจะบรรจุในแผนพัฒนาสามปขององคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิส์ามารถนําไปปฏิบัติไดทันทีเม่ือ
ไดรับงบประมาณ  
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5) เพ่ือใหทราบถึงลักษณะของแผน วัตถุประสงค ข้ันตอนในการดําเนินการและประโยชนของการ
จัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา   

6) เพ่ือนํามาซ่ึงการวิเคราะหศักยภาพการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ 
7) เพ่ือใหทราบถึงวิสัยทัศน ภารกิจ วัตถุประสงคและเปาหมาย ทิศทางการพัฒนาของ องคการบริหาร

สวนตําบลมหาสวัสดิ์ในอนาคต  
8) เพ่ือใหทราบถึงยุทธศาสตรในการพัฒนาวามียุทธศาสตรใดบาง เพ่ือนํามาจัดทําแนวทางการพัฒนาใหมี

ความเชื่อมโยง และสอดคลองกันระหวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนการบริหารราชการแผนดิน 
ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนาอําเภอ และแผนหมูบาน 

9) เพ่ือใหทราบถึงแนวทางและกลไกในการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร
การพัฒนา อันจะเปนประโยชนตอการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาในชวงตอ  ๆ ไปและเปนการสรางแนว
ทางการมีสวนรวมในทองถ่ิน 

 

1.3 ข้ันตอนในการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 

หมวด 3 ขอ 16 การจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาใหดําเนินการตามระเบียบนี้ โดยมีข้ันตอนดําเนินการ 
ดังนี้ 

1. คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินจัดประชุมประชาคมทองถ่ิน สวนราชการและรัฐวิสาหกิจท่ีเก่ียวของ 
เพ่ือแจงแนวทางการพัฒนาทองถ่ิน รับทราบปญหา ความตองการ ประเด็นการพัฒนา และประเด็นท่ีเก่ียวของ
ตลอดจนความชวยเหลือทางวิชาการ และแนวทางปฏิบัติท่ีเหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ี เพ่ือนํามากําหนดแนว
ทางการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา โดยใหนําขอมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาจากหนวยงานตางๆ และขอมูลใน
แผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาทองถ่ิน 

(1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน รวบรวมแนวทางและขอมูล นํามา
วิเคราะหเพ่ือจัดทํารางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาแลวเสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน 

(2) คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินพิจารณารางแผนยุทธศาสตรการพัฒนา ทองถ่ิน เพ่ือเสนอ
ผูบริหารทองถ่ิน 

(3) ผูบริหารทองถ่ินพิจารณาอนุมัติรางแผนยุทธศาสตรการพัฒนา ทองถ่ิน  และประกาศใชแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนาทองถ่ิน 

สําหรับองคการบริหารสวนตําบลใหผูบริหารทองถ่ินเสนอรางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาตอสภา
องคการบริหารสวนตําบลเพ่ือใหความเห็นชอบกอน แลวผูบริหารฯจึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใชแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนาตอไป 

 
 
 
 
 
 



 
หนา  | 5 

 

          แผนยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลสวนตําบลมหาสวัสดิ์ พ.ศ.๒๕๕8-๒๕๖2  เปลี่ยนแปลง  (ฉบับท่ี ๒)  
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
1.4  ประโยชนของการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 
  การวางแผนและการจัดทําแผนยุทธศาสตรท่ีดียอมสงผลใหเกิดประโยชนดังตอไปนี้ 

1) บรรลุจุดมุงหมาย (Attention of Objectives) การวางแผนและการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
ทองถ่ิน ทุกครั้งจะมีจุดหมายปลายทางเพ่ือใหองคการบริหารสวนตําบลหรือองคการบรรลุจุดมุงหมายท่ีกําหนด เปน
งานข้ันแรกของการวางแผน ถาจุดมุงหมายท่ีกําหนดมีความชัดเจนจะทําใหการบริหารแผนมีทิศทางมุงตรงไปยัง
จุดมุงหมายท่ีกําหนดไวไดอยางสะดวกและเกิดผลดี 

2) ประหยัด (Economical Operation) การจัดทํายุทธศาสตรการพัฒนาทองถ่ินเปนการใชสติปญญา
เพ่ือคิดวิธีการให องคการบริหารสวนตําบล สามารถบรรลุถึงวัตถุประสงคท่ีคาดการณไว ทําใหเกิดประสิทธิภาพ   
มีการประสานงานและรวมกิจกรรมท่ีดําเนินมีความตอเนื่อง กอใหเกิดความเปนระบบ ทําใหการใชประโยชนจาก
ทรัพยากรตาง ๆ เกิดความคุมคา นับวาเปนการลดตนทุนท่ีดี กอใหเกิดการใชงบประมาณอยางคุมคา 

3) ลดความไมแนนอน (Reduction of Uncertainty) การจัดทําแผนยุทธศาสตรพัฒนาทองถ่ินชวยลดความ
ไมแนนอนในอนาคต เพราะการวางแผนยุทธศาสตร เปนงานท่ีเก่ียวของกับการคาดการณลวงหนาเหตุการณในอนาคต
การจัดทําแผนยุทธศาสตรท่ีมีประสิทธิภาพ เปนผลมาจากการวิเคราะหพ้ืนฐานของขอเท็จจริงท่ีปรากฏข้ึน แลวทําการ
คาดคะเนวิเคราะหเหตุการณในอนาคต และหาแนวทางพิจารณาปองกันเหตุการณไมแนนอนท่ีจะเกิดข้ึนไวแลว 

4) เปนเกณฑในการควบคุม (Basis of control) การจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาทองถ่ินชวยให
ผูบริหารไดกําหนดหนาท่ีการควบคุมข้ึน ท้ังนี้ การวางแผนและการควบคุมเปนสิ่งท่ีแยกกันไมออกเปนกิจกรรรมท่ี
ดําเนินการควบคูกัน อาศัยซ่ึงกันและกัน คือ ถาไมมีการวางแผนก็ไมสามารถมีการควบคุม กลาวไดวาแผนยุทธศาสตร
การพัฒนา สามารถกําหนดจุดมุงหมายและมาตรฐานการปฏิบัติงานในหนาท่ีการควบคุม 
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5) สงเสริมใหเกิดนวัตกรรมและการสรางสรรค (Encourages innovation and Creativity) การจัดทําแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนาทองถ่ิน เปนพ้ืนฐานในดานการตัดสินใจ และเปนสิ่งท่ีชวยใหเกิดแนวความคิดใหม ๆ (นวัตกรรม) 
และความคิดสรางสรรค ท้ังนี้ เนื่องจากขณะท่ีฝายบริหารจัดการ มีการวางแผนกัน เปนการระดมความรู สติปญญาของ
คณะผูทํางาน ใหเกิดความคิดใหม ๆ และความคิดสรางสรรค นํามาใชประโยชน และยังเปนการสรางทัศนคติการมอง
อนาคตระหวางคณะผูบริหาร ขาราชการและพนักงาน ในการรวมพัฒนาทองถ่ิน 

6) พัฒนาแรงจูงใจ (Improves Motivation) การจัดทําแผนยุทธศาสตรท่ีดีจะเปนการบงชี้ใหเห็นถึงความ
รวมแรงรวมใจในการทํางานของคณะผูบริหาร และยังเปนการสรางแรงจูงใจใหเกิดข้ึนการพัฒนาแรงจูงใจเปนเครื่องมือ
ท่ีดีสําหรับผูบริหารในอนาคต 

7) พัฒนาการแขงขัน (Improves Competitive Strength) การจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาทองถ่ินท่ีมี
ประสิทธิภาพ ทําใหองคกรมีการแขงขันกันมากกวาองคกรท่ีไมมีการวางแผน หรือมีการวางแผนท่ีขาดประสิทธิภาพ 
ท้ังนี้เพราะการวางแผนจะเก่ียวของกับการขยายขอบขายการทํางาน เปลี่ยนแปลงวิธีการทํางาน ปรับปรุงสิ่งตาง ๆ ให
ทันตอการเปลี่ยนแปลงท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต 

8) ทําใหเกิดการประสานงานท่ีดี  (Better Coordination) การจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
ทองถ่ินไดสรางความม่ันใจในเรื่องเอกภาพท่ีจะบรรลุจุดมุงหมายขององคกร  ทําใหโครงการ/กิจกรรมตางๆ  ท่ีจัด
วางไว มุงไปสูจุดมุงหมายเดียวกันขององคกร  
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บทที่ 2 

สภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐาน 
2.๑ ขอมูลทั่วไปขององคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์  

 ประวัติความเปนมา 
ตําบลมหาสวัสดิ์ สมัยกอนจะมีการปกครองโดยมีกํานันเปนผูปกครองในระดับตําบลและยังไมมีการแบง

เขตท่ีแนนอน กํานันท่ีไดรับการคัดเลือกมาจากบุคคลท่ีเปนคนดีและชาวบานใหความเคารพยกยองนับถือ ซ่ึงกํานัน
คนแรกของตําบลมหาสวัสดิ์ คือ กํานันแดง  (ขุนมหาสวัสดิ์) ซ่ึงอยูในสมัยรัชกาลท่ี 5 กํานันคนตอมาคือ กํานันขาว 
ไทยนิยม ซ่ึงเปนบุตรชายของกํานันแดงไดรับตําแหนงแทนหลังจากท่ีกํานันแดงเสียชีวิตลง ไดมีการคัดเลือกกํานัน
ขาวเปนกํานันแทนตําแหนงวาง ตอมากํานันขาวเสียชีวิตก็คัดเลือกกํานันเขียว ไทยนิยม บุตรของกํานันขาวข้ึนดํารง
ตําแหนงกํานันตําบลมหาสวัสดิ ์ ชวงกํานันเขียวดํารงตําแหนงไดมีการกําหนดเกณฑการเกษียณเม่ืออายุครบ 60 ป 
และในสมัยกํานันเขียวไดมีการแบงการปกครองของหมูบานออกเปน 4 หมูบาน อยูในเขตการปกครองของอําเภอ
นครชัยศรี และไดมีการเลือกตั้งผูใหญบานข้ึนมาปกครองหมูบาน ในแตละหมู และไดมีการคัดเลือกกํานันจาก
ผูใหญบานท้ัง 4 หมูบาน  โดยการยกมือ   ซ่ึงสมัยนั้นไดมีนายอําเภอเปน สักขีพยานในการคัดเลือก   ปรากฏวา  
นายยนต  สุดใจ ไดรับการคัดเลือกเปนกํานันตําบลมหาสวัสดิ์ และในสมัยกํานันยนต  สุดใจ ไดมีการริเริ่มตัดถนน
เขาหมูบานเพ่ือใหมีการคมนาคมสะดวกข้ึน หลังจากกํานันยนต  สุดใจ เกษียณแลวไดมีการคัดเลือกกํานันข้ึนใหม 
และเปนกํานันคนสุดทายท่ีจะดํารงตําแหนงกํานันในอายุ 60 ป เพราะไดเปลี่ยนแปลงการคัดเลือกกํานันเปนการ
ดํารงตําแหนงไดครั้งละ 4 ป และกํานันคนปจจุบันคือ นายมานพ  ทรัพยแสนด ี

ในป พ.ศ. 2539 ไดมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองรูปแบบใหมเปนการกระจายอํานาจลงสูทองถ่ิน 
ตําบลมหาสวัสดิ์ไดรับการยกฐานะเปนสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  ตามพระราชบัญญัติสภาตําบล
และองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 เม่ือวันท่ี 31 มีนาคม 2539 ไดมีการจัดการเลือกตั้งตัวแทนเขามา
เปนสมาชิกสภา องคการบริหารสวนตําบล   หมูบานละ  2  คนและผูท่ีไดรับเลือกเขามาก็มาคัดเลือกประธาน
กรรมการบริหาร เพ่ือบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบล ตอมาไดเปลี่ยนแปลงกฎหมาย ระเบียบการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกองคการบริหารสวนตําบล  มีวาระการดํารงตําแหนง 4 ป ซ่ึงนายกองคการบริหาร
สวนตําบลมหาสวัสดิ์คนปจจุบัน ไดแก  นายสุเทพ  เพ็งนาเรนทร  
 

 สภาพท่ัวไป 
 1) ท่ีตั้งและอาณาเขต 

ท่ีตั้ง องคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ ไดรับการยกฐานะจากสภาตําบลและองคการการบริหาร
สวนตําบล  ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 เม่ือวันท่ี 31 มีนาคม 
2539 ตั้งอยูทางทิศเหนือของท่ีวาการอําเภอพุทธมณฑล  มีระยะหางจากท่ีวาการอําเภอพุทธมณฑล ประมาณ   
6  กิโลเมตร โดยมีอาณาเขตติดตอดังนี้ 
 ทิศเหนือ : ติดตอกับตําบลลานตากฟา อําเภอนครชัยศรี  จังหวัดนครปฐม 

    และตําบลคลองโยง  อําเภอพุทธมณฑล  จังหวัดนครปฐม  
 ทิศใต  : ติดตอกับตําบลหอมเกร็ด  อําเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม 

และตําบลทรงคนอง  อําเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม  
 ทิศตะวันออก : ติดตอกับตําบลศาลายา  อําเภอพุทธมณฑล  จังหวัดนครปฐม 
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 ทิศตะวันตก : ติดตอกับตําบลง้ิวราย  อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 
   และตําบลลานตากฟา  อําเภอนครชัยศรี  จังหวัดนครปฐม  
 

2) เนื้อท่ี  มีพ้ืนท่ีท้ังหมด  12.97 ตารางกิโลเมตร หรือคิดเปน 8,106  ไร 
 

3) แผนท่ีตั้งและอาณาเขตตําบลมหาสวัสดิ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1  แสดงแผนท่ีท่ีตั้งและอาณาเขตตําบลมหาสวัสดิ์ 
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 สภาพภูมิประเทศ 
 สภาพภูมิประเทศขององคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์  มีภูมิประเทศเปนท่ีราบลุม  มีคลองธรรมชาติ
และคลองสงน้ําไหลผานหลายสาย มีผลทําใหพ้ืนท่ีขององคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์  เปนพ้ืนท่ีอุดมสมบูรณ
เหมาะแกการเพาะปลูกทําการเกษตรเปนอยางยิ่ง 
 

 สภาพภูมิอากาศ 
 สภาพภูมิอากาศโดยท่ัวไปอยูภายใตอิทธิพลของลมมรสุม มีฝนตกชุกในฤดูฝน ในฤดูหนาวอากาศไม
หนาวจัด สวนในฤดูรอนอากาศคอนขางรอน จากสถิติของสถานีอุตุนิยมวิทยานครปฐมในป พ.ศ. ๒๕๕๖ มีฝนตก
ประมาณ ๑๐๙ วัน ปริมาณน้ําฝนวัดได ๙๕๗.๔ มิลลิเมตร โดยฤดูรอนจะเริ่มตั้งแตกลางเดือนกุมภาพันธ ถึง 
กลางเดือนพฤษภาคม อุณหภูมิสูงท่ีสุด ๔๐.๑ องศาเซลเซียส สวนฤดูหนาวจะเริ่มตั้งแตกลางเดือนตุลาคม ถึง 
กลางเดือนกุมภาพันธ โดยจะมีอากาศหนาวเย็นเปนชวง ๆ มีอุณหภูมิต่ําท่ีสุด ๑๒ องศาเซลเซียส 
 อุณหภูมิ  จังหวัดนครปฐมมีอุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ ๒๗.๙ องศาเซลเซียส อุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุด ๓๓.๔ 
องศาเซลเซียส อุณหภูมิเฉลี่ยต่ําสุด ๒๒.๓ องศาเซลเซียส 

 ฤดูรอน  อากาศจะรอนและแหง เริ่มตั้งแตกลางเดือนกุมภาพันธถึงกลางเดือน
พฤษภาคม อุณหภูมิสูงสุดจะอยูในชวงเดือนเมษายนถึงตนเดือนพฤษภาคม 

 ฤดูฝน จะเริ่มกลางเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม จะมีฝนตกท้ิงชวงในระยะเดือน
มิถุนายนถึงกลางเดือนกรกฎาคม ซ่ึงในระยะเดือนท่ีฝนท้ิงชวงนี้ จะยังคงมีฝนตก แต
ปริมาณของน้ําฝนอาจไมเพียงพอตอการเกษตร 

 ฤดูหนาว   อากาศเย็นและมีหมอกในตอนเชา เริ่มตั้งแตกลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือน
กุมภาพันธ โดยจะมีมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนและมองโกเลียแผลงมาเปนชวง ๆ ทํา
ใหอากาศของจังหวัดหนาวเย็นเปนระยะ ๆ ชวงท่ีอากาศหนาวท่ีสุดอยูระหวางเดือน
ธันวาคมถึงตนเดือนมกราคม 

 

 สภาพการเมืองการปกครอง         
องคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ มีพ้ืนท่ีรับผิดชอบ จํานวน 4 หมูบาน   
หมูท่ี  ๑  บานศาลานกกระจอก  ประกอบดวย 

๑. นายมานพ  ทรัพยแสนดี ตําแหนง  กํานันตําบลมหาสวัสดิ์    
  ๒. นายสุชาติ   อวมนาทุง  ตําแหนง   สารวัตรกํานัน     
 ๓. นายสุเทพ   โชคนาคะวโร ตําแหนง  สารวัตรกํานัน   
 ๔. นายอินภา    นาคนาเกร็ด ตําแหนง  ผูชวย ผูใหญบาน 

๕. นางสาวดวงกมล  งวดเฮ็งเส็ง ตําแหนง  ผูชวย ผูใหญบาน 
หมูท่ี  ๒  บานคลองมหาสวัสดิ์   ประกอบดวย 

๑. นายมนตรี    แกวไทรทวม ตําแหนง  ผูใหญบาน   
๒. นายชาลี      ฤทธิ์คํารพ ตําแหนง  ผูชวย ผูใหญบาน   
๓. นายสมชาย  ทองสีเขม  ตําแหนง  ผูชวย ผูใหญบาน   
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หมูท่ี  ๓  บานศาลาดิน    ประกอบดวย 
๑. นางอาภรณ   ชอยประเสริฐ ตําแหนง  ผูใหญบาน   

  ๒. นางจรัญ    กลิ่นแพทยกิจ ตําแหนง  ผูชวย ผูใหญบาน   
 ๓. นายอัครเดช  อภิรักษวัฒนา ตําแหนง  ผูชวย ผูใหญบาน   

หมูท่ี  ๔  บานคลองโยง   ประกอบดวย     
  ๑. นายสมบูรณ   สวัสดีมี  ตําแหนง  ผูใหญบาน 

๒. นายนิมิต   สวัสดิ์ตาล   ตําแหนง  ผูชวย ผูใหญบาน   
๓. นายสุชิน    สวัสดี   ตําแหนง  ผูชวยผูใหญบาน 

 

 ประชากร    
ประชากรจํานวนท้ังสิ้น  8,967  คน  ความหนาแนนของประชากรเฉลี่ยตอพ้ืนท่ี ประมาณ  691.36 

คน/ตารางกิโลเมตร  ประกอบดวย 
 

ตารางท่ี  1  แสดงจํานวนประชากรของตําบลมหาสวัสดิ์ตามทะเบียนราษฎร 
 

หมูท่ี หมูบาน 
จํานวนประชากร จํานวน

ครัวเรือน ชาย หญิง รวม 
1 ศาลานกกระจอก 1,118 1,230 2,348 932 
2 คลองมหาสวัสดิ์ 406 463 869 220 
3 ศาลาดิน 718 922 1,640 921 
4 คลองโยง 1,917 2,193 4,110 1,845 

รวมท้ังส้ิน 4,159 4,808 8,967 3,918 
 

ขอมูล :  สํานักทะเบียนอําเภอพุทธมณฑล (ณ  เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘) 
 

 สภาพทางเศรษฐกิจ 
 1)  การประกอบอาชีพ 
  ประชากรสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรเปนหลัก ไดแก การทํานา รองลงมา คือ รับจาง คาขาย 
รับราชการ อาชีพถัดมาเปนการประกอบอาชีพการทําสวน ไดแก สวนผลไม (มะมวง มะพราว กลวย มะนาว  
มะละกอ) สวนผัก สวนกลวยไม นาบัว และไมดอกไมประดับ บางสวนประกอบอาชีพเลี้ยงสัตว ไดแก การเลี้ยง
ปลา 
 2) หนวยธุรกิจในเขตองคการบริหารสวนตําบล 

1. รานขายของชํา     ๓๐  แหง 
2. ปมแกส        ๑ แหง 
3. รานเสริมสวย      ๙ แหง  
๔. อ่ืน ๆ เชน โรงหลอพระ, โรงน้ําดื่ม, รานอาหาร ฯลฯ    ๖๙   แหง
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3)  รายได 
 เนื่องจากสภาพภูมิประเทศเปนท่ีราบ เหมาะแกการทําการเกษตรกรรม ดังนั้น  รายไดสวนใหญของคนในตําบลจึงมาจากการเกษตรกรรม รายไดเฉลี่ยตอปของ
ประชากร ดังนี้ 
 
 

ตารางท่ี 3 รายไดเฉล่ียตอปของประชากร ตาม จปฐ. ป 255๗ 
 

หมูท่ี พ้ืนท่ี 
จํานวน

ครัวเรือน 
จํานวน

คน 

แหลงรายไดครัวเรือนเฉล่ีย (บาท/ป) รายได
ครัวเรือนรวม
เฉล่ีย (บาท/ป) 

รายไดบุคคลรวม
เฉล่ีย(บาท/ป) อาชีพหลัก อาชีพรอง รายไดอ่ืน 

ปลูกเล้ียงหา
เอง 

หมูท่ี ๑ บานศาลานกกระจอก 111 477 409,279 721 1,225 180 411,405 95,736 
หมูท่ี ๒ บานคลองมหาสวัสดิ์ 80 297 302,675 19,100 10,963 16,350 349,088 94,030 
หมูท่ี ๓ บานศาลาดิน 178 602 296,722 26,567 6,835 2,494 332,617 98,349 
หมูท่ี ๔ บานคลองโยง 72 252 355,139 10,181 583 - 365,903 104,544 
 รวมทุกพ้ืนท่ี 441 1,628 335,670 16,032 5,151 4,018 360,870 97,754 
 
แหลงขอมูล : ขอมูลความจําเปนพ้ืนฐาน ระดับตําบล ป 255๗ 
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4)  รายจาย 
 
 ตารางท่ี 4 รายจายเฉล่ียตอปของประชากร ตาม จปฐ. ป 255๗ 
 

หมูท่ี พ้ืนท่ี 
จํานวน

ครัวเรือน 
จํานวน

คน 

แหลงรายจายครัวเรือนเฉล่ีย (บาท/ป) 
รายจาย

ครัวเรือนรวม
เฉล่ีย(บาท/ป) 

รายจายบุคคล
รวมเฉล่ีย(บาท/

ป) 
ตนทุนการ

ผลิต 

อุปโภค
บริโภคท่ี
จําเปน 

อุปโภค
บริโภคท่ีไม

จําเปน 
ชําระหนี้ส้ิน 

หมูท่ี ๑ บานศาลานกกระจอก 111 477 31,306 255,333 7,667 901 295,207 68,696 
หมูท่ี ๒ บานคลองมหาสวัสดิ์ 80 297 77,025 116,418 26,938 25,138 245,518 66,133 
หมูท่ี ๓ บานศาลาดิน 178 602 36,361 158,589 34,365 14,365 243,679 72,051 
หมูท่ี ๔ บานคลองโยง 72 252 17,708 190,347 68,611 10,889 287,556 82,159 
 รวมทุกพ้ืนท่ี 441 1,628 39,420 180,474 31,889 12,363 264,146 71,553 
 
แหลงขอมูล : ขอมูลความจําเปนพ้ืนฐาน ระดับตําบล ป 255๗ 
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 สภาพทางสังคม 
 1)  การศึกษา 
  ก . โรงเรียนระดับปฐมวัย จํานวน ๒  แหง ดังนี ้
 (1)  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ หมูท่ี   1 
 (2)  โรงเรียนอนุบาลพรละมัย  (เอกชน)   หมูท่ี   ๓ 
  ข . โรงเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนตน จํานวน ๒ แหง ดังนี้ 
 (1)  โรงเรียนบานคลองมหาสวัสดิ์    หมูท่ี    1 
 (๒)  โรงเรียนบานคลองโยง (ขยายโอกาสมัธยมศึกษาตอนตน) หมูท่ี   ๔  
 ค. โรงเรียนระดับอาชีวศึกษา จํานวน  ๑  แหง  ดังนี้  
  (๑)  โรงเรียนสุขภาพเชตะวัน (เอกชน)    หมูท่ี  ๑  
 ง. ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศ  ั�ย จํานวน ๑ แหง ดังนี้ 
  (๑) ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตําบลมหาสวัสดิ์ หมูท่ี ๑  
     
ตารางท่ี 5  แสดงจํานวนนักเรียนของโรงเรียนในความรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลมหา
สวัสดิ ์
 

กอน

เกณฑ
อ.1 อ.2 ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3

1 ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.มหาสวัสดิ์ 32 - - - - - - - - - - - 32

2 โรงเรียนบานคลองมหาสวัสดิ์ - 6 10 8 7 11 13 15 10 - - - 80

๓ โรงเรียนบานคลองโยง - 15 12 22 26 24 18 30 33 22 13 19 234

32 21 22 30 33 35 31 45 43 22 13 19 346รวม

รวม
ลําดับ

ที่
ชื่อโรงเรียน

จํานวนนักเรียน  (คน)

แหลงขอมูล : สถานศึกษาในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบ ณ  เดือน มิถุนายน ๒๕๕๘ 
 

2)  แหลงความรูของชุมชน 
1) การจัดเวทีชาวบาน / ผูนําชุมชน 
2) การฝกอบรม / การศึกษาดูงาน ซ่ึงหนวยงานของรัฐ/ เอกชน จัดข้ึน 
3) การเรียนรูจากกลุมอาชีพ / กลุมเครือขายอาชีพ 
4) หอกระจายขาวประจําหมูบาน 
5) รายการวิทยุ / โทรทัศน 
6) เอกสาร / สิ่งพิมพตางๆ ท่ีทางหนวยงานของรัฐ / เอกชนสงใหหมูบาน 

 

  ๓)  สาธารณสุข 
 ช่ือหนวยงาน :  โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลมหาสวัสดิ์    
 - ตั้งอยู เลขท่ี  ๖๔/๑ หมูท่ี ๔ ตําบลมหาสวัสดิ์ อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม  

ผูใชบริการเฉลี่ยประมาณ 30 คน/วัน  
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 - วิสัยทัศน 
   เปนโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลแหงความรักและความอบอุน  รักสุขภาพ  รัก รพ.สต. รักชุมชน 
 -  พันธกิจ 
   ๑. ใหบริการสาธารณสุขเชิงรุก ท้ังในดานการสงเสริมสุขภาพ การควบคุมและปองกันโรค การ

รักษาพยาบาล การฟนฟูสภาพและการคุมครองผูบริโภคดานสาธารณสุข อยางมีประสิทธิภาพ 
   ๒. บริหารจัดการทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ โดยมุงเนนผลลัพธ การดําเนินงาน 
   ๓. สรางหลักประกันสุขภาพใหกับประชาชนอยางท่ัวถึง 
   ๔. สนับสนุนใหประชาชน และทุกภาคสวน มีสวนรวมในการจัดระบบบริการสุขภาพ 
 - เปาประสงค  

  ๑. ประชาชนไดรับการดูแลโรคท่ีเปนปญหาของตําบลมหาสวัสดิ์ 
  ๒. ประชาชนกลุมเปาหมายไดรับภูมิคุมกันดานการดูแลสุขภาพ 
  ๓. ประชาชนไดรับบริการท่ีไดมาตรฐานและเขาถึงบริการสุขภาพดวยความม่ันใจ 
  ๔. สถานบริการสุขภาพมีคุณภาพและมาตรฐาน 
  ๕. ประชาชนมีพฤติกรรมในการบริโภคอาหารท่ีถูกตอง 
  ๖. สถานประกอบการดานอาหารมีคุณภาพและไดมาตรฐาน 
  ๗. ระบบการจัดการสุขภาพชุมชนเขมแข็ง 
  ๘. ประชาชนอยูอาศัยในสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการมีสุขภาพดี 
  ๙. ระบบบริหารจัดการยุทธศาสตรการสาธารณสุขทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูง 
  ๑๐. ระบบการเงินการคลังท่ีมีประสิทธิภาพ 
  ๑๑. องคกรและบุคลากรการสาธารณสุขมีประสิทธิภาพและคุณภาพ 

 - บุคลากรโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลมหาสวัสดิ์ 
   ขาราชการ 
   ๑. นางราตรี   ภูศรี  ตําแหนง นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ (ผอ.รพ.สต.)  
   ๒. นางสมยงค ทุงสาร ตําแหนง พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ  
   ๓. นายวิกรม   รุจยากรกุล   ตําแหนง นักวิชากาสาธารณสุขปฏิบัติการ  
   ๔. นางอลิสา   ปรีชา ตําแหนง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ (ชวยราชการ)  
   พนักงานกระทรวงสาธารณสุข 
   ๑. นางสาวกิตติยาภรณ  ซาวหลา ตําแหนง  เจาพนักงานสาธารณสุข  
   ๒. นางสาวสุธิษา เท่ียงนาดอน ตําแหนง   พนักงานชวยเหลือการพยาบาล  
   ๓. นางสาวปาริชาต  เท่ียงสมพงษ ตําแหนง   พนักงานชวยเหลือการพยาบาล  
   ลูกจางช่ัวคราว 
   ๑. นางจินตณัฎฐา  วองไวชัยเจริญ ตําแหนง  พยาบาลวิชาชีพ  
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 ตารางท่ี 6 แสดงบุคลากรของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลมหาสวัสดิ์ 
 

สาขาวิชาชีพ 
จํานวน (คน) สัดสวน : ประชากร 

ประจํา หมุนเวียน ท่ีปรึกษา สอ. เกณฑ 

แพทย - - ๑ ๑ : ๙,๕๙๘ ๑:๑๐,๐๐๐ 
ทันตแพทย/ทันตาภิบาล - ๑ ๑ ๑ : ๔,๗๙๙ ๑:๒๐,๐๐๐/๑:๑๐,๐๐๐ 
เภสัชกร - - ๑ ๑ : ๙,๕๙๘ ๑:๑๒,๐๐๐ 
พยาบาลวิชาชีพ ๒ - ๑ ๑ : ๓,๑๙๙ ๑:๕,๐๐๐ 
เจาหนาท่ีสาธารณสุข/พยาบาลเทคนิค ๔ - - ๑ : ๒,๓๙๙ ๑:๑,๒๕๐ 

 

หมายเหตุ :  ขอมูล  ณ  วันท่ี ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗ 
 

- แพทยประจําตําบล คือ นางสาววิชยา   อุบลจินดา 
- ประธาน อสม. ระดับตําบล คือ นางสังวาล ดวงสรอยทอง  
  อาสาสมัครสาธารณสุขตําบลมหาสวัสดิ์ (อสม.) จํานวน ๘5 คน ไดแก 
  หมูท่ี ๑   จํานวน  ๒๑   คน 
  หมูท่ี ๒   จํานวน  ๑๘   คน 
  หมูท่ี ๓   จํานวน  ๒๒   คน 
  หมูท่ี ๔   จํานวน  ๒๔   คน 
- กองทุนระบบหลักประกันสุขภาพตําบลมหาสวัสดิ์   จํานวน  ๑  แหง 

        โครงการท่ีไดรับงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับทองถ่ินตําบลมหา
สวัสดิ์ ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๗ 
 
ตารางท่ี ๗ กองทุน สปสช. ขององคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์  ประจําปงบประมาณ 255๗ 

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
การ

อนุมัติ 
การดําเนินงาน 

1. โครงการณรงค ควบคุมและปองกันมะเร็งในสตรี
ตําบลมหาสวัสดิ์ 

14,๔00.-    อนุมัติ  ดําเนินการแลว 

๒. โครงการสงเสริมทันตสุขภาพตําบลมหาสวัสดิ์ 
ปงบประมาณ ๒๕๕๗   

๑๐,๓๐๐.-    อนุมัติ  ดําเนินการแลว 

๓. โครงการทีมงานแบบอยาง สรางสุขภาพตําบลมหา
สวัสดิ ์

23,850.-    อนุมัติ  ดําเนินการแลว 

๔. โครงการพัฒนาศักยภาพในการดูแลตนเองของ
ผูปวยชมรมเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง 

25,000.-    อนุมัติ  ดําเนินการแลว  

๕. นวัตกรรมสุขภาพทางเลือก เรื่อง ถุงขาวคลายปวด  6,775.-    อนุมัติ  ดําเนินการแลว 
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โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
การ

อนุมัติ 
การดําเนินงาน 

๖. โครงการพลังผูสูงอายุ มุงสูสุขภาพดี 127,200.-   อนุมัติ  ดําเนินการแลว 

๗. โครงการสรางกําลังกาย เสริมกําลังใจ ไปกับ
จักรยาน 

๒๖,700.- อนุมัติ  ดําเนินการแลว 

๘. โครงการชาวมหาสวัสดิ์ยุคใหม ใสใจสุขภาพ ตรวจ
คัดกรองโรคเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง ป ๒๕๕๗ 

33,100.- อนุมัติ  ดําเนินการแลว 

๙. โครงการสุขภาพดี วิถีคนมหาสวัสดิ์ 47,๗๐๐.- อนุมัติ  ดําเนินการแลว 

๑๐. โครงการบานนาอยู ชุมชนรวมใจ ตานภัยโรค
ไขเลือดออก ปงบประมาณ ๒๕๕๗ 

47,450.- อนุมัติ  ดําเนินการแลว 

๑๑. โครงการสํารวจความเสี่ยงจากการใชสารเคมี
กําจัดศัตรูพืชของเกษตรกรตําบลมหาสวัสดิ์ 
ปงบประมาณ ๒๕๕๗ 

17,400.- อนุมัติ  ดําเนินการแลว 

๑๒. โครงการสงเสริมสุขภาพในศูนย ๓ วัย 24,000.- อนุมัติ  ดําเนินการแลว 
 
 

รวมเปนเงิน 
 

403,875.-   
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ตารางท่ี ๘ จํานวนและรอยละของผูปวยนอก  จําแนกตามสาเหตุการปวย  ๒๑  กลุมโรค  ๑๐  อันดับแรก  
   ตําบลมหาสวัสดิ์  ป พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๗  
 

ลําดั
บท่ี 

ประเภทกลุมโรค 
ป พ.ศ. 255๕ ป พ.ศ. 255๖ ป พ.ศ. 255๗ 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 
1 โรคระบบหายใจ 1,286 26.01 1,238 23.56 349 27.74 
2 โรคระบบไหลเวียนเลือด 1,052 21.28 1,218 23.18 270 21.46 
3 อาการ, อาการแสดงและสิ่งผิดปกติ

ท่ีพบไดจากการตรวจทางคลินิกและ
ทางหองปฏิบัติการท่ีไมสามารถ
จําแนกโรคในกลุมอ่ืนได 

536 10.84 504 9.59 141 11.21 

4 โรคระบบยอย รวมโรคในชองปาก 490 9.91 538 10.24 136 10.81 
5 โรคระบบกลามเนื้อ รวมโครงราง

และเนื้อยึดเสริม 
441 8.92 334 6.36 51 4.05 

๖ โรคผิวหนังและเนื้อเยื่อใตผิวหนัง 253 5.12 322 6.13 74 5.88 
๗ สาเหตุจากภายนอกอ่ืน ๆ ท่ีทําให

ปวยหรือตาย 
188 3.80 290 5.52 30 2.38 

๘ โรคเก่ียวกับตอไรทอโภชนาการและเม
บอลิสัม 

170 3.44 275 5.23 68 5.41 

๙ โรคตารวมสวนประกอบของตา 142 2.87 135 2.57 37 2.94 
๑๐ โรคติดเชื้อและปรสิต 117 2.37 - - 40 3.18 
๑๑ โรคระบบประสาท - - 113 2.15 - - 

รวมผูปวยตลอดป 4,944 - 5,255 - 1,258 - 
 

ท่ีมา : รายงานผูปวยนอกตามกลุมสาเหตุ ๒๑ กลุมโรค (รง.๕๐๔) ขอมูล  ณ  เดือนมีนาคม ๒๕๕๗ 
   

 - รางวัลตาง ๆ ท่ีไดรับ  
   1. รางวัลศูนยสุขภาพชุมชนดีเดนระดับอําเภอพุทธมณฑล ป ๒๕๕๑ 
   ๒. รางวัลดําเนินงานสุขภาพจิตดีเดนระดับอําเภอพุทธมณฑล ป ๒๕๕๓  
   ๓. รางวัลชมเชยการดําเนินงานสุขภาพจิตระดับจังหวัดนครปฐม ป ๒๕๕๓  
   ๔. รางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ีสองการประกวดสถานีอนามัยดีเดนจังหวัดนครปฐม ป ๒๕๕๓ 
   ๕. รางวัลหมูบานตนแบบในการปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออก ป ๒๕๕๓ 
   ๖. รางวัล อสม.ดีเดน ระดับเขต สาขาสุขภาพจิตในชุมชน ป ๒๕๕๔ (นางสังวาลย ดวงสรอยทอง 

ประธาน อสม. ตําบลมหาสวัสดิ์) 
   ๗. รางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ีสอง การประกวด รพ.สต.ยอดเยี่ยม จังหวัดนครปฐม ป ๒๕๕๔ 
   ๘. รางวัล อสม. ดีเดนระดับจังหวัด สาขาการจัดการสุขภาพชุมชน ป ๒๕๕๕  (นางอาภรณ 

ชอยประเสริฐ) 
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   ๙. รางวัล อสม. ดีเดนระดับจังหวัด สาขาการคุมครองผูบริโภคดานสุขภาพ ป ๒๕๕๖  
(นายสุรเดช  สงเจริญทรัพย) 
   ๑๐. รางวัล รพ.สต. ตนแบบในการดําเนินงาน ยุทธศาสตรสุขภาพดีวิถีคนนครปฐม ป ๒๕๕๖  
   ๑๑. รางวัล อสม. ดีเดนระดับจังหวัด สาขาการคุมครองผูบริโภคดานสุขภาพ ป ๒๕๕๗ 
(นางสาววาสนา  ฉลาดลน) 
   ๑๒. รางวัล อสม. ดีเดนระดับจังหวัด สาขาการจัดการสุขภาพชุมชน ป ๒๕๕๗ (นางสาวสุธิษา  
เท่ียงนาดอน) 

   

๔)  ดานสวัสดิการสังคม  
 

ตารางท่ี ๙  การใหการสงเคราะหเพ่ือยังชีพ ใหแก ผูสูงอายุ คนพิการ และผูปวยเอดส ในเขต
พ้ืนท่ี 
              องคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘   
 

ประเภท จํานวนผูไดรับการชวยเหลือ
(ราย) 

เงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ  785 
เงินเบี้ยความพิการใหคนพิการ 93 
เงินเบี้ยยังชีพผูปวยเอดส  ๕ 

รวม ๘83 
หมายเหตุ  ขอมูล  ณ  เดือน เมษายน 255๘    
 
ขอมูลผูสูงอายุ คนพิการ และผูปวยเอดส   (ขอมูล  ณ  เดือนเมษายน 255๘) 
 

จํานวนผูสูงอายุท่ีข้ึนบัญชีรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ    จํานวน   ๗85  คน 
จํานวนผูสูงอายุท่ีข้ึนทะเบียนใหม ป 255๙      จํานวน   113  คน 
รวมผูสูงอายุ (ท้ังตําบล)       จํานวน  ๘98  คน 
 

จํานวนคนพิการ หรือทุพพลภาพท่ีข้ึนบัญชีรับเงินเบี้ยคนพิการ  จํานวน    93   คน 
จํานวนคนพิการ หรือทุพพลภาพท่ีข้ึนทะเบียนใหม ป 255๙   จํานวน    ๑0   คน 
รวมจํานวนคนพิการ (ท้ังตําบล)      จํานวน  103  คน 
 

จํานวนผูปวยเอดสท่ีข้ึนบัญชีรับเบี้ยผูปวยเอดส     จํานวน      ๕    คน 
จํานวนผูปวยเอดสท่ีท่ีข้ึนทะเบียนใหม ป 255๙    จํานวน      1   คน 
รวมผูปวยเอดส (ท้ังตําบล)      จํานวน     6    คน 
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ตารางท่ี ๑๐  แสดงจํานวนผูรับเงินเบ้ียยังชีพผูสูงอายุ คนพิการ ผูปวยเอดส ตามนโยบายเรงดวน
ของ  
             รัฐบาล ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘   
 

หมูท่ี 1 2 3 4 รวม (คน) 

ผูสูงอายุ 207 126 180 274 ๗8๕ 

ผูพิการ 22 ๑๘ 18 ๓5 93 

ผูปวยเอดส ๒ ๑ - ๒ ๕ 

รวม 231 145 198 311 88๓ 
 

หมายเหตุ  :  ขอมูล  ณ  เดือน เมษายน ๒๕๕๘ 
 

๕)  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
  - สายตรวจตําบลมหาสวัสดิ์ จํานวน ๒ แหง เจาหนาท่ีประจํา ๖ นาย 

- อปพร. ใหการบริการทุกเรื่องท่ีเดือนรอน ประมาณ  ๗๐  นาย 
 

 สภาพโครงสรางพ้ืนฐาน 
๑) การโทรคมนาคม    

-  มีตูโทรศัพทสาธารณะทุกหมูบาน แตอยูในสภาพทรุดโทรมไมสามารถใชงานได 
สวนใหญประชาชนใชโทรศัพทมือถือ และโทรศัพทบานในการติดตอสื่อสาร 

๒) ระบบไฟฟาและแสงสวาง  
 ไฟฟาในครัวเรือน มีไฟฟาเขาถึงทุกหมูบาน จํานวน ๔ หมูบานครอบคลุมทุกครัวเรือน 

๓)  แหลงน้ํา 
 -  ลําคลองเสนหลัก        ๑๒    สาย    

   -  ประปาหมูบาน          ๖    แหง  
  แหลงน้ําธรรมชาติ 
  แหลงน้ําธรรมชาติมีลํา คลอง จํานวน ๑๒ แหง คือ คลองควาย คลองโรงเจ คลอง
มหาสวัสดิ์ คลองปฏิรูป ๑  คลองเรียบทางรถไฟ คลองกํานันขาว คลองสุคต คลองปฏิรูป ๒  คลอง
หมอมเจา ฯ คลองตาแถม คลองตรงขาม ม.บานกิตติชัย และคลองแยกคลองกํานันขาว 
  แหลงน้ําอุปโภค/บริโภค 

สําหรับแหลงน้ําอุปโภค/บริโภค ตําบล มหาสวัสดิ์ มีประปาหมูบาน  (แบบบาดาล)  
จํานวน ๖ แหง โดยทุกหมูบานมีประปาหมูบานอยางนอย 1 แหง ยกเวนหมูท่ี ๒ ซ่ึงยกเลิกการใช
ประปาหมูบาน (แบบบาดาล) และมีครัวเรือนสวนนอยท่ีหันไปใชประปาสวนภูมิภาคแทน เชน หมูท่ี 
๑, หมูท่ี ๒ และหมูท่ี  ๔ 
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๔)  การคมนาคม 
 

ตารางท่ี ๑๑  แสดงจํานวนเสนทางการคมนาคมในเขตพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ 
 
ถนนสายหลัก   

 

ลําดับ
ท่ี 

ช่ือถนน 
ลักษณะถนน รายละเอียดถนน คาพิกัด PR 

ลูกรัง/หินคลุก คสล. ลาดยาง กวาง X ยาว 
จุดเริ่มตน จุดส้ินสุด 

(เมตร) (เมตร) (เมตร) (เมตร) 
1 ถนนสายเลียบทางรถไฟ หมูท่ี ๑, ๒, ๓ - 2,885 300 ๕.00 X 3,185.00 384266 348269 
๒ ถนนสายเลียบคลองมหาสวัสดิ์ หมูท่ี ๑, ๒, ๓ 1,805 1,795 900 6.00 X 4,500.00 384267 337271 
๓ ถนนสายลานตากฟา-มหาสวัสดิ์ หมูท่ี ๑, ๒, ๓ - - 2,400 6.00 X 2,400.00 360271 338276 
4 ถนนสายทางเขาวัดสุวรรณาราม หมูท่ี ๓ - - 182 6.00 X 182.00 380265 380266 
5 ถนนสายสุขสมัย  หมูท่ี ๓, ๔ - - 1,860 6.00 X 1,860.00 360269 360288 
๖ ถนนสายนครชัยศรี-ศาลายา หมูท่ี ๑, ๒, ๓ - - 4,800 6.00 X 4,800.00 384264 337265 
๗ ถนนสายลานตากฟา-เทพนิมิตร หมูท่ี ๔ - - 4,000 6.00 X 4,000.00 ๓๔๗๒๘๘ ๓๘๘๒๘๐ 
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ถนนสายรอง   
 

ลําดับ
ท่ี 

ช่ือถนน 
ลักษณะถนน รายละเอียดถนน คาพิกัด PR 

ลูกรัง/หินคลุก คสล. ลาดยาง กวาง X ยาว 
จุดเริ่มตน จุดส้ินสุด 

(เมตร) (เมตร) (เมตร) (เมตร) 
1 ถนนสายทางเขา ร.ร. บานคลองมหาสวัสดิ์ หมูที  - 233 - 4.50 X 233.00 350265 350268 
๒ ถนนสายเขาวัดมหาสวัสดิ์ หมูท่ี ๑ - 129 - 5.00 X 129.00 382270 338276 
๓ ถนนสายเลียบคลองควาย หมูท่ี ๑ 385 400 - 3.50 X 785.00 347270 349276 
4 ถนนซอยบานนายวิม  หมูท่ี ๑ 480 - - 5.00 X 480.00 354266 354261 
5 ถนนซอยบานกํานัน หมูท่ี ๑ 151 - - 5.00 X 151.00 342266 342264 
๖ ถนนซอยหมูบานคูณทรัพย 265 - - 5.00 X 265.00 339265 339264 
๗ ถนนสายหนา ร.ร. คลองมหาสวัสดิ์ หมูท่ี ๑ 1,270 - - 4.00 X 1,270.00 351269 336269 
๘ ถนนสายซอยยายแกว หมูท่ี ๒ - 237 - 6.00 X 237.00 360266 360263 
๙ ถนนสายราษฎรพัฒนา หมูท่ี ๓ 180 - - 6.00 X 180.00 376264 375263 

๑๐ ถนนสายซอยบานนายจิว หมูท่ี ๓ 930 - - 5.00 X 930.00 372271 372280 
๑๑ ถนนสายประชารวมใจ หมูท่ี ๒, ๓ - - 2300 6.00 X 2,300.00 360271 382270 
๑๒ ถนนสายซอยหอถังประปา หมูท่ี ๓ 240 - - 3.50 X 240.00 381264 380262 
๑๓ ถนนสายซอยบานนายมา หมูท่ี ๓ 800 - - 4.00 X 800.00 382270 384279 
๑๔ ถนนสายซอยบานครูแมว หมูท่ี ๓ 191 - - 5.00 X 191.00 372265 371263 
๑๕ ถนนสายเลียบคลองปฏิรูป ๒ หมูท่ี ๓, ๔ 1,880 400 - 5.00 X 2,280.00 373268 384279 
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ลําดับ
ท่ี 

ช่ือถนน 
ลักษณะถนน รายละเอียดถนน คาพิกัด PR 

ลูกรัง/หินคลุก คสล. ลาดยาง กวาง X ยาว 
จุดเริ่มตน จุดส้ินสุด 

(เมตร) (เมตร) (เมตร) (เมตร) 
๑๖ ถนนสายเขาโรงเรียนบานคลองโยง หมูท่ี ๔ - 345 - 4.50 X 345.00 384289 385293 
๑๗ ถนนสายทางเขาอนามัย หมูท่ี ๔ - 324 - 6.00 X 324.00 366288 360291 
๑๘ ซอยขางอนามัย หมูท่ี ๔ - 230 - 2.50 X 230.00 360290 357290 
๑๙ ถนนสายเลียบคลองกํานันขาว หมูท่ี ๔ 550 - - 3.00 X 550.00 362288 362283 
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2.๒ ขอมูลเกี่ยวกับศักยภาพขององคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ ์
 ศักยภาพขององคการบริหารสวนตําบล 
องคการบริหารสวนตําบล มหาสวัสดิ์ เปนองคการบริหารสวนตําบลขนาดกลาง  มีฐานะเปนนิติบุคคล และเปนราชการ

บริหารสวนทองถ่ินรูปแบบหนึ่ง  ซ่ึงจัดตั้งข้ึนตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และท่ี
แกไขเพ่ิมเติมจนถึงฉบับท่ี 6 พ.ศ. 2552   การปกครองทองท่ีมี จํานนวน ๔ หมูบาน ประกอบดวย สมาชิกสภาองคการบริหาร
สวนตําบล ๘ คน นายกองคการบริหารสวนตําบล 1 คน และรองนายกองคการบริหารสวนตําบล 2 คน เลขานุการนายก
องคการบริหารสวนตําบล 1 คน และท่ีปรึกษานายกองคการบริหารสวนตําบล ๒ คน การบริหารงานในเขตพ้ืนท่ีองคการบริหาร
สวนตําบลมหาสวัสดิ์ระหวางทองถ่ินกับทองท่ีไมมีความขัดแยงกัน  ประชาชน หนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และกลุมอาชีพ ให
ความสําคัญและมีสวนรวมในการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์  

องคการบริหารสวนตําบล มีสภาตําบลอยูในระดับสูงสุด เปนผูกําหนดนโยบายและกํากับดูแล กรรมการบริหาร ของ 
นายกองคการบริหารสวนตําบลซ่ึงเปนผูใชอํานาจบริหารงานองคการบริหารสวนตําบล และ มีพนักงานประจําท่ีเปนขาราชการ
สวนทองถ่ินเปนผูทํางานประจําวันโดยมีปลัด องคการบริหารสวนตําบล และรองปลัดองคการบริหารสวนตําบล  เปนหัวหนางาน
บริหาร ภายในองคกรมีการแบงออกเปนหนวยงานตางๆ ไดเทาท่ีจําเปนตามภาระหนาท่ีของ องคการบริหารสวนตําบล แตละ
แหงเพ่ือตอบสนองความตองการของประชาชนในพ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบอยู  ประกอบดวย   

 ผูบริหารและสมาชิกสภาทองถิ่น ประกอบดวย 
  - ผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์   

1. นายสุเทพ เพ็งนาเรนทร  ตําแหนง  นายกองคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ 
2. นายธวัชชัย ชยะสุนทร  ตําแหนง  รองนายกองคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ ์
3. นายสยาม เพ็งนาเรนทร  ตําแหนง  รองนายกองคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ ์
4. นางบุบผา โชคนาคะวโร  ตําแหนง  เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ 
๕. นายสามารถ ปนบัวงาม ตําแหนง  ท่ีปรึกษานายกองคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์  
๖. นางสาวแดง คงศาสตร ตําแหนง  ท่ีปรึกษานายกองคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ 
- ฝายสภาองคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์   
1. นายดํารงค สวัสดิ์มา   ตําแหนง  ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ ์
2. นายสมชาย  มีคลองโยง  ตําแหนง  รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ 
3. นางสาวปาริชาต  บุรณศิริ ตําแหนง  เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ 
- สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์   
1. นายไพโรจน สวนตะโก  ตําแหนง  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ หมู 1 
2. นายจรินทร มีนาทุง  ตําแหนง  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ หมู 1 
3. นายอุบล แกวไทรทวม  ตําแหนง  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ หมู 2 
4. นายวันชัย สวัสดิ์แดง  ตําแหนง  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ หมู 3 
5. นางวรรณา คําคม   ตําแหนง  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ หมู 3 
6. นายสมชาย ชั้นอินทรงาม  ตําแหนง  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ หมู 4 
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 พนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา พนักงานจางตามภารกิจ และพนักงานจางท่ัวไป ประกอบดวย 
 

ตารางท่ี ๑๒ แสดงจํานวนพนักงานขององคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ 
- สํานักงานปลัด อบต.  มีบุคลากรจํานวน  ๒๑ คน  ดังนี้ 

 

ลําดับท่ี ช่ือ – สกุล ตําแหนง ระดับการศึกษา 
๑ นางสาวปาริชาต     บุรณศิริ ปลัดองคการบริหารสวนตําบล ปริญญาโท 
๒ นางสาวอําพร        ทองกอน รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล ปริญญาโท 
๓ นางสาวรัตติกานต   สวัสดิ์หวาง หัวหนาสํานักปลัด อบต. ปริญญาโท 
๔ นางสาวปวีณา        อภิชัยธนกุล นิติกร ปริญญาตรี 
๕ นางสาวบุญญาพร    พงษสุวรรณ เจาหนาท่ีตรวจสอบภายใน ปริญญาตรี 
๖ นางสาวอัชราภรณ   วงษสุนทร เจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผน ปริญญาโท 
๗ นางสาวอุไลวัลย     คนหาญ บุคลากร ปริญญาโท 
๘ นางทิชากร           พิมพทอง นักวิชาการศึกษา ปริญญาตรี 
๙ นางสาวละออ        คํายอด เจาพนักงานธุรการ ปริญญาตรี 

๑๐ นายสมัย              สวัสดิ์ตาล ลูกจางประจํา (คนสวน) ประถมศึกษาปท่ี ๔ 
๑๑ นางสาวรัตนาภรณ   แสงเพลิง ผูชวยเจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผน ปริญญาโท 
๑๒ นางสาวศิริพร        กันขํา ผูชวยบุคลากร ปริญญาตรี 
๑๓ นางสาวจิราพร       สังขขาล ผูชวยเจาหนาท่ีธุรการ ปวส. 
๑๔ นางสาวรุงอรุณ      ยิ้มยอง ผูดูแลเด็ก ปวส. 
๑๕ นายอลงกรณ        นันทสุนทร พนักงานขับรถยนต ปริญญาตรี 
๑๖ นายจําเนิน           จันทรแสง พนักงานขับรถยนต มัธยมศึกษาปท่ี ๓ 
๑๗ นางอารี               มะนะเวช ภารโรง ประถมศึกษาปท่ี ๔ 
๑๘ นายจิระศักดิ์        เรืองสุวรรณ ภารโรง ประถมศึกษาตอนตน 
๑๙ นางมณฑา           แอบทองใส คนงาน  ประถมศึกษาปท่ี ๗ 
๒๐ นางสาวพัชรินทร   อินประเสริฐ คนงาน  ปวช. 
๒๑ นางสาวมินตรา     แอบทองใส คนงาน มัธยมศึกษาปท่ี ๓ 

 

- สวนการคลัง  มีบุคลากรจํานวน  ๘  คน  ดังนี้ 
 

ลําดับท่ี ช่ือ – สกุล ตําแหนง ระดับการศึกษา 
๑ นางสาวสุทิศา    จันทรสุนทราพร หัวหนาสวนการคลัง ปริญญาโท 
๒ นางสาวภัทรา     จีนสืบสาย นักวิชาการเงินและบัญชี ปริญญาตรี 
๓ นางทวินันท       กาญจนดิษฐ นักวิชาการจัดเก็บรายได ปริญญาโท 
๔ นายจรินทร       กลิ่นขจร เจาหนาท่ีพัสดุ ปวช. 
๕ นางพัชรี           สุขผสาร ผูชวยเจาหนาท่ีจัดเก็บรายได ปวส. 
๖ นางสาวสุวรรณา  ระเบียบ ผูชวยเจาหนาท่ีจัดเก็บรายได ปวช. 
๗ นางสาวประพิศพรรณ  เครือวัลย ผูชวยเจาหนาท่ีการเงินและบัญชี ปวส. 
๘ นางศศิประภา    สวัสดิ์แยม ผูชวยเจาหนาท่ีบันทึกขอมูล ปวช. 
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- สวนสวัสดิการสังคม  มีบุคลากรจํานวน  ๔  คน  ดังนี้ 
 
 

ลําดับท่ี ช่ือ – สกุล ตําแหนง ระดับการศึกษา 
๑ นางสาวจันทิมา      อนอินทร หัวหนาสวนสวัสดิการสังคม ปริญญาโท 
๒ นายนิยม              สิงหครุธ นักพัฒนาชุมชน ปริญญาตรี 
๓ นางสาววัชรินทร     สวัสดิ์หวาง ผูชวยนักพัฒนาชุมชน ปริญญาตรี 
๔ นางสาวอัมพร       ศรีบัวทิม ผูชวยเจาหนาท่ีบันทึกขอมูล ปวส. 

 
- กองชาง  มีบุคลากรจํานวน ๑๕  คน  ดังนี้ 

 
 

ลําดับท่ี ช่ือ – สกุล ตําแหนง ระดับการศึกษา 
๑ นายชัยพัฒน     ปนทอง ผูอํานวยการกองชาง ปริญญาตรี 
๒ นายวัลลภ        ภูนาสอน นายชางโยธา ปวส. 
๓ นายเทอดศักดิ์   เสนาะพิน ชางโยธา ปวช. 
๔ นางนารีรัตน     คําหวาน พนักงานธุรการ ปวช. 
๕ นายนิรันดร      ไทยบุญรอด พนักงานจดมาตรวัดน้ํา มัธยมศึกษาตอนตน 
๖ นายพรชัย       ชั้นอินทรงาม พนักงานจดมาตรวัดน้ํา ปวช. 
๗ นายสมพงษ     งามเสนาะ คนงาน  ประถมศึกษาปท่ี ๔ 
๘ นายพีระพัฒน  แสงศรี คนงาน  ประถมศึกษาปท่ี ๔ 
๙ นางสาววรรัตน  พ่ึงเกษม คนงาน  ปวส. 

๑๐ นายนิคม        รูปหลอ คนงาน  มัธยมศึกษาตอนตน 
๑๑ นายสุชิน        มีคลองโยง คนงาน  ประถมศึกษาปท่ี ๖ 
๑๒ นายสมศักดิ์    สุดใจ คนงาน  ประถมศึกษาปท่ี ๔ 
๑๓ นายธวัชชัย     ยิ้มรักญาต ิ คนงาน  ประถมศึกษาปท่ี ๖ 
๑๔ นายบรรจบ    ขุนทรง คนงาน  ประถมศึกษาปท่ี ๖ 
๑๕ นายบรรลือศักดิ์   ทับเพรียง คนงาน  ประถมศึกษาปท่ี ๖ 

 

- กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม  บุคลากรจํานวน  ๘  คน  ดังนี้ 
 

ลําดับท่ี ช่ือ – สกุล ตําแหนง ระดับการศึกษา 
๑ นางสาวอัมพาพันธ  ลิ้มศุภรัตน ผูอํานวยการกองสาธารณสุข ฯ ปริญญาโท 
๒ นายแสน     นัทธีศรี พนักงานขับรถยนต ประถมศึกษาปท่ี ๖ 
๓ นายมนตรี    สมบูรณสุโข คนงาน  มัธยมศึกษาตอนตน 
๔ นายสุวิทย    อวมนาทุง คนงาน  ประถมศึกษาปท่ี ๗ 
๕ นายสุทธิศักดิ์   อินทรออน คนงานประจํารถขยะ มัธยมศึกษาตอนตน 
๖ นายสิทธิชัย  เทพอํานวย คนงานประจํารถขยะ ประถมศึกษาปท่ี ๖ 
๗ นายสมคิด    แกววิชิต คนงานประจํารถขยะ ประถมศึกษาปท่ี ๖ 
๘ นายนิเวศน   รูปหลอ คนงานประจํารถขยะ ประถมศึกษาปท่ี ๔ 
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 การบริหารงบประมาณ 
ตารางท่ี 1๓  แสดงรายรับขององคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์  
 

รายรับ 
รายรับจริง ประมาณการ 

ป ๒๕๕8 ป ๒๕๕6 ป ๒๕๕7 
รายไดจัดเก็บ 
หมวดภาษีอากร 1,555,420.46 1,767,410.79 1,726,000.00 
หมวดคาธรรมเนียมคาปรับและใบอนุญาต 875,038.05 840,816.00 910,500.00 
หมวดรายไดจากทรัพยสิน 167,364.77 227,796.65 200,000.00 
หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย 1,122,830.00 901,165.00 1,200,000.00 
หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด 59,700.00 44,100.00 61,000.00 
หมวดรายไดจากทุน 5,800.00 1,590.00 5,000.00 

รวมรายไดจัดเก็บ 3,786,153.28 3,782,878.44 4,102,500.00 
 

หมวดภาษีจัดสรร 24,429,413.04 26,244,811.22 25,897,500.00 
รวมรายไดท่ีรัฐบาลเก็บแลวจัดสรรใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 

24,429,413.04 26,244,811.22 25,897,500.00 

 
หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป 6,881,666.00 6,808,332.00 7,000,000.00 
รวมรายไดท่ีรัฐบาลอุดหนุนใหองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 

6,881,666.00 6,808,332.00 7,000,000.00 

รวม 35,097,232.32 36,836,021.66 37,000,000.00 
 
 

ตารางท่ี 1๔  แสดงรายจายตามงบรายจาย  ขององคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ 
 

 

งบ 
รายจายจริง ประมาณการ   

ป 2558 ป 2556 ป 2557 
จายจากงบประมาณ    
งบกลาง 742,897.94 689,467.00 1,231,720.00 
งบบุคลากร  (หมวดเงินเดือน คาจางประจํา และ
คาจางช่ัวคราว) 

8,119,054.00 10,839,342.00 12,651,360.00 

งบดําเนินการ  (หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
และหมวดคาสาธารณูปโภค) 

11,206,075.16 8,913,321.78 11,972,420.00 

งบลงทุน  (หมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง) 5,871,015.00 9,102,547.62 9,834,500.00 
งบรายจายอ่ืน (หมวดรายจายอ่ืน) 20,000.00 1,407,859.00 20,000.00 
งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน) 1,157,234.05 1,272,000.00 1,290,000.00 

รายจายจากงบประมาณ 27,116,276.15 32,224,537.40 37,000,000.00 
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 สรุปผลการพัฒนาทองถิ่นในระยะท่ีผานมา 

 1. การประเมินผลการนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 
    การดําเนินกิจกรรมเปนไปตามแผนตอบสนองความตองการของประชาชนไดในระดับหนึ่ง แตท้ังนี้

การพัฒนาตามนโยบาย มีงบประมาณจํากัด  การกําหนดวิสัยทัศนการพัฒนาใหเปนท่ียอมรับของประชาชน มี
การกําหนดวิสัยทัศนท่ีสอดคลองกับวิสัยทัศนจังหวัดนครปฐม 

    ตารางท่ี  1๕  แสดงการสรุปผลการดําเนินการตามยุทธศาสตรการพัฒนา 
 

 

2. การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ 
แผนงาน / โครงการตาง  ๆ ท่ีไดดําเนินการท้ังหมดเปนไปตามเปาหมาย และวัตถุประสงคท่ีไดกําหนดไวใน

แผนพัฒนา พรอมท้ังความตองการของทองถ่ิน ดังนี ้
๑. ดานบริการสาธารณะ 

องคการบริหารสวนตําบล มหาสวัสดิ์ปรับปรุงสิ่งอํานวยความสะดวก  ดานสาธารณูปโภค  และ
สาธารณูปการใหเหมาะสม เพ่ือรองรับการขยายตัวของชุมชน  เพ่ือใหประชาชนมีความสะดวก  ปลอดภัย เชน มี
ระบบประปาหมูบาน ไฟฟาสาธารณะ กอสราง/ปรับปรุง/ซอมแซมถนน การระบายน้ํา เปนตน 

๒. ดานสิ่งแวดลอมและการทองเท่ียว 

 องคการบริหารสวนตําบล มหาสวัสดิ์ ไดสรางจิตสํานึกใหประชาชนมีความตระหนักถึง
สิ่งแวดลอมพัฒนาสถานท่ีทองเท่ียว  เพ่ือใหประชาชนใชเปนสถานท่ีพักผอน  ออกกําลังกาย  ทองเท่ียว  และ
กิจกรรมเพ่ือการนันทนาการตาง  ๆ รวมท้ังเพ่ือเปนการบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติใหคงอยูไมใหถูกทําลา ย 
และพัฒนาทองถ่ินใหมีสิ่งแวดลอมท่ีดีและสวยงาม นาอยูนาเท่ียว แตดวยศักยภาพขององคการบริหารสวนตําบล
มีงบประมาณนอย จึงดําเนินการไดไมมากนัก 

ยุทธศาสตร 
แผนพัฒนาสามป พ.ศ.๒๕๕7 ขอบัญญัติ การเบิกจาย 

โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ 

๑. การพัฒนาดานบริการ
สาธารณะ 

๓๕ 44,791,760.00 14 4,153,300.00 13 3,869,000.00 

๒. การพัฒนาดานสิ่งแวดลอม
และการทองเท่ียว 

๑0 7,950,000.00 5 1,215,000.00 2 714,725.00 

๓. การพัฒนาดานสังคม 43 23,829,200.00 20 1,835,000.00 10 748,881.00 

๔. การพัฒนาดานการศึกษา  
ศาสนาและวัฒนธรรม 

๒3 3,225,820.00 ๑2 2,583,180.00 9 1,862,748.76 

๕. การพัฒนาดานเศรษฐกิจ 9 910,000.00 3 95,000.00 0 0 

๖. การพัฒนาดานการบริหาร
จัดการท่ีด ี

20 11,783,300.00 ๑8 6,735,100.00 15 5,533,053.25 

รวม 140 92,490,080.00 72 16,620,580.00 49 12,728,408.01 

คิดเปนรอยละ ๑๐๐ ๑๐๐ 51.43 17.97 68.06 76.58 
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3. ดานสังคม 

    องคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ ไดสงเสริมพัฒนาดานสุขภาพอนามัย  และคุณภาพชีวิต
ใหแกประชาชนในเขตพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ งาน สงเสริมสุขภาพและปองกันควบคุมโรค
ระบาดตาง ๆ เชน โรคไขเลือดออก โรคพิษสุนัขบา และออกใหคําแนะนําบริการสาธารณสุขแกผูปวยติดเตียง 
รวมรณรงคปองกันและแกไขปญหายาเสพติดตามนโยบายของรัฐบาล สงเสริมงานสวัสดิการสังคมและสังคม
สงเคราะห สงเสริมใหผูสูงอายุ ผูพิการ และผูปวยเอดส ไดรับการดูแลดานสุขภาพอนามัยอยางท่ัวถึง สามารถ
ชวยเหลือตนเองได โดยไมเปนภาระของผูอ่ืน และ การเฝาระวังความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน โดยการเตรียมความพรอมดานการบรรเทาสาธารณภัย 

๔. ดานการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 

องคการบริหารสวนตําบลได สงเสริมและสนับสนุนดานการศึกษา  โดยการอุดหนุนงบประมาณ
เพ่ือการดําเนินงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในเขตองคการบริหารสวนตําบล 

๕. ดานเศรษฐกิจ 
องคการบริหารสวนตําบล มหาสวัสดิ์ ไดสงเสริมการฝกอาชีพใหแกกลุมอาชีพ กลุมองคกรตาง ๆ 

ในชุมชน เชน กลุมสตรี กลุมเกษตรกร และกลุมผูสูงอายุ และสงเสริมสนับสนุนการพัฒนาการผลิตสินคาทางการ
เกษตร และการผลิตสินคา OTOP ของตําบลมหาสวัสดิ์ 

๖. ดานการบริหารจัดการท่ีดี 
   จัดหาเครื่องมือเครื่องใชในการทํางาน  เพ่ือความสะดวก  คลองตัวในการทํางาน  และสงเสริมการ

มีสวนรวมของประชาชนในกิจการตาง  ๆ เชน การจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล  การจัดทํา
งบประมาณ การมีสวนรวมในการจัดซ้ือจัดจาง และการจัดประชุมระดมความคิดเห็นตาง ๆ 

 

 เครื่องมืออุปกรณตาง ๆ ขององคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ 
องคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์   มีการพัฒนาในศักยภาพดานเครื่องมือเครื่องใช และวัสดุอุปกรณ

ตาง ๆ เพ่ือใหเจาหนาท่ีสามารถปฏิบัติหนาท่ีไดสะดวก รวดเร็ว ทันเวลา และมีประสิทธิภาพ  ดังนี้ 
 ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง  ประกอบดวย 
 ๑) รถบรรทุก (ดีเซล) ดับเบิ้ลแคป    จํานวน   ๑   คัน  
 ๒) รถบรรทุก Hilux Vigo   จํานวน   ๑   คัน 
 ๓) รถบรรทุกตอนเดียว   จํานวน   ๑   คัน  
 ๔) รถบรรทุกน้ํา ๔ ลอ   จํานวน   ๑   คัน  
 ๕) รถบรรทุกขยะมูลฝอย   จํานวน   ๒   คัน  
 ๖) รถจักรยานยนต   จํานวน   ๒   คัน  
 ๗) รถกระเชา-รถเอนกประสงค  จํานวน   ๑   คัน  
 ๘) รถบรรทุก ๔ ลอ   จํานวน   ๒   คัน 
 ครุภัณฑกอสราง  ประกอบดวย 
 ๑) เครื่องตบดินชนิดใชเครื่องยนต  จํานวน   ๑  เครื่อง  
 ๒) เลื่อยไฟฟาแบบมือถือ ขับดวยมอเตอร จํานวน   ๓  เครื่อง  
 ๓) เลื่อยโซ เลื่อยยนต   จํานวน   ๑  เครื่อง  
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ครุภัณฑสํารวจ ประกอบดวย 
๑) ไมสตาฟอลูมิเนียม ชนิดพับ  จํานวน   ๑  ชุด  
๒) ลอวัดระยะ    จํานวน   ๑  ชุด  
๓) กลองวัดระดับ   จํานวน   ๑  ตัว  
ครุภัณฑคอมพิวเตอร  ประกอบดวย 
๑) เครื่องคอมพิวเตอร (สํานักงาน)  จํานวน   ๒๔ เครื่อง  
๒) เครื่องคอมพิวเตอรพกพา (โนตบุค) จํานวน    ๑  เครื่อง  
๓) เครื่อง Pocket-PC    จํานวน    ๑  เครื่อง  
๔) เครื่องปริ๊นเตอร   จํานวน    ๘  เครื่อง 
ครุภัณฑสํานักงาน ประกอบดวย 

 ๑) ตูเก็บเอกสารตาง ๆ    จํานวน   ๘๙  หลัง   
 ๒) ตูนิรภัย    จํานวน     ๑  หลัง  
 ๓) เครื่องพิมพดีด   จํานวน     ๒  เครื่อง  
 ๔) เครื่องปรับอากาศ   จํานวน   ๑๕  เครื่อง  
 ๕) เครื่องโทรสาร    จํานวน    ๓  เครื่อง  
 ๖) เครื่องดูดฝุน    จํานวน    ๒  เครื่อง  
 ๗) กลองวงจรปด    จํานวน    ๒  ชุด  
 ๘) เครื่องตัดกระดาษ   จํานวน    ๑  เครื่อง  
 ๙) เครื่องเจาะกระดาษเขาเลมชนิดมือโยก จํานวน    ๑  เครื่อง  
 ๑๐) โตะตาง ๆ     จํานวน   ๙๔  ตัว  
 ๑๑) เกาอ้ี ตางๆ     จํานวน  ๒๓๙  ตัว 
 ครุภัณฑดับเพลิง ประกอบดวย 
 ๑) เครื่องดับเพลิงแบบมือถือ ชนิดสารระเหย NON CFC จํานวน   ๔  เครื่อง  
 ๒) สายยาง    จํานวน    ๑  ชุด  

ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร ประกอบดวย 
๑) เครื่องจับพิกัดดวยสัญญาณดาวเทียม GPS จํานวน    ๑  เครื่อง 
๒) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร  จํานวน    ๑  ชุด  
๓) กลองถายรูปดิจิตอล   จํานวน    ๖  เครื่อง  
๔) โทรทัศนสี    จํานวน    ๒  เครื่อง  
๕) จอรับภาพชนิดมือดึง   จํานวน    ๑  ชุด  
๖) จานดาวเทียม PSI   จํานวน    ๑  ชุด 
ครุภัณฑกีฬา ประกอบดวย 
๑) เครื่องออกกําลังกาย   จํานวน   ๓๔  เครื่อง 
ครุภัณฑวิทยาศาสตรการแพทย  ประกอบดวย 
๑) เครื่องดูดเสมหะ   จํานวน    ๑  เครื่อง  
๒) เครื่องชั่งน้ําหนัก   จํานวน    ๑  เครื่อง  
๓) เครื่องตรวจน้ําตาลในเลือด  จํานวน    ๑  เครื่อง  
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๔) เครื่องวัดความดัน   จํานวน    ๑  เครื่อง 
ครุภัณฑโรงงาน ประกอบดวย 
๑) เครื่องตัดเหล็กไฟฟา   จํานวน    ๑  เครื่อง  
ครุภัณฑการเกษตร ประกอบดวย 
๑) เครื่องปมน้ํา    จํานวน    ๑  เครื่อง  
๒) ปมน้ํา (ซัมเมอรส)   จํานวน    ๑  เครื่อง  
๓) เครื่องตัดหญาแบบขอแข็ง  จํานวน  ๑๐  เครื่อง  
๔) เครื่องตัดหญาแบบขอออนแบบสะพาย จํานวน    ๒  เครื่อง  
๕) เครื่องพนยา ระบบลม   จํานวน    ๑  เครื่อง  
๖) เครื่องพนละอองฝอย   จํานวน    ๓  เครื่อง  
๗) เครื่องพนหมอกควัน   จํานวน    ๒  เครื่อง 
ครุภัณฑงานบานงานครัว ประกอบดวย 
๑) มานปรับแสงใบผาภายในอาคาร จํานวน    ๑  ชุด  
๒) เครื่องทําน้ํารอนน้ําเย็น แบบถังคว่ํา จํานวน    ๒  เครื่อง  
๓) ตูเย็น     จํานวน    ๓  ตู  
ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ ประกอบดวย 
๑) เครื่องขยายเสียง    จํานวน    ๓  ชุด  
๒) วิทยุรับ-สง ชุดเครื่องระบบหอกระจายขาวไรสาย    จํานวน    ๑ ชุด 
๓) ชุดเครื่องรับสัญญาณเสียง    จํานวน    ๒ ชุด  
๔) ชุดเครื่องรับระบบกระจายเสียงไรสายพรอมติดตั้ง   จํานวน    ๑  ชุด 
๕) เครื่องกําเนิดไฟฟา   จํานวน    ๑  ชุด 
ครุภัณฑอ่ืน  ประกอบดวย 
๑) สวมสาธารณะ แบบชักโครก  จํานวน    ๒  ชุด  
๒) เกาอ้ีนั่งพักในสวนสาธารณะ  จํานวน   ๒๐  ตัว  
๓) เต็นทผาใบทรงโคง   จํานวน    ๓  หลัง    

 
 

2.๓ จุดยืนทางยุทธศาสตร (Positioning) ขององคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ ์
 

 องคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม มีจุดเดนและจุดแข็ง ดังนี้  
 ๑. มีการเกษตรท่ีเปนฐานหลักท่ีสามารถรองรับวิกฤตเศรษฐกิจได เปนแหลงผลิตอาหารท่ีสําคัญ  และมี
พ้ืนท่ีอุดมสมบูรณเหมาะแกการทําการเกษตร 
 ๒. การคมนาคมขนสงทางน้ําและทางบก ท่ีสะดวกรวดเร็ว 
 ๓. ภูมิประเทศและอากาศรวมท้ังสภาวะแวดลอมท่ีเหมาะสมแกการพัฒนาเปนแหลงทองเท่ียวเชิง
นิเวศน  
 ๔. วิถีชีวิตของคนในชุมชนมีความเรียบงาย อาศัยอยูในพ้ืนท่ีเปนเครือญาติ มีวัฒนธรรมประเพณี  
กิจกรรมท่ีรวมกันอยางสมํ่าเสมอ 
 ๕. มีสินคา OTOP ท่ีข้ึนชื่อ เชน  ขาวตังท่ีทําจากขาวกลอง ไขเค็มเสริมไอโอดีน กลวยอบน้ําผึ้ง มะมวงปรุงรส 
เปนตน 
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ฉะนั้น ดวยสภาพพ้ืนท่ีขององคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ท่ีมีความอุดมสมบูรณ ท้ัง

ทรัพยากรธรรมชาติและปจจัยท่ีเอ้ือตาง ๆ  จึงเหมาะแกการทําการเกษตรและพัฒนาเปนแหลงทองเท่ียวเชิง
นิเวศน  จึงกําหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร (Positioning) ขององคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ข้ึน  
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แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ฉบับท่ี  ๑๑  (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) 

บทที ่ ๓ 
แผนยุทธศาสตรขององคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ ์

 

๓.๑  กรอบแนวคิดในการจัดทํายุทธศาสตรการพัฒนาทองถิ่น  
 

 
 
 

 แนวคิดและทิศทางการพัฒนาประเทศ 
0แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๑ (พ.ศ.๒๕๕๕ –๒๕๕๙) ไดจัดทําข้ึนในชวงเวลาท่ี

ประเทศไทยตองเผชิญกับสถานการณทางสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอมท่ีเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็วและสง
ผลกระทบอยางรุนแรงกวาชวงท่ีผานมา ในระยะแผนพัฒนา ฯ ฉบับท่ี ๘–๑๐ สังคมไทยไดอัญเชิญหลัก "ปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง"  ไปประยุกตใชอยางกวางขวางในทุกระดับ ซ่ึงไดมีสวนเสริมสรางภูมิคุมกันและชวยให
สังคมไทยสามารถยืนหยัดอยูไดอยางม่ันคงทามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงดังกลาว  ในระยะแผนพัฒนา ฯ 
ฉบับท่ี ๑๑ ทุกภาคสวนในสังคมไทยเห็นพองรวมกันนอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเปนปรัชญานํา
ทางในการพัฒนาประเทศอยางตอเนื่อง  ใหความสําคัญกับการพัฒนาคนและสังคมไทยใหมีคุณภาพ มีโอกาสใน
การเขาถึงทรัพยากร และไดรับประโยชนจากการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอยาง เปนธรรม การสราง
กระบวนการมีสวนรวมของภาคีการพัฒนาทุกภาคสวนท้ังในระดับชุมชน ระดับภาค และระดับประเทศ พัฒนาสู
ความสมดุลในทุกมิติอยางบูรณาการและเปนองครวม  เพ่ือมุงใหเกิดภูมิคุมกันท่ีเขมแข็งและมีการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงอยางเหมาะสม เพ่ือใหการพัฒนาประเทศสูความสมดุลและยั่งยืน 
 

 วิสัยทัศนและพันธกิจ 
 

 วิสัยทัศนประเทศไทย 
มุงพัฒนาสู  “สังคมอยูรวมกันอยางมีความสุขดวยความเสมอภาค เปนธรรม  และมีภูมิคุมกันตอการ

เปล่ียนแปลง” 
 

 พันธกิจ 
๑. สรางสังคมเปนธรรมและมีคุณภาพ  ประชาชนมีความม่ันคงในชีวิต ไดรับการคุมครองทางสังคม

อยางท่ัวถึงและเทาเทียม มีโอกาสเขาถึงทรัพยากรและกระบวนการยุติธรรมอยางเสมอภาค  ทุกภาคสวนมีสวน
รวมในกระบวนการพัฒนาภายใตระบบบริหารจัดการภาครัฐท่ีโปรงใส เปนธรรม 

๒. พัฒนาคุณภาพคนไทยใหมีคุณธรรม เรียนรูตลอดชีวิต มีทักษะ และการดํารงชีวิตอยางเหมาะสมใน
แตละชวงวัย สถาบันทางสังคมและชุมชนทองถ่ินมีความเขมแข็ง 

๓. พัฒนาฐานการผลิตและบริการใหเขมแข็งและมีคุณภาพบนฐานความรู ความคิดสรางสรรคและ ภูมิ
ปญญา สรางความม่ันคงดานอาหารและพลังงาน ปรับโครงสรางการผลิตและการบริโภคใหเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

๔. สรางความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สนับสนุนการมีสวนรวมของชุมชน 
รวมท้ังสรางภูมิคุมกันเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงจากภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ 



หนา  | ๓๔ 
 

          แผนยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลสวนตําบลมหาสวัสดิ์ พ.ศ.๒๕๕8-๒๕๖2 เปลี่ยนแปลง (ฉบับท่ี ๒)  
 

 วัตถุประสงคและเปาหมายหลัก 
 

 วัตถุประสงค 
๑. เพ่ือเสริมสรางสังคมท่ีเปนธรรมและเปนสังคมสันติสุข 

 ๒. เพ่ือพัฒนาคนไทยทุกกลุมวัยอยางเปนองครวมท้ังทางกาย ใจ สติปญญา อารมณ คุณธรรมจริยธรรม 
และสถาบันทางสังคมมีบทบาทหลักในการพัฒนาคนใหมีคุณภาพ 

๓. เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจใหเติบโตอยางมีเสถียรภาพ  คุณภาพ และยั่งยืน มีความเชื่อมโยงกับเครือขายการ
ผลิตสินคาและบริการบนฐานปญญา นวัตกรรม และความคิดสรางสรรค  มีความม่ันคงทางอาหารและพลังงาน การ
ผลิตและการบริโภคเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม  

๔. เพ่ือบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหเพียงพอตอการรักษาสมดุลของระบบนิเวศ และ
เปนฐานท่ีม่ันคงของการพัฒนาประเทศ 
 

 เปาหมายหลัก 
๑. ความอยูเย็นเปนสุขและความสงบสุขของสังคมไทยเพ่ิมข้ึน  ความเหลื่อมล้ําในสังคม/สัดสวนผูอยูใต

เสนความยากจนลดลง  และดัชนีภาพลักษณการคอรรัปชั่นไมต่ํากวา ๕.๐ คะแนน 
๒.  คนไทยมีการเรียนรูอยางตอเนื่อง  มีสุขภาวะดีข้ึน  มีคุณธรรม  จริยธรรม และสถาบัน ทางสังคมมี

ความเขมแข็งมากข้ึน  
๓. เศรษฐกิจเติบโตในอัตราท่ีเหมาะสมตามศักยภาพของประเทศ โดยใหความสําคัญกับการเพ่ิมผลิต 

ภาพรวมไมต่ํากวารอยละ ๓.๐ ตอป  เพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจ  เพ่ิมมูลคาผลิตภัณฑของ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมตอผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศไมต่ํากวารอยละ ๔๐ 

๔. คุณภาพสิ่งแวดลอมอยูในเกณฑมาตรฐาน เพ่ิมประสิทธิภาพการลดการปลอยกาซเรือนกระจก  
รวมท้ังเพ่ิมพ้ืนท่ีปาไมเพ่ือรักษาสมดุลของระบบนิเวศ 
 

  ประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ (เฉพาะประเด็นยุทธศาสตรท่ีเกี่ยวของกับการ
พัฒนาทองถิ่น)     
 

ยุทธศาสตรการพัฒนา  ประกอบดวย  ๖  ยุทธศาสตร  ไดแก 

๑.  ยุทธศาสตรการสรางความเปนธรรมในสังคม  ใหความสําคัญกับ 
๑) การสรางความม่ันคงทางเศรษฐกิจและสังคมควบคูกับการเสริมสรางขีดความสามารถ  

ในการจัดการความเส่ียงและสรางโอกาสในชีวิตใหแกตนเอง สงเสริมการจัดสรรทรัพยากรใหเกิดความเปนธรรม 
๒) การจัดบริการทางสังคมใหทุกคนตามสิทธิข้ันพ้ืนฐาน เนนการสรางภูมิคุมกันระดับ

ปจเจกและสรางการมีสวนรวมในกระบวนการตัดสินใจในการพัฒนาประเทศ โดยมุงพัฒนาระบบบริการ
สาธารณะใหมีคุณภาพและมีชองทางการเขาถึงอยางเทาเทียมและท่ัวถึง 

๓) การเสริมสรางพลังใหทุกภาคสวน  สามารถเพ่ิมทางเลือกการใชชีวิตในสังคม และมีสวน
รวมในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองไดอยางมีคุณคาและศักดิ์ศรี  เพ่ิมศักยภาพและขีดความสามารถของ
ชุมชนในการจัดการปญหาดวยตนเอง สนับสนุนกลุมอาชีพ สงเสริมใหภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และ องคกร
ปกครองสวนทองถ่ินเปนพลังรวมในการพัฒนาสังคม สงเสริมบทบาทสตรีท้ังในระดับชาติและระดับทองถ่ิน 

 ๔) การสานสรางความสัมพันธของคนในสังคมใหมีคุณคารวมและตระหนักถึงผลประโยชน
ของสังคม และเสริมสรางการบริหารราชการแผนดินท่ีมีประสิทธิภาพ โปรงใส มีระบบตรวจสอบ  และการ
รับผิดชอบท่ีรัดกุม 
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๒.  ยุทธศาสตรการพัฒนาคนสูสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิตอยางยั่งยืน  ใหความสําคัญกับ 
 ๑) การพัฒนาคุณภาพคนไทยใหมีภูมิคุมกันตอการเปล่ียนแปลง  มุงพัฒนาคุณภาพคนไทย

ทุกชวงวัย พัฒนาทักษะใหคนมีการเรียนรูตอเนื่องตลอดชีวิต สรางจิตสํานึกใหมีความรับผิดชอบตอสังคม 
สิ่งแวดลอม เคารพกฎหมาย หลักสิทธิมนุษยชน  

 ๒) การสงเสริมการลดปจจัยเส่ียงดานสุขภาพอยางเปนองครวม เสริมสรางสุขภาวะคนไทย
ใหมีความสมบูรณแข็งแรง พัฒนาความรูและทักษะในการดูแลสุขภาพตนเอง สรางการมีสวนรวมในการพัฒนา
นโยบายสาธารณะท่ีเอ้ือตอสุขภาพ   

 ๓) การสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต   มุงสรางกระแสสังคมใหการเรียนรูเปนหนาท่ีของคน
ไทยทุกคน มีนิสัยใฝรู รักการอาน สรางสังคมแหงการเรียนรูท่ีมีคุณภาพและสนับสนุนปจจัยท่ีกอใหเกิดการ
เรียนรูตลอดชีวิต  

 ๔) การเสริมสรางความเขมแข็งของสถาบันทางสังคม   พัฒนาบทบาทของสถาบันหลักทาง
สังคมใหเอ้ือตอการพัฒนาคน  สรางคานิยมใหคนไทยภูมิใจในวัฒนธรรมไทย ยอมรับความแตกตางท่ีหลากหลาย
ของวัฒนธรรม และสรางความเปนเอกภาพในสังคม 

 

๓.  ยุทธศาสตรความเขมแข็งภาคเกษตร ความม่ันคงของอาหารและพลังงาน ใหความสําคัญกับ 
 ๑) การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติท่ีเปนฐานการผลิตภาคเกษตรใหเขมแข็งและย  ั่งยืน  

สนับสนุนใหเกษตรกรรายยอยมีท่ีดินเปนของตนเองหรือมีสิทธิทํากินในท่ีดิน ใหความสําคัญกับการพัฒนาระบบ
เกษตรกรรมยั่งยืน  

 ๒) การเพ่ิมประสิทธิภาพและศักยภาพการผลิตภาคเกษตร สนับสนุนการผลิตทางการเกษตรท่ี
สอดคลองกับสภาพพ้ืนท่ี  ปรับปรุงบริการข้ันพ้ืนฐานเพ่ือการผลิตใหท่ัวถึง  พัฒนา/เสริมสรางองคความรูท่ีเหมาะสม
ทางการเกษตร  สนับสนุนการใชเทคโนโลยีการผลิตท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมแกเกษตรอยางตอเนื่องและท่ัวถึง 

 ๓) การสรางมูลคาเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร ตลอดหวงโซการผลิต  สนับสนุนการสราง
มูลคาเพ่ิมใหกับสินคาเกษตร สงเสริมภาคเอกชน/องคกรชุมชนมีสวนรวมในการบริหารจัดการระบบสินคาเกษตร
และอาหารรวมกับสถาบันเกษตรกร  เพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการโลจิสติกสของภาคเกษตร 

 ๔) การสรางความม่ันคงในอาชีพและรายไดใหแกเกษตรกร  ยกระดับคุณภาพชีวิตและความ
เปนอยูของเกษตรกร สรางแรงจูงใจใหเยาวชน เกษตรกรรุนใหม และแรงงานท่ีมีคุณภาพเขาสูอาชีพเกษตรกรรม  
สนับสนุนการพ่ึงพาตนเองของเกษตรกร  

 ๕) การสรางความม่ันคงดานอาหารและพัฒนาพลังงานชีวภาพในระดับครัวเรือนและ
ชุมชน สงเสริมใหเกษตรกรปลูกตนไม/ปาไม โดยชุมชนและเพ่ือชุมชนเพ่ิมข้ึน สงเสริมการทําการเกษตรตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  สนับสนุนการเผยแพรองคความรูและการพัฒนาดานอาหาร สงเสริมพัฒนา
โครงสรางพ้ืนฐานในพ้ืนท่ีใหเปนเครื่องมือในการสรางความเขมแข็งดานอาหารแกเกษตรและชุมชนอยางเปนระบบ 

๖) การสรางความม่ันคงดานพลังงานชีวภาพเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาประเทศและความ
เขมแข็งภาคเกษตร เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและการใชพลังงานชีวภาพ และปลูกจิตสํานึกในการใชพลังงาน
อยางมีประสิทธิภาพและคุมคา 
  ๗) การปรับระบบบริหารจัดการภาครัฐเพ่ือเสริมสรางความม่ันคงดานอาหารและพลังงาน 
สนับสนุนบทบาทของเกษตรกร เครือขายปราชญชาวบาน ภาคเอกชน และชุมชนใหมีสวนรวมในการกําหนด
ทิศทางและวางแผนการผลิตทางการเกษตร  ภาครัฐมีการประสานความรวมมือและบูรณาการการทํางานอยางจริงจัง 
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๔.  ยุทธศาสตรการปรับโครงสรางเศรษฐกิจสูการเติบโตอยางมีคุณภาพและยั่งยืน ใหความสําคัญ
กับ 

 ๑) การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม  เนนการนําความคิดสรางสรรค  
ภูมิปญญาทองถ่ิน ทรัพยสินทางปญญา ไปพัฒนา ตอยอด ถายทอด และประยุกตใชประโยชนท้ังเชิงพาณิชย 
สังคม และชุมชน 

๒) การพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันท่ีมีประสิทธิภาพ เทาเทียม และเปนธรรม  พัฒนา
โครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกสใหเชื่อมโยงการขนสงท้ังภายในและระหวางประเทศ 

๓) การบริหารจัดการเศรษฐกิจสวนรวมอยางมีเสถียรภาพ  เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดสรรและ
การบริหารงบประมาณ เสริมสรางความเขมแข็งทางการคลังขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 

๕.  ยุทธศาสตรการสรางความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพ่ือความม่ันคงทางเศรษฐกิจ 
สังคม ใหความสําคัญกับ 

๑) การปรับปรุงและเสริมสรางความเขมแข็งของภาคีการพัฒนาภายในประเทศตั้งแตระดับ
ชุมชนทองถิ่น  เสริมสรางศักยภาพของชุมชนทองถ่ินใหรับรูและเตรียมพรอมรับการเปลี่ยนแปลง  

 

๖. ยุทธศาสตรการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน ใหความสําคัญกับ 
  ๑) การอนุรักษ ฟนฟู และสรางความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  
พัฒนาระบบฐานขอมูลและการจัดการองคความรู ปรับปรุงและฟนฟูแหลงน้ําเพ่ือเพ่ิมปริมาณน้ําตนทุน สงเสริม
ใหเกิดการใชน้ําอยางมีประสิทธิภาพ และสงเสริมการอนุรักษและใชประโยชนจากทรัพยากรชีวภาพ 

 ๒) การเตรียมความพรอมรองรับกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ   ดวยการจัดทําแผนท่ีและ
จัดลําดับพ้ืนท่ีเสี่ยงภัยท้ังในระดับประเทศ ภูมิภาค และจังหวัด สนับสนุนใหทุกภาคสวนมีการเตรียมความพรอม 
และจัดทําแผนปฏิบัติการรองรับภัยพิบัติ 

๓) การควบคุมและลดมลพิษ   เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการขยะและน้ําเสียชุมชน พัฒนา
ระบบการจัดการของเสียอันตราย พัฒนาระบบเตือนภัย และระบบการจัดการเม่ือเกิดอุบัติภัยดานมลพิษ 

๔) การพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมใหมี
ประสิทธิภาพ โปรงใส และเปนธรรมอยางบูรณาการ  โดยพัฒนาศักยภาพชุมชนในการเขาถึงและใชประโยชน
จากทรัพยากรธรรมชาติ 
 

 

   การบริหารจัดการ0แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ฉบับท่ี ๑๑   
0        (พ.ศ. ๒๕๕๕–๒๕๕๙) 0สูการปฏิบัติ 

 

แนวทางการขับเคล่ือนแผนฯ สูการปฏิบัติ  : มุงสรางความเขาใจใหทุกภาคสวนตระหนักยอมรับ และ
บูรณาการประเด็นการพัฒนาภายใตยุทธศาสตรท่ีมีความเชื่อมโยงกันเพ่ือกําหนดไวในแผนปฏิบัติการระดับตางๆ 
พัฒนาวิธีการและเครื่องมือท่ีใชในการแปลงแผนฯ ไปสูการปฏิบัติท่ีเหมาะสม  สงเสริมใหประชาชนมีบทบาท
สําคัญในกระบวนการพัฒนา  สรางความเขมแข็งของชุมชน/ทองถ่ิน พรอมท้ังจัดทําระบบการติดตามประเมินผล
และสรางตัวชี้วัดเพ่ือการพัฒนา ท่ีสามารถนําไปใชกํากับการดําเนินงานตามยุทธศาสตร ไดอยางมีประสิทธิภาพ   
ภายใตหลักการตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
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สรุปปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

พอประมาณ 

 

      มีภูมิคุมกันในตัวท่ีดี 
 

              มีเหตุผล 

ทางสายกลาง 

เงื่อนไขความรู 
(รอบรู  รอบคอบ  ระมัดระวัง) 

เงื่อนไขคุณธรรม 
(ซื่อสัตย  สุจริต  ขยัน  อดทน  สติปญญา  แบงปน) 

นําสู 

ชีวิต / เศรษฐกิจ / สังคม / สิ่งแวดลอม 

สมดุล / มั่นคง / เปนธรรม / ยั่งยืน 
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แผนการบริหารราชการแผนดิน 
 

 

 
 
 

  นโยบายรัฐบาล   
นโยบายการบริหารราชการแผนดินของรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ  จันทรโอชา)  ท่ีแถลงตอสภานิติบัญญัติ

แหงชาติ เม่ือวันศุกรท่ี ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ ประกอบดวยนโยบาย ๑๑ ดาน  ดังนี้   
๑.  การปกปองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย 
๒.  การรักษาความม่ันคงของรัฐและการตางประเทศ 
 ๒.๑ ในระยะเรงดวน  รัฐบาลไดใหความสําคัญตอการเตรียมพรอมสูประชาคมการเมืองและ

ความม่ันคงอาเซียนในกิจการ ๕ ดาน ประกอบดวย 
      - การบริหารจัดการชายแดน  
      - การสรางความม่ันคงทางทะเล  
      - การแกไขปญหาอาชญากรรมขามชาติ  
      - การสรางความไววางใจกับประเทศเพ่ือนบาน  
      - การเสริมสรางในการปฏิบัติการทางการทหารรวมกันของอาเซียน  
 ๒.๒ เรงแกไขปญหาการใชความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต โดยนํายุทธศาสตร เขาใจ 

เขาถึงและพัฒนา มาใชตามแนวทางแบบสันติวิธี 
 ๒.๓ พัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของกองทัพและระบบปองกันประเทศใหทันสมัย 

ปลอดพนจากการคุกคามทุกรูปแบบ 
 ๒.๔ เสริมสรางความสัมพันธอันดีกับนานาประเทศ โดยนํากลไกทางการทูตแบบบูรณาการมาใช 
๓. การลดความเหล่ือมลํ้าของสังคม และการสรางโอกาสการเขาถึงบริการของรัฐ 
 ๓.๑ ในระยะเฉพาะหนา จะเรงสรางโอกาส อาชีพ และการมีรายไดท่ีม่ันคงแกผูท่ีเขาสู

ตลาดแรงงาน 
 ๓.๒ ปองกันและแกไขปญหาการคามนุษย ปญหาผูหลบหนีเขาเมือง การทารุณกรรมตอ

แรงงานขามชาติ การทองเท่ียวท่ีเนนบริการทางเพศและเด็ก และปญหาคนขอทาน 
 ๓.๓ ในระยะตอไป จะพัฒนาระบบการคุมครองทางสังคม ระบบการออม และระบบสวัสดิการ

ชุมชนใหมีประสิทธิภาพ รวมท้ังดูแลระบบการกูยืมท่ีเปนธรรม การสงเคราะหผูยากไร คุมครองพิทักษสิทธิ 
สวัสดิการ ชวยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตผูดอยโอกาส ผูพิการ ผูสูงอายุ สตรี และเด็ก 

 ๓.๔ เตรียมความพรอมเขาสูสังคมผูสูงอายุ เพ่ือสงเสริมคุณภาพชีวิต  
 ๓.๕ เตรียมความพรอมเขาสูสังคมท่ีมีความหลากหลาย  
 ๓.๖ จัดระเบียบสังคม สรางมาตรฐานดานคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลใหแก

เจาหนาท่ีของรัฐและประชาชนท่ัวไป โดยใชคานิยมหลัก ๑๒ ประการ 
 ๓.๗ แกปญหาการไรท่ีดินทํากินของเกษตรกร การรุกล้ําเขตปาสงวน  
๔. การศึกษาและเรียนรู การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 
 ๔.๑ จัดใหมีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู โดยใหความสําคัญท้ังการศึกษาในระบบและ

การศึกษาทางเลือก 
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 ๔.๒ ในระยะเฉพาะหนา จะปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณใหสอดคลองกับความจําเปน
ของผูเรียนและลักษณะพ้ืนท่ีของสถานศึกษา ประชาชนท่ัวไปมีสิทธิเลือกรับบริการการศึกษาท้ังในระบบโรงเรียน
และนอกโรงเรียน 

 ๔.๓ ใหองคกรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน และประชาชนท่ัวไป
มีโอกาสรวมจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพและท่ัวถึง และรวมในการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู 

 ๔.๔ พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูท่ีมีคุณภาพและจิตวิญญาณความเปนครู เนนครูผูสอน
ใหมีวุฒิตรงตามวิชาท่ีสอน 

 ๔.๕  ทะนุบํารุง อุปถัมภทุกศาสนา สนับสนุนองคกรทางศาสนาใหมีบทบาทสําคัญในการ
ปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม สรางสันติสุขและความปรองดองสมานฉันทในสังคมไทยอยางยั่งยืน 

๕. การยกระดับคุณภาพบริการดานสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน 
 ๕.๑ วางรากฐานใหระบบหลักประกันสุขภาพมีความครอบคลุมประชากรทุกภาคสวนอยางมี

คุณภาพโดยไมมีความเหลื่อมล้ําของคุณภาพบริการในแตละระบบ 
 ๕.๒ พัฒนาระบบบริการสุขภาพ โดยเนนการปองกันโรค สรางกลไกจัดการสุขภาพในระดับเขตแทน

การกระจุกตัวท่ีสวนกลาง ปรับระบบการจางงาน การกระจายบุคลากร และทรัพยากรใหเหมาะสมกับทองถ่ิน 
 ๕.๓ เสริมความเขอมแข็งของระบบเฝาระวังโรคระบาด โดยเฉพาะโรคอุบัติใหม และโรคอุบัติ

ซํ้า โดยมีเครือขายหนวยเฝาระวัง หนวยตรวจวินิจฉัยโรค และหนวยสกัดก้ันการแพรกระจายไดอยางทันทวงที 
 ๕.๔ ปองกันและแกไขปญหาการเกิดอุบัติเหตุในการจราจร โดยรวมมือระหวางฝายตาง ๆ ใน

การตรวจจับเพ่ือปองกันเหตุ การรายงาน และการดูแลผูบาดเจ็บ 
 ๕.๕ สงเสริมการกีฬาเพ่ือสุขภาพ ใชกีฬาเปนสื่อในการพัฒนาลักษณะนิสัยเยาวชน ใหมีน้ําใจ

นักกีฬา มีวินัย ปฏิบัติตามกฎกติกา และมีความสามัคคี พัฒนานักกีฬาใหมีศักยภาพ 
 ๕.๖ ประสานการทํางานระหวางภาคสวนตาง ๆ เพ่ือปองกันและแกปญหาการตั้งครรภในวัยรุน 

และปญหาเรื่องการอุมบุญ การปลูกถายอวัยวะและสเต็มเซลล โดยจัดใหมีมาตรการและกฎหมายท่ีรัดกุม เหมาะสม 
๖. การเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
 รัฐบาลจะดําเนินนโยบายเศรษฐกิจเปน ๓ ระยะ ดังนี้  

    ๖.๑ ในระยะเรงดวน เรงจายงบลงทุนของปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยติดตามใหมีการ
เบิกจายอยางคลองตัวตั้งแตระดับกระทรวงถึงระดับทองถ่ิน  
  ๖.๒ สานตอนโยบายงบประมาณกระตุนเศรษฐกิจ โดยนําหลักการจัดทํางบประมาณประจําป 
พ.ศ. ๒๕๕๙ ท่ีใหความสําคัญในการบูรณาการงบประมาณ และความพรอมในการดําเนินงาน รวมท้ังนําแหลง
เงินอ่ืนมาประกอบการพิจารณา และแสดงรายการลงทุนในระดับจังหวัดเพ่ือความโปรงใส เปนธรรม 
  ๖.๓ กระตุนการลงทุนดวยการเรงพิจารณาโครงการลงทุนท่ีมีประสิทธิภาพ ซ่ึงนักลงทุนยื่นขอ
อนุมัติไวแลวใหเสร็จสิ้นโดยเร็ว 
  ๖.๔ ดูแลเกษตรกรใหมีรายไดท่ีเหมาะสมดวยวิธีการตาง ๆ เชน ลดตนทุนการผลิต การ
ชวยเหลือปจจัยการผลิตอยางท่ัวถึง การใชกลไกตลาดดูแลราคาสินคาเกษตร 
  ๖.๕ ลดอุปสรรคในการสงออกเพ่ือใหเกิดความคลองตัว  
  ๖.๖ ชักจูงใหนักทองเท่ียวตางชาติเขามาเท่ียวในประเทศ โดยพัฒนาแหลงทองเท่ียวเดิม และแหลง
ทองเท่ียวใหม ใหความรู เพ่ิมมาตรฐานความปลอดภัย การควบคุมสินคาและบริการใหมีคุณภาพ ราคาเปนธรรม 
  ๖.๗ ในระยะตอไป ประสานนโยบายการเงินและการคลังใหสอดคลองกันเพ่ือสนับสนุนการฟน
ตัวของเศรษฐกิจ พรอมรักษาเสถียรภาพของราคาอยางเหมาะสม 
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  ๖.๘ แกปญหาน้ําทวมในฤดูฝน และปญหาขาดแคลนน้ําในบางพ้ืนท่ีและบางฤดูกาล สวนภาวะ
ภัยแลงจะเรงสรางแหลงน้ําขนาดเล็กใหกระจายครอบคลุมท่ัวพ้ืนท่ีเพาะปลูกใหมากท่ีสุด 
  ๖.๙ ปฏิรูปโครงสรางราคาเชื้อเพลิงประเภทตาง ๆ ใหสอดคลองกับตนทุน และใหมีภาระภาษี
ท่ีเหมาะสม ใหมีการสรางโรงไฟฟาเพ่ิมข้ึนดวยวิธีการท่ีเปดเผย โปรงใส และเปนมิตรตอสภาวะแวดลอม 
  ๖.๑๐ ปรับปรุงวิธีการจัดเก็บภาษีใหจัดเก็บอยางครบถวน โดยปรับปรุงโครงสรางอัตราภาษี
ดานการคา และขยายรากฐานการจัดเก็บภาษีประเภทใหม เพ่ือสรางความเปนธรรมมากข้ึน 
  ๖.๑๑ บริหารจัดการหนี้ภาครัฐท่ีเกิดข้ึนในชวงรัฐบาลท่ีผานมา โดยหาแหลงเงินระยะยาว และ
ยืดระยะเวลาชําระคืน เพ่ือลดภาระของงบประมาณในอนาคต 
  ๖.๑๒ ในระยะยาว  พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
   - ดานการขนสงและคมนาคมทางบก โดยเริ่มโครงการรถไฟฟาขนสงมวลชนใน กทม. 
และรถไฟฟาเชื่อม กทม. กับเมืองบริวารเพ่ิมเติม เพ่ือลดเวลาในการเดินทาง และเพ่ือตั้งฐานใหรัฐบาลตอไป 
   - ดานคมนาคมทางอากาศ โดยปรับปรุงทาอากาศยานสุวรรณภูมิระยะท่ี ๒ ทาอากาศยาน
ดอนเมือง และทาอากาศยานสากลในภูมิภาค เพ่ือรองรับปริมาณการจราจรทางอากาศไดอยางมีประสิทธิภาพ 
   - ดานการคมนาคมทางน้ํา โดยพัฒนาการขนสงสินคาทางลําน้ําและชายฝงทะเล เพ่ือ
ลดตนทุนระบบโลจิสติกสของประเทศ 
  ๖.๑๓ ปรับโครงสรางการบริหารจัดการในสาขาขนสงท่ีมีการแยกบทบาทและภารกิจของ
หนวยงานในระดับนโยบาย หนวยงานกํากับดูแล และหนวยปฏิบัติท่ีชัดเจน และจัดตั้งหนวยงานกํากับดูแลระบบ
ราง สนับสนุนภาคเอกชนเขามีสวนรวมในภาคขนสงมากข้ึน รวมถึงการปรับปรุงระบบกฎหมายท่ีเก่ียวของ 
  ๖.๑๔ พัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการของรัฐวิสาหกิจใหมีประสิทธิภาพ  
  ๖.๑๕ ดานเกษตรกรรม ดําเนินการใน ๒ เรื่องใหญ คือ การปรับโครงสรางการผลิตสินคา
เกษตรใหสอดคลองกับความตองการดวยวิธีการตาง ๆ และสนับสนุนใหสหกรณของกลุมเกษตรกรท่ีผลิตสินคา
เกษตรเพ่ิมบทบาทในฐานะผูซ้ือพืชผล จนถึงการแปรรูปและสงออกได 
  ๖.๑๖ ดานอุตสาหกรรม สงเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมท่ีสอดคลองกับศักยภาพพ้ืนฐานของ
ประเทศ อาทิ สงเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป อุตสาหกรรมท่ีใชการออกแบบและสรางสรรค เปนตน 

 ๖.๑๗ เพ่ิมขีดความสามารถของผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมใหเขมแข็ง 
สามารถแขงขันไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 ๖.๑๘ สงเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทัลและวางรากฐานของเศรษฐกิจดิจิทัลใหเริ่มขับเคลื่อนได
อยางจริงจัง ซ่ึงจะทําใหทุกภาคเศรษฐกิจกาวหนาไปไดทันโลกและสามารถแขงขันในโลกสมัยใหมได 

๗. การสงเสริมบทบาทและการใชโอกาสในประชาคมอาเซียน 
 ๗.๑ เรงสงเสริมความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ การคา การลงทุน ในภูมิภาคอาเซียนและขยาย

ความรวมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบาน 
 ๗.๒ พัฒนาศักยภาพในการแขงขันของผูประกอบการไทยทุกระดับ โดยเฉพาะกลุมวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดยอม รวมท้ังสามารถดําเนินธุรกิจรวมกับผูประกอบการในประเทศสมาชิกอาเซียน และ
กลุมการผลิตของไทยท่ีจะขยายฐานการผลิตเพ่ิมเติมอีกหลายชนิด 

 ๗.๓ พัฒนาแรงงานของภาคอุตสาหกรรมท้ังแรงงานวิชาชีพ แรงงานมีทักษะ และไมมีทักษะ 
โดยเรงรัดขยายผลการใชระบบคุณวุฒิวิชาชีพใหเกิดผลในทางปฏิบัติ โดยคํานึงถึงความเปนเอกภาพกับระบบ
มาตรฐาน ฝมือแรงงานและมาตรฐานวิชาชีพใน ๘ กลุม ควบคูกับการวางแผนดานการผลิตใหเพียงพอ การ
ยกระดับฝมือแรงงาน 
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 ๗.๔ เรงพัฒนาความเชื่อมโยงดานการขนสงและระบบโลจิสติกสภายในอนุภูมิภาคและภูมิภาค
อาเซียน  โดยเรงขับเคลื่อนตามแผนงานการพัฒนาความรวมมือตาง ๆ  

 ๗.๕ ตอเชื่อมเสนทางคมนาคมขนสงและระบบโลจิสติกสจากฐานการผลิตในชุมชนสูแหลงแปร
รูปเพ่ือเพ่ิมมูลคาท้ังภายในประเทศและเชื่อมโยงกับเอาเซียน เพ่ือยกระบบศักยภาพผูประกอบการรายยอย 

 ๗.๖ พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยปรับปรุงโครงขายระบบถนน พัฒนาระบบ National 
Single Window (NSW) และสิ่งอํานวยความสะดวกทางการคาและการขนสงสินคาขามแดนอยางตอเนื่อง 

๘. การพัฒนาและสงเสริมการใชประโยชนจากวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม 
  ๘.๑ สนับสนุนการเพ่ิมคาใชจายในการวิจัยและพัฒนาของประเทศเพ่ือมุงเปาหมายใหไมต่ํา

กวา ๑ % ของรายไดประชาชาติ และมีสัดสวนรัฐตอเอกชน ๓๐ : ๗๐ ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ 

 ๘.๒ เสริมสรางสังคมนวัตกรรม โดยสงเสริมระบบการเรียนการสอนท่ีเชื่อมโยงกัน การผลิต
กําลังคนในสาขาท่ีขาดแคลน 

 ๘.๓ ปฏิรูประบบการใหสิ่งจูงใจ ระเบียบ และกฎหมายท่ีเปนอุปสรรคตอการนํางานวิจัยไปตอ
ยอดหรือใชประโยชน ใหตรงกับความตองกการของทองถ่ิน ผลักดันงานวิจัยและพัฒนาไปสูการใชประโยชนเชิง
พาณิชย โดยสงเสริมความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัย หนวยงานวิจัยของรัฐ และภาคเอกชน 

 ๘.๔ สงเสริมใหโครงการลงทุนขนาดใหญของประเทศ เชน ดานพลังงานสะอาด ระบบราง ยาน
ยนต ไฟฟา การจัดการน้ําและขยะ ใชประโยชนจากผลการศึกษาวิจัย และพัฒนา และนวัตกรรมของไทยตาม
ความเหมาะสม 

 ๘.๕ ปรับปรุงและจัดเตรียมใหมีโครงสรางพ้ืนฐานดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ดานการ
วิจัยและพัฒนา และดานนวัตกรรมซ่ึงเปนโครงสรางพ้ืนฐานทางปญญาท่ีสําคัญใหมีความพรอม 

๙. การรักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากร และการสรางสมดุลระหวางการอนุรักษ กับการใชประโยชนอยาง
ย่ังยืน 

 ๙.๑ ในระยะเฉพาะหนา เรงปกปองและฟนฟูพ้ืนท่ีอนุรักษ ทรัพยากรปาไมและสัตวปา  
 ๙.๒ สงเสริมการอนุรักษและใชประโยชนจากทรัพยากรชีวภาพและความหลากหลายทาง

ชีวภาพอยางยั่งยืน 
 ๙.๓ ในระยะตอไป พัฒนาระบบบริหารจัดการท่ีดินและแกไขการบุกรุกท่ีดินของรัฐ โดยยึด

แนวพระราชดําริท่ีใหประชาชนสามารถอยูรวมกับปาได 
 ๙.๔ บริหารจัดการทรัพยากรน้ําของประเทศใหเปนเอกภาพในทุกมิติท้ังเชิงปริมาณและ

คุณภาพ จัดใหมีแผนบริหารน้ําของประเทศ และมีการบูรณาการแผนงาน/งบประมาณรวมกันของหนวยงานท่ี
เก่ียวของ 

 ๙.๕ เรงรัดการควบคุมมลพิษท้ังทางอากาศ ขยะ และน้ําเสีย ท่ีเกิดจากการผลิตและบริโภค 
เพ่ือสรางคุณภาพสิ่งแวดลอมท่ีดีใหแกประชาชน สงเสริมใหเกิดกลไกการคัดแยกขยะเพ่ือนํากลับมาใชใหมให
มากท่ีสุด 

๑๐. การสงเสริมการบริหารราชการแผนดินท่ีมีธรรมาภิบาล และการปองกันปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบในภาครัฐ  
  ๑๐.๑ ปรับปรุงระบบราชการในดานองคกรหรือหนวยงานภาครัฐท้ังในระดับประเทศ ภูมิภาค
และทองถ่ิน จัดระบบอัตรากําลังและปรับปรุงคาตอบแทนบุคลากรภาครัฐใหเหมาะสมและเปนธรรม 
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 ๑๐.๒ ในระยะแรก กระจายอํานาจเพ่ือใหประชาชนสามารถเขาถึงบริการสาธารณะไดโดยรวดเร็วท้ัง
จะวางมาตรการทางกฎหมาย มิใหเจาหนาท่ีประวิงเวลา หรือใชอํานาจโดยมิชอบ สวนในระยะเฉพาะหนาเนนการ
ปรับปรุงหนวยงานใหบริการดานการธุรกิจ การลงทุน และดานบริการสาธารณะในชีวิตประจําวันเปนสําคัญ 

 ๑๐.๓ เสริมสรางระบบคุณธรรมในการแตงตั้งและโยกยายบุคลากรภาครัฐ วางมาตรการปองกันการ
แทรกแซงจากนักการเมือง และสงเสริมใหมีการนําระบบพิทักษคุณธรรมมาใชในการบริหารงานบุคคล 

 ๑๐.๔ ปรับปรุงและจัดใหมีกฎหมายท่ีครอบคลุมการปองกันและปราบปรามการทุจริต และ
การมีผลประโยชนทับซอนในภาครัฐทุกระดับ โดยถือวาเรื่องนี้เปนวาระสําคัญเรงดวนแหงชาติ และเปนเรื่องท่ี
ตองแทรกอยูในการปฏิรูปทุกดาน 

 ๑๐.๕ ใชมาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝงคานิยม คุณธรรม จริยธรรม และจิตสํานึกในการ
รักษาศักดิ์ศรีความเปนขาราชการ และความซ่ือสัตยสุจริต ควบคูกับการบริหารจัดการภาครัฐท่ีมีประสิทธิภาพ 

 ๑๐.๖ ปรับปรุงและจัดใหมีกฎหมายเพ่ือปองกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ และ
การมีผลประโยชนทับซอนในภาครัฐทุกระดับ โดยถือเปนวาระเรงดวนแหงชาติ และเปนเรื่องท่ีตองแทรกอยูใน
การปฏิรูปทุกดาน 

 ๑๐.๗ สงเสริม สนับสนุนภาคีองคกรภาคเอกชนและเครือขายตาง ๆ เพ่ือสอดสอง ตรวจสอบ
เจาหนาท่ีของรัฐหรือตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ และวางมาตรการคุมครองพยานและผูเก่ียวของ 

๑๑. การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
 ๑๑.๑ ในระยะเฉพาะหนา เรงปรับปรุงประมวลกฎหมายหลักของประเทศและกฎหมายอ่ืนท่ี

ลาสมัยไมเปนธรรม ไมสอดคลองกับความตกลงระหวางประเทศ และเปนอุปสรรคตอการบริหารราชการแผนดิน 
 ๑๑.๒ เพ่ิมศักยภาพหนวยงานท่ีมีหนาท่ีใหความเห็นทางกฎหมาย และจัดทํากฎหมายให

สามารถปฏิบัติงานไดอยางรวดเร็ว สามารถใหความชวยเหลือแกภาคเอกชนและประชาชน 
 ๑๑.๓ ในระยะตอไป จะจัดตั้งองคกรปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมท่ีปราศจากการแทรกแซงของรัฐ 
 ๑๑.๔ นําเทคโนโลยีท่ีทันสมัยและความรูทางนิติวิทยาศาสตรมาใชเพ่ือเรงรัดการดําเนินคดีทุก

ข้ันตอนใหรวดเร็ว เกิดความเปนธรรม และมีระบบฐานขอมูลท่ีเชื่อมโยงกัน สามารถใชติดตามผลและปรับปรุง
ประสิทธิภาพของหนวยงานในกระบวนการยุติธรรมได 

 ๑๑.๕ ปรับปรุงระบบการชวยเหลือทางกฎหมายและคาใชจายแกประชาชนท่ีไมไดรับความเปน
ธรรมใหเขาถึงไดโดยงาย รวดเร็ว สงเสริมกองทุนยุติธรรมเพ่ือคุมครองชวยเหลือคนจนและผูดอยโอกาส โดยเนน
ความสุจริตและความมีประสิทธิภาพ 

 ๑๑.๖ นํามาตรการทางการเงิน ภาษี และการปองกันการฟอกเงินมาใชในการปองกันและ
ปราบปรามผูมีอิทธิพล และเจาหนาท่ีของรัฐท่ีทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



หนา  | ๔๓ 
 

          แผนยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลสวนตําบลมหาสวัสดิ์ พ.ศ.๒๕๕8-๒๕๖2 เปลี่ยนแปลง (ฉบับท่ี ๒)  
 

ยุทธศาสตรหลักของคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) 
  

 
 
 

 ยุทธศาสตรหลักที่ คสช. ยึดถือเปนแนวทางในปจจุบัน มี  ๙  ดาน  ดังนี ้
 ๑. ยุทธศาสตรสรางความเปนธรรมในสังคม 
 ๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาคนสูสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิตอยางยั่งยืน  
 ๓. ยุทธศาสตรสรางความเขมแข็งภาคการเกษตร ความม่ันคงของอาหาร และพลังงาน  
 ๔. ยุทธศาสตรการปรับโครงสรางเศรษฐกิจสูการเติบโตอยางมีคุณภาพและยั่งยืน  
 ๕. ยุทธศาสตรการสรางความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาค เพ่ือความม่ันคงทางเศรษฐกิจและสังคม  
 ๖. ยุทธศาสตรการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 
 ๗. ยุทธศาสตรในการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงโครงสรางการบริหารงานของรัฐวิสาหกิจ ใหเกิดประโยชน
กับประชาชนในการใชบริการอยางแทจริง 
 ๘. ยุทธศาสตรในการปรับปรุงระบบโทรคมนาคม เทคโนโลยีของชาติ ใหเกิดความม่ันคงและยั่งยืนใน
อนาคต ใหทัดเทียมอาเซียน และประชาคมโลก 
 ๙. ยุทธศาสตรในการปองกันและปราบปรามการทุกจริต คอรรัปชั่นอยางยั่งยืน  
 

 คานิยมหลักของคนไทย  เพ่ือสรางสรรคประเทศไทยใหเขมแข็ง 
 ๑. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ซ่ึงเปนสถาบันหลักของชาติในปจจุบัน  
 ๒. ซ่ือสัตย เสียสละ อดทน มีอุดมการณในสิ่งท่ีดีงามเพ่ือสวนรวม  
 ๓. กตัญู ตอพอแม ผูปกครอง ครูบาอาจารย  
 ๔. ใฝหาความรู หม่ันศึกษา เลาเรียน  ทางตรงและทางออม  
 ๕. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม  
 ๖. มีศีลธรรม รักษาความสัตย หวังดีตอผูอ่ืน เผื่อแผและแบงปน  
 ๗. เขาใจ เรียนรู การเปนประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขท่ีถูกตอง  
 ๘. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผูนอยรูจักเคารพผูใหญ  
 ๙. มีสติ รูตัว รูคิด รูทํา รูปฏิบัติ ตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  
 ๑๐. รูจักดํารงตนอยูโดยใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัว รูจักอดออมไวใชเม่ือยามจําเปน มีไวพอกินพอใช ถาเหลือก็แจกจาย จําหนาย และขยายกิจการ เม่ือมี
ความพรอม โดยมีภูมิคุมกันท่ีดี 
 ๑๑. มีความเขมแข็งท้ังรางกายและจิตใจ ไมยอมแพตออํานาจฝายต่ํา หรือกิเลส มีความละอาย เกรง
กลัวตอบาปตามหลักของศาสนา 
 ๑๒. คํานึงถึงผลประโยชนของสวนรวม และตอชาติ มากกวาผลประโยชนของตนเอง  
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ยุทธศาสตรประเทศ 
 
 

วิสัยทัศน  :   
“ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแขงขัน   

คนไทยอยูดีกินดี  มีความเสมอภาคและเปนธรรม” 
หลักการของยุทธศาสตร  :   

“ตอยอดรายไดจากฐานเดิม  สรางรายไดจากโอกาสใหม 
เพ่ือความสมดุล  และการพัฒนาอยางยั่งยืน” 

วัตถุประสงค  : ๑. รักษาฐานรายไดเดิม  และสรางรายไดใหม 
๒. เพ่ิมประสิทธิภาพของระบบการผลิต  (ตองผลิตสินคาไดเร็วกวาปจจุบัน) 
๓. ลดตนทุนใหกับธุรกิจ  (ดวยการลดตนทุนคาขนสงและโลจิสติกส) 

เปาหมายเชิงยุทธศาสตร  :  ๑. การเพ่ิมรายไดจากฐานเดิม 
       ๒. การสรางรายไดจากโอกาสใหม 
    ๓. การลดรายจาย 
    ๔. การเพ่ิมประสิทธิภาพในการแขงขัน 

ยุทธศาสตร  : ประกอบดวย  ๔  ยุทธศาสตร  ไดแก 
ยุทธศาสตรท่ี ๑ :  การเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ  เพ่ือหลุดพน

จากประเทศรายไดปานกลาง (Growth  &  Competitiveness)  
ยุทธศาสตรท่ี ๒  :  การลดความเหลื่อมล้ํา  (Inclusive  Growth)  
ยุทธศาสตรท่ี ๓  :  การเติบโตท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม  (Green  Growth)   
ยุทธศาสตรท่ี ๔  :  การสรางความสมดุลและปรับระบบบริหารจัดการภาครัฐ  

(Internal  Process)  

 

ยุทธศาสตรท่ี ๑ : การเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ  เพ่ือหลุดพนจากประเทศรายไดปานกลาง  
   ( Growth & Competitiveness)  

 ประกอบดวย  ๙  ประเด็นหลัก  ๓๓  แนวทางการดําเนินการ 

ประเด็นหลัก แนวทางการดําเนินการ 
๑. ดานเกษตร ๑.๑ แผนท่ีการใชดิน (Zoning) เพ่ือผลิตสินคาเกษตร 

๑.๒ การพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารตั้งแตตนน้ําถึงปลายน้ํา 
๒. ดานอุตสาหกรรม ๒.๑ แผนท่ีการใชท่ีดิน (Zoning) อุตสาหกรรม 

๒.๒ กําหนดและสงเสริมอุตสาหกรรมในอนาคต (Bin-plastic, etc.) 
๒.๓ การเพ่ิมขีดความสามารถให SME และ OTOP สูสากล 
๒.๔ การนําทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปญญาไทยมาเพ่ิมมูลคา 

๓. การทองเท่ียวและ 
   บริการ 

๓.๑ แผนท่ีการจัดกลุมเมืองทองเท่ียว 
๓.๒ เพ่ิมขีดความสามารถทางการทองเท่ียวเขาสูรายได ๒ ลานลานบาทตอป 
๓.๓ ไทยเปนศูนยกลาง Medical Tourism  ของภูมิภาค 
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ประเด็นหลัก แนวทางการดําเนินการ 
๔. โครงสรางพ้ืนฐาน ๔.๑ การพัฒนาระบบโลจิสติกสและโครงสรางพ้ืนฐาน 

๔.๒ การลงทุนการใหบริการและใชประโยชน ITC 
๔.๓ การลงทุนโครงสรางพ้ืนฐานดานการคมนาคมเชื่อมโยงในภูมิภาคอาเซียน 

๕. พลังงาน ๕.๑ นโยบายการปรับโครงสรางการใชและราคาพลังงานท่ีเหมาะสม 
๕.๒ การลงทุนเพ่ือความม่ันคงของพลังงานและพลังงานทดแทน  
๕.๓ การเชื่อมโยงแหลงพลังงานและผลิตพลังงานทางเลือกในอาเซียน 

๖. การเชื่อมโยงเศรษฐกิจ 
   ในภูมิภาค 

๖.๑ การเสริมสรางความสามารถในการแขงขันของสินคา บริการ และการลงทุน   
      เพ่ือเชื่อมโยงโอกาสจากอาเซียน 
๖.๒ แกไข กฎหมาย กฎระเบียบ รองรับประชาคมอาเซียน 
๖.๓ ขับเคลื่อนการเชื่อมโยงนิคมอุตสาหกรรมทวาย และ Eastern seaboard 
๖.๔ เสริมสรางความสัมพันธและความรวมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบาน 

๗. การพัฒนาขีดความ  
   สามารถในการแขงขัน 

๗.๑ การปรับปรุงขีดความสามารถในการแขงขัน (๑๐๐ ดัชนีชี้วัด) 
๗.๒ การพัฒนาการสราง Brand ประเทศไทย เปน Modern Thailand 

๘. การวิจัยและพัฒนา ๘.๑ ขับเคลื่อนคาใชจายดาน R & D เปนรอยละ ๑ ของ GDP 
๘.๒ Talent  Mobility การใชประโยชนจากกําลังคนดาน S & T 
๘.๓ การใชประโยชน Regional  Science Parks  
๘.๔ การขับเคลื่อนขอริเริ่มกระบี่ตามกรอบความรวมมืออาเซียน 

๙. การพัฒนาพ้ืนท่ีและ 
    เมืองเพ่ือเชื่อมโยง 
    โอกาสจากอาเซียน 

๙.๑ การพัฒนาเมืองหลวง 
๙.๒ การพัฒนาเมืองเกษตร 
๙.๓ การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรม 
๙.๔ การพัฒนาเมืองทองเท่ียว 
๙.๕ การพัฒนาเมืองบริการสุขภาพ 
๙.๖ กาพัฒนาเมืองชายแดนเพ่ือการคาการลงทุน 
๙.๗ การพัฒนาเมืองชายแดนเพ่ือการคาการลงทุน 
๙.๘ ปจจัยสนับสนุนการพัฒนาเมืองท่ีมีศักยภาพ 
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ยุทธศาสตรท่ี ๒ : การลดความเหล่ือมลํ้า (Inclusive  Growth)  ประกอบดวย  ๘  ประเด็นหลัก  ๒๐  แนวทางการดําเนินการ 
 

ประเด็นหลัก แนวทางการดําเนินการ 
๑๐. การพัฒนาคุณภาพ 
     การศึกษา 

๑๐.๑ ปฏิรูปการศึกษา (ครู หลักสูตร เทคโนโลยีการดูแลเด็กกอนวัยเรียน และ 
        การใช ICT ในระบบการศึกษาเชน แท็บเล็ตและอินเตอรเน็ตไรสาย เปนตน) 
๑๐.๒ พัฒนาภาคการศึกษารองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน 

๑๑. การยกระดับ 
     คุณภาพชีวิตและ 
     มาตรฐานบริการ 
     สาธารณสุข 

๑๑.๑ การจัดระบบบริการ กําลังพล และงบประมาณ 
๑๑.๒ การพัฒนาระบบคุมครองผูบริโภคพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน 
๑๑.๓ สรางและพัฒนาความรวมมือระหวางไทยกับประเทศสมาชิกอาเซียน 
        ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

๑๒. การจัดสวัสดิการสังคม 
     และการดูแลผูสูงอายุ 
     เด็ก สตรี ผูดอยโอกาส 

๑๒.๑ การพัฒนาระบบสวัสดิการ และเพ่ิมศักยภาพและโอกาส ความเทาเทียม  
        คุณภาพชีวิต 
๑๒.๒ กองทุนสตรี 

๑๓. การสรางโอกาสและ 
     รายไดแกวิสาหกิจ 
     ขนาดกลางและ 
     ขนาดยอม (SMEs)  
     และเศรษฐกิจชุมชน 

๑๓.๑ กองทุนตั้งตัวได 
๑๓.๒ กองทุนหมูบาน 
๑๓.๓ โครงการ SML 
๑๓.๔ โครงการรับจํานําสินคาเกษตร 

๑๔. แรงงาน ๑๔.๑ การพัฒนาทักษะเพ่ือเพ่ิมคุณภาพแรงงาน ใหสอดคลองกับความตองการ  
        และพัฒนาทักษะผูประกอบการ 
๑๔.๒ การจัดการแรงงานตางดาว 
๑๔.๓ การพัฒนาระบบการคุมครองแรงงานในระบบและนอกระบบตามกฎหมาย  
        อยางท่ัวถึงพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน 

๑๕. ระบบยุติธรรม       
      เพ่ือลดความเหลื่อมล้ํา 

๑๕.๑ การเขาถึงระบบยุติธรรมของประชาชน 

๑๖. การตอตานคอรรัปชั่น  
      สรางธรรมาภิบาลและ 
      ความโปรงใส 

๑๖.๑ การรณรงคและสรางแนวรวมในสังคม 
๑๖.๒ การเสริมสรางธรรมาภิบาลรองรับประชาคมอาเซียน 

๑๗. การสรางองคความรู 
     เรื่องอาเซียน 

๑๗.๑ ภาคประชาชน 
๑๗.๒ ภาคแรงงานและผูประกอบการ 
๑๗.๓ บุคลากรภาครัฐ 
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ยุทธศาสตรท่ี ๓ : การเติบโตท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม (Green Growth)   
  ประกอบดวย  ๕  ประเด็นหลัก  ๑๑  แนวทางการดําเนินการ 
 
 

ประเด็นหลัก แนวทางการดําเนินการ 
๑๘. การพัฒนาเมือง 
     อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
     เพ่ือความยั่งยืน 

๑๘.๑ พัฒนาตัวอยางเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ๑๐ แหง เพ่ือความยั่งยืน 
 

๑๙. การลดการปลอยกาซ 
      เรือนกระจก (GHG) 

๑๙.๑ การประหยัดพลังงาน 
๑๙.๒ การปรับปรุงกฎระเบียบ (เชน green building code) 
๑๙.๓ สงเสริมการดําเนินงาน CSR เพ่ือลดการปลอยกาซเรือนกระจก 

๒๐. นโยบายการคลังเพ่ือ        
      สิ่งแวดลอม 

๒๐.๑ ระบบภาษีสิ่งแวดลอม 
๒๐.๒ การจัดซ้ือจัดจางสีเขียวในภาครัฐ 

๒๑. การจัดการทรัพยากร- 
     ธรรมชาติและการ 
     บริหารจัดการน้ํา 

๒๑.๑ การปลูกปา 
๒๑.๒ การลงทุนดานการบริหารจัดการน้ํา 
๒๑.๓ พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
        อาเซียน 

๒๒. การเปลี่ยนแปลง 
     สภาวะภูมิอากาศ 

๒๒.๑ การปองกันผลกระทบและปรับตัว (mitigation and adaptation) 
๒๒.๒ การปองกันและบรรเทาภัยพิบัติธรรมชาติ 
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ยุทธศาสตรท่ี ๔ : การสรางความสมดุลและปรับระบบบริหารจัดการภาครัฐ (Internal Process)  
    ประกอบดวย  ๘  ประเด็นหลัก  ๑๕  แนวทางการดําเนินการ 
 
 

ประเด็นหลัก แนวทางการดําเนินการ 
๒๓. กรอบแนวทางและ 
     การปฏิรูปกฎหมาย 

๒๓.๑ ปรับกรอบแนวทางระบบกฎหมายของประเทศ 
๒๓.๒ เพ่ิมประสิทธิภาพบุคลากรและองคกรดานยุติธรรม 
๒๓.๓ ปรับปรุงระเบียบ ขอกฎหมายท่ีเปนขอจํากัดตอการพัฒนาประเทศ 

๒๔. การปรับโครงสราง 
     ระบบราชการ 

๒๔.๑ เพ่ิมประสิทธิภาพองคกรภาครัฐและพัฒนารูปแบบการทํางานของภาครัฐ  
        ดวยการสรางความพรอมในการบริหารการจัดการแบบบูรณาการ โดยมี 
        ประชาชนเปนศูนยกลาง 
๒๔.๒ ปองกันและปราบปรามทุจริตคอรรัปชั่น 
๒๔.๓ เพ่ิมประสิทธิภาพการใหบริการประชาชนดวยระบบ E - Service 

๒๕. การพัฒนากําลังคน 
     ภาครัฐ 

๒๕.๑ บริหารกําลังคนใหสอดคลองกับบทบาทภารกิจท่ีมีในปจจุบัน และ 
        เตรียมพรอมสําหรับอนาคต 
๒๕.๒ พัฒนาทักษะและศักยภาพของกําลังคนภาครัฐ และเตรียมความพรอม  
        บุคลากร ภาครัฐสูประชาคมอาเซียน 

๒๖. การปรับโครงสราง 
     ภาษี 

๒๖.๑ ปรับโครงสรางภาษีท้ังระบบใหสนับสนุนการกระจายรายได และเพ่ิมขีด 
        ความสามารถในการแขงขัน 

๒๗. การจัดสรรงบประมาณ ๒๗.๑ พัฒนากระบวนการจัดสรรงบประมาณใหสามารถสนับสนุนการปฏิบัติงาน 
        ตามนโยบายรัฐบาล 

๒๘. การพัฒนาสินทรัพย 
     ราชการท่ีไมไดใชงาน 
     ใหเกิดประโยชนสูงสุด 

๒๘.๑ สํารวจสินทรัพยราชการท่ีไมไดใชงาน 
๒๘.๒ บริหารจัดการสินทรัพยราชการท่ีไมไดใชงานใหเกิดประโยชนสูงสุด 

๒๙. การแกไขปญหาความ 
     ม่ันคงจังหวัดชายแดน 
     ภาคใต และเสริมสราง 
     ความม่ันคงในอาเซียน 

๒๙.๑ ประสานบูรณาการงานรักษาความสงบและสงเสริมการพัฒนาในพ้ืนท่ี ๓  
        จังหวัดชายแดนภาคใตภายใตกรอบนโยบายความม่ันคงแหงชาติ  
        ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ 
๒๙.๒ การเสริมสรางความม่ันคงของประชาคมอาเซียน 

๓๐. การปฏิรูปการเมือง 
 

๓๐.๑ กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน (อปท.) 
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ยุทธศาสตรการพัฒนาพื้นที ่
 
 

สรุปกรอบยุทธศาสตรการพัฒนาภาค : สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
สาระสําคัญดังนี้ 
 

๑) แนวคิดและหลักการ 
ยึดแนวคิดการพัฒนาตาม “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ” ใหเกิดการพัฒนาท่ีสมดุลเปนธรรม และมี

ภูมิคุมกันตอผลกระทบจากกระแสการเปลี่ยนแปลงท้ังจากภายนอกและภายในประเทศ ควบคูกับแนวคิด “การ
พัฒนาแบบองครวม ” ท่ียึดคน ผลประโยชนของประชาชน ภูมิสังคม ยุทธศาสตรพระราชทาน (เขาใจ เขาถึง 
และพัฒนา) ยึดหลักการมีสวนรวมของทุกภาคภาคีการพัฒนา และหลักธรรมาภิบาล เพ่ือใหสังคมสมานฉันท 
และอยูเย็นเปนสุขรวมกัน 
 

๒)  ยุทธศาสตรการพัฒนาภาคกลาง 
๒.๑ ยุทธศาสตรการพัฒนา 

(๑)  พัฒนาฐานเศรษฐกิจหลักของประเทศใหมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง เพ่ือรักษาเสถียรภาพ
การพัฒนาอุตสาหกรรม เกษตร การบริการ การลงทุนใหมีความม่ันคงและเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แขงขันของประเทศ  เชน  สงเสริมการพัฒนาพ้ืนท่ีนิคมอุตสาหกรรม สงเสริมอุตสาหกรรมขนาดกลาง และ
ขนาดยอม  พัฒนาการเกษตร ฟนฟูการบริหารจัดการแหลงทองเท่ียว พัฒนาประสิทธิภาพโลจิสติกส 

(๒)  พัฒนาศักยภาพคน ครอบครัว ชุมชน และสังคมใหมีคุณภาพ มีธรรมาภิบาล เพ่ือพรอมรับ
การเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจโลก ควบคูกับการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนใหดีข้ึน เชน สงเสริมการเรียน
การสอนนอกระบบ การอาชีวศึกษา สงเสริมการวิจัยและพัฒนา โดยเฉพาะดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
สงเสริมบทบาทของครอบครัว ชุมชน และภาคประชาสังคมในการสรางวัฒนธรรมในการดูแลสุขภาพ 

(๓)  อนุรักษ ฟนฟู และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมใหมีความสมดุลตอระบบ
นิเวศ เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาฐานเศรษฐกิจหลักของประเทศ โดยเรงแกไขปญหาการกัดเซาะชายฝงทะเล 
ปองกันปญหาสิ่งแวดลอม ฟนฟูคุณภาพน้ําแมน้ําเจาพระยา สงเสริมการมีสวนรวมของภาคีการพัฒนา อนุรักษ 
และรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

(๔)  เสริมสรางศักยภาพการพัฒนาเมือง และพ้ืนท่ีชายแดน ตามแนวเศรษฐกิจกับประเทศ
เพ่ือนบาน ท้ังแนวเหนือ-ใต และแนวตะวันออก-ตะวันตก เพ่ือเปนประตูการคาเชื่อมโยงประเทศเพ่ือนบานและนานาชาติ 

(๕)  บริหารจัดการพัฒนาพ้ืนท่ีเมือง และชนบทอยางมีสวนรวม และเก้ือกูลกัน  เพ่ือใหมีการ
จัดระเบียบรูปแบบการพัฒนาเมืองและชุมชนไดสอดคลองกับการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและความตองการของชุมชน 

๒.๒ ทิศทางการพัฒนากลุมจังหวัด 
กลุมจังหวัดภาคกลางตอนลาง ๑ ประกอบดวย นครปฐม ราชบุรี กาญจนบุรี และ

สุพรรณบุรี   ควรเนนพัฒนาการสงเสริมและสนับสนุนสินคาเกษตรอุตสาหกรรมดวยระบบการผลิตท่ีปลอดภัย
ตอสิ่งแวดลอม   สงเสริมการทองเท่ียวเชิงนิเวศน  การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
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ยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัดภาคกลางตอนลาง ๑  
 (นครปฐม  กาญจนบุรี  ราชบุรี และสุพรรณบุรี)   

(พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๐) (ฉบับทบทวน) 
 

 
     วิสัยทัศนกลุมจังหวัด  

  “ เปนแหลงผลิตและแปรรูปสินคาเกษตรท่ีไดมาตรฐาน  พัฒนาการคาชายแดน 
และการทองเท่ียวเชิงอนุรักษอยางสรางสรรค ” 

 

 พันธกิจ 
๑. ศึกษา คนควา วิจัย เพ่ือนําไปใชพัฒนาการผลิต  การแปรรูป  การตลาด และการทองเท่ียว  
๒. พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานใหสามารถรองรับการผลิต  การแปรรูป  และการทองเท่ียว  
๓. จัดหา และพัฒนาปจจัยการผลิตใหมีคุณภาพ และปริมาณเพียงพอตอการผลิตแปรรูป  
  และการทองเท่ียว  

๔. ผลิต  แปรรูปสินคาการเกษตร และการบริการทองเท่ียวใหมีคุณภาพและไดมาตรฐานเปนท่ียอมรับ  
    ท้ังภายในและตางประเทศ 
๕. แสวงหาตลาดท้ังภายในและตางประเทศ  ตลอดจนเสริมสรางชองทางการจัดจําหนายท่ีสามารถ 
    เขาถึงผูบริโภคไดอยางท่ัวถึง และมีประสิทธิภาพ  

 

 ประเด็นยุทธศาสตร  เปาประสงค และกลยุทธ   มีรายละเอียดดังน้ี 
 

๔  ประเด็นยุทธศาสตร ๔  เปาประสงค ๑๑  กลยุทธ 
๑. การสงเสริมความ 
   ปลอดภัยและคุณภาพ 
   ในการผลิต และสงออก  
   สินคาเกษตร  และ  
   เกษตรอุตสาหกรรมท่ีได 
   มาตรฐาน 
 

๑. ผูบริโภคท้ังภายในและตางประเทศ 
    บริโภคสินคาท่ีปลอดภัยและได  
    มาตรฐาน 

๑. พัฒนากลไกในการเพิ่มผลผลิตใหได 
    มาตรฐาน 
๒. เสริมสรางศักยภาพดานการตลาด และ   
    การประชาสัมพันธสินคาการเกษตร 
๓. สงเสริม สนับสนุนการนํานวัตกรรมมาใชใน  
    การเพิ่มมูลคาใหกับสินคาเกษตร 

๒. การเพิ่มศักยภาพการ 
   ทองเท่ียวเชิงอนุรักษ 
   อยางสรางสรรค 

๒. เพิ่มรายไดและจํานวนนักทองเท่ียว ๔. พัฒนาบุคลากรดานการทองเท่ียว 
๕. พัฒนาปจจัยพื้นฐานสินคาบริการอยาง 
    มีคุณภาพ 
๖. พัฒนาการตลาดและการประชาสัมพันธ 
๗. พัฒนาศักยภาพแหลงทองเท่ียวและ
เสริมสรางความปลอดภัย 
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๔  ประเด็นยุทธศาสตร ๔  เปาประสงค ๑๑  กลยุทธ 
๓. สงเสริมการคาผานแดน 
   และพัฒนาเขต 
   เศรษฐกิจพิเศษชายแดน 
  

๓. รายไดจากการคาผานแดนเพิ่มขึ้น ๘. สนับสนุนการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
    ชายแดน 
๙. สงเสริมพัฒนาความสัมพันธระหวางประเทศ 
    และการคาชายแดน 
๑๐. พัฒนาผูประกอบการและบุคลากรดาน
การคาชายแดน 
 

๔. การสรางความเขมแข็ง 
    ใหแกภาคการเกษตร 
    อยางย่ังยืน 

๔. เกษตรกรมีฐานะทางเศรษฐกิจดีขึ้น ๑๑. สรางแรงจูงใจในการปรับปรุงพัฒนาการ 
      ผลิตท่ีปลอดภัย 
๑๒. สงเสริม สนับสนุนในการเขาถึงแหลงทุน 
      และโอกาสในการเรียนรูตามหลักปรัชญา    
      เศรษฐกิจพอเพียง 
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ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดนครปฐม (ป พ.ศ.๒๕๕๙) 
   
 

   วิสัยทัศนจังหวัดนครปฐม  
“ เปนแหลงผลิตสินคาเกษตร อุตสาหกรรมท่ีปลอดภัยไดมาตรฐานสากล 

การทองเท่ียวเชิงประวัติศาสตร วัฒนธรรม และประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี” 
   พันธกิจ  

๑. ยกระดับการผลิตสินคาการเกษตรและอุตสาหกรรม ใหมีคุณภาพ มีความปลอดภัย ไดรับการ
รับรองมาตรฐานระดับสากล และเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

๒.  พัฒนาการคาการลงทุนท่ีทันตอยุคสมัย ใหสอดคลองกับความตองการของผูบริโภค ตลาดท้ังในและ  
     ตางประเทศ 
๓.  สงเสริมการทองเท่ียวเชิงประวัติศาสตรและวัฒนธรรมใหมีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐานทางการ 
     ทองเท่ียว และพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันใหอยูในระดับตนของประเทศ 
๔.  พัฒนาคนใหมีคุณภาพ มีความรูคูคุณธรรม มีทักษะการดํารงชีวิตอยางเหมาะสม การสรางสังคมท่ี  
     เขมแข็ง ตลอดจนการสรางกระบวนการมีสวนรวมในการพัฒนาประเทศทุกระดับ 
๕.  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติใหคืนความอุดมสมบูรณ การดูแลรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม  

ใหอยูในเกณฑมาตรฐาน สนับสนุนการมีสวนรวมของชุมชน และสรางภูมิคุมกันรองรับผลกระทบ
จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติ 

 

๓  ประเด็นยุทธศาสตร ๔  เปาประสงค ๑๒  กลยุทธ 
๑. การพัฒนาคุณภาพ การ
เสริมสรางความปลอดภัยและ
ยกระดับมาตรฐานในการผลิต
การตลาด และการสงออก
สินคาเกษตรและอุตสาหกรรม 
 

๑. เศรษฐกิจของจังหวัดมีการเติบโต
อยางตอเนื่องและม่ันคง ประชาชนมี
รายไดเพียงพอตอการดํารงชีพ และ
พนจากขีดความยากจน 
 

๑. สงเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิม
คุณภาพและปริมาณการผลิต 
๒. เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต การแปรรูปเพ่ือเพ่ิม
มูลคาและพัฒนาปจจัยพ้ืนฐานเพ่ือลดตนทุนการผลิต 
๓. พัฒนาระบบการผลิตและเพ่ิมประสิทธิภาพ
การตรวจรับรองมาตรฐาน 
๔. สงเสริมการคา การลงทุน และเพ่ิมชองทางการ
จัดจําหนายท่ีมีประสิทธิภาพ 

๒. การเพ่ิมขีดความสามารถ
ในการแขงขันดานการ
ทองเท่ียวเชิงประวัติศาสตร
และวัฒนธรรมใหอยูในระดับ
ตนของประเทศ 

๒. เพ่ิมจํานวนรายไดจากการทองเท่ียว ๕. พัฒนาปจจัยพ้ืนฐานดานการทองเท่ียว/
ทรัพยากร 
๖. พัฒนาผลิตภัณฑดานการทองเท่ียว 
๗. พัฒนาระบบการบริหารจัดการและศักยภาพ
บุคคลากรทางการทองเท่ียว 
๘. พัฒนาดานการตลาดและประชาสัมพันธ 
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๓  ประเด็นยุทธศาสตร ๔  เปาประสงค ๑๒  กลยุทธ 
๓. การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชน การเสริมสราง
ความม่ันคงและสังคมคุณภาพ
อยางยั่งยืน 

๓. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีมีภูมิ
ปญญา มีภูมิคุมกัน สังคมมีความ
เขมแข็ง และมีศักยภาพพรอมรับการ
เปลี่ยนแปลง 
๔. ทรัพยากรธรรมชาติไดรับการดูแล
รักษาใหเกิดความสมดุล และ
คุณภาพสิ่งแวดลอมอยูในเกณฑ
มาตรฐานท่ีกําหนด 
 

๙. เสริมสรางภูมิคุมกันความเขมแข็งทางสังคม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนใหมี
ศักยภาพรองรับการเปลี่ยนแปลง   
๑๐. เสริมสรางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ของประชาชน 
๑๑. พัฒนาระบบบริการสาธารณสุขข้ันพ้ืนฐานเชิงรุก 
๑๒. อนุรักษ ฟนฟู และควบคุมการใช
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางคุมคา 
และเปนธรรม 
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ยุทธศาสตรการพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ 
 

 
 

 
 
 
วิสัยทัศน 

“ คน  ชุมชน  มีภูมิคุมกัน  และพ้ืนท่ีมีความพรอมเผชิญปญหา 
และภัยคุกคามความม่ันคง  รวมท้ังสามารถพัฒนารวมกับประเทศรอบบานอยางยั่งยืน ” 

 

ประเด็นยุทธศาสตรเพ่ือเสริมความม่ันคงของชาติ ประกอบดวย  
๑. ยุทธศาสตรผนึกกําลังเพ่ือเสริมสรางศักยภาพและภูมิคุมกันของคน ชุมชน และพ้ืนท่ีเปาหมายอยางย่ังยืน  
  ๑) เสริมสรางใหคนและชุมชนมีจิตสํานึกดานความม่ันคงและมีศักยภาพ ตลอดจนภูมิคุมกัน
อยางยั่งยืน  โดยสนับสนุน สงเสริม และเสริมสรางการพัฒนาคน ชุมชน หมูบาน  บนพ้ืนฐานของการมีสวนรวม
ใหกับผูนําชุมชน และหมูบาน  ผูนํากลุม/องคกรชุมชน สภาองคกรชุมชน และองคกรภาคประชาสังคม รวมท้ัง
ผูนําขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพ่ือสรางผูนําชุมชนดานความม่ันคง  
  ๒) สงเสริมและสนับสนุนกระบวนการมีสวนรวมของประชาชนท่ีใหความสําคัญกับการปองกัน
และการแกไขปญหาความม่ันคงใหสอดคลองกับความตองการของคนและชุมชนในพ้ืนท่ี  

๓)  การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานใหเหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ี  สรางอาชีพ และรายไดบน 
พ้ืนฐานปรัชญาบนพ้ืนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   
  ๔) สงเสริมและสนับสนุนใหหนวยงานในจังหวัดมีความรวมมือกับหนวยงานภาคเอกชน และ
เครือขายประชาสังคมในจังหวัด  องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  องคกรพัฒนาเอกชน และเครือขายองคกรชุมชน 
รวมดําเนินโครงการท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาเพ่ือเสริมความม่ันคงของจังหวัด/กลุมจังหวัด  
๒. ยุทธศาสตรการจัดระบบปองกันเพ่ือจัดระเบียบพ้ืนท่ีชายแดน  ดําเนินการจัดทําแผน ระเบียบชุมชน 
เสริมสรางความเขมแข็ง  และพัฒนาระบบตาง ๆ ในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดน และชายฝงทะเล 
๓. ยุทธศาสตรเสริมสรางความม่ันคงในมิติวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น และการจัดการโดยสันติวิธี 
  ๑) สนับสนุน/สงเสริม การจัดเวทีประชาคมในระดับตางๆ ตามความพรอมของแตละพ้ืนท่ี เพ่ือ
นําวัฒนธรรมและภูมิปญญาชุมชน/ทองถ่ิน มาเปนแนวทางในการดําเนินงาน 

๒) สนับสนุนหนวยงานของรัฐ ใหนําวัฒนธรรมและภูมิปญญาชุมชน/ทองถ่ิน มาประยุกตใชใน 
การปองกันและแกไขปญหาความม่ันคง และ/เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาเพ่ือเสริมความม่ันคงของชาติ โดยจัดเปน
โครงการนํารองตามความพรอมของชุมชน หมูบาน ตําบล อําเภอ และจังหวัด  
  ๓) สงเสริมกระบวนการเรียนรูและปลูกฝงแนวทางการจัดการความขัดแยงโดยแนวทางสันติวิธี 
เพ่ือใหมีความรู ความเขาใจ ท่ีจะลดระดับความรุนแรงเม่ือเผชิญกับสถานการณ และปญหาความม่ันคงรูปแบบตาง ๆ  
  ๔) สงเสริมเวทีและประชาคมการเรียนรูการจัดการความขัดแยงโดยสันติวิธี และกระบวนการ
ยุติธรรมชุมชน เพ่ือใหเขาใจ และมีทักษะการจัดการความขัดแยงในระดับชุมชน ตลอดจนสงเสริมการพัฒนา
บุคลากรท่ีมีความเชี่ยวชาญในกระบวนการจัดการความขัดแยง เพ่ือสนับสนุนหนวยงานของรัฐในกระบวนการ
เจรจาไกลเกลี่ยขอพิพาทท่ีเกิดข้ึน   
 ๕) สงเสริม/สนับสนุนองคกรปกครองสวนทองถ่ินใหมีบทบาทเปนศูนยประสานความรวมมือ
ของชุมชนในการจัดการความขัดแยงภายใตกระบวนการมีสวนรวมของชุมชน ท้ังกระบวนการยุติธรรมทางเลือก
และกระบวนการยุติธรรมสมานฉันท (Restorative Justice) ซ่ึงเปนกระบวนการท่ีกลุมผูมีสวนไดเสีย มารวมมือ
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กันเพ่ือแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึน รวมท้ังสนับสนุนการมีคณะกรรมการไตรภาคีระหวางหนวยงานภาครัฐ ผูท่ีประสบ
ความเดือดรอน และ ผูแทนภาควิชาการและสื่อสารมวลชน เพ่ือหาขอยุติความขัดแยงของคนในสังคม 
 ๖) สงเสริมใหองคกรนอกภาครัฐเปนหนวยเจาภาพสรางกลไกการเจรจาหาขอยุติและทางออก
ในการแกไขขอขัดแยง รวมถึงความแตกแยกในสังคม ท่ีอาจจะนําไปสูความรุนแรงและเกิดผลกระทบตอความ
สงบเรียบรอยของสังคม 
  ๗) ศึกษา วิจัย และพัฒนาองคความรูในการจัดการความขัดแยงของชุมชนและทองถ่ิน โดยให
ชุมชนเปนพลังหลักในการดําเนินการและสนับสนุนการเผยแพรแนวทางการจัดการความขัดแยงโดยสันติวิธีของ
ภาคประชาชน เพ่ือใหเกิดการเรียนรูของทุกภาคสวน 
  ๘) สงเสริมการดํารงรักษาวัฒนธรรมของทองถ่ิน  รวมท้ังสงเสริมการศึกษาประวัติศาสตร 
โบราณคดี และภูมิปญญาทองถ่ิน เพ่ือใหคนในทองถ่ินมีความภูมิใจในประวัติศาสตรของทองถ่ิน ในฐานะท่ีเปน
สวนหนึ่งของประวัติศาสตรชาติไทย 
 

๔. ยุทธศาสตรพัฒนาฐานขอมูลและองคความรูดานความม่ันคง 
  ๑) สนับสนุนการพัฒนาขอมูลและระบบฐานขอมูลตั้งแตระดับกระทรวง กรม ภาค จังหวัด 
รวมท้ังเชื่อมโยงเครือขายขอมูลในทุกระดับ โดยใชประโยชนจากระบบเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศและภาพถาย
ดาวเทียม รวมท้ังใหความสําคัญกับขอมูลสภาพพ้ืนท่ี ขอมูลความตองการของชุมชนท่ีมีผลกระทบตอความ
เชื่อม่ันของประชาชน เพ่ือนํามาพิจารณาจัดทําและสนับสนุนแผนงาน/โครงการ ท่ีสอดคลองกับสถานการณ/
ความเหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ี และตอบสนองความตองการของชุมชน  
  ๒) พัฒนาและจัดทําขอมูลและระบบฐานขอมูลดานการขาว การบูรณาการดานการขาวใน     
ทุกระดับของศูนยประสานขาวกรองแหงชาติ เพ่ือแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร และสามารถเชื่อมโยงขอมูลท่ีนําไป  
สูการแจงเตือน และสั่งการแกไขปญหาไดทันเหตุการณ  โดยอาจจัดใหมีศูนยแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร รวมท้ัง
สงเสริมการขาวภาคประชาชน 
  ๓) สงเสริมโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรูอยางตอเนื่องและเหมาะสมกับระดับวัย โดยให
เนนพัฒนาคุณภาพการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของเด็กและเยาวชนในพ้ืนท่ี ใหมีจิตสํานึกดานความม่ันคง โดยคํานึงถึง
ความสอดคลองกับวิถีชีวิตของชุมชน รวมท้ังเสริมสรางองคความรูดานความม่ันคงใหกับผูบริหาร  เจาหนาท่ีรัฐ
และองคกรท่ีเก่ียวของ อาทิ เจาหนาท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  อาสาสมัคร  กลุมมวลชน เปนตน 
  ๔) พัฒนา/สงเสริมการศึกษา และสนับสนุนการนําผลงานศึกษา/งานวิจัยท่ีเก่ียวของ  
มาประยุกตใชใหเกิดประโยชนกับการดําเนินงานการพัฒนาเพ่ือเสริมสรางความม่ันคงของชาติในทุกระดับ  
  ๕) สงเสริมใหหนวยงานรัฐ หนวยงานทางวิชาการ สถาบันการศึกษา หรือศูนยวิชาการ  
ดานความม่ันคง เปนองคกรกลางในการศึกษาวิจัยและพัฒนาองคความรูดานความม่ันคง รวมท้ังการถายทอด
วิชาการและองคความรูสูสาธารณชน หนวยงานภาครัฐดานความม่ันคง  และหนวยงานท่ีมีภารกิจสนับสนุน 
การเสริมสรางความม่ันคงของชาติ   
 ๖) สนับสนุนการรวมกลุมและสรางเครือขายความม่ันคง รวมท้ังสรางชองทาง การถายทอด
องคความรูดานความม่ันคงสูเวทีชุมชนผานสถาบันการศึกษา, องคกรทางศาสนา  สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพ
ของศูนยการเรียนรู/หองสมุดชุมชน การใชประโยชนจากเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนเสริมสรางการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางหนวยงานของรัฐ และพัฒนาเครือขายดําเนินงานรวมกันอยางมีประสิทธิภาพ 
  ๗) สงเสริม/สนับสนุนบทบาทองคกรปกครองสวนทองถ่ิน องคกรพัฒนาเอกชน เพ่ือพัฒนา
ชุมชนและทองถ่ินในการพัฒนาเพ่ือเสริมความม่ันคงของชาติ  โดยกําหนดแนวทางสงเสริมใหองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน มีความรู ความเขาใจการพัฒนาเพ่ือเสริมความม่ันคงของชาติ  
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๕. ยุทธศาสตรเสริมสรางความรวมมือดานความม่ันคงกับประเทศเพ่ือนบาน  สนับสนุนการดําเนินงานของ
ชุมชน และทองถ่ินในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดน และจังหวัดชายฝงทะเล 
๖. ยุทธศาสตรบริหารจัดการท่ีมีเอกภาพและประสิทธิภาพ  ดําเนินงานภายใตกลไกการบริหารจัดการตาม
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัฒนาเพ่ือเสริมความม่ันคงของชาติ พ.ศ.๒๕๕๗  และ/หรือใหเปนไป
ตามท่ีคณะกรรมการนโยบายและอํานวยการพัฒนาเพ่ือเสริมความม่ันคงของชาติมอบหมาย เพ่ือขับเคลื่อน
ยุทธศาสตรการพัฒนาเพ่ือความม่ันคงของชาติ 
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แนวทางดําเนินการเตรียมความพรอมเพ่ือเขาสูประชาคมอาเซียน 
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

๑. กลุม อปท. ท่ีตองสงเสริมดานโครงสรางพ้ืนฐานและระบบคมนาคม 
ผลกระทบ แนวทางการดําเนินงานอยางเปนรูปธรรม 

เสนทางคมนาคมไมครอบคลุมและ 
ทรุดโทรม 

-สนับสนุนงบประมาณกอสรางและปรับปรุงระบบคมนาคม 
ใหไดมาตรฐาน โดยใหสอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด 
-ให อบจ. เปนเจาภาพหลักในการพัฒนาแบบองครวม    
โดยดําเนินการพัฒนาเสนทางคมนาคมใน อปท. ท่ีขาดแคลน
งบประมาณ 

สถานีใหบริการดานพลังงานไมเพียงพอ
และปดบริการเร็ว 

-สนับสนุนใหมีการใชพลังงานทางเลือก 

พ้ืนท่ีดานชายแดนมีความคับแคบ 
ไมสามารถรองรับการเจรจาในชั่วโมง
เรงดวน 

-ประสานหนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือจัดใหมีศูนยบริการเบ็ดเสร็จ ณ 
จุดเดียว (One Stop Service), การตรวจปลอยจุดเดียว (Single 
Service Inspection) และดานศุลกากรแบบ Single window 

 
 

๒. กลุม อปท. ท่ีตองสงเสริมดานการคาและการลงทุน 
ผลกระทบ แนวทางการดําเนินงานอยางเปนรูปธรรม 

อุปสรรคในการเขาถึงแหลงเงินทุน -สนับสนุนใหสถาบันการเงินผอนปรนการปลอยสินเชื่อ 
ในภาคอุตสาหกรรม SMEs ท่ีมีศักยภาพในการขยายและปรับปรุง
เทคโนโลยีใหมในอัตราดอกเบี้ยต่ํา 
-สนับสนุนแหลงเงินทุนสําหรับเกษตรกร 

ผูประกอบการขาดความรูความเขาใจ
เรื่องกฎระเบียบพิธีศุลกากรสงผลใหมี
การลักลอบทําการคาตามแนวชายแดน 

-ประสานหนวยงานท่ีเก่ียวของในการสรางความรูความเขาใจดาน
การคาการลงทุนและเรื่องกฎระเบียบพิธีศุลกากร 

ไมมีจุดกระจายสินคาและศูนยบริการ
แบบเบ็ดเสร็จ 

-สงเสริมการดําเนินการกอสรางศูนยกระจายและสงสินคาและ
บริการเบ็ดเสร็จโดยให อปท. อํานวยความสะดวกในเรื่องขอมูล
ขอเสนอแนะ และประสานใหเอกชนดําเนินการ 
-จัดทําผังเมืองรวมเพ่ือเปนทิศทางในการพัฒนาพ้ืนท่ีการคาและ  
การลงทุน 
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ผลกระทบ แนวทางการดําเนินงานอยางเปนรูปธรรม 
สินคาและการบริการท่ีแตละประเทศมี
ลักษณะคลายกัน 

-สงเสริมและพัฒนาดานการรวมกลุมผูประกอบการในลักษณะของ
การรวมกลุมเครือขายอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม เพ่ือให
ผูประกอบการมีความเขมแข็งและสามารถเพ่ิมอํานาจตอรองกับ  
ผูคารายใหญได 

ประสิทธิภาพในการจัดเก็บและเผยแพร
ขอมูล 

-เรงรัดใหมีการจัดทําระบบโปรแกรมแผนท่ีภาษีและทะเบียน
ทรัพยสินเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีใหครอบคลุม 
ทุก อปท. เชน ภาษีโรงเรือน ภาษีปาย เปนตน 
-อํานวยความสะดวกในเรื่องการจดทะเบียนการคา (อบจ.) 

 
๓. กลุม อปท. ท่ีตองสงเสริมดานการทองเท่ียว 

ผลกระทบ แนวทางการดําเนินงานอยางเปนรูปธรรม 
ขาดระบบบริหารจัดการและบูรณาการ 
แหลงทองเท่ียว/การพัฒนาบุคลากร
ดานการทองเท่ียว/การบํารุงรักษาและ
ฟนฟูแหลงทองเท่ียว 

-พัฒนาการบริหารจัดการแหลงทองเท่ียวใหเปนระบบและ 
มีคุณภาพ ไดแก การพัฒนาการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ , การสราง
เสนทางเครือขายทองเท่ียว/ กิจกรรมทองเท่ียวรวมกันระหวาง 
อปท. ท่ีมีแหลงทองเท่ียว/ กิจกรรมทองเท่ียวเชื่อมโยงกันในจังหวัด 
และจังหวัดท่ีอยูติดกัน, การจัดการความรูดานการทองเท่ียว,  
การบริหารจัดการทรัพยากรการทองเท่ียวใหมีความยั่งยืนและเกิด
มูลคาเพ่ิม เปนตน 
-พัฒนาบุคลากรดานการทองเท่ียวทุกภาคสวนใหมีความรูความ
เขาใจ ในดานการใหบริการและดานภาษาเพ่ือเปนการสราง
มาตรฐานและความประทับใจแกนักทองเท่ียว 
-ประสานทุกภาคสวนใหบํารุงรักษา ฟนฟู และพัฒนาแหลง
ทองเท่ียว โดยนําการจัดการความรูมาใชในการดําเนินงาน 
-จัดเก็บภาษีจากการทองเท่ียว 

การประชาสัมพันธไมตอเนื่อง/สิ่ง
อํานวยความสะดวก เชน ปายชี้ทาง 
และศูนยบริการนักทองเท่ียวยังไมได
มาตรฐาน 

-เพ่ิมชองทางในการประชาสัมพันธแหลงทองเท่ียวและกิจกรรมการ
ทองเท่ียวในรูปแบบตางๆ  ไดแกเว็บไซต,สื่อวิทยุ และโทรทัศน 
-จัดทําปายชี้ทาง/ แผนท่ีทองเท่ียวสองภาษา 
-จัดตั้งศูนยบริการนักทองเท่ียวท่ีไดมาตรฐานและมีเจาหนาท่ีมี
ความรูดานภาษาตางประเทศใหบริการ  
-ประชาสัมพันธใหนักทองเท่ียวทราบถึงระเบียบและกฎจราจรของ
ประเทศไทย และกําชับใหเจาหนาท่ีท่ีมีสวนเก่ียวของเขมงวดกวดขัน
เพ่ือความปลอดภัยของนักทองเท่ียว 
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๔. กลุม อปท. ท่ีตองสงเสริมดานการศึกษา 
ผลกระทบ แนวทางการดําเนินงานอยางเปนรูปธรรม 

เจาหนาท่ีและประชาชนสวนใหญ 
ไมสามารถใชภาษาอังกฤษและภาษา
ประเทศเพ่ือนบานในการสื่อสารได 
อยางมีประสิทธิภาพ 

-สนับสนุนใหสถาบันทางการศึกษาเรงรัดพัฒนาเยาวชนใหสามารถ
ใชภาษาอังกฤษในการสื่อสารและสอดคลองกับความตองการของ
ทองถ่ินและตลาดแรงงาน 
-จัดสรรงบประมาณในการจางครูสอนภาษาอังกฤษและภาษา
ประเทศเพ่ือนบาน/ครูชาวตางชาติใหเพียงพอกับความตองการ 
ของโรงเรียน 
-ปรับปรุงหลักสูตรการสอนภาษาตางประเทศโดยเนนท่ีการฟง 
และพูดเพ่ือติดตอสื่อสารกับชาวตางชาติ 

การสืบคนขอมูลของหนวยงานใน
ประเทศมีอยูอยางจํากัดเนื่องจากการ
จัดทําขอมูลไมเปนระบบและมีความลา
หลัง 

-สรางชองทางการติดตอสื่อสารท่ีเปนภาษาสากลและมีการ
ปรับเปลี่ยนขอมูลใหมีความทันสมัยอยูเสมอ 

การเรียนการสอนของไทยไมสอดคลอง
กับประเทศสมาชิกอาเซียน 

-ปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาใหสอดคลองกับประเทศสมาชิก 
เพ่ืออํานวยความสะดวกในการศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนนักเรียน  
และการศึกษาตอ 
-สงเสริมการแลกเปลี่ยนนักเรียนทุนกับประเทศเพ่ือนบาน 

 
๕. กลุม อปท. ท่ีตองสงเสริมดานสาธารณสุข 

ผลกระทบ แนวทางการดําเนินงานอยางเปนรูปธรรม 
ปญหาโรคติดตอ โรคระบาด และ
สุขอนามัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-สงเสริมดานสาธารณสุขข้ันมูลฐานท้ัง ๑๔ ดาน ไดแก 
๑) การสุขศึกษา (Health Education) 
๒) โภชนาการ (Nutrition) 
๓) การจัดหาน้ําสะอาดและการสุขาภิบาล (Water Supply and 
Sanitation) 
๔) การเฝาระวังโรคประจําถ่ิน (Surveillance for Local Disease 
Control) 
๕) การสรางภูมิคุมกันโรค (Immunization) 
๖) การอนามัยแมและเด็กและการวางแผนครอบครัว (Maternal 
Child Health and Family Planning) 
๗) การรักษาพยาบาลข้ันพ้ืนฐาน (Simple Treatment) 
๘) การจัดหายาท่ีจําเปน (Essential Drugs) 

 
 
 
 
 



หนา  | ๖๐ 
 

          แผนยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลสวนตําบลมหาสวัสดิ์ พ.ศ.๒๕๕8-๒๕๖2 เปลี่ยนแปลง (ฉบับท่ี ๒)  
 

ผลกระทบ แนวทางการดําเนินงานอยางเปนรูปธรรม 
 ๙) สุขภาพจิต (Mental Health) 

๑๐) ทันตสาธารณสุข (Dental Health) 
๑๑) การอนามัยสิ่งแวดลอม (Environmental Health) 
๑๒) การคุมครองผูบริโภค (Consumer Protection) 
๑๓) การปองกันและควบคุมอุบัติเหตุ และโรคไมติดตอ 
(Accident and Noncommunicable Disease Control) 
๑๔) การปองกันและควบคุมโรคเอดส (AIDS) 
-วางแผนรองรับการเขามาของแรงงานและนักทองเท่ียวโดยการ
จัดตั้งหนวยงานเพ่ือรองรับการตรวจโรค ปองกันโรค และรักษาโรค 
-กําหนดมาตรการตรวจเยี่ยมแหลงเสื่อมโทรมท่ีมีความเสี่ยงดาน
สุขภาพและยาเสพติดอยางจริงจัง 
-พัฒนาขีดความสามารถของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน
ซ่ึงอยูในความดูแลของกระทรวงสาธารณสุขใหเปนกําลังสําคัญของ 
อปท. 

 
๖. กลุม อปท. ท่ีตองสงเสริมดานส่ิงแวดลอม 

ผลกระทบ แนวทางการดําเนินงานอยางเปนรูปธรรม 
ปญหาขยะ แหลงน้ําเนาเสีย มลพิษทาง
อากาศ การรุกรานท่ีดินทํากิน และการ
ทําลายทรัพยากรปาไม 

-จัดระบบการจัดเก็บขยะมูลฝอยและให อบจ. เปนแมขายใน 
การสราง โรงกําจัดขยะรวม และการแยกขยะ 
-วางระบบกําจัดน้ําเสียรวมในเขต อปท. 
-ออกขอบัญญัติและเทศบัญญัติดานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม รวมถึงการดูแลรักษาทรัพยากรตนน้ํา และบังคับใช
กฎหมายอยางเขมงวด 
-จัดการท่ีดินทํากินและแบงเขตพ้ืนท่ีปาอุทยานและปาสงวนใหมี
ความชัดเจน 
-สงเสริมการศึกษาและการมีสวนรวมของประชาชนในเรื่องการ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของทองถ่ิน เชน  
การจัดตั้งอาสาสมัครรักษาปาและอาสาสมัครจัดการขยะชุมชน  
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๗. กลุม อปท. ท่ีตองสงเสริมดานอัตลักษณ 
ผลกระทบ แนวทางการดําเนินงานอยางเปนรูปธรรม 

การสงเสริมอัตลักษณของตนเอง 
และการเรียนรูอัตลักษณของประเทศ
เพ่ือนบาน “รูเขา รูเรา” 

-สงเสริมใหสถาบันการศึกษาเปนหนวยงานหลักในการถายทอด 
อัตลักษณของชุมชน อัตลักษณอาเซียน และเผยแพรวัฒนธรรม
จารีตประเพณีของประเทศเพ่ือนบาน 
-ปลูกฝงอัตลักษณท่ีสําคัญใหแกเด็กและเยาวชน เชน ภาษาพูด 
ภาษาเขียน ภาษาทองถ่ิน การแตงกาย การละเลนพ้ืนบาน  
อาหาร และขนมไทย 
-สงเสริมการศึกษาและคนควาถึงแหลงท่ีมาของวัฒนธรรมทองถ่ิน
เพ่ือเชื่อมโยงใหรูสึกผูกพันเปนหนึ่งเดียวกัน 
-สงเสริมการรวมกลุมของประชาชนท่ีมีวิถีชีวิตท่ีแสดงถึงอัตลักษณ
วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีทองถ่ิน 
-จัดทําเอกสารเพ่ือเผยแพรประวัติศาสตรและอัตลักษณของทองถ่ิน  
-จัดทําพิพิธภัณฑพ้ืนบานหรือหอจดหมายเหตุ หอสมุดทองถ่ิน  
เพ่ือแพรอัตลักษณความเปนไทย 
-สงเสริมการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหวางไทยและประเทศสมาชิก
อาเซียน เชน การจัดการแขงขันกีฬาพ้ืนบาน 
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ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดนครปฐม 

 
 
 
 

 

 วิสัยทัศน  
“ นครปฐมเมืองนาอยู ชุมชนเขมแข็ง แหลงผลิตอาหารปลอดภัย  

มีแหลงทองเท่ียวและส่ิงแวดลอมดี  เพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืนสูประชาคมอาเซียน” 
 

 พันธกิจ 
๑. ยกระดับคุณภาพชีวิตความเปนอยู และสรางรายไดใหแกประชาชน 
๒. ปรับปรุงและพัฒนาระบบโครงขายคมนาคมท้ังทางบก ทางน้ํา ดานสาธารณูปโภค / สาธารณูปการ 
และโครงสรางพ้ืนฐาน 
๓. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน 
๔. พัฒนากระบวนการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี และการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาทองถ่ิน 
๕. สงเสริมการทองเท่ียวเพ่ือพัฒนาทองถ่ิน 
 

 เปาหมาย 
๑. การพัฒนาดานการศึกษามีประสิทธิภาพ ไดมาตรฐาน ประชาชนมีศักยภาพในการเรียนรู เพ่ือ
ประโยชนตอการพัฒนาทองถ่ิน 
๒. การทํานุบํารุงรักษาศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ิน 
๓. เศรษฐกิจชุมชมมีความเขมแข็ง มีศักยภาพในการพัฒนาอาชีพ ประชาชนมีรายไดเพ่ิมข้ึน รวมท้ังการ
สงเสริมการผลิตผลผลิตทางการเกษตรปลอดภัยจากสารพิษเพ่ือการบริโภค 
๔. การจัดการดานสาธารณสุข กีฬา นันทนาการ สวัสดิการสังคม / การสังคมสงเคราะห  มี
ประสิทธิภาพ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
๕. การเชื่อมโยงระบบคมนาคมขนสงมีประสิทธิภาพ ไดมาตรฐาน และเพียงพอตอความตองการของ
ประชาชน สามารถรองรับการขยายตัวของเมืองในอนาคตและเศรษฐกิจของชุมชน 
๖. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดรับการดูแลรักษาใหเกิดความสมดุลอยางมีคุณภาพ ประชาชน
มีสวนรวมในการอนุรักษ ฟนฟู ใหเกิดการพัฒนาท่ียั่งยืน 
๗. แหลงทองเท่ียวทางวัฒนธรรม แหลงทองเท่ียวเชิงนิเวศ / เชิงสุขภาพ มีศักยภาพ และสรางรายได
ใหแกทองถ่ิน 
๘. ระบบการบริหารจัดการและการปฏิบัติงานของทองถ่ินมีประสิทธิภาพ สงเสริมกระบวนการมีสวน
รวมและความรวมมือของทุกภาคสวนในการพัฒนาทองถ่ิน 
๙. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุมีประสิทธิภาพ 
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 ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ประกอบดวย ๖ ดาน ดังนี ้
ยุทธศาสตรท่ี 1  การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

 แนวทางการพัฒนาท่ี 1  พัฒนาการศึกษาและสงเสริมระบบการศึกษาอยางยั่งยืน  
- พัฒนาระบบการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพและสงเสริม
การศึกษาท้ังในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย และ
สงเสริมความเสมอภาคในการศึกษา 
- สรางศักยภาพทางการศึกษา สงเสริม และพัฒนาทักษะ เพ่ือ
เตรียมความพรอมรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน 

 แนวทางการพัฒนาท่ี ๒  สงเสริมการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  
และงานรัฐพิธี 

    แนวทางการพัฒนาท่ี ๓  สงเสริม สนับสนุน แหลงการเรียนรู ชองทางการรับรูขาวสาร  
    แนวทางการพัฒนาท่ี ๔  สงเสริม สนับสนุนการเผยแพร และการปฏิบัติดานคุณธรรมทางศาสนา  
     จริยธรรม ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ิน  

   แนวทางการพัฒนาท่ี ๕  อนุรักษศิลปวัฒนธรรม โบราณสถาน โบราณวัตถุ พิพิธภัณฑทองถ่ิน
และศาสนสถาน 

   แนวทางการพัฒนาท่ี ๖  สงเสริม สนับสนุน การเฝาระวังทางวัฒนธรรมในครอบครัว
สถานศึกษา และชุมชน 

 

ยุทธศาสตรท่ี ๒  การพัฒนาดานเศรษฐกิจ 
   แนวทางการพัฒนาท่ี 1  พัฒนา สงเสริม และฝกอบรมอาชีพใหประชาชน  

- สรางทักษะ พัฒนาฝมือกลุมอาชีพ พรอมรองรับการเขาสู
ประชาคมอาเซียน 
- สรางเครือขายในการพัฒนาอาชีพควบคูภูมิปญญาทองถ่ิน 

 แนวทางการพัฒนาท่ี ๒  สงเสริมและสนับสนุนการผลิต / ผลผลิตทางการเกษตรปลอดภัย 
จากสารพิษ ผลิตภัณฑชุมชน และอุตสาหกรรม SME 

 แนวทางการพัฒนาท่ี ๓  สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางพระราชดําริ
เศรษฐกิจพอเพียง 

    แนวทางการพัฒนาท่ี ๔  สงเสริมการพัฒนาพลังงานทดแทน และการประหยัดพลังงาน  
 

ยุทธศาสตรท่ี ๓  การพัฒนาดานสังคม 
    แนวทางการพัฒนาท่ี 1  สงเสริม สนับสนุนกีฬาและนันทนาการ  

 แนวทางการพัฒนาท่ี ๒  สงเสริม สนับสนุนกิจการสาธารณสุข  
    แนวทางการพัฒนาท่ี ๓  แกไข ปองกัน และตอตานยาเสพติด  
    แนวทางการพัฒนาท่ี ๔  สงเสริม สนับสนุนการพัฒนาสังคม และงานสวัสดิการสังคม  
 แนวทางการพัฒนาท่ี ๕  การปองกันและรักษาความสงบเรียบรอยในบานเมือง และความ

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
 แนวทางการพัฒนาท่ี ๖  สงเสริม สนับสนุนการดําเนินงานบรรเทาสาธารณภัย จัดหาวัสดุ 

ครุภัณฑ และอุปกรณในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 แนวทางการพัฒนาท่ี ๗  เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัวและชุมชน  
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 แนวทางการพัฒนาท่ี ๘  การเสริมสรางความสมานฉันทในสังคม  
 

ยุทธศาสตรท่ี ๔  การพัฒนาดานส่ิงแวดลอมและการทองเท่ียว 
    แนวทางการพัฒนาท่ี 1  พัฒนา สงเสริม สนับสนุนการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ  
     สิ่งแวดลอม และมลภาวะ  

 แนวทางการพัฒนาท่ี ๒  บํารุงรักษาแมน้ําลําคลอง แหลงน้ําตาง ๆ และการปองกันน้ําทวม
และน้ําเสีย 

    แนวทางการพัฒนาท่ี ๓  การดูแลรักษา และพัฒนาท่ีสาธารณะ  
    แนวทางการพัฒนาท่ี ๔  พัฒนาและสงเสริมการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศ และเชิง

สุขภาพ 
 แนวทางการพัฒนาท่ี ๕  พัฒนา สงเสริม พ้ืนท่ีท่ีมีศักยภาพดานการทองเท่ียวใหเปนแหลง

ทองเท่ียวใหม 
 แนวทางการพัฒนาท่ี ๖  การเตรียมความพรอมในการรองรับภัยพิบัติทางธรรมชาติ  
 

ยุทธศาสตรท่ี ๕  การพัฒนาดานการบริหารจัดการท่ีดี 
    แนวทางการพัฒนาท่ี 1  พัฒนาการบริหารจัดการท่ีดีในองคกร สงเสริมการมีสวนรวมของ

ประชาชนในการพัฒนาทองถ่ิน และสงเสริมการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย 

 แนวทางการพัฒนาท่ี ๒  สงเสริมธรรมาภิบาล การปองกันและปราบปรามการทุจริต และ
ประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการ   

    แนวทางการพัฒนาท่ี ๓  สงเสริมสวัสดิการแกผูบริหาร และผูชวยเหลือ อปท. สมาชิกสภา 
อปท. ขาราชการ ลูกจาง พนักงาน  

    แนวทางการพัฒนาท่ี ๔  ปรับปรุง พัฒนาขีดสมรรถนะและวัฒนธรรมการทํางานของบุคลากร  
  - สรางประสิทธิภาพการจัดการความรูและพัฒนาหนวยงานใหเปน

องคกรแหงการเรียนรู พรอมรับการเขาสูประชาคมอาเซียน  
 แนวทางการพัฒนาท่ี ๕  สนับสนุนการปฏิบัติงาน ปรับปรุง และพัฒนาระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ เครื่องมือเครื่องใช และอาคารสถานท่ี   
 แนวทางการพัฒนาท่ี ๖  สงเสริมความรูความเขาใจเก่ียวกับกิจการทองถ่ิน 
 แนวทางการพัฒนาท่ี ๗  ปรับปรุง พัฒนารายได และจัดการสินทรัพยราชการท่ีไมไดใชงานให

เกิดประโยชนสูงสุด   
 แนวทางการพัฒนาท่ี ๘  เพ่ิมประสิทธิภาพการตรวจสอบภายใน  
 แนวทางการพัฒนาท่ี ๙  สนับสนุน สงเสริมการดําเนินงานพัฒนาเพ่ือเสริมความม่ันคงของ

ชาติ กระบวนการยุติธรรมชุมชน และการจัดการความขัดแยงโดย
สันติวิธี 

ยุทธศาสตรท่ี ๖  การพัฒนาดานการบริการสาธารณะ 
    แนวทางการพัฒนาท่ี 1  กอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษาถนน สะพาน ทางเทา เสนทาง

จักรยาน ทอระบายน้ํา ทาเทียบเรือ ระบบการจัดการขยะ ระบบ
บําบัดน้ําเสีย และซอมแซมปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคท่ีไดรับ
ความเสียหายจากสาธารณภัย 



หนา  | ๖๕ 
 

          แผนยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลสวนตําบลมหาสวัสดิ์ พ.ศ.๒๕๕8-๒๕๖2 เปลี่ยนแปลง (ฉบับท่ี ๒)  
 

ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะในการกําหนดแนวทางพัฒนาทองถ่ิน 

 แนวทางการพัฒนาท่ี ๒  พัฒนาระบบจราจร และการคมนาคมขนสง   
    แนวทางการพัฒนาท่ี ๓  พัฒนาระบบไฟฟา – ประปา  
    แนวทางการพัฒนาท่ี ๔  สงเสริม สนับสนุน การจัดทําผังเมือง ผังเมืองรวม ผังเมืองเฉพาะ 

และปองกันการบุกรุกท่ีสาธารณประโยชน 
 แนวทางการพัฒนาท่ี ๕  พัฒนาแหลงน้ําคูคลอง และระบบชลประทาน เพ่ือการอุปโภค-

บริโภค การเกษตร และอ่ืน ๆ   
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 เพ่ือใหการพัฒนาเปนไปอยางเปนระบบ มีการวางแผนท่ีดีและคุมคา ในการพัฒนาจึงใชผังเมืองรวมหรือ
ผังเมืองเฉพาะในการกําหนดแนวทางการพัฒนา  

พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และท่ีแกไขเพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับท่ี ๖) 
พ.ศ. ๒๕๔๒  
 มาตรา ๖๘  ภายใตบังคับแหงกฎหมาย องคการบริหารสวนตําบลอาจจัดทํากิจการในเขตองคการ
บริหารสวนตําบล (๑๓) “การผังเมือง” 
 พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 
๒๕๔๒ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒)  พ.ศ. ๒๕๔๙ 
 มาตรา ๑๖ ใหเทศบาล เมืองพัทยา และองคการบริหารสวนตําบล มีอํานาจหนาท่ีในการจัดบริการ
สาธารณะเพ่ือประโยชนของประชาชนในทองถ่ินของตนเอง (๒๕) "การผังเมือง" 
 ผังเมืองรวม  หมายถึง  แผนผังนโยบายและโครงการรวมท้ังมาตรการควบคุมโดยท่ัวไป เพ่ือใชเปน
แนวทางในการพัฒนา และการดํารงรักษาเมืองและบริเวณท่ีเก่ียวของหรือชนบทในดานการใชประโยชนใน
ทรัพยสิน การคมนาคมและการขนสง การสาธารณูปโภค บริการสาธารณะและสภาพแวดลอม เพ่ือบรรลุ
วัตถุประสงคของการผังเมือง 
 ผังเมืองเฉพาะ หมายถึง แผนผังและโครงการดําเนินการเพ่ือพัฒนาหรือดํารงรักษาบริเวณเฉพาะแหง
หรือกิจการท่ีเก่ียวของในเมืองและบริเวณท่ีเก่ียวของหรือชนบทเพ่ือประโยชนแกการผังเมือง 
 การวางผังเมือง  เปนเครื่องมือในการกํากับการเจริญเติบโตของเมือง เพ่ือรองรับการเพ่ิมข้ึนของจํานวน
ประชากร การขยายตัวทางเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงทางสังคมใหเปนไปดวยอาศัยอํานาจทางกฎหมายใน
การควบคุมการใชประโยชนท่ีดิน ประกอบกับการชี้นําดวยการดําเนินการตามบทบาทหนาท่ีในการพัฒนา
โครงสรางพ้ืนฐาน ซ่ึงไดแก การคมนาคมและขนสง ตลอดจนสาธารณูปโภคและสาธารณูปการท่ีจําเปนตาง ๆ จึง
ยอมเปนบทบาทหนาท่ีของหนวยราชการสวนกลางซ่ึง ไดแก กรมโยธาธิการและผังเมือง หรือองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน โดยเฉพาะอยางยิ่งเทศบาลและองคการบริหารสวนตําบลในพ้ืนท่ีตอเนื่อง ซ่ึงมีบทบาทหนาท่ีในการ
บริหารจัดการพ้ืนท่ีท่ีมีสภาพความเปนเมือง 
 ท้ังนี้ เหตุผลสําคัญท่ีตองนําความรูดานการผังเมืองมาใชในการพัฒนาทองถ่ิน ประกอบดวย 
 ๑. การเพ่ิมข้ึนของจํานวนประชากรและแรงงาน  
 ๒. การตอบสนองความตองการของประชาชน   
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นโยบายการพัฒนาของนายกองคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ ์

 ๓. การเจริญเติบโตและการขยายตัวอยางตอเนื่อง 
 ๔. สารพันปญหาท่ีจะตองดูแลและแกไข เชน ปญหาดานทีอยูอาศัย ภัยพิบัติ (น้ําทวม) ปญหาขยะ 
มลพิษสิ่งแวดลอม ถนนฯลฯ 
 จากเหตุผลสําคัญดังกลาวขางตน แสดงใหเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของทองถ่ินท่ีพัฒนาอยางตอเนื่อง ซ่ึง
พิจารณาไดจากขอมูลการเพ่ิมข้ึนของจํานวนประชากรในเขตพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบล  
 องคการบริหารสวนตําบลอาจดําเนินการวางผังเมืองตามกรอบการพัฒนาท่ีไดกําหนดในผังจังหวัด ผัง
ภาคหรืออนุภาค ท้ังนี้ องคการบริหารสวนตําบลจะตองคาดประมาณจํานวนประชากรในอนาคตท้ังท่ีเปนการ
เปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติ ซ่ึงไดแก การเกิดและการตาย และการเปลี่ยนแปลงจากการยายถ่ิน ท้ังการยายเขา
และการยายออก การคาดประมาณจํานวนประชากรในอนาคตหากเปรียบเทียบกับรูปแบบการตั้งถ่ินฐานตามท่ี
กําหนดในผังจังหวัด ผังภาคหรืออนุภาค จะทําใหทราบถึงความจําเปนในการกระตุนหรือชะลอการเติบโตของ
ชุมชนนั้น ๆ สามารถตอบรับการพัฒนาในระดับจังหวัด ภาคหรืออนุภาค ไดอยางมีเอกภาพ 
 
 
 
 
 
 
 

ในการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ ์ สมัยสามัญ  สมัยท่ี ๔ ครั้งท่ี ๑ ประจําป 255๕ 
วันท่ี 19 พฤศจิกายน 255๕ นายกองคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ ไดแถลงนโยบายการบริหารงานไว ดังนี้ 

 ดานพัฒนาการบริการสาธารณะ 
แนวทางการพัฒนาท่ี 1 การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานและสาธารณูปโภคตาง ๆ  

ภารกิจ  
 -  กอสรางสะพานขามคลองมหาสวัสดิ์บริเวณสถานีรถไฟ หมูท่ี 1 
 - ปรับปรุงถนนภายในตําบลใหเปนถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

- กอสราง ปรับปรุง ซอมแซม ถนน สะพาน ทางเดินเทา และทอระบายน้ําใหอยูใน
สภาพใชการไดดี 
- ปรับปรุงและติดตั้งไฟฟาสาธารณะ และระบบประปา ใหไดมาตรฐาน และเพียงพอ
ตอความตองการของประชาชน 

แนวทางการพัฒนาท่ี 2 การพัฒนาแหลงน้ํา คูคลอง และแหลงน้ํา เพ่ือการอุปโภคบริโภค และการเกษตร 
ภารกิจ 

- กอสรางประตูระบายน้ําคลองโรงเจบริเวณบอบําบัดน้ําเสีย หมูบานพฤกษา 4  
เพ่ือปองกันน้ําทวม 

 -  ขุดลอกคูคลอง และลอกทอระบายน้ํา เพ่ือเรงการระบายน้ํา  
 -  จัดหาน้ําสะอาดเพ่ือการอุปโภคบริโภค ใหเพียงพอตอความตองการของประชาชน  
 -  กอสรางเข่ือนกันดินตามริมคลองสาธารณะ เพ่ือปองกันการพังทลายของดิน  

- กําจัดผักตบชวาและวัชพืชตามลําคลองสาธารณะเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ไหลเวียนของน้ํา 
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 ดานการพัฒนาสิ่งแวดลอมและการทองเที่ยว 
แนวทางการพัฒนาท่ี  1  การจัดการส่ิงแวดลอมเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน 

ภารกิจ 
 -  ปรับปรุงภูมิทัศนสองขางทาง 

- สรางจิตสํานึกใหกับประชาชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดย
การสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการดําเนินการ 

แนวทางการพัฒนาท่ี  2  พัฒนาและสงเสริมการทองเท่ียว 
ภารกิจ 
 -  สงเสริมแหลงทองเท่ียวเชิงอนุรักษและสินคา OTOP ตําบลมหาสวัสดิ์ 
 

 ดานสังคม 
แนวทางการพัฒนาท่ี 1 สงเสริม สนับสนุนการกีฬาและนันทนาการ 

ภารกิจ 
 -  สนับสนุนงบประมาณจัดซ้ืออุปกรณการกีฬาใหกับทุกหมูบานและชุมชน  
 -  สนับสนุนการแขงขันกีฬาตานยาเสพติดเพ่ือเยาวชนหางไกลยาเสพติด 
 -  สนับสนุนและอนุรักษกีฬาพ้ืนบาน 

แนวทางการพัฒนาท่ี 2  สงเสริม สนับสนุนการใหบริการสาธารณสุข 
ภารกิจ 

- สงเสริมสุขภาพ และปองกันควบคุมโรคระบาดตาง ๆ ในพ้ืนท่ี เชน โรคไขเลือดออก 
โรคพิษสุนัขบา 
- พัฒนาระบบการใหบริการสาธารณสุขแกประชาชน เพ่ือใหประชาชนไดเขาถึง
สาธารณสุขมูลฐาน 

 -  สนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมตาง ๆ 
แนวทางการพัฒนาท่ี 3 การปองและแกไขปญหายาเสพติด 

ภารกิจ 
 - สนับสนุนงบประมาณปองกันและแกไขปญหายาเสพติดและการบําบัดผูติดยาเสพติด 
 -ดําเนินการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดตามนโยบายของรัฐบาล  
 -ปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษา  

แนวทางการพัฒนาท่ี 4 สงเสริม สนับสนุน งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห 
ภารกิจ 
 -  จัดตั้งศูนยผูสูงอายุตําบลมหาสวัสดิ์ 
 -  สงเสริมสถาบันครอบครัว 

- ใหผูสูงอายุ ผูพิการ และผูปวยเอดส ไดรับการสงเคราะหและเบี้ยยังชีพอยาง
ยุติธรรม และเปนไปตามระเบียบ กฎหมาย 
- สงเสริมใหผูสูงอายุ ผูพิการ และผูปวยเอดส ไดรับการดูแลดานสุขภาพอนามัยอยาง
ท่ัวถึง สามารถชวยเหลือตนเองได โดยไมเปนภาระของผูอ่ืน 
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แนวทางการพัฒนาท่ี 5 การปองกัน และรักษาความสงบเรียบรอย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  
ภารกิจ 

- สงเสริม สนับสนุนการปองกันและอุบัติภัยตางๆ เชน อุบัติเหตุทางทองถนน ในชวง
เทศกาลตาง ๆ  

แนวทางการพัฒนาท่ี 6 สงเสริม สนับสนุนการดําเนินงานดานสาธารณภัย 
ภารกิจ 
 -  จัดหา วัสดุอุปกรณ ในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยใหเพียงพอ 
 

 ดานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
แนวทางการพัฒนาท่ี 1 พัฒนาการศึกษาและสงเสริมระบบการศึกษา 

ภารกิจ 
 -  สงเสริมและพัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กใหไดมาตรฐาน 
 -  สนับสนุนงบประมาณในการจัดการศึกษา เชน อาหารเสริม (นม) อาหารกลางวัน 
 - สงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาใหแกเด็กและเยาวชนท้ังในระบบและนอกระบบ 

แนวทางการพัฒนาท่ี 2 สงเสริม สนับสนุนการเผยแพรคุณธรรม จริยธรรมทางศาสนา และการ
เผยแพร 

ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น 
ภารกิจ 
 -  สืบสานวัฒนธรรมและประเพณีทองถ่ิน เชน ประเพณีวันสงกรานต 
-สรางจิตสํานึกใหกับเด็ก เยาวชนและประชาชนไดตระหนักถึงคุณธรรมจริยธรรมของสังคมไทย  
 -สงเสริมกิจกรรมวันสําคัญทางศาสนา  
 

 ดานเศรษฐกิจ 
แนวทางการพัฒนาท่ี 1  พัฒนา สงเสริมและฝกอบรมอาชีพใหประชาชน 

ภารกิจ 
 - จัดตั้งตลาด เพ่ือจําหนายสินคาทางการเกษตร 
 -  สงเสริมอาชีพนวดแผนไทย 
 -  สงเสริมอาชีพและสนับสนุนเงินทุนปลอดดอกเบี้ย 
 -  อบรมศึกษาดูงานใหความรูและฝกอาชีพใหแกกลุมอาชีพ กลุมองคกรตางๆ ในชุมชน 

เชน กลุมสตรี กลุมเกษตรกร กลุมผูสูงอายุ 
แนวทางการพัฒนาท่ี 2 สงเสริมสนับสนุนการผลิตสินคาทางการเกษตรปลอดภัยจากสารพิษ 

ภารกิจ 
 -  จัดหาพันธุพืช และพันธุสัตวใหเกษตรกร 
 -  สนับสนุนเงินทุนปลอดดอกเบี้ยใหกับเกษตรกร 
 -  จัดหายาปองกันและกําจัดโรคระบาดใหเกษตรกร 

- สงเสริม สนับสนุนการผลิตสินคาทางการเกษตรปลอดภัยจากสารพิษโดยการจัดทํา
ปุยชีวภาพ 
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- สงเสริม สนับสนุน การพัฒนาเศรษฐกิจแบบพอเพียงตามแนวพระราชดําริของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

 

 ดานการบริหารจัดการที่ดี 
แนวทางการพัฒนาท่ี 1 พัฒนาการบริหารจัดการท่ีดีในองคกร และสงเสริมการมีสวนรวมของ 

ประชาชนในการพัฒนาทองถิ่น 
ภารกิจ 

- ดําเนินการจัดกิจกรรมเพ่ือสรางความสามัคคีในชุมชน 
- สงเสริม สนับสนุนการบริหารจัดการท่ีดี มีความโปรงใส ถูกตองตามระเบียบกฎหมาย 
- สงเสริม สนับสนุนใหประชาชน หนวยงานราชการ และองคกรตางๆ มีสวนรวมใน
การกําหนดแนวทาง และรวมกันพัฒนาทองถ่ิน เพ่ือใหการพัฒนาสอดคลองกับความ
ตองการของประชาชน 
- พัฒนาประสิทธิภาพในดานระบบเทคโนโลยี และเครื่องมือเครื่องใชสําหรับการปฏิบัติงาน 
ใหมีความทันสมัย และสามารถใหบริการประชาชนไดอยางสะดวกรวดเร็ว 
- พัฒนาบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ใหมีความรู ความสามารถ 
และมีจิตสํานึกในการใหบริการประชาชน 
- เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บรายไดขององคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ เพ่ือพัฒนา
ทองถ่ินใหเจริญกาวหนา 
- เผยแพรขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ ใหประชาชนไดรับทราบ 
เพ่ือใหการบริหารงานมีประสิทธิภาพประสิทธิผล โปรงใส สามารถตรวจสอบได 
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๓.๒ ปจจัยและสถานการณการเปลี่ยนแปลงท่ีมีตอผลการพัฒนา 
 
 

 ผลการวิเคราะหปญหาและความตองการของประชาชนในทองถิ่นตามประเด็นการพัฒนาทองถิ่น 
 
 
 

ขอบขายและปริมาณของปญหา 
พ้ืนท่ี

เปาหมาย 
กลุมปาหมาย 

การคาดการณแนวโนมใน
อนาคต 

1.ดานบริการสาธารณะ              
1.1  ถนนมีสภาพชํารุดทรุดโทรม 
1.2  ถนน  สะพาน  ทางเทายัง
ไมเพียงพอและยังไมไดรับความ
สะดวกสบายในการเดินทางและ
ขนสงสินคา                                            
1.3  ไฟฟาสาธารณะ  น้ําประปา 
ยังมีไมท่ัวถึง   

 
ในเขตพ้ืนท่ี  

อบต.มหาสวัสดิ์ 
 

 
ประชาชนในเขตพ้ืนท่ี     

อบต.มหาสวัสดิ์ 
 

 
มีระบบสาธารณูปโภคครบทุก
ดานไดมาตรฐานตามความ
ตองการของประชาชน 

2. ดานการพัฒนาส่ิงแวดลอม
และการทองเท่ียว 
2.1 ปญหาขยะมูลฝอยมีจํานวน
มากและมีการท้ิงขยะลงแมน้ําลํา
คลอง                  
2.2 ปญหาน้ําในแมน้ําลําคลองเริ่ม
เนาเสียและมีวัชพืชและตื้นเขิน  
2.3  ปญหามลพิษทางอากาศ
จากการ  ฉีดพนสารเคมีกําจัด
แมลงและเผาซังขาว 
๒.๔ การสงเสริมและสนับสนุน 
แหลงทองเท่ียวเชิงอนุรักษให
ยั่งยืน 
 

 
 

ในเขตพ้ืนท่ี  
อบต.มหาสวัสดิ์ 

 

 
 

ประชาชนในเขตพ้ืนท่ี 
อบต.มหาสวัสดิ์ 

 

 
 
ประชาชนไดรับผลกระทบจากน้ํา
เนาเสียและจากอากาศเปนพิษจาก
สารเคมีและการเผาซังขาวนอยลง มี
แหลงทองเท่ียวเชิงอนุรักษเพ่ิมมาก
ข้ึน   

3.ดานสังคม 
3.1  ไมไดความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินเทาท่ีควร 
3.2  การแพรระบาดของยาเสพติด
มากข้ึน เด็กติดเกมอบายมุขเพ่ิมข้ึน 
3.3  การปองกันและบรรเทาสา

 

ในเขตพ้ืนท่ี  
อบต.มหาสวัสดิ์ 

 

 

ประชาชนในเขตพ้ืนท่ี     
อบต.มหาสวัสดิ์ 

 

 

เด็ก เยาวชน และประชาชนใน
เขตพ้ืนท่ีตําบลมหาสวัสดิ์ไดรับ
การบริการดานสาธารณสุขและ
การสงเสริมสุขภาพการปองกัน
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ธารณภัยยังมีไมเพียงพอ 
3.4  การสงเสริมดานสาธารณสุข
ยังไมท่ัวถึง 
 

และควบคุมโรคติดตออยางท่ัวถึง
ทุกครัวเรือน  เปนชุมชนเขมแข็ง
ปลอดจากยาเสพติดและอบายมุข 

ขอบขายและปริมาณของปญหา 
พ้ืนท่ี

เปาหมาย 
กลุมปาหมาย 

การคาดการณแนวโนมใน
อนาคต 

4.ดานการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
4.1 การสงเสริมการศึกษาในทุก
ระดับยังไมไดรับการสนับสนุน
อยางเต็มท่ี          
4.2 ศาสนา ประเพณี  
วัฒนธรรมท่ีดีงามไมไดรับความ
สนใจจากเด็กและเยาวชน 
 

 
 

ในเขตพ้ืนท่ี
อบต.มหาสวัสดิ์ 
 
 

 
 

เด็ก เยาวชน 
ประชาชนในพ้ืนท่ี 
อบต.มหาสวัสดิ์ 

 
 
- ทําใหเด็ก เยาวชน ประชาชนได
มีโอกาสไดรับการศึกษาอยาง
ตอเนื่องและท่ัวถึง               
- เด็ก เยาวชนและประชาชน
สํานึกในคุณคาของวัฒนธรรม 
ประเพณีและรวมกันอนุรักษไว 

5.ดานเศรษฐกิจ 
๕.1 ประชาชนมีรายไดนอยและมี
อาชีพไมม่ันคง 
๕.2 โอกาสเขาถึงแหลงเงินทุนใน
การประกอบอาชีพนอย 
๕.3 ขาดการสงเสริมอาชีพอยาง
จริงจังจากหนวยงานราชการ 
 

 
ในเขตพ้ืนท่ี   

อบต.มหาสวัสดิ์ 
 

 
ประชาชนในเขตพ้ืนท่ี     

อบต.มหาสวัสดิ์ 
 

 
ประชาชนไดมีโอกาสประกอบ
อาชีพท่ีม่ันคงและมีรายไดเลี้ยง
ตนเองและครอบครัวไดโดยไมมี
หนี้สิน  มีโอกาสเขาถึงแหลง
เงินทุนไดงายข้ึนและมีเงินเก็บออม
ไวในยามฉุกเฉิน 

6.ดานบริหารจัดการท่ีดี 
6.1  การประชาสัมพันธเผยแพร
ขอมูลขาวสารยังไมท่ัวถึง 
6.2  การมีสวนรวมของ
ประชาชนแคสวนนอยไม
หลากหลายและไมไดรับการสนใจ
ท่ีจะเขารวมกิจกรรมตาง ๆ  
6.3  ไมมีบุคลากรท่ีมีความรู
เฉพาะดานการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 
6.4  งบประมาณมีจํากัด 
6.5  ขอจํากัดดานกฎหมาย  
ระเบียบ ไมสามารถดําเนินการ
ชวยเหลือประชาชนได 
 

 
ในเขตพ้ืนท่ี  

อบต.มหาสวัสดิ์ 
 

 
ประชาชนในเขตพ้ืนท่ี     

อบต.มหาสวัสดิ์ 
 

 
1.ดําเนินการใหประชาชนเกิดความ
สนใจและเขามามีสวนรวมใน
กิจกรรมของ อบต. เพ่ิมมากข้ึน 
2. มีชองทางการรับทราบขอมูล
ขาวสารท่ีหลากหลายและรวดเร็ว
ทันตอเหตุการณปจจุบัน                               
3. บริหารงบประมาณท่ีมีอยูอยาง
จํากัดใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
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 ผลการวิเคราะหผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะท่ีกําหนดแนวทางการพัฒนาทางกายภาพในมิติ
พ้ืนท่ี 

เนื่องจากผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะไดมีการวิเคราะหศักยภาพทางดานระบบโครงขายเสนทาง
คมนาคมและขนสงสายหลักผานพ้ืนท่ีชุมชนท่ีสามารถอํานวยความสะดวกในการเดินทางติดตอสูพ้ืนท่ีขางเคียง มีการ
ขยายตัวของชุมชนเมืองมีทิศทางกระจายติดตามพ้ืนท่ีโดยรอบของชุมชน รวมท้ัง ตามพ้ืนท่ีริมถนนสายสําคัญเปนหลัก 
รวมท้ังมีเสนทางการเดินทางเชื่อมตอสูพ้ืนท่ีแหลงทองเท่ียวตาง ๆ ไดสะดวก  

จึงยังคงใหความสําคัญในดานการสงเสริมพัฒนาระบบโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือบริการชุมชนเปนหลัก 
เชน การกอสราง ปรับปรุงเสนทางคมนาคมในชุมชนใหไดมาตรฐาน 
 

 ผลการวิเคราะหศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาในปจจุบันและโอกาส 
การพัฒนาในอนาคตขององคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ ดวยเทคนิค  SWOT Analysis 

(จุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค) มีดังนี้ 

 
 
 
 

จุดแข็ง  (Strengths) จุดออน  (Weaknesses)             
๑. ดานการบริหาร 
     ๑.๑ มีโครงสรางแบงสวนราชการชัดเจน 
ครอบคลุม อํานาจหนาท่ีตามภารกิจ 
     ๑.๒ มีการแบงงาน/มอบหมายงานอยางชัดเจน 
     ๑.๓ ผูบริหารทองถ่ินสามารถกําหนดนโยบายได
ภายใตกรอบของกฎหมาย 
     ๑.๔ มีการมอบอํานาจการบริหารงานตามลําดับข้ัน 
     ๑.๕ มีการมอบอํานาจการบริหารงานตามลําดับชั้น 
     ๑.๖ มีสวนราชการหลายสวนในพ้ืนท่ี 
     ๑.๗ มีวัสดุอุปกรณเครื่องมือเครื่องใชในการ
ปฏิบัติงานอยางเพียงพอและทันสมัย 

1. ดานการบริหาร 
     ๑.๑ ท่ีตั้งของท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบล 
มีพ้ืนท่ีจํากัด สถานท่ีคับแคบ      
     ๑.๒ ความตองการและคาดหวังของประชาชนมี
สูงตอองคการบริหารสวนตําบลในการแกไขปญหา
ความเดือดรอน แตองคการบริหารสวนตําบล
ตอบสนองไดนอย 
 

๒. ดานระเบียบ/กฎหมาย/อํานาจหนาท่ี 
     ๒.๑ พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการ
กระจายอํานาจ ฯ เอ้ือตอการบริหารงานขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน ทําให อบต. มีอํานาจในการ
บริหารจัดการงานไดท่ัวถึงและรวดเร็ว 

๒. ดานระเบียบ/กฎหมาย/อํานาจหนาท่ี 
     ๒.๑ อํานาจหนาท่ีตามแผนการกระจายอํานาจ ฯ 
บางภารกิจขาดความชัดเจน 
     ๒.๒ การถายโอนภารกิจขาดการกํากับดูแลจาก
หนวยงานจากตนสังกัด ถายโอนภารกิจแตไมถายโอน

วิเคราะหปจจัยภายในองคกร 
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     ๒.๒ มีขอบเขต อํานาจหนาท่ีรับผิดชอบไมเต็มพ้ืนท่ี 
     ๒.๓ การถายโอนภารกิจมีแนวโนมเพ่ิมข้ึนมาก
ตามแผนการกระจายอํานาจ ฯ  
     ๒.๔ การปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินเปนรูปแบบพิเศษ/เต็มรูปแบบ 

งบประมาณ 
      ๒.๓ มีสวนราชการหลายสวนในพ้ืนท่ีท่ีมีอํานาจ
หนาท่ีทับซอนกัน ทําใหไมสามารถแกไขปญหาได
ทันทวงที 
      

 
 

จุดแข็ง  (Strengths) จุดออน  (Weaknesses)             
      ๒.๕ การใหความอิสระองคการบริหารสวนตําบล 

จากสวนกลางยังไมเต็มท่ี ยังตองอยูภายใตการกํากับ
ควบคุมดูแลจากสวนภูมิภาค 
     ๒.๖ กฎหมายบางฉบับลาสมัยและมีชองโหว ไมเอ้ือ
ตอการพัฒนา เชน พระราชบัญญัติภาษีบํารุงทองท่ี 

๓. ดานบุคลากร 
     ๓.๑ สามารถจัดกรอบอัตรากําลังไดเองตาม
ภารกิจและงบประมาณ 
     ๓.๒ บุคลากรสวนใหญภูมิลําเนาอยูในพ้ืนท่ี ทําให
เขาใจวัฒนธรรมและปญหาของทองถ่ิน 
     ๓.๓  บุคลากรมีการพัฒนาตนเองโดยการประชุม 
ฝกอบรมและศึกษาตอในระดับท่ีสูงข้ึน 
      

๓. ดานบุคลากร 
     ๓.๑  บุคลากรมีการโอน (ยาย) บอย ทําใหการ
ทํางานไมตอเนื่อง 
     ๓.๒ บุคลากรไมเพียงพอท่ีจะรองรับภารกิจท้ังท่ี
เปนอํานาจหนาท่ีท่ีตองทําและภารกิจท่ีไดรับการถาย
โอน 
     ๓.๓ บุคลากรขาดความรัก ความสามัคคี การมี
สวนรวมเปนหนึ่งใจเดียวกัน 
     ๓.๔ ลักษณะการทํางานมุงท่ีผลงานของแตละ
สวนงานมากกวาการทํางานในภาพรวมของ อบต. 
     ๓.๕ บุคลากรบางคนยังขาดการพัฒนาศักยภาพ
และขาดทักษะประสบการณ ไมเรียนรูงาน 
     ๓.๖ มีระบบอุปถัมภและกลุมพรรคพวกแบบเครือ
ญาติในชุมชน   
 

๔. ดานงบประมาณ 
     ๔.๑ มีรายไดจากการจัดเก็บภาษีเปนของตนเอง 
ทําใหมีอิสระและเกิดความคลองตัวในการบริหาร
งบประมาณ 
     ๔.๒ ไดรับงบประมาณจากการจัดสรรจาก
สวนกลาง 
      

๔. ดานงบประมาณ 
     ๔.๑  การจัดสรรงบประมาณจากสวนกลางไม
เปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนด มีแนวโนมลดลงทุกป 
     ๔.๒ งบประมาณจํานวนมากใชในการพัฒนาดาน
โครงสรางพ้ืนฐาน ทําใหดานอ่ืน ๆ ขาดการพัฒนา 
เชน ดานเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิต 
     ๔.๓ รายไดจากการจัดเก็บภาษีมีแนวโนมลดลง 
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         โอกาส  (Opportunities)          อุปสรรค (Threats)             
๑. ดานการเมืองการปกครอง 
     ๑.๑ แนวโนมการกระจายอํานาจ/ขอเสนอการ
ปฏิรูปโครงสราง อํานาจ ทําใหบทบาทการบริหาร
ราชการสวนทองถ่ินเพ่ิมข้ึน 
     ๑.๒ รัฐบาลใหความสําคัญกับการพัฒนาพ้ืนท่ี 
(Area-Based) และการบริหารราชการแบบบูรณาการ 
 

๑. ดานการเมืองการปกครอง 
     ๑.๑ การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง และการ
แทรกแซงทางการเมือง การเมืองขาดเสถียรภาพ 
สงผลตอการดําเนินนโยบายท่ีขาดความตอเนื่อง 
     ๑.๒ ไมมีทิศทางท่ีแนนอนในการเลือกตั้ง 
     ๑.๓ พ้ืนท่ีทับซอนระหวางสวนภูมิภาคและสวน
ทองถ่ินซ่ึงอาจสงผลตอการบริหารงานได 
 

๒. ดานเศรษฐกิจ 
     ๒.๑ การขยายตลาดทางการคาการลงทุนท้ังภาค
เกษตรและอุตสาหกรรมในครัวเรือน 
     ๒.๒ การสรางมูลคาเพ่ิมและความแตกตางในสินคา 
     ๒.๓ แนวทางการพัฒนาประเทศท่ียึดหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
     ๒.๔ อัตราคาแรงข้ันต่ํา ๓๐๐ บาท 
 

๒. ดานเศรษฐกิจ 
     ๒.๑ ความขัดแยงทางการเมืองสงผลใหการพัฒนา
ไมตอเนื่อง 
     ๒.๒ คาครองชีพท่ีสูงข้ึน ความผันผวนของราคา
สินคาอุปโภค/บริโภค เชน น้ํามัน ขาวสารอาหารแหง 
ยารักษาโรค แพงสูงข้ึนอยางตอเนื่อง 
     ๒.๓ ราคาพืชผลการเกษตรไมคงท่ี ข้ึนอยูกับกลไก
ราคาของตลาด 
     ๒.๔ เกษตรกรยังนิยมใชสารเคมีในการเพ่ิม
ผลผลิตทางการเกษตร 
     ๒.๕ กลุมอาชีพขาดความเข็มแข็ง 
     ๒.๖ ประชาชนยังมีระบบความคิด หรือการ
ประกอบอาชีพแบบเดิม ๆ เชน การปลูกพืชเชิงเดียว 
     ๒.๗ เกิดภัยพิบัติ เชน อุทกภัย ทําใหเกิดความ
เสียหายตอผลผลิตทางดานเกษตรกรรม 

๓. ดานสังคม วัฒนธรรม 
     ๓.๑ เขตพ้ืนท่ีตําบลอยูใกลแหลงสถานศึกษาทุก
ระดับ ศูนยการเรียนรูนอกระบบ และสวนราชการท่ี
สําคัญ   
     ๓.๒ มีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ  มีเจาหนาท่ี
เพียงพอตอการใหบริการประชาชน 
     ๓.๓ รัฐบาลกําหนดใหการแกไขและปองกันปญหา
ยาเสพติดเปนวาระแหงชาติ 
     ๓.๔ การขยายตัวเปนชุมชนเมือง 

๓. ดานสังคม วัฒนธรรม 
     ๓.๑ ปญหาการแพรระบาดของยาเสพติดในพ้ืนท่ี 
     ๓.๒ ประชากรแฝงทําใหการจัดสรรงบประมาณ
จากรัฐบาลไมสมดุลกับจํานวนประชากรท่ีมีอยูจริง 
เบียดบังการใชทรัพยากรของทองถ่ิน 
      ๓.๓ การตอบรับกระแสบริโภคนิยมและ
วัฒนธรรมตะวันตกของประชาชน 
     ๓.๔ ปญหายาเสพติด แหลงอบายมุขเปนการมอม
เมาเยาวชนกอใหเกิดปญหาสังคม 

 

วิเคราะหปจจัยภายนอกองคกร 
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         โอกาส  (Opportunities)          อุปสรรค (Threats)             
๔. นโยบายรัฐบาล 
     ๔.๑ นโยบายการแกไขและปองกันปญหายาเสพ
ติดเปนวาระแหงชาติ    
     ๔.๒ ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
     ๔.๓ ยกระดับสินคาเกษตรและใหเกษตรกรเขาถึง
แหลงเงินทุน   
 

๔. นโยบายรัฐบาล 
     ๔.๑ นโยบายสวนใหญของรัฐบาลเปนนโยบาย
ประชานิยม ขาดความจริงใจในการแกไขปญหาใหกับ
ประชาชน 
     ๔.๒ นโยบายบางนโยบายท่ีไมสามารถดําเนินการ
ไดจริง   
 

๕. ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
     ๕.๑ มีแหลงน้ําธรรมชาติสามารถใชประโยชนใน
การเกษตร 

๕. ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
     ๕.๑ กฎหมายและขอกําหนดเรื่องการควบคุม
มลพิษปญหามลพิษทางน้ําและอากาศ 
     ๕.๒ ระบบกําจัดขยะ 
     ๕.๓ ขาดจิตสํานึกในการรับผิดชอบรวมกัน ในการ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

๖. เทคโนโลยีสารสนเทศ 
     ๖.๑ เทคโนโลยีท่ีทันสมัยทําใหการปฏิบัติงานและ
การเชื่อมโยงขอมูลกับหนวยงานตาง ๆ และใหบริการ
ขอมูลมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
     ๖.๒ การสืบคนขอมูลจากแหลงขอมูลภายนอก
สะดวกรวดเร็วข้ึน ทันตอเหตุการณตลอดเวลา 

๖. เทคโนโลยีสารสนเทศ 
     ๖.๑ ขาดบุคลากรท่ีมีความสามารถดาน ICT 
     ๖.๒ ระบบฐานขอมูลท่ีมีอยู ยังไมไดนํามาบริหาร
จัดการและใชประโยชนอยางมีประสิทธิภาพ 
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 วิสัยทัศน : 
“สิ่งแวดลอมเดน  เนนสุขภาพดี  

วิธีแกปญหาฉับไว  ใสใจการอนุรักษ” 
 

 พันธกิจ :  
1. สรางและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ใหเพียงพอกับความตองการของประชาชน 

สามารถรองรับการขยายตัวของชุมชนไดในอนาคต 
2. จัดระบบการควบคุมดูแลรักษาสิ่งแวดลอมใหสอดคลองกับการพัฒนาอยางยั่งยืน 
3. พัฒนาระบบการบริหารจัดการในองคกร เสริมสรางความเขมแข็งในชุมชน ปองกันและแกไขปญหา

ยาเสพติด สรางความม่ันคง สรางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน สงเสริมและพัฒนา
ระบบงานสวัสดิการสังคม การกีฬาและการสาธารณสุข   

4. สงเสริมสนับสนุน พัฒนาระบบการศึกษาท้ังในและนอกระบบ  สงเสริมคุณธรรมจริยธรรม สืบสาน 
อนุรักษประเพณี  ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ินและงานรัฐพิธีตาง 

5. พัฒนาสงเสริมอาชีพการฝกอบรมอาชีพใหกับประชาชนและสนับสนุนสงเสริมการเกษตรปลอด
สารเคมี  

6. พัฒนาการบริหารจัดการท่ีดีในองคการ  พัฒนาบุคลากร  สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนใน
การพัฒนาทองถ่ิน  และสงเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย   

 

 จุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ 
1. เด็ก เยาวชนและประชาชนไดรับการบริการดานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานท้ังในและนอกระบบ    อยาง

เพียงพอครบถวน                                                                                            
2. เพ่ือใหประชาชนมีความรูดานอาชีพมีเงินทุนในการประกอบอาชีพโดยการสงเสริมสนับสนุนสินคา ผลผลิต

ทางการเกษตรท่ีปลอดภัยจากสารพิษและสงเสริมผลิตภัณฑชุมชน โดยยึดหลักการพัฒนาเศรษฐกิจแบบพอเพียง                                                                      
3. เพ่ือใหประชาชนไดรับการบริการดานสาธารณะ สาธารณูปโภคตางๆ อยางครบถวนและเพียงพอ 
4. เพ่ือใหประชาชนไดรับการบริการดานสาธารณสุขอยางท่ัวถึง โดยการสงเสริมสนับสนุนการกีฬาและ

นันทนาการ การสงเสริมงานสวัสดิการสังคม  การสังคมสงเคราะห  งานบรรเทาสาธารณภัยและความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยสินรวมถึงการปองกันและตอตานยาเสพติด 

5. เพ่ือใหประชาชน เด็ก เยาวชนและประชาชนมีจิตสํานึกในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมและพัฒนาสงเสริมการทองเท่ียวเชิงนิเวศและสุขภาพ 

6. เพ่ือใหประชาชนไดรับการบริการท่ีดีตามรูปแบบการบริหารกิจการท่ีดีและมีสวนรวม   

วิสัยทัศน (Vision) พันธกิจ (Mission) และจุดมุงหมายการพัฒนาทองถิ่น 
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แบบ ยท.01 

 

โครงสรางความเช่ือมโยงแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 
ของ องคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ (พ.ศ. 2558-2562) 

 
 
 

3.3 ความเช่ือมโยงยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตรการพัฒนา 
ขององคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ ์

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาองคการ
บริหารสวน

ตําบล 
มหาสวัสด์ิ 

ยุทธศาสตรที่ 
1 

ดานการ
พัฒนาการ

บริการ
สาธารณะ 

 

ยุทธศาสตรที่ 
2 

ดานการพัฒนา
ส่ิงแวดลอมและ
การทองเที่ยว 

ยุทธศาสตรที่ 3 
ดานสังคม 

 

ยุทธศาสตรที่ 4 
ดานการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

 

ยุทธศาสตรที่ 5 
ดานเศรษฐกิจ 

 

ยุทธศาสตรที่ 1 
การพัฒนา 

ดานการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

ยุทธศาสตรที่ 
2  

การพัฒนา 
ดานเศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตรที่ 3 
การพัฒนา 
ดานสังคม 

ยุทธศาสตรที่ 4 
การพัฒนา 

ดานส่ิงแวดลอม
และการทองเที่ยว  

ยุทธศาสตรที่ 5  
การพัฒนา 

ดานการบริหาร
จัดการที่ด ี

ยุทธศาสตรที่ 6  
การพัฒนา 

ดานการบริการ
สาธารณะ 

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาของ

องคกรปกครอง
สวนทองถ่ินใน

เขตจังหวัด
นครปฐม 

ยุทธศาสตรที่ 1 
 การพัฒนาคุณภาพ การ

เสริมสรางความปลอดภัยและ
ยกระดับมาตรฐานในการผลิต

การตลาด และการสงออก
สินคาเกษตรและอุตสาหกรรม 

ยุทธศาสตรที่ 2 
การเพิ่มขีดความสามารถใน
การแขงขันดานการทองเที่ยว

เชิงประวัติศาสตรและ
วัฒนธรรมใหอยูในระดับตน

ของประเทศ 

ยุทธศาสตรที่ 3  
การพัฒนาคุณภาพชีวิต

ของประชาชน การ
เสริมสรางความมั่นคงและ
สังคมคุณภาพอยางยั่งยืน 

 

 
ยุทธศาสตรการ

พัฒนาของ
จังหวัดนครปฐม 

ยุทธศาสตรที่ 6  
การพัฒนาดาน

การบริหาร
จัดการที่ด ี
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แบบ ยท.01 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ

จังหวัดนครปฐม 

 

ยุทธศาสตรที่ 3  
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน การเสริมสราง

ความมั่นคงและสังคม
คุณภาพอยางยั่งยืน 

 

เสริมสรางภูมิคุมกันความ
เขมแข็งทางสังคมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชน
ใหมีศักยภาพรองรับการ

เปล่ียนแปลง 

 

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ
องคกรปกครองสวน
ทองถ่ินในเขตจังหวัด

นครปฐม 

 

ยุทธศาสตรที่ ๖ 
การพัฒนาดานการบริการ

สาธารณะ 

๑.กอสรางปรับปรุง 
บํารุง รักษาถนน 
สะพาน ทางเทา 

เสนทางจักรยาน ทอ
ระบายน้ํา ทาเทียบเรือ 
ระบบการจัดการขยะ 

ระบบบําบัดน้ําเสีย และ
ซอมแซมปรับปรุงระบบ
สาธารณูปโภคที่ไดรับ

ความเสียหายจาก 
สาธารณภัย 

๒. พัฒนาระบบจราจร 
และการคมนาคมขนสง 

๓.พัฒนาระบบไฟฟา-
ประปา 

๔.สงเสริม สนับสนุน 
การจัดทําผังเมือง ผัง

เมืองรวม ผังเมืองเฉพาะ 
และปองกันการบุกรุกที่

สาธารณประโยชน 

๕.พัฒนาแหลงน้ําคู
คลอง และระบบ

ชลประทาน เพื่อการ
อุปโภคบริโภค 

การเกษตร และอื่น ๆ  

 

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ
องคการบริหารสวนตําบล

มหาสวัสด์ิ 

 

ยุทธศาสตรที่ ๑ 
ดานการพัฒนา 

การบริการสาธารณะ 

๑.๑ การพัฒนาดาน
โครงสรางพื้นฐาน และ
สาธารณูปโภคตาง ๆ  

๑.๒ การพัฒนาแหลงคู
คลอง และแหลงนํ้า 
เพื่อการอุปโภคบริโภค
และการเกษตร  

โครงการ โครงการ 



หนา  | 79 
 

          แผนยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลสวนตําบลมหาสวัสดิ์ พ.ศ.๒๕๕8-๒๕๖2 เปลี่ยนแปลง (ฉบับท่ี ๒)  
 

โครงการ/กิจกรรม 
 ๑. โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. / ถนนลาดยางแอสฟลสติก  
 ๒. โครงการปรับปรุง ซอมแซม บํารุงรักษาถนนและไหลทาง สะพานในพ้ืนท่ี  
 ๓. โครงการขุดลอกทอระบายน้ํา  
 ๔. โครงการวางทอระบายน้ํา  
 ๕. โครงการซอมแซมฝาทอระบายน้ํา  
 ๖. โครงการขยายเขตจําหนายไฟฟา  
 ๗. โครงการติดตั้ง/ปรับปรุงไฟฟาสองสวางทางสาธารณะแบบหลอดธรรมดา และหลอด LED 
 ๘. โครงการยายเสา/ปรับปรุงซอมแซมไฟฟาสาธารณะ  
 ๙. โครงการขยายเขต ปรับปรุง ซอมแซม ระบบประปา  
 ๑๐. โครงการขุดลอกคูคลองสาธารณะ 
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แบบ ยท.01 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ
จังหวัดนครปฐม 

 

ยุทธศาสตรที่ ๒ 
การเพิ่มขีดความสามารถในการ
แขงขันดานการทองเที่ยวเชิง

ประวัติศาสตรและวัฒนธรรมใหอยู
ในระดับตนของประเทศ 

พัฒนา
ปจจัยพื้นฐาน

ดานการ
ทองเที่ยว / 
ทรัพยากร 

 

 

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ
องคกรปกครองสวน
ทองถ่ินในเขตจังหวัด

นครปฐม 

 

ยุทธศาสตรที่ ๔ 
การพัฒนาดานส่ิงแวดลอม

และการทองเที่ยว 

 

ยุทธศาสตรที่ ๓ 
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของ

ประชาชน การเสริมสรางความ
มั่นคงและสังคมคุณภาพอยางยั่งยืน 

 

พัฒนา
ผลิตภัณฑดาน
การทองเที่ยว 

พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการและ
ศักยภาพบุคลากร
ทางการทองเที่ยว 

พัฒนาดาน
การตลาด และ
ประชาสัมพันธ 

 อนุรักษ ฟนฟู และควบคุม
การใชทรัพยากรธรรมชาติ 
และส่ิงแวดลอมอยางคุมคา

และเปนธรรม 

๑. พัฒนา สงเสริม 
สนับสนุนการดูแลรักษา

ทรัพยากรธรรมชาติ 
ส่ิงแวดลอม และ

มลภาวะ 

๒. บํารุงรักษาแมน้ําลํา
คลอง แหลงน้ําตาง ๆ 

และการปองกันน้ําทวม 
และน้ําเสีย 

๔. พัฒนาและสงเสริม
การทองเที่ยวเชิง

วัฒนธรรม เชิงนิเวศ 
และเชิงสุขภาพ 

๕. พัฒนา สงเสริม 
พื้นที่ที่มีศักยภาพดาน
การทองเที่ยวใหเปน
แหลงทองเที่ยวใหม 

 

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ
องคการบริหารสวนตําบล

มหาสวัสด์ิ 

 

ยุทธศาสตรที่ ๒ 
ดานการพัฒนา 

ส่ิงแวดลอมและการทองเที่ยว 

๒.๑ การจัดการ
ส่ิงแวดลอมเพื่อการ

พัฒนาที่ยั่งยืน 

๒.๒ พัฒนาและ
สงเสริมการทองเที่ยว 

โครงการ โครงการ 
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โครงการ/กิจกรรม  
 ๑. โครงการรณรงค สงเสริมการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
 ๒. โครงการปรับปรุงภูมิทัศนสวนสาธารณะ ถนน และคลองสาธารณะ  
 ๓. โครงการกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  
 ๔. โครงการสงเสริม สนับสนุน และพัฒนาแหลงทองเท่ียวของตําบลมหาสวัสดิ์  

 



หนา  | 82 
 

          แผนยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลสวนตําบลมหาสวัสดิ์ พ.ศ.๒๕๕8-๒๕๖2 เปลี่ยนแปลง (ฉบับท่ี ๒)  
 

แบบ ยท.01 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ
องคกรปกครองสวน
ทองถ่ินในเขตจังหวัด

นครปฐม 

 

ยุทธศาสตรที่ ๓ 
การพัฒนาดานสังคม 

๑. สงเสริม 
สนับสนุนกีฬา และ

นันทนาการ 

๒. สงเสริม 
สนับสนุนกิจการ

สาธารณสุข 

๓. แกไข ปองกัน
และตอตานยาเสพ

ติด 

๔. สงเสริม 
สนับสนุนการ

พัฒนาสังคมและ
งานสวัสดิการสังคม 

๕. การปองกันและ
รักษาความสงบ

เรียบรอยใน
บานเมือง และ

ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสิน 

 

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ
องคการบริหารสวนตําบล

มหาสวัสด์ิ 

 

ยุทธศาสตรที่ ๓ 
ดานสังคม 

 

โครงการ โครงการ 

 
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ

จังหวัดนครปฐม 

ยุทธศาสตรที่ ๓ 
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
การเสริมสรางความมั่นคงและสังคม

คุณภาพอยางยั่งยืน 
 

 

พัฒนาระบบบริการ
สาธารณสุขขั้นพื้นฐานเชิงรุก 

๖. สงเสริม
สนับสนุนการ

ดําเนินงานบรรเทา
สาธารณภัย จัดหา
วัสดุครุภัณฑ และ
อุปกรณในการ

ปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย  

๓.๑  สงเสริม
สนับสนุนการกีฬา
และนันทนาการ 

๓.๒ สงเสริม
สนับสนุนการ

ใหบริการ
สาธารณสุข 

๓.๓ การปองกัน
และแกไขปญหายา

เสพติด 

๓.๔  สงเสริม
สนับสนุนงาน

สวัสดิการสังคม 
และสังคม
สงเคราะห 

๓.๕ การปองกัน
และรักษาความ
สงบเรียบรอย 

ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสิน 

๓.๖ สนับสนุนการ
ดําเนินงานดานสา

ธารณภัย  

โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ 

เสริมสรางภูมิคุมกันความเขมแข็ง
ทางสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชนใหมีศักยภาพรองรับ

การเปล่ียนแปลง 

 
เสริมสรางความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสินของประชาชน 
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โครงการ/กิจกรรมท่ีรองรับยุทธศาสตร  
 ๑. โครงการจัดการแขงขันกีฬาพ้ืนบานเพ่ือสุขภาพตําบลมหาสวัสดิ์ 
 ๒. โครงการกอสรางสนามกีฬา/สวนสุขภาพ  
 ๓. โครงการจัดตั้งศูนยเยาวชนตําบลมหาสวัสดิ์  
 ๔. โครงการจัดซ้ืออุปกรณกีฬา 
 ๕. โครงการเยี่ยมเยียนผูปวยติดเตียง  
 ๖. โครงการปรับปรุงซอมแซมท่ีอยูอาศัยตามโครงการบานเทิดไทองคราชันย สําหรับผูสูงอายุ ผูพิการ 
ประชาชนท่ียากจน 
 ๗. จายเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ ผูพิการ และผูปวยเอดส  
 ๘. โครงการสนับสนุนและสงเสริมอาชีพใหแกผูพิการ  
 ๙. โครงการเฝาระวัง รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน  
 ๑๐. โครงการฝกอบรม อปพร.  
 ๑๑. โครงการตั้งดานตรวจและเฝาระวังปองกันอุบัติเหตุในชวงเทศกาล  
 ๑๒. โครงการจัดหาวัสดุ อุปกรณ และครุภัณฑตาง ๆ   
 



หนา  | 84 
 

          แผนยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลสวนตําบลมหาสวัสดิ์ พ.ศ.๒๕๕8-๒๕๖2 เปลี่ยนแปลง (ฉบับท่ี ๒)  
 

แบบ ยท.01 
 

 

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน

ในเขตจังหวัดนครปฐม 

 

ยุทธศาสตรที่ ๑ 
การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา 

และวัฒนธรรม 

๑. พัฒนาการศึกษาและสงเสริมระบบการศึกษาอยางยั่งยืน 
     -พัฒนาระบบการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพและ
สงเสริมการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตาม
อัธยาศัย และสงเสริมความเสมอภาคในการศึกษา 
     -สรางศักยภาพทางการศึกษา สงเสริม และพัฒนาทักษะเพื่อ
เตรียมความพรอมรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน 
 

 

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ
องคการบริหารสวนตําบล

มหาสวัสด์ิ 

 

ยุทธศาสตรที่ ๔ 
ดานการพัฒนาการศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม 

 

โครงการ โครงการ 

 
 

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ
จังหวัดนครปฐม 

 

ยุทธศาสตรที่ ๓ 
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของ

ประชาชน การเสริมสรางความ
มั่นคงและสังคมคุณภาพอยางยั่งยืน 

 

๔.๑  พัฒนาการศึกษา และ
สงเสริมระบบการศึกษา 

๔. สงเสริม สนับสนุนการเผยแพร และการปฏิบัติดานคุณธรรม
ทางศาสนา จริยธรรม ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิ
ปญญาทองถิ่น  
 

๔.๑  สงเสริม สนับสนุนการ
เผยแพรคุณธรรม จริยธรรม
ทางศาสนา และการเผยแพร

ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี 
และภูมิปญญาทองถิ่น 

เสริมสรางภูมิคุมกันความเขมแข็ง
ทางสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชนใหมีศักยภาพรองรับ

การเปล่ียนแปลง 



หนา  | 85 
 

          แผนยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลสวนตําบลมหาสวัสดิ์ พ.ศ.๒๕๕8-๒๕๖2 เปลี่ยนแปลง (ฉบับท่ี ๒)  
 

โครงการ/กิจกรรม  
 ๑. โครงการจัดซ้ือจัดหาวัสดุอุปกรณและสื่อการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาเด็กเล็กสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
 ๒. โครงการสนับสนุนงบประมาณ วัสดุ อุปกรณสื่อการเรียนการสอนใหกับสถานศึกษา  
 ๓. โครงการจัดกิจกรรมงานรัฐพิธีตาง ๆ  
 ๔. โครงการจัดงานวันสําคัญทางศาสนา  
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แบบ ยท.01 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

สงเสริมการวิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มคุณภาพและ

ปริมาณการผลิต 

 

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ
องคกรปกครองสวน
ทองถ่ินในเขตจังหวัด

นครปฐม 

 

ยุทธศาสตรที่ ๒ 
การพัฒนาดานเศรษฐกิจ 

๑. พัฒนา สงเสริม และฝกอบรม
อาชีพใหประชาชน 
     -สรางทักษะ พัฒนาฝมือกลุม
อาชีพ พรอมรองรับการเขาสู
ประชาคมอาเซียน 
     -สรางเครือขายในการพัฒนา
อาชีพควบคูภูมิปญญาทองถิ่น 

๒. สงเสริมและสนับสนุนการ
ผลิต/ผลผลิตทางการเกษตร

ปลอดภัยจากสารพิษ ผลิตภัณฑ
ชุมชน และอุตสาหกรรม SME 

๓. สงเสริมและสนับสนุนการ
พัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทาง
พระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง 

 

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ
องคการบริหารสวนตําบล

มหาสวัสด์ิ 

 

ยุทธศาสตรที่ ๕ 
ดานการพัฒนาเศรษฐกิจ 

 

 
 

 
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ

จังหวัดนครปฐม 

 

ยุทธศาสตรที่ ๑ 
การพัฒนาคุณภาพ การ

เสริมสรางความปลอดภัยและ
ยกระดับมาตรฐานในการผลิต

การตลาด และการสงออกสินคา
เกษตรและอุตสาหกรรม 

 

เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 
การแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลคาและ
พัฒนาปจจัยพื้นฐานเพื่อลด

ตนทุนการผลิต 

๕.๑ พัฒนาสงเสริมและ
ฝกอบรมอาชีพใหประชาชน 

๕.๒ สงเสริมสนับสนุนการผลิต
สินคาทางการเกษตรปลอดภัย

จากสารพิษ 

 

พัฒนาระบบการผลิตและเพิ่ม
ประสิทธิภาพการตรวจรับรอง

มาตรฐาน 

 

สงเสริมการคา การลงทุน 
และเพิ่มชองทางการจัด

จําหนายที่มีประสิทธิภาพ 

โครงการ โครงการ 
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โครงการ/กิจกรรมท่ีรองรับยุทธศาสตร  
 ๑. โครงการจัดฝกอบรมเพ่ิมทักษะอาชีพ ใหแก กลุมแมบาน กลุมอาชีพตาง ๆ  
 ๒. โครงการสงเสริมและสนับสนุน ฝกอบรมอาชีพระยะสั้นแกประชาชนท่ีวางงาน ผูพิการ ผูดอยโอกาส 
หรือผูท่ีตองการอาชีพเสริม 
 ๓. โครงการกอสรางตลาดชุมชน  
 ๔. โครงการกอสรางอาคารนวดแผนไทย  
 ๕. โครงการสงเสริม สนับสนุนการทําเกษตรแบบปลอดสารพิษ และเกษตรอินทรีย  
 ๖. โครงการสงเสริมการดําเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หนา  | 88 
 

          แผนยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลสวนตําบลมหาสวัสดิ์ พ.ศ.๒๕๕8-๒๕๖2 เปลี่ยนแปลง (ฉบับท่ี ๒)  
 

แบบ ยท.01 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ
องคกรปกครองสวน
ทองถ่ินในเขตจังหวัด

นครปฐม 

 

ยุทธศาสตรที่ ๕ 
การพัฒนาดานการบริหาร

จัดการที่ดี 

๑. พัฒนาการบริหาร
จัดการที่ดีในองคกร 
สงเสริมการมีสวน

รวมของประชาชนใน
การพัฒนาทองถิ่น
และสงเสริมการ
ปกครองในระบบ
ประประชาธิปไตย 

๒. สงเสริมธรรมาภิ
บาล การปองกันและ

ปราบปรามการ
ทุจริต และประพฤติ
มิชอบในการปฏิบัติ

ราชการ 

๓. สงเสริมสวัสดิการ
แกผูบริหาร การ

ปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต 
และประพฤติมิชอบใน

การปฏิบัติราชการ 

๔. ปรับปรุง พัฒนาขีด
สมรรถนะและวัฒนธรรม
การทํางานของบุคลากร 
    -สรางประสิทธิภาพการ
จัดการความรูและพัฒนา
หนวยงานใหเปนองคกร
แหงการเรียนรู พรอมรับ
การเขาสูประชาคม
อาเซียน 

๕. สนับสนุนการ
ปฏิบัติงาน ปรับปรุง 
และพัฒนาระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
เคร่ืองมือเคร่ืองใช 
และอาคารสถานที ่

 

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ
องคการบริหารสวนตําบล

มหาสวัสด์ิ 

 

ยุทธศาสตรที่ ๖ 
ดานการพัฒนาการบริหาร

จัดการที่ดี 
 

 
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ

จังหวัดนครปฐม 

๖.๑ พัฒนาการบริหาร
จัดการที่ดีในองคกรและ

สงเสริมการมีสวนรวมของ
ประชาชนในการพัฒนา

ทองถิ่น 

โครงการ 

 

ยุทธศาสตรที่ ๓ 
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของ

ประชาชน การเสริมสรางความ
มั่นคงและสังคมคุณภาพอยางยั่งยืน 

 

เสริมสรางภูมิคุมกันความเขมแข็ง
ทางสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชนใหมีศักยภาพรองรับ

การเปล่ียนแปลง 
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โครงการ/กิจกรรมท่ีรองรับยุทธศาสตร  
 ๑. โครงการจัดหาวัสดุอุปกรณใหมีความพรอมตอการใชงานและบริการประชาชน 
 ๒. โครงการจัดอบรมสงบุคลากรเขาอบรม การจัดการศึกษาดูงาน  
 ๓. โครงการสงเสริมประชาธิปไตยใหแกประชาชน  
 ๔. โครงการดําเนินการจัดทําโครงการรวมกัน รวมถึงการอุดหนุนงบประมาณ  
 ๕. โครงการ อบต.เคลื่อนท่ีพบประชาชน  
 ๖. โครงการสงเสริม สนับสนุน การจัดทําแผนชุมชนและจัดประชาคมเพ่ือจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน  
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ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ ์
Strategy Map 

 

วิสัยทัศน 
  

“สิ่งแวดลอมเดน  เนนสุขภาพดี  วิธีแกปญหาฉับไว ใสใจการอนุรักษ” 
 

 

 

 

 
 

 

พันธกิจ 

 1. สรางและปรับปรุงระบบ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ ใหเพียง
เพียงพอกับความตองการของ
ประชาชน สามารถรองรับ
การขยายตัวของชุมชนไดใน
อนาคต    

 

2.จัดระบบการควบคุมดูแล
รักษาส่ิงแวดลอมใหสอดคลอง
กับการพัฒนาอยางยั่งยืน 
 

3. พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการในองคกร เสริมสราง
ความเขมแข็งในชุมชน ปองกัน
และแกไขปญหายาเสพติด 
สรางความมั่นคง สรางความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ของประชาชน สงเสริมและ
พัฒนาระบบงานสวัสดิการ
สังคม การกีฬาและการ
สาธารณสุข 

4. สงเสริมสนับสนุนระบบ
การศึกษาทั้งในและนอกระบบ 
สงเสริมคุณธรรมจริยธรรม สืบ
สาน อนุรักษประเพณี 
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญา
ทองถิ่นและงานรัฐพิธีตาง ๆ  
 

5. พัฒนาสงเสริมอาชีพการ
ฝกอบรมอาชีพใหกับ
ประชาชนและสนับสนุน
สงเสริมการเกษตรปลอด
สารเคมี   

 

6. พัฒนาการบริหาร
จัดการที่ดีในองคการ 
พัฒนาบุคลากร 
สงเสริมการมีสวนรวม
ของประชาชนในการ
พัฒนาทองถิ่น และ
สงเสริมการปกครอง
ในระบอบ
ประชาธิปไตย 

 

3.4 แผนที่ยุทธศาสตร 
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  จุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสด์ิ 

จุดมุงหมาย
เพ่ือการ
พัฒนา 

 1. เด็ก เยาวชนและประชาชน
ไดรับการบริการดานการศึกษา
ขั้นพื้นฐานทั้งในและนอกระบบ 
อยางเพียงพอครบถวน 

2. เพื่อใหประชาชนมีความรู
ดานอาชีพมีเงินทุนในการ
ประกอบอาชีพโดยการ
สงเสริมสนับสนุนสินคา 
ผลผลิตทางการเกษตรที่
ปลอดภัยจากสารพิษและ
สงเสริมผลิตภัณฑชุมชน โดย
ยึดหลักการพัฒนาเศรษฐกิจ
แบบพอเพียง 
 

 

3. เพื่อใหประชาชนไดรับการ
บริการดานสาธารณะ 
สาธารณูปโภคตาง ๆ  อยาง
ครบถวนและเพียงพอ 

4. เพื่อใหประชาชนไดรับการ
บริการดานสาธารณสุขอยาง
ทั่วถึง โดยการสงเสริม
สนับสนุนการกีฬาและ
นันทนาการ การสงเสริมงาน
สวัสดิการสังคม การสังคม
สงเคราะห งานบรรเทาสา
ธารณภัยและความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสินรวมถึงการ
ปองกันและตอตานยาเสพติด 

5. เพื่อใหประชาชน เด็ก 
เยาวชนและประชาชนมี
จิตสํานึกในการดูแลรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม และพัฒนา
สงเสริมการทองเที่ยวเชิงนิเวศ  

6. เพื่อใหประชาชน
ไดรับการบริการที่ดี
ตามรูปแบบการ
บริหารกิจการที่ดี
และมีสวนรวม 

 
 
 

  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสด์ิ 

ยุทธศาสตร 

 ยุทธศาสตรที่ 1 

 ยุทธศาสตรดานการบริการ
สาธารณะ 

ยุทธศาสตรที่ 2 

ยุทธศาสตรดานการพัฒนา
ส่ิงแวดลอมและการทองเที่ยว 

 

ยุทธศาสตรที่ 3 

ยุทธศาสตรดานสังคม 

ยุทธศาสตรที่ 4 

ยุทธศาสตรดานการพัฒนา
การศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 
 

ยุทธศาสตรที่ ๕ 

ยุทธศาสตรดานการ
พัฒนาการเศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตรที่ ๖ 

ยุทธศาสตรดานการ
พัฒนาการบริหาร
จัดการที่ดี 
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  ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรดานบริการสาธารณะ 

แนวทางการ
พัฒนา 

 
 

๑.การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานและสาธารณูปโภคตาง ๆ    ๒. การพัฒนาแหลงน้ํา คูคลอง และแหลงน้ํา เพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร 

  ยุทธศาสตรที่ 2 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสิ่งแวดลอมและการทองเที่ยว 

แนวทางการ
พัฒนา 

 
 

1. การจัดการดานส่ิงแวดลอมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ๒. พัฒนาและสงเสริมการทองเที่ยว 

  ยุทธศาสตรที่ 3 ยุทธศาสตรดานสังคม 

แนวทางการ
พัฒนา 

 1. สงเสริม สนับสนุน
การกีฬาและ
นันทนาการ 

2. สงเสริม สนับสนุนการ
ใหบริการสาธารณสุข 

3. การปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติด 

๔. สงเสริม สนับสนุน งาน
สวัสดิการสังคมและสังคม
สงเคราะห 

๕. การปองกัน และรักษาความ
สงบเรียบรอยความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสิน 

๖. สงเสริม สนับสนุนการ
ดําเนินงานดานการสาธารณ
ภัย 

  ยุทธศาสตรที่ 4 ยุทธศาสตรดานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

แนวทางการ
พัฒนา 

 ๑. พัฒนาการศึกษาและสงเสริมระบบการศึกษา ๒. สงเสริม สนับสนุนการเผยแพรคุณธรรม จริยธรรมทางศาสนา และเผยแพรศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น 

  ยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรดานเศรษฐกิจ 

แนวทางการ
พัฒนา 

 
 

1. พัฒนา สงเสริมและฝกอบรมอาชีพใหประชาชน ๒. สงเสริมสนับสนุนการผลิตสินคาทางการเกษตรปลอดภัยจากสารพิษ 

ยุทธศาสตรที่ ๖ ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการที่ดี 

แนวทางการ
พัฒนา 

 
 

๑. พัฒนาการบริหารจัดการที่ดีในองคกร และสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาทองถิ่น 
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บทที่ 4 
รายละเอียดแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 

กรอบยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาพ.ศ. 2558–2562 
 

 

ยุทธศาสตรที่ 1 
ดานการพัฒนาการบริการสาธารณะ 

 
 
 

 พันธกิจ 
1. กอสราง พัฒนาและปรับปรุงโครงสรางพ้ืนฐาน เชน ถนน ไฟฟา ประปา เปนตน 
๒. กอสรางพัฒนาและปรับปรุง แหลงน้ํา คูคลอง และแหลงน้ําเพ่ือการอุปโภคบริโภค และแหลงน้ํา 
เพ่ือการเกษตร 
 

 เปาประสงค 
๑. เพ่ือพัฒนาบํารุงรักษาเสนทางคมนาคม ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และงานกอสรางตางๆ  
ท่ีไดมาตรฐาน 
๒. เพ่ือปรับปรุงเสนทางคมนาคมใหสามารถสัญจรไปมาไดอยางสะดวกและปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
๓. เพ่ือเปนทางระบายน้ําไมใหทวมขังในฤดูฝน 
๔. เพ่ือใหทุกครัวเรือนมีไฟฟาใชอยางท่ัวถึง 
๕. เพ่ือติดตั้ง ซอมแซมไฟฟาสาธารณะใหสองสวาง 
๖. เพ่ือซอมแซม ปรับปรุง บํารุงรักษาระบบประปาหมูบานอยางมีประสิทธิภาพ และสะอาดเพียงพอตอ 
การอุปโภคบริโภค 
๗. เพ่ือบริหารจัดการแหลงน้ําเพ่ืออุปโภคบริโภคอยางปลอดภัยและมีคุณภาพ และเพียงพอตอการเกษตร 
 

 ตัวช้ีวัดระดับเปาประสงค 
๑. เสนทางคมนาคมท่ีมีมาตรฐาน 
๒. เสนทางคมนาคมมีความสะดวก ปลอดภัยในการสัญจรไป-มา 
๓. กอสรางทางระบายน้ําเพ่ือปองกันน้ําทวมขัง 
๔. ทุกครัวเรือนมีไฟฟาใชอยางท่ัวถึง 
๕. หมูบานมีไฟฟาสาธารณะสองสวางอยางท่ัวถึง 
๖. ระบบประปาหมูบานมีคุณภาพ สะอาดและปลอดภัย 
๗. แหลงน้ําเพ่ือการอุปโภคบริโภคไดรับการปรับปรุงอยางมีประสิทธิภาพ 
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 กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา และตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ 
 

แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ 
๑. การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานและ
สาธารณูปโภค 

- จํานวนเสนทางท่ีไดรับการกอสราง 
- จํานวนเสนทางท่ีไดรับการปรับปรุง ซอมแซม 
- จํานวนโครงการกอสรางวางทอระบายน้ํา 
- รอยละของครัวเรือนท่ีมีไฟฟาใช 
- จํานวนหมูบานท่ีไดรับการติดตั้ง/ซอมแซมไฟฟา
สาธารณะใหใชงานไดดีทุกแหง 
- จํานวนหมูบานท่ีไดรับความเดือดรอน 
- รอยละของครัวเรือนมีน้ําสะอาดเพ่ือการอุปโภคและ
บริโภค และเพียงพอท่ัวถึง 

๒. กอสราง ซอมแซมและปรับปรุงระบบน้ํา
เพ่ือการเกษตร และเพ่ืออุปโภคและบริโภค   

- จํานวนแหลงน้ําท่ีไดรับการพัฒนาและฟนฟู 
- จํานวนแหลงน้ําท่ีไดรับการปรับปรุงและกอสราง 
 

 

 หนวยงานที่รับผิดชอบหลัก 
กองชาง องคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ 
 

 ความเช่ือมโยง 
๑. ยุทธศาสตรจังหวัดนครปฐม:  
ยุทธศาสตรท่ี๓ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน การเสริมสรางความม่ันคงและสังคมคุณภาพอยางยั่งยืน 
๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์: 
ยุทธศาสตรท่ี ๖  การพัฒนาดานบริการสาธารณะ 
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ยุทธศาสตรที่ 2 
ดานการพัฒนาสิ่งแวดลอมและการทองเที่ยว 

 

 พันธกิจ 
1. สนับสนุนการปรับปรุงภูมิทัศนและการจัดการสิ่งแวดลอมในชุมชนใหนาอยู 
2. สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
3. สงเสริมแหลงทองเท่ียวเชิงอนุรักษและผลิตภัณฑ  OTOP ของตําบลมหาสวัสดิ์ 
๔. สงเสริมการกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลถูกสุขลักษณะ  

 

 เปาประสงค 
 ๑. เพ่ือสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในชุมชนใหนาอยู 

๒. เพ่ือสงเสริมและลดภาระคาใชจายในการกําจัดขยะมูลฝอย 
 ๓. เพ่ือสงเสริมแหลงทองเท่ียวเชิงอนุรักษและผลิตภัณฑ OTOP ของตําบลมหาสวัสดิ์ 
 

 ตัวช้ีวัดระดับเปาประสงค 
๑. ประชาชนรวมกันปรับปรุงภูมิทัศนภายในหมูบานใหมีสภาพท่ีดีข้ึน 
๒. จํานวนปริมาณขยะในเขตองคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ลดลง 
๓. สงเสริมแหลงทองเท่ียวเชิงอนุรักษและผลิตภัณฑ OTOP และสงเสริมพัฒนาแบบยั่งยืนกลุมวิสาหกิจ 
ชุมชนมีอาชีพเสริมเพ่ิมรายไดใหครัวเรือน 

 

 กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา และตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ 
 

แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ 
๑. การจัดการสิ่งแวดลอมเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน 
 

- รอยละของประชาชนมีสวนรวมในการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ/สิ่งแวดลอม 

- จํานวนโครงการท่ีดําเนินการ 
- ครัวเรือนท่ีไดรับการกําจัดขยะมูลฝอยอยางถูก
สุขลักษณะ 

๒.พัฒนาและสงเสริมการทองเท่ียว 
 

- จํานวนโครงการท่ีดําเนินการ 
- สงเสริมและสนับสนุนและพัฒนาผลิตภัณฑชุมชน 

 

 หนวยงานที่รับผิดชอบหลัก 
สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ ์
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม องคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ 
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 ความเช่ือมโยง 
๑. ยุทธศาสตรจังหวัดนครปฐม:  
ยุทธศาสตรท่ี 2การเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันดานการทองเท่ียวเชิงประวัติศาสตรและ  

วัฒนธรรมใหอยูในระดับตนของประเทศ 
ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน การเสริมสรางความม่ันคงและสังคมคุณภาพ  

          อยางยั่งยืน 
๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์: 
ยุทธศาสตรท่ี ๔ การพัฒนาดานสิ่งแวดลอมและการทองเท่ียว 
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ยุทธศาสตรที่ 3 
ดานสังคม  

 

 พันธกิจ 
๑. สงเสริมและสนับสนุนการกีฬา และนันทนาการ 
1.สงเสริมและสนับสนุนการใหบริการสาธารณสุข ปองกันและมีการเฝาระวังโรคติดตอ 
2. สงเสริมและสนับสนุนการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดและการบําบัดบัดผูติดยาเสพติด 
3. สนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชน 
4. สงเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานดานสาธารณภัย และปองกันรักษาความสงบเรียบรอย ความ 
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน   
 

 เปาประสงค 
๑. เพ่ือใหประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง 
๒. เพ่ือใหประชาชนมีสนามกีฬาและสวนนันทนาการไดออกกําลังกาย 
๓. เพ่ือใหเด็กและเยาวชนมีอุปกรณกีฬาไดออกกําลังกายและหางไกลยาเสพติด 
๔. สงเสริมใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
๕. เพ่ือชวยเหลือประชาชนไดรับการสงเคราะหและพัฒนาคุณภาพชีวิตใหดีข้ึน 
๖. เพ่ือใหประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
๗. เพ่ือปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาล 
๘. เพ่ือมีวัสดุอุปกรณใชในการปฏิบัติงานดานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 

 ตัวช้ีวัดระดับเปาประสงค 
๑. การแขงขันกีฬาและนันทนาการทําใหประชาชนมีสุขภาพแข็งแรงข้ึน 
๒. มีสนามกีฬาและสวนนันทนาการใหประชาชนไดออกกําลังกายมีสุขภาพแข็งแรง  
๓. เด็กและเยาวชนไดออกกําลังกายและหางไกลยาเสพติด 
๔. ประชาชนมีสุขภาวะท่ีดีเขาถึงบริการสาธารณสุขท่ีมีคุณภาพและมาตรฐานอยางเทาเทียม 
๕. ประชาชนไดรับการสงเคราะหและพัฒนาคุณภาพชีวิตผูท่ีไดรับความเดือดรอน 
๖. สงเคราะหเบี้ยยังชีพใหกับผูสูงอายุ คนพิการและผูปวยเอดส 
๗. สงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา คนพิการ และผูดอยโอกาส 
๘. ประชาชนไดรับการรณรงค ปองกัน ปราบปราม อาชญากรรมและยาเสพติดทุกประเภท 
๙. สงเสริมสนับสนุนงานดานสาธารณภัยและปองกันรักษาความสงบเรียบรอย ความปลอดภัยในชีวิต 
และทรัพยสิน 
 

 
 
 



   
หนา  | ๙๗ 

 

               แผนยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลสวนตําบลมหาสวัสดิ์พ.ศ.๒๕๕8-๒๕๖2 เปลี่ยนแปลง (ฉบับท่ี ๒) 

 

 กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา และตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ 
 

แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ 
๑. สงเสริม สนับสนุนการกีฬาและนันทนาการ - จํานวนโครงการ/กิจกรรมท่ีดําเนินการ 

 
๒. สงเสริม สนับสนุนการใหบริการสาธารณสุข - รอยละของประชาชนมีการเจ็บปวยลดลง 

- จํานวนโครงการ/กิจกรรมท่ีดําเนินการ 
๓. การปองกันและแกไขปญหายาเสพติด - จํานวนโครงการ/กิจกรรมท่ีดําเนินการ 
๔. สงเสริม สนับสนุน งานสวัสดิการสังคมและ
สังคมสงเคราะห 

- จํานวนโครงการ/กิจกรรมท่ีใหการสงเคราะห/
พัฒนา 
- จํานวนกองทุนท่ีสนับสนุน 
- จํานวนโครงการ/กิจกรรมท่ีสงเสริมและ
สนับสนุน 
- จํานวนกลุมเปาหมายท่ีไดรับการสงเคราะห 
- จํานวนโครงการ/กิจกรรมท่ีดําเนินการ 

๕. การปองกัน และรักษาความสงบเรียบรอย 
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

- จํานวนครั้งท่ีดําเนินการ 
- จํานวนโครงการ/กิจกรรมดานการปองกันและ 
ลดอุบัติเหตุจราจรชวงเทศกาล 

๖. สงเสริม สนับสนุนการดําเนินงานดานสาธารณภั - จํานวนโครงการ/กิจกรรมท่ีดําเนินการ 
- จํานวนวัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ ท่ีดําเนินการ
จัดหา 

 
 

 หนวยงานที่รับผิดชอบหลัก 
สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ ์
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม องคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ 
 

 ความเช่ือมโยง 
๑. ยุทธศาสตรจังหวัดนครปฐม:  
ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน การเสริมสรางความม่ันคงและสังคมคุณภาพอยางยั่งยืน 
๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ : 
ยุทธศาสตรท่ี 3การพัฒนาดานสังคม 
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               แผนยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลสวนตําบลมหาสวัสดิ์พ.ศ.๒๕๕8-๒๕๖2 เปลี่ยนแปลง (ฉบับท่ี ๒) 

 

ยุทธศาสตรที่ 4 
ดานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

 พันธกิจ 

๑. สงเสริมใหนักเรียนไดรับการพัฒนาอยางเต็มศักยภาพ  
๒. สงเสริมใหประชาชนเขาถึงการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและการศึกษาตลอดชีพโดยท่ัวถึง 
๓. สงเสริมและอนุรักษศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ิน  

 

 เปาประสงค 
๑. เพ่ือพัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กใหมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงคใหไดตามเกณฑมาตรฐาน 
๒. เพ่ือพัฒนาทางดานการศึกษาของประชาชนมีโอกาสไดเรียนรูตลอดชีวิต 
๓. เพ่ือสืบทอดศิลปวัฒนธรรมประเพณีทองถ่ินใหอยูสืบไป 

 

 ตัวช้ีวัดระดับเปาประสงค 
๑. สงเสริมสนับสนุนใหศูนยพัฒนาเด็กเล็กไดมาตรฐาน 
๒. ประชาชนมีโอกาสเรียนรูตลอดชีวิต 
๓. ประชาชน สืบทอด ฟนฟู อนุรักษศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี แหลงเรียนรู ภูมิปญญาทองถ่ินและ 
ปราชญชาวบานในชุมชนทองถ่ินใหคงอยูสืบไป 

 

 กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา และตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ 
 

แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ 
1. พัฒนาการศึกษาและสงเสริมระบบการศึกษา 
 

- จํานวนโครงการ/กิจกรรมสงเสริมพัฒนาศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก 
- จํานวนสถานศึกษาท่ีใหความรูกับประชาชนท้ัง
ในและนอกระบบ 
- จํานวนโครงการ/กิจกรรมพัฒนานักเรียนอยาง
เต็มศักยภาพ 

๒. สงเสริม สนับสนุนการเผยแพรคุณธรรม 
จริยธรรมทางศาสนา และการเผยแพร
ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญา
ทองถ่ิน 
 

- จํานวนโครงการ/กิจกรรมท่ีดําเนินงานสงเสริม
และอนุรักษวัฒนธรรมประเพณีทองถ่ินไทย 
- จํานวนโครงการ/กิจกรรมสงเสริมอนุรักษ
พระพุทธศาสนา 
- จํานวนแหลงเรียนรูภูมิปญญาทองถ่ิน 
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               แผนยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลสวนตําบลมหาสวัสดิ์พ.ศ.๒๕๕8-๒๕๖2 เปลี่ยนแปลง (ฉบับท่ี ๒) 

 

 หนวยงานที่รับผิดชอบหลัก 
สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์  
 

 ความเช่ือมโยง 
๑. ยุทธศาสตรจังหวัด :  
ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน การเสริมสรางความม่ันคงและสังคมคุณภาพอยางยั่งยืน 
๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์: 
ยุทธศาสตรท่ี ๔การพัฒนาดานการศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม 
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               แผนยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลสวนตําบลมหาสวัสดิ์พ.ศ.๒๕๕8-๒๕๖2 เปลี่ยนแปลง (ฉบับท่ี ๒) 

 

ยุทธศาสตรที่ 5 
ดานเศรษฐกิจ 

 

 พันธกิจ 
1.สงเสริมสนับสนุนพัฒนาแหลงทุนเพ่ือการผลิตดานการเกษตร   
2. สงเสริมและสนับสนุนการถายทอดเทคโนโลยีดานการเกษตรเพ่ือเพ่ิมผลผลิตและลดตนทุนเพ่ือ 
การเกษตร  
3. สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาอาชีพ ฝกอบรมอาชีพ เพ่ือนําไปสูเศรษฐกิจชุมชนยั่งยืน 

 4. สงเสริมใหประชาชนไดรับความรูความเขาใจและนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการดําเนินชีวิต 
 

 เปาประสงค 
๑. สงเสริมและสนับสนุนสรางความเขมแข็งแกกลุมเกษตรกรและกลุมอาชีพตางๆ ในทองถ่ิน 
๒. สงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนมีรายไดเพ่ิมอยางยั่งยืนและลดคาใชจาย 
๓. สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอาชีพ ฝกอบรมอาชีพเพ่ือนําไปสูเศรษฐกิจชุมชนยั่งยืน 
๔. สงเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อนระบบเกษตรกรรมท่ียั่งยืน 
๕. สงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนมีความรู เขาใจและนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการ 
ดําเนินชีวิตอยางถูกตอง 

 

 ตัวช้ีวัดระดับเปาประสงค 
๑. กลุมเกษตรกรและกลุมอาชีพมีความเขมแข็ง 
๒. กลุมอาชีพ/กลุมสตรีแมบานใหมีอาชีพเสริมเพ่ิมรายไดใหครัวเรือน 
๓. แหลงเรียนรูทางดานการเกษตรเพ่ือสงเสริม การฝกอบรม การประกอบอาชีพและขยายผลตาม  
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 
๔. กิจกรรมตามโครงการขับเคลื่อนระบบเกษตรกรรมท่ียั่งยืน 
๕. ประชาชนไดดําเนินชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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               แผนยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลสวนตําบลมหาสวัสดิ์พ.ศ.๒๕๕8-๒๕๖2 เปลี่ยนแปลง (ฉบับท่ี ๒) 

 

 กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา และตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ 
 

แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ 
๑. พัฒนา สงเสริมและฝกอบรมอาชีพให

ประชาชน 
- จํานวนกลุมท่ีไดรับการสนับสนุนพัฒนาแหลง
ทุน 

- จํานวนหมูบานท่ีไดรับการสนับสนุนเงินทุน
เศรษฐกิจชุมชน 

- จํานวนกลุมท่ีไดรับการสนับสนุนการขับเคลื่อน
ระบบเกษตรท่ียั่งยืน 
- จํานวนศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง 
- จํานวนกลุมอาชีพท่ีไดรับการสนับสนุนทักษะใน
การประกอบอาชีพ 
- จํานวนโครงการท่ีดําเนินการ 

๒. สงเสริมสนับสนุนการผลิตสินคาทางการ
เกษตรปลอดภัยจากสารพิษ 

- จํานวนโครงการท่ีดําเนินการ 
- จํานวนครัวเรือนท่ีจัดทําบัญชีครัวเรือนและใช
ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 
 หนวยงานที่รับผิดชอบหลัก 
สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ ์
 

 ความเช่ือมโยง 
 ๑. ยุ ทธศาสตรจังหวัดนครปฐม:  

ยุทธศาสตรท่ี ๑การพัฒนาคุณภาพ การเสริมสรางความปลอดภัยและยกระดับมาตรฐานในการผลิต  
                    การตลาด และการสงออกสินคาเกษตรและอุตสาหกรรม 
๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์: 
ยุทธศาสตรท่ี 5 ดานการเศรษฐกิจ 
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               แผนยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลสวนตําบลมหาสวัสดิ์พ.ศ.๒๕๕8-๒๕๖2 เปลี่ยนแปลง (ฉบับท่ี ๒) 

 

ยุทธศาสตรที่ ๖ 
ดานการบริหารจัดการที่ดี 

 

 พันธกิจ 
1. สงเสริมพัฒนาระบบตามหลักธรรมาภิบาล  (คุณธรรม นิติธรรม คุมคา โปรงใส การมีสวนรวม และ

รับผิดชอบ)  
2. สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

 

 เปาประสงค 
 1. เพ่ือพัฒนาระบบการบริหารจัดการท่ีดีมีประสิทธิภาพตามหลักการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี 

2. เพ่ือใหประชาชนมีสวนรวมในการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี 
 

 ตัวช้ีวัดระดับเปาประสงค 
1. มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลอยางมีประสิทธิภาพ 
2. ประชาชนมีสวนรวมเสนอแนวทางแกปญหาในทองถ่ิน 

 

 กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา และตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ 
 

แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ 
1. พัฒนาการบริหารจัดการท่ีดีในองคกร และ

สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการ
พัฒนาทองถ่ิน 

 

- จํานวนประชาชนท่ีเขารวมประชุมประชาคม 
- จํานวนโครงการ/กิจกรรมท่ีดําเนินการ 
- จํานวนครั้งท่ีเขารับการอบรม 
- จํานวนครั้งท่ีมีการจัดหาพัสดุ 
- จํานวนครั้งท่ีมีการปรับปรุงและเพ่ิมอัตรากําลัง 
- จํานวนครั้งท่ีมีการปรับปรุงประสิทธิภาพการ
จัดเก็บภาษี 
- จํานวนครั้งท่ีมีการปรับปรุงอาคารสถานท่ี 
- จํานวนครั้งท่ีมีการเสริมสรางและปรับปรุงการ
บริหารงาน 
- จํานวนขอบัญญัติ อบต.ท่ีออกบังคับใช 
- จํานวนหมูบานท่ีไดรับขอมูลขาวสาร 
- จํานวนหมูบานท่ีเขารวมกิจกรรม 
- จํานวนครั้งท่ีมีการจัดการประชาคม 
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               แผนยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลสวนตําบลมหาสวัสดิ์พ.ศ.๒๕๕8-๒๕๖2 เปลี่ยนแปลง (ฉบับท่ี ๒) 

 

 หนวยงานที่รับผิดชอบหลัก 
สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ 
สวนการคลัง องคการบริหารสวนตําบลลํามหาสวัสดิ์ 
กองชาง องคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม  องคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ 
 

 ความเช่ือมโยง 
 ๑. ยุ ทธศาสตรจังหวัด :  

ยุทธศาสตรท่ี ๓  การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน การเสริมสรางความม่ันคงและสังคมคุณภาพอยางยั่งยืน 
๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น : 
ยุทธศาสตรท่ี ๖  การพัฒนาดานการบริหารจัดการท่ีดี 
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รายละเอียดแผนยุทธศาสตรองคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ ์
 

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อบต.มหา

สวัสด์ิ 

เปาประสงค 
ตามพันธกิจ 

ตัวชี้วัดระดับ
เปาประสงค 
(ตัวชี้วัดรวม) 

คาเปาหมาย กลยุทธ/ 
แนวทางการ

พัฒนา 

ตัวชี้วัด
ระดับ 

กลยุทธ 

ความกาว 
หนาของ
เปาหมาย 

โครงการ/กิจกรรม 
หนวย 

รับผิดชอ
บ 

หนวย
สนับ 
สนุน 

58 59 60 61 62 

ยุทธศาสตรที่ ๓ 
การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน 

การเสริมสราง
ความมั่นคงและ
สังคมคุณภาพ
อยางยั่งยืน 

ยุทธศาสตรที่ ๖ 
การพัฒนาดาน

การบริการ
สาธารณะ 

ยุทธศาสตรที่ ๑ 
ดานการ

พัฒนาการ
บริการ

สาธารณะ 

เพื่อพัฒนาบํารุงรักษา
เสนทางคมนาคม 
ระบบสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ และงาน
กอสรางตาง ๆ ที่ได
มาตรฐาน 

เสนทาง
คมนาคมที่มี
มาตรฐาน 

๒ ๒ ๒ ๒ ๒ การพัฒนาดาน
โครงสรางพื้นฐาน
และสาธารณูปโภค 

จํานวน
เสนทางที่
ไดรับการ
กอสราง 

ปละ ๒ สาย โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. / 
ถนนลาดยางแอสฟลสติก 

กองชาง  

   เพื่อปรับปรุงเสนทาง
คมนาคมใหสามารถ
สัญจรไปมาไดอยาง
สะดวกและปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสิน 

เสนทาง
คมนาคมมี
ความสะดวก 
ปลอดภัยใน
การสัญจรไป-
มา 

๕ ๕ ๕ ๕ ๕ การพัฒนาดาน
โครงสรางพื้นฐาน
และสาธารณูปโภค 

จํานวน
เสนทางที่
ไดรับการ
ปรับปรุง 
ซอมแซม 

ปละ ๕ สาย โครงการปรับปรุง ซอมแซม 
บํารุงรักษาถนนและไหลทาง 
สะพานในพื้นที่   

กองชาง  

   เพื่อเปนทางระบายน้ํา
ไมใหทวมขังในฤดูฝน 

กอสรางทาง
ระบายน้ําเพื่อ
ปองกันน้ํา
ทวมขัง 

๓ ๓ ๓ ๓ ๓ การพัฒนาดาน
โครงสรางพื้นฐาน
และสาธารณูปโภค 

จํานวน
โครงการ
กอสรางวาง
ทอระบายน้ํา 

 ปละ ๓ แหง -โครงการขุดลอกทอระบายน้ํา 
-โครงการวางทอระบายน้ํา 
-โครงการซอมแซมฝาทอระบาย
น้ํา 

กองชาง  
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ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อบต.มหา

สวัสด์ิ 

เปาประสงค 
ตามพันธกิจ 

ตัวชี้วัดระดับ
เปาประสงค 
(ตัวชี้วัดรวม) 

คาเปาหมาย กลยุทธ/ 
แนวทางการ

พัฒนา 

ตัวชี้วัด
ระดับ 

กลยุทธ 

ความกาว 
หนาของ
เปาหมาย 

โครงการ/กิจกรรม 
หนวย 

รับผิดชอ
บ 

หนวย
สนับ 
สนุน 

58 59 60 61 62 

   เพื่อใหทุกครัวเรือนมี
ไฟฟาใชอยางทั่วถึง 

ทุกครัวเรือนมี
ไฟฟาใชอยาง
ทั่วถึง 

๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ การพัฒนาดาน
โครงสรางพื้นฐาน
และสาธารณูปโภค 

รอยละของ
ครัวเรือนที่มี
ไฟฟาใช 

รอยละ ๑๐๐ 
ของครัวเรือน
มีไฟฟาใช 

โครงการขยายเขตจําหนายไฟฟ  
ในเขตพื้นที่ 

กองชาง  

   เพื่อติดต้ัง ซอมแซม
ไฟฟาสาธารณะใหสอง
สวาง 

หมูบานมีไฟฟา
สาธารณะสอง
สวางอยาง
ทั่วถึง 

๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ การพัฒนาดาน
โครงสรางพื้นฐาน
และสาธารณูปโภค 

จํานวน
หมูบานที่
ไดรับการ
ติดต้ัง / 
ซอมแซม
ไฟฟา
สาธารณะให
ใชงานไดทุก
แหง 
 

รอยละ ๑๐๐ 
ของไฟฟา
สาธารณะ 
หมูบาน 

-โครงการติดต้ัง/ปรับปรุงไฟฟา
สองสวางทางสาธารณะแบบ
หลอดธรรมดา และหลอด LED 
-โครงการยายเสา/ปรับปรุง 
ซอมแซมไฟฟาสาธารณะ  

กองชาง  

   เพื่อซอมแซม ปรับปรุง 
บํารุงรักษาระบบ
ประปาหมูบานอยางมี
ประสิทธิภาพ สะอาด 
และเพียงพอตอการ
อุปโภคบริโภค 

ระบบประปา
หมูบานมี
คุณภาพ 
สะอาดและ
ปลอดภัย 

๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ การพัฒนาดาน
โครงสรางพื้นฐาน
และสาธารณูปโภค 

-รอยละของ
ครัวเรือนที่มี
น้ําสะอาดเพื่อ
การอุปโภค
และบริโภค 
เพียงพอทั่วถึง 
 
 

รอยละ ๑๐๐ 
ของครัวเรือน 

-โครงการขยายเขต ปรับปรุง 
ซอมแซม ระบบประปา ในเขต
พื้นที ่

กองชาง  
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ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อบต.มหา

สวัสด์ิ 

เปาประสงค 
ตามพันธกิจ 

ตัวชี้วัดระดับ
เปาประสงค 
(ตัวชี้วัดรวม) 

คาเปาหมาย กลยุทธ/ 
แนวทางการ

พัฒนา 

ตัวชี้วัด
ระดับ 

กลยุทธ 

ความกาว 
หนาของ
เปาหมาย 

โครงการ/กิจกรรม 
หนวย 

รับผิดชอ
บ 

หนวย
สนับ 
สนุน 

58 59 60 61 62 

   เพื่อบริหารจัดการ
แหลงน้ําเพื่ออุปโภค
บริโภคอยางปลอดภัย
และมีคุณภาพ เพียงพอ
ตอการเกษตร 

แหลงน้ําเพื่อ
การอุปโภค
บริโภคไดรับ
การปรับปรุง
อยางมี
ประสิทธิภาพ 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ กอสราง ซอมแซม 
และปรับปรุง 
ระบบน้ําเพื่อ
การเกษตร และ
เพื่อการอุปโภค
บริโภค 

-จํานวน
แหลงน้ําที่
ไดรับการ
พัฒนาและ
ฟนฟ ู
-จํานวน
แหลงน้ําที่
ไดรับการ
ปรับปรุงและ
กอสราง 
 

ปละ ๑ แหง โครงการขุดลอกคลอง กองชาง สํานัก 
งานปลัด 
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รายละเอียดแผนยุทธศาสตรองคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ ์
 

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อบต.มหา

สวัสด์ิ 

เปาประสงค 
ตามพันธกิจ 

ตัวชี้วัดระดับ
เปาประสงค 
(ตัวชี้วัดรวม) 

คาเปาหมาย กลยุทธ/ 
แนวทางการ

พัฒนา 

ตัวชี้วัด
ระดับ 

กลยุทธ 

ความกาว 
หนาของ
เปาหมาย 

โครงการ/กิจกรรม 
หนวย 

รับผิดชอ
บ 

หนวย
สนับ 
สนุน 

58 59 60 61 62 

ยุทธศาสตรที่ ๒ 
การเพิ่มขีด
ความสามารถใน
การแขงขันดาน
การทองเที่ยวเชิง
ประวัติศาสตร
และวัฒนธรรมให
อยูในระดับตน
ของประเทศ 

 

ยุทธศาสตรที่ 4  
การพัฒนาดาน
ส่ิงแวดลอมและ
การทองเที่ยว 

ยุทธศาสตรที่ ๒ 
ดานการพัฒนา
ส่ิงแวดลอมและ
การทองเที่ยว 

 

เพื่อสงเสริมการมีสวน
รวมของประชาชนใน
การอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอมใน
ชุมชนใหนาอยู 

ประชาชน
รวมกัน
ปรับปรุงภูมิ
ทัศนภายใน
หมูบานใหมี
สภาพที่ดีขึ้น 

๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ การจัดการ
ส่ิงแวดลอมเพื่อ
การพัฒนาที่ยั่งยืน 

-รอยละของ
ประชาชนที่
มีสวนรวม
ในการ
อนุรักษ
ทรัพยากรธ
รรมชาติ/
ส่ิงแวดลอม 
-จํานวน
โครงการที่
ดําเนินการ 
 

รอยละ ๒๐ 
ตอป 

-รณรงค สงเสริมการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม 
-ปรับปรุงภูมิทัศน 
สวนสาธารณะ ถนน และคลอง
สาธารณะ 

สํานัก 
งานปลัด 

สํานัก 
งานปลัด 

   เพื่อสงเสริมและลด
ภาระคาใชจายในการ
กําจัดขยะมูลฝอย 

จํานวน
ปริมาณขยะ
ในเขต อบต.
มหาสวัสด์ิ 
ลดลง 

๑๐ ๒๐ ๓๐ ๔๐ ๕๐ การจัดการ
ส่ิงแวดลอมเพื่อ
การพัฒนาที่ยั่งยืน 

-ครัวเรือนที่
ไดรับการ
กําจัดขยะ
มูลฝอย
อยางถูก
สุขลักษณะ 

ปริมาณขยะ
ที่ลดลงรอย
ละ 1๐ ตอป 

-กําจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล 
 

กอง
สาธารณสุข

และ
ส่ิงแวดลอม 

สํานัก 
งานปลัด 
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ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อบต.มหา

สวัสด์ิ 

เปาประสงค 
ตามพันธกิจ 

ตัวชี้วัดระดับ
เปาประสงค 
(ตัวชี้วัดรวม) 

คาเปาหมาย กลยุทธ/ 
แนวทางการ

พัฒนา 

ตัวชี้วัด
ระดับ 

กลยุทธ 

ความกาว 
หนาของ
เปาหมาย 

โครงการ/กิจกรรม 
หนวย 

รับผิดชอ
บ 

หนวย
สนับ 
สนุน 

58 59 60 61 62 

   เพื่อสงเสริมแหลง
ทองเที่ยวเชิงอนุรักษ
และผลิตภัณฑ OTOP 
ของตําบลมหาสวัสด์ิ 

สงเสริมแหลง
ทองเที่ยวเชิง
อนุรักษและ
ผลิตภัณฑ 
OTOP ของ
ตําบลมหา
สวัสด์ิ และ
สงเสริม
พัฒนาแบบ
ยั่งยืน กลุม
วิสาหกิจ
ชุมชนมีอาชีพ
เสริม เพิ่ม
รายไดให
ครัวเรือน 

๑๐ ๒๐ ๓๐ ๔๐ ๕๐ พัฒนาและสงเสริม
การทองเที่ยว 

-จํานวน
โครงการที่
ดําเนินการ 
-สงเสริมและ
สนับสนุน
และพัฒนา
ผลิตภัณฑ
ชุมชน 
 

นักทองเที่ยว
เพิ่มขึ้นรอย
ละ ๑๐ ตอป 
 

-สงเสริม สนับสนุน และพัฒนา
แหลงทองเที่ยวของตําบลมหา
สวัสด์ิ 
 

กองชาง/
สํานัก 

งานปลัด 

สํานัก 
งานปลัด 
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รายละเอียดแผนยุทธศาสตรองคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ ์
 

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อบต.มหา

สวัสด์ิ 

เปาประสงค 
ตามพันธกิจ 

ตัวชี้วัดระดับ
เปาประสงค 
(ตัวชี้วัดรวม) 

คาเปาหมาย กลยุทธ/ 
แนวทางการ

พัฒนา 

ตัวชี้วัด
ระดับ 

กลยุทธ 

ความกาว 
หนาของ
เปาหมาย 

โครงการ/กิจกรรม 
หนวย 

รับผิดชอ
บ 

หนวย
สนับ 
สนุน 

58 59 60 61 62 

ยุทธศาสตรที่ ๓ 
การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน 

การเสริมสราง
ความมั่นคงและ
สังคมคุณภาพ
อยางยั่งยืน 

 

ยุทธศาสตรที่ ๓ 
การพัฒนาดาน

สังคม 
 

ยุทธศาสตรที่ ๓ 
ดานสังคม 

 
 

เพื่อใหประชาชนมี
สุขภาพแข็งแรง 

การแขงขัน
กีฬาและ
นันทนาการ
ทําให
ประชาชนมี
สุขภาพ
แข็งแรงขึ้น 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ สงเสริม สนับสนุน
การกีฬาและ
นันทนาการ 

-จํานวน
โครงการ/
กิจกรรมที่
ดําเนินการ 
 

ปละ ๑ คร้ัง -โครงการจัดการแขงขันกีฬา
พื้นบานเพื่อสุขภาพตําบลมหา
สวัสด์ิ 
 

สํานัก 
งานปลัด 

 

   เพื่อใหประชาชนมี
สนามกีฬาและสวน
นันทนาการไดออก
กําลังกาย 

มีสนามกีฬา
และสวน
นันทนาการ
ใหประชาชน
ไดออกกําลัง
กายมีสุขภาพ
แข็งแรง 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ สงเสริมสนับสนุน
การกีฬาและ
นันทนาการ 

-จํานวน
โครงการ/
กิจกรรมที่
ดําเนินการ 

ปละ ๑ คร้ัง -กอสรางสนามกีฬา/สวนสุขภาพ 
 

สํานัก 
งานปลัด 

 

   เพื่อใหเด็กและเยาวชน
มีอุปกรณกีฬาในการ
ออกกําลังกายและเพื่อ
หางไกลยาเสพติด 

เด็กและ
เยาวชนได
ออกกําลัง
กายและ
หางไกลยา
เสพติด 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ การปองกันและ
แกไขปญหายาเสพ
ติด 

-จํานวน
โครงการ/
กิจกรรมที่
ดําเนินการ 

ปละ ๑ คร้ัง -จัดต้ังศูนยเยาวชนตําบลมหา
สวัสด์ิ 
-จัดซ้ืออุปกรณกีฬา 

สํานัก 
งานปลัด 
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ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อบต.มหา

สวัสด์ิ 

เปาประสงค 
ตามพันธกิจ 

ตัวชี้วัดระดับ
เปาประสงค 
(ตัวชี้วัดรวม) 

คาเปาหมาย กลยุทธ/ 
แนวทางการ

พัฒนา 

ตัวชี้วัด
ระดับ 

กลยุทธ 

ความกาว 
หนาของ
เปาหมาย 

โครงการ/กิจกรรม 
หนวย 

รับผิดชอ
บ 

หนวย
สนับ 
สนุน 

58 59 60 61 62 

   สงเสริมใหประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี 

ประชาชนมีสุข
ภาวะที่ดีเขาถึง
บริการ
สาธารณสุขที่มี
คุณภาพและได
มาตรฐานอยาง
เทาเทียมกัน 

๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ สงเสริม สนับสนุน
การใหบริการ
สาธารณสุข 

-รอยละของ
ประชาชนมี
การเจ็บปวย
ลดลง 
-จํานวน
โครงการ/
กิจกรรมที่
ดําเนินการ 
 

ปละ ๒๐ คน -โครงการเยี่ยมเยียนผูปวยติด
เตียง 

กอง
สาธารณสุข

และ
ส่ิงแวดลอม 

 

   เพื่อชวยเหลือ
ประชาชนไดรับการ
สงเคราะหและพัฒนา
คุณภาพชีวิตใหดีขึ้น 

ประชาชนไดรับ
การสงเคราะห
และพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู
ที่ไดรับความ
เดือดรอน 

๔ ๔ ๔ ๔ ๔ สงเสริม สนับสนุน 
งานสวัสดิการ
สังคมและสังคม
สงเคราะห 

จํานวน
โครงการ/
กิจกรรมที่
ใหการ
สงเคราะห/
พัฒนา 

ปละ4 คน -โครงการปรับปรุงซอมแซมที่อยู
อาศัยตามโครงการบานเทิดไท
องคราชันย สําหรับผูสูงายุ ผู
พิการ ประชาชนที่ยากจน 

สํานัก 
งานปลัด 

 

    สงเคราะห
เบี้ยยังชีพ
ใหกับ
ผูสูงอายุ คน
พิการ และ
ผูปวยเอดส 

๖๘๓ 717 752 789 828 สงเสริม สนับสนุน 
งานสวัสดิการ
สังคมและสังคม
สงเคราะห 

จํานวน
กลุมเปาหมาย
ที่ไดรับการ
สงเคราะห 

เพิ่มขึ้นรอย
ละ ๕ตอป 

-จายเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ คนพิกา  
และผูปวยเอดส 
 

สํานัก 
งานปลัด 
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ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อบต.มหา

สวัสด์ิ 

เปาประสงค 
ตามพันธกิจ 

ตัวชี้วัดระดับ
เปาประสงค 
(ตัวชี้วัดรวม) 

คาเปาหมาย กลยุทธ/ 
แนวทางการ

พัฒนา 

ตัวชี้วัด
ระดับ 

กลยุทธ 

ความกาว 
หนาของ
เปาหมาย 

โครงการ/กิจกรรม 
หนวย 

รับผิดชอ
บ 

หนวย
สนับ 
สนุน 

58 59 60 61 62 

    สงเสริมและ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตเด็ก สตรี 
คนชรา คน
พิการ และ
ผูดอยโอกาส 

๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ สงเสริม สนับสนุน 
งานสวัสดิการ
สังคมและสังคม
สงเคราะห 

จํานวน
โครงการ/
กิจกรรมที่
ดําเนินการ 

ปละ ๔๐ คน -โครงการสนับสนุนและสงเสริม
อาชีพใหแกผูพิการ 

สํานัก 
งานปลัด 

 

   เพื่อใหประชาชนมี
ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน 

ประชาชนไดรับ
การรณรงค 
ปองกัน 
ปราบปราม 
อาชญากรรม 
และยาเสพติด
ทุกประเภท 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ การปองกัน และ
รักษาความสงบ
เรียบรอยความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน 

จํานวน
โครงการ/
กิจกรรมที่
ดําเนินการ 

ปละ ๑ 
โครงการ 

-โครงการเฝาระวัง รักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ของประชาชน 

สํานัก 
งานปลัด 

 

   เพื่อปองกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนชวง
เทศกาล 

ประชาชนไดรับ
ความปลอดภัย
ในการเดินทาง 

๒ ๒ ๒ ๒ ๒ การปองกัน และ
รักษาความสงบ
เรียบรอยความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน 

จํานวน
โครงการ/
กิจกรรมที่
ดําเนินการ 

ปละ ๒ 
โครงการ 

-โครงการต้ังดานตรวจและเฝา
ระวังปองกันการอุบัติเหตุในชวง
เทศกาล 

สํานัก 
งานปลัด 

 

   เพื่อใหมีวัสดุอุปกรณใน
การปฏิบัติงานดาน
ปองกัน 

สงเสริม
สนับสนุนงาน
ดานสาธารณ
ภัย  

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ สงเสริม สนับสนุน
ดานการดําเนินงาน
ดานสาธารณภัย 

จํานวนวัสดุ 
อุปกรณ 
ครุภัณฑที่
ดําเนินการ
จัดหา 

สนับสนุน
วัสดุอุปกรณ
ปละ ๑ คร้ัง 

-โครงการจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ
และอุปกรณตาง ๆ  

สํานัก 
งานปลัด 
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รายละเอียดแผนยุทธศาสตรองคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ ์
 

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อบต.มหา

สวัสด์ิ 

เปาประสงค 
ตามพันธกิจ 

ตัวชี้วัดระดับ
เปาประสงค 
(ตัวชี้วัดรวม) 

คาเปาหมาย กลยุทธ/ 
แนวทางการ

พัฒนา 

ตัวชี้วัด
ระดับ 

กลยุทธ 

ความกาว 
หนาของ
เปาหมาย 

โครงการ/กิจกรรม 
หนวย 

รับผิดชอ
บ 

หนวย
สนับ 
สนุน 

58 59 60 61 62 

ยุทธศาสตรที่ ๓ 
การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน 

การเสริมสราง
ความมั่นคงและ
สังคมคุณภาพ
อยางยั่งยืน 

ยุทธศาสตรที่ ๑ 
การพัฒนาดาน

การศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

 

ยุทธศาสตรที่ ๔ 
ดานการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

 
 

เพื่อพัฒนาศูนยพัฒนา
เด็กเล็กใหมีคุณลักษณะ
ที่พึงประสงคใหไดตาม
เกณฑมาตรฐาน 

สงเสริม 
สนับสนุนให
ศูนยพัฒนา
เด็กเล็กได
มาตรฐาน 

๓ ๓ ๓ ๓ ๓ พัฒนาการศึกษา
และสงเสริมระบบ
การศึกษา 

-จํานวน
โครงการ/
กิจกรรม
สงเสริม
พัฒนาศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก 

ปละ  
๓  กิจกรรม 

- จัดซ้ือจัดหาวัสดุอุปกรณและ
ส่ือการเรียนการสอนเพื่อพัฒนา
เด็กเล็กสําหรับศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก 
- จัดกิจกรรมตาง ๆ  

สํานัก 
งานปลัด 

 

   เพื่อพัฒนาทางดาน
การศึกษาของ
ประชาชนมีโอกาสได
เรียนรูตลอดชีวิต 

ประชาชนมี
โอกาสเรียนรู
ตลอดชีวิต 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ พัฒนาการศึกษา
และสงเสริมระบบ
การศึกษา 

-จํานวน
สถานศึกษา
ที่ใหความรู
กับประชาชน
ทั้งในและ
นอกระบบ 

ปละ ๑ คร้ัง สนับสนุนงบประมาณ วัสดุ 
อุปกรณส่ือการเรียนการสอน
ใหกับสถานศึกษา 

สํานัก 
งานปลัด 

 

   เพื่อสืบทอด
ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีทองถิ่นใหอยู
สืบไป 

ประชาชน สืบ
ทอด ฟนฟู 
อนุรักษศิลปะ 
วัฒนธรรม 
ประเพณี แหลง
เรียนรู ภูมิ
ปญญาทองถิ่น 
และปราชญ
ชาวบานใน
ชุมชนทองถิ่น
ใหคงอยูสืบไป 

๓ ๓ ๓ ๓ ๓ สงเสริม สนับสนุน
การเผยแพร
คุณธรรมจริยธรรม
ทางศาสนา และ
การเผยแพร
ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณี 
และภูมิปญญา
ทองถิ่น 

-จํานวน
โครงการ/
กิจกรรมที่
ดําเนินการ 

ปละ ๓  
โครงกร 

-จัดกิจกรรมงานรัฐพิธีตาง ๆ  
-จัดงานวันสําคัญทางศาสนา 

สํานัก 
งานปลัด 

 

 



   
หนา  | 113 

 

               แผนยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลสวนตําบลมหาสวัสดิ์พ.ศ.๒๕๕8-๒๕๖2 เปลี่ยนแปลง (ฉบับท่ี ๒) 

 

รายละเอียดแผนยุทธศาสตรองคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ ์
 

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อบต.มหา

สวัสด์ิ 

เปาประสงค 
ตามพันธกิจ 

ตัวชี้วัดระดับ
เปาประสงค 
(ตัวชี้วัดรวม) 

คาเปาหมาย กลยุทธ/ 
แนวทางการ

พัฒนา 

ตัวชี้วัด
ระดับ 

กลยุทธ 

ความกาว 
หนาของ
เปาหมาย 

โครงการ/กิจกรรม 
หนวย 

รับผิดชอ
บ 

หนวย
สนับ 
สนุน 

58 59 60 61 62 

ยุทธศาสตรที่ ๑ 
การพัฒนาคุณภาพ 

การเสริมสราง
ความปลอดภัยและ
ยกระดับมาตรฐาน

ในการผลิต
การตลาด และการ

สงออกสินคา
เกษตรและ

อุตสาหกรรม 

ยุทธศาสตรที่ ๑ 
การพัฒนาดาน

เศรษฐกิจ 
 

ยุทธศาสตรที่ ๕ 
ดานการพัฒนา

เศรษฐกิจ 
 

สงเสริมและสนับสนุน
สรางความเขมแข็งแก
กลุมเกษตรกรและกลุม
อาชีพตาง ๆ ในทองถิ่น 

กลุมเกษตรกร
และกลุมอาชีพ
มีความเขมแข็ง 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ 
 

พัฒนาสงเสริมและ
ฝกอบรมอาชีพให
ประชาชน 

จํานวน
โครงการที่
ดําเนินการ 

ปละ ๑ คร้ัง 
 

-โครงการจัดฝกอบรมเพิ่มทักษะ
อาชีพ ใหแก กลุมแมบาน กลุม
อาชีพตาง ๆ   

สํานัก 
งานปลัด 

 

   สงเสริมและสนับสนุน
ใหประชาชนมีรายได
เพิ่มอยางยั่งยืนและลด
คาใชจาย 

กลุมอาชีพ/กลุม
สตรี/แมบาน  
ใหมีอาชีพเสริม
เพิ่มรายไดให
ครัวเรือน 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ พัฒนาสงเสริมและ
ฝกอบรมอาชีพให
ประชาชน 

จํานวนกลุม
อาชีพที่ไดรับ
การสนับสนุน
ทักษะในการ
ประกอบอาชีพ 

ปละ ๑ คร้ัง -สงเสริมและสนับสุนน ฝกอบรม
อาชีพระยะส้ันแกประชาชนที่
วางงาน ผูพิการ ผูดอยโอกาส 
หรือผูที่ตองการอาชีพเสริม 

สํานัก 
งานปลัด 

 

   สงเสริมและสนับสนุน
การพัฒนาอาชีพ 
ฝกอบรมอาชีพเพื่อ
นําไปสูเศรษฐกิจชุมชน
ยั่งยืน 

แหลงเรียนรู
ทางดาน
การเกษตร เพื่อ
สงเสริม การ
ฝกอบรม การ
ประกอบอาชีพ
และขยายผลตา
แนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียง 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ สงเสริมสนับสนุน
การผลิตสินคา
ทางการเกษตร
ปลอดภัยจาก
สารพิษ 

จํานวนศูนย
เรียนรู
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

ปละ ๑ 
โครงการ 

-กอสรางตลาดชุมชน 
-กอสรางอาคารนวดแผนไทย 

สํานัก 
งานปลัด 
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ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อบต.มหา

สวัสด์ิ 

เปาประสงค 
ตามพันธกิจ 

ตัวชี้วัดระดับ
เปาประสงค 
(ตัวชี้วัดรวม) 

คาเปาหมาย กลยุทธ/ 
แนวทางการ

พัฒนา 

ตัวชี้วัด
ระดับ 

กลยุทธ 

ความกาว 
หนาของ
เปาหมาย 

โครงการ/กิจกรรม 
หนวย 

รับผิดชอ
บ 

หนวย
สนับ 
สนุน 

58 59 60 61 62 

   สงเสริมและสนับสนุน
การขับเคล่ือนระบบ
เกษตรกรรมที่ยั่งยืน 

กิจกรรมตาม
โครงการ
ขับเคล่ือน
ระบบ
เกษตรกรรมท่ี
ยั่งยืน 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ สงเสริมสนับสนุน
การผลิตสินคา
ทางการเกษตร
ปลอดภัยจาก
สารพิษ 

จํานวน
โครงการที่
ดําเนินการ 

ปละ ๑ 
โครงการ 

สงเสริม สนับสนุนการทําเกษตร
แบบปลอดสารพิษ และเกษตร
อินทรีย 

สํานัก 
งานปลัด 

 

   สงเสริมและสนับสนุน
ใหประชาชนมีความรู 
เขาใจและนําหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใชในการ
ดําเนินชีวิตอยางถูกตอง 

ประชาชนได
ดําเนินชีวิต
ตามแนวทาง
ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

๑๐๐ ๑๕๐ ๒๐๐ ๒๕๐ ๓๐๐ สงเสริมสนับสนุน
การผลิตสินคา
ทางการเกษตร
ปลอดภัยจาก
สารพิษ 

จํานวน
ครัวเรือนที่
จัดทําบัญชี
ครัวเรือน
และใชชีวิต
ตามปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

เพิ่มขึ้นปละ 
๕๐ ครัวเรือน 

สงเสริมการดําเนินชีวิตตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน 

สํานัก 
งานปลัด 
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รายละเอียดแผนยุทธศาสตรองคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ ์
 

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อบต.มหา

สวัสด์ิ 

เปาประสงค 
ตามพันธกิจ 

ตัวชี้วัดระดับ
เปาประสงค 
(ตัวชี้วัดรวม) 

คาเปาหมาย กลยุทธ/ 
แนวทางการ

พัฒนา 

ตัวชี้วัด
ระดับ 

กลยุทธ 

ความกาว 
หนาของ
เปาหมาย 

โครงการ/กิจกรรม 
หนวย 

รับผิดชอ
บ 

หนวย
สนับ 
สนุน 

58 59 60 61 62 

ยุทธศาสตรที่ ๓ 
การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน 

การเสริมสราง
ความมั่นคงและ
สังคมคุณภาพ
อยางยั่งยืน 

ยุทธศาสตรที่ ๕ 
การพัฒนาดาน

การบริหาร
จัดการที่ดี 

 
 

ยุทธศาสตรที่ ๖ 
ดานการพัฒนา

บริหารจัดการที่ดี 
 
 

เพื่อพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการที่ดีมี
ประสิทธิภาพตาม
หลักการบริหารจัดการ
บานเมืองที่ดี 

มีการบริหาร
จัดการตาม
หลักธรรมาภิ
บาลอยางมี
ประสิทธิภาพ 

๕ ๕ ๕ ๕ ๕ 
 

พัฒนาการบริหาร
จัดการที่ดีใน
องคกร และ
สงเสริมการมีสวน
รวมของประชาชน
ในการพัฒนา
ทองถิ่น 

จํานวน
โครงการที่
ดําเนินการ 

ปละ ๑ คร้ัง 
 

-จัดหาวัสดุอุปกรณใหมีความ
พรอมตอการใชงานและบริการ
ประชาชน 
-โครงการจัดอบรมสงบุคลากร
เขาอบรม การจัดการศึกษาดูงา 
-โครงการสงเสริมประชาธิปไตย
ใหแกประชาชน 
-ดําเนินการจัดทําโครงการ
รวมกัน รวมถึงการอุดหนุน
งบประมาณ  

สํานัก 
งานปลัด, 
สวนการ
คลัง, 

กองชาง, 
กอง

สาธารณสุขฯ 

 

   เพื่อใหประชาชนมีสวน
รวมในการบริหาร
จัดการบานเมืองที่ดี 

ประชาชนมี
สวนรวมเสนอ
แนวทาง
แกปญหาใน
ทองถิ่น 

๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ พัฒนาการบริหาร
จัดการที่ดีใน
องคกร และ
สงเสริมการมีสวน
รวมของประชาชน
ในการพัฒนา
ทองถิ่น 

รอยละของ
ประชาชน
เขารวม
กิจกรรม
ทองถิ่น 

รอยละ ๒๐ 
ตอป 

 

-โครงการอบต. เคล่ือนที่ พบ
ประชาชน 
- สงเสริม สนับสนุน การจัดทํา
แผนชุมชนและจัดประชาคม 
เพื่อจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น 

สํานัก 
งานปลัด, 
สวนการ
คลัง, 

กองชาง, 
กอง

สาธารณสุขฯ 
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บทที่  5 
การติดตามประเมินผลยุทธศาสตร 

 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินอันหมายถึง การติดตามและการประเมินผล
แผนยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนพัฒนาสามปขององคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้นเปนการติดตามวาการไดรับและการ
ใชทรัพยากรตาง ๆ ไปเพ่ือดําเนินงานนั้น เม่ือเทียบกับระยะเวลา ความกาวหนา ความพึงพอใจของประชาชนในทองถ่ินท่ี
เกิดข้ึนจากผลผลิต (output) และผลลัพธ (outcome) มีมากนอยเพียงใด เปนไปตามเปาหมาย วัตถุประสงคและฉันทา
มติจากประชาชนในพ้ืนท่ีหรือยัง มีความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ยุทธศาสตรระดับชาติ 
จังหวัด อําเภอและสอดคลองกับนโยบายของผูบริหารทองถ่ิน ท่ีไดกําหนดและแถลงไวในสภาทองถ่ินหรือยัง การติดตาม
และประเมินผลไมสามารถแยกออกจากระบบการบริหารจัดการแผนพัฒนาได ขอตกลง อํานาจและหนาท่ีใด ๆ ของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินจําเปนตองติดตามและประเมินผลเพ่ือใหไดทราบถึงความกาวหนา ขอบกพรองหรือสิ่งท่ี
จําเปนท่ีจะตองพัฒนาตอไปในอนาคต 

5.1 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
5.1.1 แนวทางและวิธีการติดตามประเมินผล 

(1) จัดทําแบบรายงานผลการดําเนินงานตามโครงการ โดยจัดสงใหหนวยงานท่ีรับผิดชอบดําเนินกา ร
ตรวจสอบและกรอบรายละเอียดตามแบบฟอรม แลวจัดสงใหสํานักปลัด 

(2) จัดเก็บขอมูลภาคสนาม โดยใชเครื่องมือในการสํารวจ เชน การสังเกต แบบสอบถาม แบบทดสอบ 
และการสัมภาษณ เปนตน 

(3) เม่ือโครงการแลวเสร็จจึงดําเนินการทบทวนขอมูลท่ีไดจากการติดตามผล  (ขอ 1 และขอ 2) แลว
ตรวจสอบเปาหมายแตละเปาหมายวาเปนไปตามท่ีกําหนดไวมากนอยเพียงใด บรรลุวัตถุประสงคตามแผนท่ีไดตั้งไว
หรือไม ซ่ึงผลท่ีไดจะเปนขอมูลท่ีใชในการดําเนินการปรับปรุงและแกไขการวางแผนดําเนินการในปถัดไป ใหมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
 5.1.2 การติดตามและประเมินผลเม่ือเสร็จส้ินแผนพัฒนาฯ 
 เปนการติดตามและประเมินผลเม่ือเสร็จสิ้นแผนพัฒนาฯ ในแตละปงบประมาณ เพ่ือหาขอสรุปเก่ียวกับการ
ดําเนินงานตามโครงการวาไดผลเปนอยางไร โครงการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอยางไร และเปนไปตามเปาหมายท่ีได
กําหนดไวตามแผนหรือไมการประเมินในข้ันตอนนี้จะทําใหไดรับทราบขอมูลเก่ียวกับความสําเร็จ และความลมเหลวของ
การปฏิบัติงานในโครงการท่ีจะนํามาเปนบทเรียน (Lessons learned) ท่ีจะชวยในการตัดสินใจสําหรับโครงการใหมๆ 
รวมท้ังการปรับปรุงโครงการซ่ึงมีลักษณะเหมือนหรือใกลเคียงกับโครงการท่ีไดทําการประเมินผลนี้ 

๕.๑.๓ การกําหนดชวงเวลาและระยะเวลาการประเมินผล 
การกําหนดชวงเวลาในการติดตามประเมินผล ใหคณะกรรมการติดตามและประเมินผลกําหนด ชวงเวลาในการ

ติดตามประเมินผลโครงการ ตามแผนพัฒนาฯ โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมของแตละโครงการ ในชวงการติดตาม
ประเมินผลโครงการในภาพรวมอยางนอยปละ 1 ครั้ง นําเสนอรายงานผลและเสนอความคิดเห็น ซ่ึงไดจากการติดตาม
ประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบล ตอผูบริหารทองถ่ิน เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน 
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และประผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบอยางนอยปละ 1 ครั้ง ภายในเดือน
ธันวาคมของทุกป ท้ังนี้ ใหปดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน 

 

5.2 ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล 
 

  สําหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้น ระเบีย บ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ .ศ. 2548 หมวด 6 ขอ 28 ให
ผูบริหารทองถ่ินแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน ประกอบดวย   
   (1) สมาชิกสภาทองถ่ินท่ีสภาทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสามคน 
   (2) ผูแทนประชาคมทองถ่ินท่ีประชาคมทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสองคน 
    (3) ผูแทนหนวยงานท่ีเก่ียวของท่ีผูบริหารทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสองคน 
    (4) หัวหนาสวนการบริหารท่ีคัดเลือกกันเองจํานวนสองคน 
  (5) ผูทรงคุณวุฒิท่ีผูบริหารทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสองคน  

โดยใหคณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทําหนาท่ีประธานคณะกรรมการ และกรรมการอีกหนึ่งคนทํา
หนาท่ีเลขานุการของคณะกรรมการ  กรรมการตามขอ 28 ใหมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสองปและอาจไดรับการ
คัดเลือกอีกได  ซ่ึงการท่ีคณะกรรมการมาจากหนวยงานหลายฝายนี้จะทําใหการติดตามและประเมินผลเปนไปอยาง
มีประสิทธิภาพ และผลของการประเมินสามารถวัดผลบรรลุและวัดความสําเร็จของโครงการเพ่ือนําไปใชในการแกไข
หรือปรับปรุงการปฏิบัติงานของโครงการไดอยางแทจริง   

รูปแบบของการติดตามและประเมินผล  แบบการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตาม
คูมือการติดตามและประเมินผลการจัดทําและแปลงแผนไปสูการปฏิบัติขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ประกอบไปดวย 
แบบรายงาน 3 แบบ และเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล  ๒  แบบดังแผนภูมิ  ตอไปนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หนา  | ๑๑๘ 
 

          แผนยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลสวนตําบลมหาสวัสดิ์ พ.ศ. ๒๕๕8-๒๕๖2 เปลี่ยนแปลง (ฉบับท่ี ๒)  
 

5.3 กําหนดเคร่ืองมือที่ใชในการติดตามและประเมินผล   
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินรวมประชุมเพ่ือกําหนดกรอบแนวทาง และวิธีการ

ในการติดตามและประเมินผล และเครื่องมือท่ีใชในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
๕.๓.๑ การกําหนดกรอบ แนวทาง และวิธีการ ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาอาจกําหนด

แนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามป ดังนี้ 
(1) ความสอดคลอง (Relevance) ของยุทธศาสตร แผน และกลยุทธท่ีกําหนด 
(2) ความเพียงพอ (Adequacy) ของทรัพยากรเพ่ือการดําเนินกิจกรรมของหนวยงาน 
(3) ความกาวหนา (Progress) กิจกรรมท่ีกําหนดไวตามแผน โดยมีการติดตามผล ( Monitoring)  
(4) ประสิทธิภาพ (Efficiency) เปนการศึกษาความสัมพันธระหวางผลผลิตกับทรัพยากรท่ีใชโดยมี

การประเมินประสิทธิภาพ (Efficiency Evaluation) 
(5) ประสิทธิผล (Effectiveness) เปนการศึกษาถึงผลท่ีไดรับ (Effect) 
(6) ผลลัพธและผลผลิต (Outcome and Output) เปนการประเมินผลประโยชนท่ีเกิดจากการทํา

กิจกรรมท่ีมีตอกลุมเปาหมายท่ีไดรับบริการ และการประเมินผลผลิตท่ีเกิดข้ึนจากกิจกรรม 
(7) การประเมินผลกระทบเปนการศึกษาผลท่ีไดรับรวมยอด (Overall Effect) 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน อาจนําแนวทางท้ังหมดท่ีกําหนดมาใชหรืออาจ
เลือกใชในบางแนวทางในการติดตามและประเมินผลก็ได โดยอยางนอยตองสามารถประเมินความสอดคลองและ
สามารถวัดความสําเร็จหรือความกาวหนาของแผน  ท้ังนี้ข้ึนอยูกับคณะกรรมการฯจะพิจารณา 

๕.๓.๒ เครื่องมือท่ีใชในการติดตามและประเมินผล  
  (1)  แบบประเมินผลแผนพัฒนา  ใชแบบรายงาน  แบบท่ี 1  การประเมินการจัดทําแผน

ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
  (2)  แบบติดตามแผนพัฒนา ใชแบบรายงาน แบบท่ี 2  แบบติดตามและประเมินผลการ

ดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
  (3)  แบบประเมินผลแผนพัฒนา ใชแบบรายงาน 3 แบบ  คือ 
        3.1 แบบประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร 
        3.2 แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของ อปท. ในแตละยุทธศาสตร  
        3.3 แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของ อปท. ในภาพรวม 
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