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บทที่ 1
บทนํา
ในบริบทการเปลี่ยนแปลงการพัฒนาประเทศไทยในอนาคต จะตองเผชิญกับความทาทายจากการ
พัฒนาของโลกที่เปลี่ยนแปลงไปตามกระแสโลกาภิวัฒน อาทิ เชน การรวมกลุมทางเศรษฐกิจและการเงินของ
ประเทศตาง ๆ ในโลกมีมากขึ้น และเปนยุทธศาสตรการแขงขันของประเทศตาง
ๆ การเปลี่ยนแปลงทาง
เทคโนโลยีอยางกาวกระโดด สังคมโลกมีการเปลี่ยนแปลงเขาสูสังคมผูสูงอายุ ปญหาสังคมจากโรคระบาดใหม ๆ
และภัยกอการรายเพิ่มขึ้น ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่เสื่อมโทรมมากขึ้น แนวโนมพฤติกรรมผูบริโภค
ที่ใหความสําคัญกับสุขภาพและวัฒนธรรมมากขึ้น ดังนั้น การพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลในอนาคตจะตอง
วางยุทธศาสตรใหสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่
11 ที่มุงพัฒนาสูความเป น
“สังคมแหงความสุขอยางมีภูมิคุมกัน” ตามวิสัยทัศนที่วา “ สังคมอยูรวมกันอยางมีความสุข ดวยความเสมอ
ภาค เปนธรรม และมีภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลง ” โดยใหความสําคัญกับการสรางภูมิคุมกันในทุกภาคสวน
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสามารถปรับตัวไดอยางรูเทาทัน ตอการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นทั้ง
ภายในและภายนอกประเทศ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548
ไดกําหนดประเภทของแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไว 3 ประเภท คือ
๑. แผนยุทธศาสตรการพัฒนา เปนแผนพัฒนาระยะยาว 5 ป ครอบคลุมแผนพัฒนาสามป
๒. แผนพัฒนาสามป เปนแผนพัฒนาแบบหมุนเวียน ( Rolling Plan) ที่ตองการมีการทบทวนเพื่อ
ปรับปรุงเปนประจําทุกป ซึ่งจะนําไปสูกระบวนการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นดวย
๓. แผนการดําเนินงาน เปนแผนที่แสดงถึงรายละเอียด แผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่
ดําเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นประจําปงบประมาณนั้น
“แผนยุทธศาสตรการพัฒนา ” เปนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่
กําหนดยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน พันธกิจ และ
จุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนการบริหาร
ราชการแผนดิน ยุทธศาสตรกลุมภาคกลางตอนลาง ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตรการพัฒนาอําเภอ
แผนชุมชน และนโยบายในการพัฒนาของผูบริหารทองถิ่น เพื่อใชเปนกรอบในการกําหนดทิศทางการพัฒนาของ
องคการบริหารสวนตําบลใหสอดคลองกับสภาพปญหา ความตองการในการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลโดย
มุงสูสภาพการณอันพึงประสงคในอนาคตได ซึ่งการวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนา จึงตองอยูบนพื้นฐานของการ
รวบรวมและวิเคราะหขอมูลอยางรอบดานและเปนระบบ กลาวคือ การวางแผนยุทธศาสตรตองคํานึงถึง
สภาพการณที่ตองการบรรลุ และการเปลี่ยนแปลงทางสภาพแวดลอม ทั้งทางกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม การเมือง
และองคกร การวางแผนยุทธศาสตรนั้นจะตองสอดคลองกับศักยภาพของทองถิ่น ปญหาความตองการของ
ประชาชนในทองถิ่น การดําเนินการตองเปนไปตามกระบวนการและขั้นตอนที่กําหนดไว ดังนั้น การวางแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล จึงมีความสําคัญและเปนประโยชนกับ องคการบริหารสวนตําบล
อยางยิ่ง

แผนยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลสวนตําบลมหาสวัสดิ์ พ.ศ.๒๕๕
8-๒๕๖2 เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ ๒)
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1.1 ลักษณะของแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548
ใหนิยามของ “แผนยุทธศาสตรการพัฒนา ” หมายความวา แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นที่กําหนดยุทธศาสตร และแนวทางการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน
พันธกิจ และจุดมุงหมาย เพื่อการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
แผนการบริหารราชการแผนดิน ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด อําเภอ และแผนหมูบาน
ขอจํากัดในการวางแผนและการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาทองถิ่น
อยางไรก็ตาม การจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาทองถิ่น บางครั้งอาจประสบความลมเหลวก็ไดหรือ
อาจขาดประสิทธิภาพ ดังนั้น เพื่อใหการวางแผนและการจัดทํายุทธศาสตร การพัฒนาใหประสบผลสําเร็จไดมี
หลายประการ ดังนี้
1) ขาดขอมูลที่เชื่อถือได ในการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาจําเปนตองอาศัยขอมูลตางๆ ที่ตรงกับ
สภาพความเปนจริงเพื่อนํามาพิจารณา กําหนดวัตถุประสงค จุดมุงหมาย แนวทางการพัฒนา และโครงการ/กิจกรรม
ตาง ๆ ที่จะดําเนินงานแตถาขณะที่มีการวางแผนนั้น กลุมที่ทํางานไดขอมูลที่เชื่อถือไมไดอาจจะทําใหการวางแผนงาน
เกิดการผิดพลาด ฉะนั้น ขอมูลทั่วไปหรือขอมูลพื้นฐานที่สําคัญและจําเปน นับวาเปนปจจัยสําคัญในการกําหนด
แผนงาน โครงการ/กิจกรรมเปนอยางยิ่ง
2) การจัดทํายุทธศาสตรการพัฒนาทองถิ่น เปนกระบวนการมองไปขางหน
ถาผูาบริหารมีแนวโนมที่จะทํางานใน
เชิงรับมากกวาเชิงรุกจะไมสามารถทําการวางแผนและจัดทํายุทธศาสตรพัฒนาทองถิ่นที่ดผูีไจดัดทําแผนยุทธศาสตรการ
พัฒนาตองเปนบุคคลที่มีความคิดริเริ่มและเปนคนที่มีความกระตือรือรน สามารถมองหามาตรการ การติดตามและการ
ประเมินผลแผนยุทธศาสตรการพัฒนาทองถิ่น ไดอยางเหมาะสม เขาใจเขาถึงการดําเนินงานของแผน อยางถูกตองและเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด
3) การวางแผนและการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาทองถิ่น เปนกระบวนการที่ตองใชเวลาและ
สิ้นเปลืองคาใชจายการวางแผนอาจจะทําใหการปฏิบัติการบางกรณีลาชาไปไดแตก็เปนความจริงวาถาเราไมใชเวลา
ในการวางแผนอยางพอเพียงแลว แผนที่กําหนดขึ้นอาจจะเปนแผนที่ใชไมได จึงกลาวไดวาการวางแผนเกี่ยวของกับ
การใชเวลาและคาใชจายในการรวบรวมการวิเคราะห สารสนเทศและการประเมินทางเลือกตาง ๆ ดังนั้น ถาการ
จัดการไมจัดสรรงบประมาณ คาใชจายอยางเพียงพอ ในการวางแผนและการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒทนา
องถิ่น
ก็ยอมใชเวลาใหพอเพียง อยาคิดแตเพียงวาเสียเวลา สิ้นเปลืองงบประมาณ และผลของการจัดทําแผนยุทธศาสตรการ
พัฒนาทองถิ่นที่จะดี และชัดเจนนั้น ก็อาจเปนไปไมได
4) การดําเนินการภายในองคการบริหารสวนตําบลหรือองคการที่เขมงวดเกินไปในเรื่องตางๆ
จะเปนอุปสรรคใน
การนําความคิดริเริ่มและแนวความคิดใหม
ๆ เขามาสูองคการฉะนั้น ผูวางแผนหรือผูจัดทําแผนจําเปนตองมีการยืดหยุน
การดําเนินการในบางกรณีบาซึง ่งจะนําผลดีมาสูองค
 การบริหารสวนตําบลหรือองคการ
5) การตอตานการเปลี่ยนแปลงเปนอีกปจจัยหนึ่งที่เปนขอจํากัดในการวางแผน บางครั้งเหตุการณตาง ๆ
ที่เกิดขึ้นในองคการบริหารสวนตําบล เปนผลกระทบอยางตอเนื่อง มาจากความผันผวนทางงบประมาณ บุคลากร
และการเมือง ฉะนั้น ผูวางแผนและจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาทองถิ่นไมสามารถรับรู ยอมรับเรื่องราวตาง ๆ
ที่อาจเกิดขึ้นได ก็อาจจะนําไปสูการตอตานจากกลุมคนและทัศนคติ เชนนี้จะสงผลตอกระบวนการจัดทําแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนาที่เกิดขึ้นขาดประสิทธิภาพ
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6) ประสิทธิภาพในการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาทองถิ่น อาจมีขอจํากัดมาจากปจจัยภายนอกที่
ไมสามารถควบคุมไดเพราะปจจัยภายนอกบางอยางยากแกการทํานายและคาดการณ เชน การเกิดสงคราม ภัย
คุกคาม การเมือง การปกครอง การควบคุมของรัฐบาล หรือภัยธรรมชาติตาง ๆ ซึ่งสิ่งเหลานี้ผูจัดทําแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนาทองถิ่น ไมสามารถควบคุมได อาจทําใหการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรฯ ประสบ
ปญหายุงยากได
หลักการพื้นฐานในการวางแผนและการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาทองถิ่น
ประกอบดวยหลักการพื้นฐาน
4 ประการ คือ
1. การวางแผนและการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาทองถิ่น จะตองสนับสนุนเปาหมายและ
วัตถุประสงคขององคกร (Contribution to Purpose and Objectives) ในการวางแผน ผูวางแผนจะตองตระหนัก
ถึงความสําคัญวาเปาหมายของแผนทุกแผนที่กําหนดขึ้นนั้น จะตองเกื้อหนุนและอํานวยความสะดวกใหเปาหมาย
และวัตถุประสงคขององคการบริหารสวนตําบลหรือองคกรใหสัมฤทธิ์ผล หลักการนี้เกิดขึ้นจากธรรมชาติขององคกร
ตาง ๆ ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อใหวัตถุประสงคของกลุมบุคคลที่รวมกันในองคกรบรรลุตามเปาหมายหรือประสบความสําเร็จ
ไดดวยความรวมมือ รวมใจของสมาชิกในองคกร อยางจริงใจ
2. การวางแผนและการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาทองถิ่น เปนขั้นตอนแรกของกระบวนการจัดการ
(Primacy of Planning) กระบวนการจัดการ ประกอบดวยการวางแผน (Planning) การจัดองคการ (Organizing) การ
บริหารงานบุคคล (Staffing) การสั่งการ (Leading) และการควบคุม (Controlling) การวางแผนเปนงานเริ่มตนกอน
ขั้นตอนอื่น ทั้งนี้เพราะการวางแผนจะเปนตัวสนับสนุนใหงานดานอืๆ่น ดําเนินไปดวยความสอดคลอง
3. การวางแผนเปนหนาที่ของผูบริหารทุกคน (Pervasiveness of Planning) การวางแผนเปนงานของ
ผูบริหารทุกระดับที่จะตองทํา แลวแตขอบเขตของอํานาจหนาที่ที่แตกตางกัน ทั้งนี้การวางแผนจึงมีความสําคัญ
เปนอยางยิ่ง สําหรับการตัดสินใจของผูบริหารในทุกระดับ
4. ประสิทธิภาพของแผนงาน (Efficiency of Plans) ในการวางแผนนั้นผูวางแผนจะตองคํานึงถึง
ประสิทธิภาพของการวางแผน ซึ่งสามารถพิจารณาจากการบรรลุวัตถุประสงคดวยการลงทุนอยางประหยัดและ
คุมคา เชน เวลา เงิน เครื่องมือ แรงงาน และการบริหารที่ดีสรางความพึงพอใจใหแกสมาชิกในองคกร
หลักการพื้นฐาน 4 ประการนี้ นับวามีสวนสําคัญในการปูพื้นฐานของความคิดในดานการวางแผนและการ
จัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบล
มหาสวัสดิให
์ ประสบความสําเร็จอยางแทจริง
1.2 วัตถุประสงคของการจัดทําแผนพัฒนายุทธศาสตรการพัฒนา
1) เพื่อจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาอยางมีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองตอปญหา ความตองการของ
ประชาชนอยางแทจริง
2) เพื่อเปนกรอบแนวทางในการจัดทําแผนพัฒนาสามปขององคการบริหารสวนตํามหาสวั
บล สดิ์
3) เพื่อใหองคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ มีแผนยุทธศาสตรขององคกรและสามารถใชแผนเปนเครื่องมือ
ในการบริหารงบประมาณ ทรัพยากรตางๆ ใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
4) เปนการเตรียมความพรอมใน
การจัดเตรียมโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาตาง ๆ ใหอยูในลักษณะเปนแนวทาง
พัฒนาที่พรอมจะบรรจุในแผนพัฒนาสามปขององคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิส์ ามารถนําไปปฏิบัติไดทันทีเมื่อ
ไดรับงบประมาณ
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5) เพื่อใหทราบถึงลักษณะของแผน วัตถุประสงค ขั้นตอนในการดําเนินการและประโยชนของการ
จัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
6) เพื่อนํามาซึ่งการวิเคราะหศักยภาพการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์
7) เพื่อใหทราบถึงวิสัยทัศน ภารกิจ วัตถุประสงคและเปาหมาย ทิศทางการพัฒนาของ องคการบริหาร
สวนตําบลมหาสวัสดิ์ในอนาคต
8) เพื่อใหทราบถึงยุทธศาสตรในการพัฒนาวามียุทธศาสตรใดบาง เพื่อนํามาจัดทําแนวทางการพัฒนาใหมี
ความเชื่อมโยง และสอดคลองกันระหวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนการบริหารราชการแผนดิน
ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนาอําเภอและแผนหมูบาน
9) เพื่อใหทราบถึงแนวทางและกลไกในการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร
การพัฒนา อันจะเปนประโยชนตอการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาในชวงตอ ๆ ไปและเปนการสรางแนว
ทางการมีสวนรวมในทองถิ่น
1.3 ขั้นตอนในการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548
หมวด 3 ขอ 16 การจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาใหดําเนินการตามระเบียบนี้ โดยมีขั้นตอนดําเนินการ
ดังนี้
1. คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นจัดประชุมประชาคมทองถิ่น สวนราชการและรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวของ
เพื่อแจงแนวทางการพัฒนาทองถิ่น รับทราบปญหา ความตองการ ประเด็นการพัฒนา และประเด็นที่เกี่ยวของ
ตลอดจนความชวยเหลือทางวิชาการ และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ เพื่อนํามากําหนดแนว
ทางการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา โดยใหนําขอมูลพื้นฐานในการพัฒนาจากหนวยงานตางๆ และขอมูลใน
แผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาทองถิ่น
(1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น รวบรวมแนวทางและขอมูล นํามา
วิเคราะหเพื่อจัดทํารางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาแลวเสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น
(2) คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นพิจารณารางแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
ทองถิ่น เพื่อเสนอ
ผูบริหารทองถิ่น
(3) ผูบริหารทองถิ่นพิจารณาอนุมัติรางแผนยุทธศาสตรการพัฒนา ทองถิ่น และประกาศใชแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนาทองถิ่น
สําหรับองคการบริหารสวนตําบลใหผูบริหารทองถิ่นเสนอรางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาตอสภา
องคการบริหารสวนตําบลเพื่อใหความเห็นชอบกอน แลวผูบริหารฯจึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใชแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนาตอไป
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1.4 ประโยชนของการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
การวางแผนและการจัดทําแผนยุทธศาสตรที่ดียอมสงผลใหเกิดประโยชนดังตอไปนี้
1) บรรลุจุดมุงหมาย (Attention of Objectives) การวางแผนและการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
ทองถิ่น ทุกครั้งจะมีจุดหมายปลายทางเพื่อใหองคการบริหารสวนตําบลหรือองคการบรรลุจุดมุงหมายที่กําหนด เปน
งานขั้นแรกของการวางแผน ถาจุดมุงหมายที่กําหนดมีความชัดเจนจะทําใหการบริหารแผนมีทิศทางมุงตรงไปยัง
จุดมุงหมายที่กําหนดไวไดอยางสะดวกและเกิดผลดี
2) ประหยัด (Economical Operation) การจัดทํายุทธศาสตรการพัฒนาทองถิ่น เปนการใชสติปญญา
เพื่อคิดวิธีการให องคการบริหารสวนตําบล สามารถบรรลุถึงวัตถุประสงคที่คาดการณไว ทําใหเกิดประสิทธิภาพ
มีการประสานงานและรวมกิจกรรมที่ดําเนินมีความตอเนื่อง กอใหเกิดความเปนระบบ ทําใหการใชประโยชนจาก
ทรัพยากรตาง ๆ เกิดความคุมคา นับวาเปนการลดตนทุนที่ดี กอใหเกิดการใชงบประมาณอยางคุมคา
3) ลดความไมแนนอน(Reduction of Uncertainty) การจัดทําแผนยุทธศาสตรพัฒนาทองถิ่นชวยลดความ
ไมแนนอนในอนาคต เพราะการวางแผนยุทธศาสตร เปนงานที่เกี่ยวของกับการคาดการณลวงหนาเหตุการณในอนาคต
การจัดทําแผนยุทธศาสตรที่มีประสิทธิภาพ เปนผลมาจากการวิเคราะหพื้นฐานของขอเท็จจริงที่ปรากฏขึ้น แลวทําการ
คาดคะเนวิเคราะหเหตุการณในอนาคตและหาแนวทางพิจารณาปองกันเหตุการณไมแนนอนที่จะเกิดขึ้นไวแลว
4) เปนเกณฑในการควบคุม (Basis of control) การจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาทองถิ่นชวยให
ผูบริหารไดกําหนดหนาที่การควบคุมขึ้น ทั้งนี้ การวางแผนและการควบคุมเปนสิ่งที่แยกกันไมออกเปนกิจกรรรมที่
ดําเนินการควบคูกัน อาศัยซึ่งกันและกันคือ ถาไมมีการวางแผนก็ไมสามารถมีการควบคุมกลาวไดวาแผนยุทธศาสตร
การพัฒนา สามารถกําหนดจุดมุงหมายและมาตรฐานการปฏิบัติงานในหนาที่การควบคุม
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5) สงเสริมใหเกิดนวัตกรรมและการสรางสรรค(Encourages innovation and Creativity) การจัดทําแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนาทองถิ่น เปนพื้นฐานในดานการตัดสินใจและเปนสิ่งที่ชวยใหเกิดแนวความคิดใหมๆ (นวัตกรรม)
และความคิดสรางสรรค ทั้งนี้ เนื่องจากขณะที่ฝายบริหารจัดการ มีการวางแผนกัน เปนการระดมความรู สติปญญาของ
คณะผูทํางาน ใหเกิดความคิดใหมๆ และความคิดสรางสรรคนํามาใชประโยชน และยังเปนการสรางทัศนคติการมอง
อนาคตระหวางคณะผูบริหาร ขาราชการและพนักงาน ในการรวมพัฒนาทองถิ่น
6) พัฒนาแรงจูงใจ (Improves Motivation) การจัดทําแผนยุทธศาสตรที่ดีจะเปนการบงชี้ใหเห็นถึงความ
รวมแรงรวมใจในการทํางานของคณะผูบริหารและยังเปนการสรางแรงจูงใจใหเกิดขึ้นการพัฒนาแรงจูงใจเปนเครื่องมือ
ที่ดีสําหรับผูบริหารในอนาคต
7) พัฒนาการแขงขัน(Improves Competitive Strength) การจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาทองถิ่นที่มี
ประสิทธิภาพ ทําใหองคกรมีการแขงขันกันมากกวาองคกรที่ไมมีการวางแผนหรือมีการวางแผนที่ขาดประสิทธิภาพ
ทั้งนี้เพราะการวางแผนจะเกี่ยวของกับการขยายขอบขายการทํางาน
เปลี่ยนแปลงวิธีการทํางานปรับปรุงสิ่งตาง ๆ ให
ทันตอการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
8) ทําใหเกิดการประสานงานที่ดี (Better Coordination) การจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
ทองถิ่นไดสรางความมั่นใจในเรื่องเอกภาพที่จะบรรลุจุดมุงหมายขององคกร ทําใหโครงการ/กิจกรรมตางๆ ที่จัด
วางไว มุงไปสูจุดมุงหมายเดียวกันขององคกร
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บทที่ 2
สภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐาน

2.๑ ขอมูลทั่วไปขององคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์

ประวัติความเปนมา
ตําบลมหาสวัสดิ์ สมัยกอนจะมีการปกครองโดยมีกํานันเปนผูปกครองในระดับตําบลและยังไมมีการแบง
เขตที่แนนอน กํานันที่ไดรับการคัดเลือกมาจากบุคคลที่เปนคนดีและชาวบานใหความเคารพยกยองนับถือ ซึ่งกํานัน
คนแรกของตําบลมหาสวัสดิ์ คือ กํานันแดง (ขุนมหาสวัสดิ์) ซึ่งอยูในสมัยรัชกาลที่ 5 กํานันคนตอมาคือ กํานันขาว
ไทยนิยม ซึ่งเปนบุตรชายของกํานันแดงไดรับตําแหนงแทนหลังจากที่กํานันแดงเสียชีวิตลง ไดมีการคัดเลือกกํานัน
ขาวเปนกํานันแทนตําแหนงวาง ตอมากํานันขาวเสียชีวิตก็คัดเลือกกํานันเขียว ไทยนิยม บุตรของกํานันขาวขึ้นดํารง
ตําแหนงกํานันตําบลมหาสวัสดิ์ ชวงกํานันเขียวดํารงตําแหนงไดมีการกําหนดเกณฑการเกษียณเมื่ออายุครบ 60 ป
และในสมัยกํานันเขียวไดมีการแบงการปกครองของหมูบานออกเปน 4 หมูบาน อยูในเขตการปกครองของอําเภอ
นครชัยศรี และไดมีการเลือกตั้งผูใหญบานขึ้นมาปกครองหมูบาน ในแตละหมู และไดมีการคัดเลือกกํานันจาก
ผูใหญ บานทั้ง 4 หมูบาน โดยการยกมือ ซึ่งสมัยนั้นไดมีนายอําเภอเปน สักขี พยานในการคัดเลือก ปรากฏวา
นายยนต สุดใจ ไดรับการคัดเลือกเปนกํานันตําบลมหาสวัสดิ์ และในสมัยกํานันยนต สุดใจ ไดมีการริเริ่มตัดถนน
เขาหมูบานเพื่อใหมีการคมนาคมสะดวกขึ้น หลังจากกํานันยนต สุดใจ เกษียณแลวไดมีการคัดเลือกกํานันขึ้นใหม
และเปนกํานันคนสุดทายที่จะดํารงตําแหนงกํานันในอายุ 60 ป เพราะไดเปลี่ยนแปลงการคัดเลือกกํานันเปนการ
ดํารงตําแหนงไดครั้งละ 4 ป และกํานันคนปจจุบันคือ นายมานพทรัพยแสนดี
ในป พ.ศ. 2539 ไดมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองรูปแบบใหมเปนการกระจายอํานาจลงสูทองถิ่น
ตําบลมหาสวัสดิ์ไดรับการยกฐานะเปนสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล ตามพระราชบัญญัติสภาตําบล
และองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2539 ไดมีการจัดการเลือกตั้งตัวแทนเขามา
เปนสมาชิกสภา องคการบริหารสวนตําบล หมูบานละ 2 คนและผูที่ไดรับเลือกเขามาก็มาคัดเลือกประธาน
กรรมการบริหาร เพื่อบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบล ตอมาไดเปลี่ยนแปลงกฎหมาย ระเบียบการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกองคการบริหารสวนตําบล มีวาระการดํารงตําแหนง 4 ป ซึ่งนายกองคการบริหาร
สวนตําบลมหาสวัสดิ์คนปจจุบัน ไดแก นายสุเทพ เพ็งนาเรนทร
สภาพทั่วไป
1) ที่ตั้งและอาณาเขต
ที่ตั้ง องคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ ไดรับการยกฐานะจากสภาตําบลและองคการการบริหาร
สวนตําบล ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม
2539 ตั้งอยูทางทิศเหนือของที่วาการอําเภอพุทธมณฑล มีระยะหางจากที่วาการอําเภอพุทธมณฑล 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 :
ติดตอกับตําบลงิ้วราย อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
และตําบลลานตากฟา อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
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2) เนื้อที่ มีพื้นที่ทั้งหมด 12.97 ตารางกิโลเมตร หรือคิดเปน 8,106 ไร
3) แผนที่ตั้งและอาณาเขตตําบลมหาสวัสดิ์

ภาพที่ 1 แสดงแผนที่ที่ตั้งและอาณาเขตตําบลมหาสวัสดิ์
แผนยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลสวนตําบลมหาสวั
พ.ศ.๒๕๕
สดิ์ 8-๒๕๖2 เปลี่ยนแปลง(ฉบับที่ ๒)
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สภาพภูมิประเทศ
สภาพภูมิประเทศขององคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ มีภูมิประเทศเปนที่ราบลุม มีคลองธรรมชาติ
และคลองสงน้ําไหลผานหลายสาย มีผลทําใหพื้นที่ขององคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ เปนพื้นที่อุดมสมบูรณ
เหมาะแกการเพาะปลูกทําการเกษตรเปนอยางยิ่ง
สภาพภูมิอากาศ
สภาพภูมิอากาศโดยทั่วไปอยูภายใตอิทธิพลของลมมรสุม มีฝนตกชุกในฤดูฝน ในฤดูหนาวอากาศไม
หนาวจัด สวนในฤดูรอนอากาศคอนขางรอน จากสถิติของสถานีอุตุนิยมวิทยานครปฐมในป พ.ศ. ๒๕๕๖ มีฝนตก
ประมาณ ๑๐๙ วัน ปริมาณน้ําฝนวัดได ๙๕๗.๔ มิลลิเมตร โดยฤดูรอนจะเริ่มตั้งแตกลางเดือนกุมภาพันธ ถึง
กลางเดือนพฤษภาคม อุณหภูมิสูงที่สุด ๔๐.๑ องศาเซลเซียส สวนฤดูหนาวจะเริ่มตั้งแตกลางเดือนตุลาคม ถึง
กลางเดือนกุมภาพันธ โดยจะมีอากาศหนาวเย็นเปนชวง ๆ มีอุณหภูมิต่ําที่สุด ๑๒ องศาเซลเซียส
อุณหภูมิ จังหวัดนครปฐมมีอุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ ๒๗.๙ องศาเซลเซียส อุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุด ๓๓.๔
องศาเซลเซียส อุณหภูมิเฉลี่ยต่ําสุด ๒๒.๓ องศาเซลเซียส
 ฤดูรอน อากาศจะรอนและแหง เริ่มตั้งแตกลางเดือนกุมภาพันธถึงกลางเดือน
พฤษภาคม อุณหภูมิสูงสุดจะอยูในชวงเดือนเมษายนถึงตนเดือนพฤษภาคม
 ฤดูฝน จะเริ่มกลางเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม จะมีฝนตกทิ้งชวงในระยะเดือน
มิถุนายนถึงกลางเดือนกรกฎาคม ซึ่งในระยะเดือนที่ฝนทิ้งชวงนี้ จะยังคงมีฝนตก แต
ปริมาณของน้ําฝนอาจไมเพียงพอตอการเกษตร
 ฤดูหนาว อากาศเย็นและมีหมอกในตอนเชา เริ่มตั้งแตกลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือน
กุมภาพันธ โดยจะมีมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนและมองโกเลียแผลงมาเปนชวง ๆ ทํา
ใหอากาศของจังหวัดหนาวเย็นเปนระยะ ๆ ชวงที่อากาศหนาวที่สุดอยูระหวางเดือน
ธันวาคมถึงตนเดือนมกราคม
สภาพการเมืองการปกครอง
องคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ มีพื้นที่รับผิดชอบ จํานวน 4 หมูบาน
หมูที่ 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
หมูที่ ๒ บานคลองมหาสวัสดิ์ ประกอบดวย
๑. นายมนตรี แกวไทรทวม ตําแหนง
ผูใหญบาน
๒. นายชาลี ฤทธิ์คํารพ ตําแหนง ผูชวย
ผูใหญบาน
๓. นายสมชาย ทองสีเขม ตําแหนง ผูชวย
ผูใหญบาน

แผนยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลสวนตําบลมหาสวั
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หมูที่ ๓ บานศาลาดิน ประกอบดวย
๑. นางอาภรณ ชอยประเสริฐ ตําแหนง ผูใหญบาน
๒. นางจรัญ กลิ่นแพทยกิจ ตําแหนง ผูชวย ผูใหญบาน
๓. นายอัครเดช อภิรักษวัฒนา ตําแหนง ผูชวย ผูใหญบาน
หมูที่ ๔ บานคลองโยง ประกอบดวย
๑. นายสมบูรณ สวัสดีมี ตําแหนง
ผูใหญบาน
๒. นายนิมิต สวัสดิ์ตาล ตําแหนง ผูชวย
ผูใหญบาน
๓. นายสุชิน สวัสดี
ตําแหนง ผูชวยผูใหญบาน
ประชากร
ประชากรจํานวนทั้งสิ้น 8,967 คน ความหนาแนนของประชากรเฉลี่ยตอพื้นที่ ประมาณ 691.36
คน/ตารางกิโลเมตร ประกอบดวย
ตารางที่ 1 แสดงจํานวนประชากรของตําบลมหาสวัสดิ์ตามทะเบียนราษฎร
หมูที่
1
2
3
4

หมูบาน
ศาลานกกระจอก
คลองมหาสวัสดิ์
ศาลาดิน
คลองโยง
รวมทั้งสิ้น

ชาย
1,118
406
718
1,917
4,159

จํานวนประชากร
หญิง
1,230
463
922
2,193
4,808

รวม
2,348
869
1,640
4,110
8,967

จํานวน
ครัวเรือน
932
220
921
1,845
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. อื่น ๆ เชน โรงหลอพระ, โรงน้ําดื่ม, รานอาหาร ฯลฯ ๖๙ แหง
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3) รายได
เนื่องจากสภาพภูมิประเทศเปนที่ราบ เหมาะแกการทําการเกษตรกรรม ดังนั้น
ประชากร ดังนี้

รายไดสวนใหญของคนในตําบลจึงมาจากการเกษตรกรรม รายไดเฉลี่ยตอปของ

ตารางที่ 3 รายไดเฉลี่ยตอปของประชากร ตาม จปฐ. ป 255๗
หมูที่
หมูที่ ๑
หมูที่ ๒
หมูที่ ๓
หมูที่ ๔

พื้นที่
บานศาลานกกระจอก
บานคลองมหาสวัสดิ์
บานศาลาดิน
บานคลองโยง
รวมทุกพื้นที่

จํานวน จํานวน
ครัวเรือน คน
111
80
178
72
441

477
297
602
252
1,628

แหลงรายไดครัวเรือนเฉลี่ย (บาท/ป)
ปลูกเลี้ยงหา
อาชีพหลัก อาชีพรอง รายไดอื่น
เอง
409,279
721
1,225
180
302,675
19,100
10,963
16,350
296,722
26,567
6,835
2,494
355,139
10,181
583
335,670
16,032
5,151
4,018

แหลงขอมูล : ขอมูลความจําเปนพื้นฐาน ระดับตําบล ป 255๗
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รายได
รายไดบุคคลรวม
ครัวเรือนรวม
เฉลี่ย(บาท/ป)
เฉลี่ย (บาท/ป)
411,405
95,736
349,088
94,030
332,617
98,349
365,903
104,544
360,870
97,754
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4) รายจาย
ตารางที่ 4 รายจายเฉลี่ยตอปของประชากร ตาม จปฐ. ป 255๗

หมูที่
หมูที่ ๑
หมูที่ ๒
หมูที่ ๓
หมูที่ ๔

พื้นที่
บานศาลานกกระจอก
บานคลองมหาสวัสดิ์
บานศาลาดิน
บานคลองโยง
รวมทุกพื้นที่

จํานวน จํานวน
ครัวเรือน คน
111
80
178
72
441

477
297
602
252
1,628

แหลงรายจายครัวเรือนเฉลี่ย (บาท/ป)
รายจายบุคคล
รายจาย
อุปโภค
อุปโภค
ครัวเรือนรวม รวมเฉลี่ย(บาท/
ตนทุนการ
บริโภคที่ บริโภคที่ไม ชําระหนี้สิ้น
ป)
เฉลีย่ (บาท/ป)
ผลิต
จําเปน
จําเปน
31,306 255,333
7,667
901
295,207
68,696
77,025 116,418
26,938
25,138
245,518
66,133
36,361 158,589
34,365
14,365
243,679
72,051
17,708 190,347
68,611
10,889
287,556
82,159
39,420 180,474 31,889
12,363
264,146
71,553

แหลงขอมูล : ขอมูลความจําเปนพื้นฐาน ระดับตําบล ป 255๗
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สภาพทางสังคม
1) การศึกษา
ก
. โรงเรียนระดับปฐมวัย จํานวน ๒ แหง ดังนี้
(1) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์
หมูที่ 1
(2) โรงเรียนอนุบาลพรละมัย (เอกชน)
หมูที่ ๓
ข
. โรงเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนตน จํานวน ๒ แหง ดังนี้
(1) โรงเรียนบานคลองมหาสวัสดิ์
หมูที่
1
(๒) โรงเรียนบานคลองโยง (ขยายโอกาสมัธยมศึกษาตอนตน) หมูที่ ๔
ค. โรงเรียนระดับอาชีวศึกษา จํานวน ๑ แหง ดังนี้
(๑) โรงเรียนสุขภาพเชตะวัน (เอกชน) หมูที่ ๑
ง. ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศ
ยั�จํานวน ๑ แหง ดังนี้
(๑)
ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตําบลมหาสวัสดิ์ หมูที่ ๑
ตารางที่ 5 แสดงจํานวนนักเรียนของโรงเรียในนความรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลมหา
สวัสดิ์
ลําดับ
ที่

ชื่อโรงเรียน

จํานวนนักเรียน (คน)

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

1 ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.มหาสวัสดิ์ 32 - 2 โรงเรียนบานคลองมหาสวัสดิ์
- 6 10
๓ โรงเรียนบานคลองโยง
- 15 12
รวม
32 21 22

8
22
30

7
26
33

11
24
35

13
18
31

15
30
45

10
33
43

22
22

13
13

19
19

แหลงขอมูล : สถานศึกษาในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ณ เดือน มิถุนายน ๒๕๕๘
2) แหลงความรูของชุมชน
1) การจัดเวทีชาวบาน / ผูนําชุมชน
2) การฝกอบรม / การศึกษาดูงาน ซึ่งหนวยงานของรัฐ/ เอกชน จัดขึ้น
3) การเรียนรูจากกลุมอาชีพ / กลุมเครือขายอาชีพ
4) หอกระจายขาวประจําหมูบาน
5) รายการวิทยุ / โทรทัศน
6) เอกสาร / สิ่งพิมพตางๆ ที่ทางหนวยงานของรัฐ / เอกชนสงใหหมูบาน
๓) สาธารณสุข
ชื่อหนวยงาน : โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลมหาสวัสดิ์
- ตั้งอยู เลขที่ ๖๔/๑ หมูที่ ๔ ตําบลมหาสวัสดิ์ อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
ผูใชบริการเฉลี่ยประมาณ 30 คน/วัน
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32
80
234
346
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- วิสัยทัศน
เปนโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลแหงความรักและความอบอุน รักสุขภาพ รัก รพ.สต. รักชุมชน
- พันธกิจ
๑. ใหบริการสาธารณสุขเชิงรุก ทั้งในดานการสงเสริมสุขภาพ การควบคุมและปองกันโรค การ
รักษาพยาบาล การฟนฟูสภาพและการคุมครองผูบริโภคดานสาธารณสุข อยางมีประสิทธิภาพ
๒. บริหารจัดการทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ โดยมุงเนนผลลัพธ การดําเนินงาน
๓. สรางหลักประกันสุขภาพใหกับประชาชนอยางทั่วถึง
๔. สนับสนุนใหประชาชน และทุกภาคสวน มีสวนรวมในการจัดระบบบริการสุขภาพ
- เปาประสงค
๑. ประชาชนไดรับการดูแลโรคที่เปนปญหาของตําบลมหาสวัสดิ์
๒. ประชาชนกลุมเปาหมายไดรับภูมิคุมกันดานการดูแลสุขภาพ
๓. ประชาชนไดรับบริการที่ไดมาตรฐานและเขาถึงบริการสุขภาพดวยความมั่นใจ
๔. สถานบริการสุขภาพมีคุณภาพและมาตรฐาน
๕. ประชาชนมีพฤติกรรมในการบริโภคอาหารที่ถูกตอง
๖. สถานประกอบการดานอาหารมีคุณภาพและไดมาตรฐาน
๗. ระบบการจัดการสุขภาพชุมชนเขมแข็ง
๘. ประชาชนอยูอาศัยในสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการมีสุขภาพดี
๙. ระบบบริหารจัดการยุทธศาสตรการสาธารณสุขทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูง
๑๐. ระบบการเงินการคลังที่มีประสิทธิภาพ
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 เที่ยงนาดอน ตําแหนง พนักงานชวยเหลือการพยาบาล
๓. นางสาวปาริชาต เที่ยงสมพงษ ตําแหนง พนักงานชวยเหลือการพยาบาล
ลูกจางชั่วคราว
๑. นางจินตณัฎฐา วองไวชัยเจริญ ตําแหนง พยาบาลวิชาชีพ
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ตารางที่ 6 แสดงบุคลากรของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลมหาสวัสดิ์
จํานวน (คน)

สาขาวิชาชีพ
แพทย
ทันตแพทย/ทันตาภิบาล
เภสัชกร
พยาบาลวิชาชีพ
เจาหนาที่สาธารณสุข/พยาบาลเทคนิค

ประจํา หมุนเวียน ที่ปรึกษา

๒
๔

๑
-

๑
๑
๑
๑
-

สอ.

สัดสวน : ประชากร

เกณฑ

๑ : ๙,๕๙๘
๑:๑๐,๐๐๐
๑ : ๔,๗๙๙ ๑:๒๐,๐๐๐/๑:๑๐,๐๐๐
๑ : ๙,๕๙๘
๑:๑๒,๐๐๐
๑ : ๓,๑๙๙
๑:๕,๐๐๐
๑ : ๒,๓๙๙
๑:๑,๒๕๐

หมายเหตุ : ขอมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗
- แพทยประจําตําบล คือ นางสาววิชยา อุบลจินดา
- ประธาน อสม. ระดับตําบล คือ นางสังวาล ดวงสรอยทอง
อาสาสมัครสาธารณสุขตําบลมหาสวัสดิ์ (อสม.) จํานวน ๘5 คน ไดแก
หมูที่ ๑ จํานวน ๒๑ คน
หมูที่ ๒ จํานวน ๑๘ คน
หมูที่ ๓ จํานวน ๒๒ คน
หมูที่ ๔ จํานวน ๒๔ คน
- กองทุนระบบหลักประกันสุขภาพตําบลมหาสวัสดิ์ จํานวน ๑ แหง
โครงการที่ไดรับงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับทองถิ่นตําบลมหา
สวัสดิ์ ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๗
ตารางที่ ๗ กองทุน สปสช. ขององคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ ประจําปงบประมาณ 255๗
โครงการ
1. โครงการณรงค ควบคุมและปองกันมะเร็งในสตรี
ตําบลมหาสวัสดิ์
๒. โครงการสงเสริมทันตสุขภาพตําบลมหาสวัสดิ์
ปงบประมาณ ๒๕๕๗
๓. โครงการทีมงานแบบอยาง สรางสุขภาพตําบลมหา
สวัสดิ์
๔. โครงการพัฒนาศักยภาพในการดูแลตนเองของ
ผูปวยชมรมเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง
๕. นวัตกรรมสุขภาพทางเลือก เรื่อง ถุงขาวคลายปวด

งบประมาณ
(บาท)

การ
อนุมัติ

การดําเนินงาน

14,๔00.-

อนุมัติ

ดําเนินการแลว

๑๐,๓๐๐.-

อนุมัติ

ดําเนินการแลว

23,850.-

อนุมัติ

ดําเนินการแลว

25,000.-

อนุมัติ

ดําเนินการแลว

6,775.-

อนุมัติ

ดําเนินการแลว
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โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

การ
อนุมัติ

การดําเนินงาน

๖. โครงการพลังผูสูงอายุ มุงสูสุขภาพดี
๗. โครงการสรางกําลังกาย เสริมกําลังใจ ไปกับ
จักรยาน
๘. โครงการชาวมหาสวัสดิ์ยุคใหม ใสใจสุขภาพ ตรวจ
คัดกรองโรคเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง ป ๒๕๕๗
๙. โครงการสุขภาพดี วิถีคนมหาสวัสดิ์
๑๐. โครงการบานนาอยู ชุมชนรวมใจ ตานภัยโรค
ไขเลือดออก ปงบประมาณ ๒๕๕๗
๑๑. โครงการสํารวจความเสี่ยงจากการใชสารเคมี
กําจัดศัตรูพืชของเกษตรกรตําบลมหาสวัสดิ์
ปงบประมาณ ๒๕๕๗
๑๒. โครงการสงเสริมสุขภาพในศูนย ๓ วัย

127,200.๒๖,700.-

อนุมัติ
อนุมัติ

ดําเนินการแลว
ดําเนินการแลว

33,100.-

อนุมัติ

ดําเนินการแลว

47,๗๐๐.47,450.-

อนุมัติ
อนุมัติ

ดําเนินการแลว
ดําเนินการแลว

17,400.-

อนุมัติ

ดําเนินการแลว

24,000.-

อนุมัติ

ดําเนินการแลว

รวมเปนเงิน

403,875.-
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ตารางที่ ๘ จํานวนและรอยละของผูปวยนอก จําแนกตามสาเหตุการปวย ๒๑ กลุมโรค ๑๐ อันดับแรก
ตําบลมหาสวัสดิ์ ป พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๗
ป พ.ศ. 255๕
ป พ.ศ. 255๖
ป พ.ศ. 255๗
ลําดั
ประเภทกลุมโรค
บที่
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
536 10.84
504 9.59
141 11.21
ที่พบไดจากการตรวจทางคลินิกและ
ทางหองปฏิบัติการที่ไมสามารถ
จําแนกโรคในกลุมอื่นได
4 โรคระบบยอย รวมโรคในชองปาก
490 9.91
538 10.24
136 10.81
5 โรคระบบกลามเนื้อ รวมโครงราง
441 8.92
334 6.36
51 4.05
และเนื้อยึดเสริม
๖ โรคผิวหนังและเนื้อเยื่อใตผิวหนัง
253 5.12
322 6.13
74 5.88
๗ สาเหตุจากภายนอกอื่น ๆ ที่ทําให
188 3.80
290 5.52
30 2.38
ปวยหรือตาย
๘ โรคเกี่ยวกับตอไรทอโภชนาการและเม 170 3.44
275 5.23
68 5.41
บอลิสัม
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
ที่มา : รายงานผูปวยนอกตามกลุมสาเหตุ ๒๑ กลุมโรค (รง.๕๐๔) ขอมูล ณ เดือนมีนาคม ๒๕๕๗
- รางวัลตาง ๆ ที่ไดรับ
1. รางวัลศูนยสุขภาพชุมชนดีเดนระดับอําเภอพุทธมณฑล ป ๒๕๕๑
๒. รางวัลดําเนินงานสุขภาพจิตดีเดนระดับอําเภอพุทธมณฑล ป ๒๕๕๓
๓. รางวัลชมเชยการดําเนินงานสุขภาพจิตระดับจังหวัดนครปฐม ป ๒๕๕๓
๔. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่สองการประกวดสถานีอนามัยดีเดนจังหวัดนครปฐม ป ๒๕๕๓
๕. รางวัลหมูบานตนแบบในการปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออก ป ๒๕๕๓
๖. รางวัล อสม.ดีเดน ระดับเขต สาขาสุขภาพจิตในชุมชน ป ๒๕๕๔ (นางสังวาลย ดวงสรอยทอง
ประธาน อสม. ตําบลมหาสวัสดิ์)
๗. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่สอง 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
เที่ยงนาดอน)
๔) ดานสวัสดิการสังคม
ตารางที่ ๙ การใหการสงเคราะหเพื่อยังชีพ ใหแก ผูสูงอายุ คนพิการ และผูปวยเอดส ในเขต
พื้นที่
องคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
ประเภท

จํานวนผูไดรับการชวยเหลือ
(ราย)
785
93
๕
๘83

เงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ
เงินเบี้ยความพิการใหคนพิการ
เงินเบี้ยยังชีพผูปวยเอดส
รวม
หมายเหตุ ขอมูล ณ เดือน เมษายน 255๘

ขอมูลผูสูงอายุ คนพิการ และผูปวยเอดส (ขอมูล ณ เดือนเมษายน 255๘)
จํานวนผูสูงอายุที่ขึ้นบัญชีรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ
จํานวนผูสูงอายุที่ขึ้นทะเบียนใหม ป 255๙
รวมผูสูงอายุ (ทั้งตําบล)

จํานวน ๗85 คน
จํานวน 113 คน
จํานวน ๘98 คน

จํานวนคนพิการ หรือทุพพลภาพที่ขึ้นบัญชีรับเงินเบี้ยคนพิการ จํานวน
93 คน
จํานวนคนพิการ หรือทุพพลภาพที่ขึ้นทะเบียนใหม ป 255๙
จํานวน ๑0 คน
รวมจํานวนคนพิการ (ทั้งตําบล)
จํานวน
103 คน
จํานวนผูปวยเอดสที่ขึ้นบัญชีรับเบี้ยผูปวยเอดส จํานวน
จํานวนผูปวยเอดสที่ที่ขึ้นทะเบียนใหม ป 255๙
รวมผูปวยเอดส (ทั้งตําบล)

๕

จํานวน
จํานวน

คน
1 คน
6 คน
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ตารางที่ ๑๐ แสดงจํานวนผูรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ คนพิการ ผูปวยเอดส ตามนโยบายเรงดวน
ของ
รัฐบาล ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
หมูที่

ผูสูงอายุ
ผูพิการ
ผูปวยเอดส
รวม

1
207
22
๒
231

2
126
๑๘
๑
145

3
180
18
198

4
274
๓5
๒
311

รวม (คน)
๗8๕
93
๕
88๓

หมายเหตุ : ขอมูล ณ เดือน เมษายน ๒๕๕๘
๕) ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
- สายตรวจตําบลมหาสวัสดิ์ จํานวน ๒ แหง เจาหนาที่ประจํา ๖ นาย
- อปพร. ใหการบริการทุกเรื่องที่เดือนรอน ประมาณ ๗๐ นาย
สภาพโครงสรางพื้นฐาน
๑) การโทรคมนาคม
- มีตูโทรศัพทสาธารณะทุกหมูบาน แตอยูในสภาพทรุดโทรมไมสามารถใชงานได
สวนใหญประชาชนใชโทรศัพทมือถือ และโทรศัพทบานในการติดตอสื่อสาร
๒) ระบบไฟฟาและแสงสวาง
ไฟฟาในครัวเรือน มีไฟฟาเขาถึงทุกหมูบาน จํานวน๔ 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 ยกเวนหมูที่ ๒ ซึ่ง ยกเลิกการใช
ประปาหมูบาน (แบบบาดาล) และมีครัวเรือนสวนนอยที่หันไปใชประปาสวนภูมิภาคแทน เชน หมูที่
๑, หมูที่ ๒ และหมูที่ ๔
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๔) การคมนาคม
ตารางที่ ๑๑ แสดงจํานวนเสนทางการคมนาคมในเขตพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์
ถนนสายหลัก
ลําดับ
ที่
1
๒
๓
4
5
๖
๗

ลักษณะถนน
ลูกรัง/หินคลุก คสล.
ชื่อถนน
(เมตร)
(เมตร)
ถนนสายเลียบทางรถไฟ หมูที่ ๑, ๒, ๓
2,885
ถนนสายเลียบคลองมหาสวัสดิ์ หมูที่ ๑, ๒, ๓
1,805
1,795
ถนนสายลานตากฟา-มหาสวัสดิ์ หมูที่ ๑, ๒, ๓
ถนนสายทางเขาวัดสุวรรณาราม หมูที่ ๓
ถนนสายสุขสมัย หมูที่ ๓, ๔
ถนนสายนครชัยศรี-ศาลายา หมูที่ ๑, ๒, ๓
ถนนสายลานตากฟา-เทพนิมิตร หมูที่ ๔
-

ลาดยาง
(เมตร)
300
900
2,400
182
1,860
4,800
4,000

รายละเอียดถนน
กวาง X ยาว
(เมตร)
๕.00 X 3,185.00
6.00 X 4,500.00
6.00 X 2,400.00
6.00 X 182.00
6.00 X 1,860.00
6.00 X 4,800.00
6.00 X 4,000.00

แผนยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลสวนตําบลมหาสวั
พ.ศ.๒๕๕
สดิ์ 8-๒๕๖2 เปลี่ยนแปลง(ฉบับที่ ๒)

คาพิกัด PR
จุดเริ่มตน

จุดสิ้นสุด

384266
384267
360271
380265
360269
384264
๓๔๗๒๘๘

348269
337271
338276
380266
360288
337265
๓๘๘๒๘๐
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ถนนสายรอง
ลําดับ
ที่
1
๒
๓
4
5
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕

ลักษณะถนน
ลูกรัง/หินคลุก คสล.
ชื่อถนน
(เมตร)
(เมตร)
ถนนสายทางเขา ร.ร. บานคลองมหาสวัสดิ์ หมูที
233
ถนนสายเขาวัดมหาสวัสดิ์ หมูที่ ๑
129
ถนนสายเลียบคลองควาย หมูที่ ๑
385
400
ถนนซอยบานนายวิม หมูที่ ๑
480
ถนนซอยบานกํานัน หมูที่ ๑
151
ถนนซอยหมูบานคูณทรัพย
265
ถนนสายหนา ร.ร. คลองมหาสวัสดิ์ หมูที่ ๑
1,270
ถนนสายซอยยายแกว หมูที่ ๒
237
ถนนสายราษฎรพัฒนา หมูที่ ๓
180
ถนนสายซอยบานนายจิว หมูที่ ๓
930
ถนนสายประชารวมใจ หมูที่ ๒, ๓
ถนนสายซอยหอถังประปา หมูที่ ๓
240
ถนนสายซอยบานนายมา หมูที่ ๓
800
ถนนสายซอยบานครูแมว หมูที่ ๓
191
ถนนสายเลียบคลองปฏิรูป ๒ หมูที่ ๓, ๔
1,880
400

ลาดยาง
(เมตร)
2300
-

รายละเอียดถนน
กวาง X ยาว
(เมตร)
4.50 X 233.00
5.00 X 129.00
3.50 X 785.00
5.00 X 480.00
5.00 X 151.00
5.00 X 265.00
4.00 X 1,270.00
6.00 X 237.00
6.00 X 180.00
5.00 X 930.00
6.00 X 2,300.00
3.50 X 240.00
4.00 X 800.00
5.00 X 191.00
5.00 X 2,280.00
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คาพิกัด PR
จุดเริ่มตน

จุดสิ้นสุด

350265
382270
347270
354266
342266
339265
351269
360266
376264
372271
360271
381264
382270
372265
373268

350268
338276
349276
354261
342264
339264
336269
360263
375263
372280
382270
380262
384279
371263
384279
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ลําดับ
ที่
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙

ชื่อถนน
ถนนสายเขาโรงเรียนบานคลองโยง หมูที่ ๔
ถนนสายทางเขาอนามัย หมูที่ ๔
ซอยขางอนามัย หมูที่ ๔
ถนนสายเลียบคลองกํานันขาว หมูที่ ๔

ลักษณะถนน
ลูกรัง/หินคลุก คสล.
(เมตร)
(เมตร)
345
324
230
550
-

ลาดยาง
(เมตร)
-

รายละเอียดถนน
กวาง X ยาว
(เมตร)
4.50 X 345.00
6.00 X 324.00
2.50 X 230.00
3.00 X 550.00

แผนยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลสวนตําบลมหาสวั
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คาพิกัด PR
จุดเริ่มตน

จุดสิ้นสุด

384289
366288
360290
362288

385293
360291
357290
362283

2.๒ ขอมูลเกี่ยวกับศักยภาพขององคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์
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ศักยภาพขององคการบริหารสวนตําบล
องคการบริหารสวนตําบล มหาสวัสดิ์ เปนองคการบริหารสวนตําบลขนาดกลาง มีฐานะเปนนิติบุคคล และเปนราชการ
บริหารสวนทองถิ่นรูปแบบหนึ่ง ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และที่
แกไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 การปกครองทองที่มี จํานนวน๔ หมูบาน ประกอบดวย สมาชิกสภาองคการบริหาร
สวนตําบล ๘ คน นายกองคการบริหารสวนตําบล 1 คน และรองนายกองคการบริหารสวนตําบล 2 คน เลขานุการนายก
องคการบริหารสวนตําบล 1 คน และที่ปรึกษานายกองคการบริหารสวนตําบล ๒ คน การบริหารงานในเขตพื้นที่องคการบริหาร
สวนตําบลมหาสวัสดิ์ระหวางทองถิ่นกับทองที่ไมมีความขัดแยง กัน ประชาชน หนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และกลุมอาชีพ ให
ความสําคัญและมีสวนรวมในการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์
องคการบริหารสวนตําบล มีสภาตําบลอยูในระดับสูงสุด เปนผูกําหนดนโยบายและกํากับดูแล กรรมการบริหาร ของ
นายกองคการบริหารสวนตําบลซึ่งเปนผูใชอํานาจบริหารงานองคการบริหารสวนตําบล และ มีพนักงานประจําที่เปนขาราชการ
สวนทองถิ่นเปนผูทํางานประจําวันโดยมีปลัด องคการบริหารสวนตําบล และรองปลัด องคการบริหารสวนตําบล เปนหัวหนางาน
บริหาร ภายในองคกรมีการแบงออกเปนหนวยงานตางๆ ไดเทาที่จําเปนตามภาระหนาที่ของ องคการบริหารสวนตําบล แตละ
แหงเพื่อตอบสนองความตองการของประชาชนในพื้นที่ที่รับผิดชอบอยู ประกอบดวย
 ผูบริหารและสมาชิกสภาทองถิ่น ประกอบดวย
- ผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์
1. นายสุเทพ เพ็งนาเรนทร
ตําแหนง นายกองคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์
2. นายธวัชชัย ชยะสุนทร
ตําแหนง รองนายกองคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์
3. นายสยาม เพ็งนาเรนทร
ตําแหนง รองนายกองคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์
4. นางบุบผา โชคนาคะวโร
ตําแหนง เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์
๕. นายสามารถ ปนบัวงาม ตําแหนง ที่ปรึกษานายกองคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์
๖. นางสาวแดง คงศาสตร ตําแหนง ที่ปรึกษานายกองคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์
- ฝายสภาองคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์
1. นายดํารงค สวัสดิ์มา
ตําแหนง ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์
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 และพนักงานจางทั่วไป ประกอบดวย
ตารางที่ ๑๒ แสดงจํานวนพนักงานขององคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์
- สํานักงานปลัด อบต. มีบุคลากรจํานวน ๒๑ คน ดังนี้
ลําดับที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑

ชื่อ – สกุล
นางสาวปาริชาต บุรณศิริ
นางสาวอําพร
ทองกอน
นางสาวรัตติกานต สวัสดิ์หวาง
นางสาวปวีณา
อภิชัยธนกุล
นางสาวบุญญาพร พงษสุวรรณ
นางสาวอัชราภรณ วงษสุนทร
นางสาวอุไลวัลย คนหาญ
นางทิชากร
พิมพทอง
นางสาวละออ
คํายอด
นายสมัย
สวัสดิ์ตาล
นางสาวรัตนาภรณ แสงเพลิง
นางสาวศิริพร
กันขํา
นางสาวจิราพร
สังขขาล
นางสาวรุงอรุณ ยิ้มยอง
นายอลงกรณ
นันทสุนทร
นายจําเนิน
จันทรแสง
นางอารี
มะนะเวช
นายจิระศักดิ์
เรืองสุวรรณ
นางมณฑา
แอบทองใส
นางสาวพัชรินทร อินประเสริฐ
นางสาวมินตรา แอบทองใส

ตําแหนง
ปลัดองคการบริหารสวนตําบล
รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล
หัวหนาสํานักปลัด อบต.
นิติกร
เจาหนาที่ตรวจสอบภายใน
เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน
บุคลากร
นักวิชาการศึกษา
เจาพนักงานธุรการ
ลูกจางประจํา (คนสวน)
ผูชวยเจาหนาที่วิเคราะหนโยบา
ยและแผน
ผูชวยบุคลากร
ผูชวยเจาหนาที่ธุรการ
ผูดูแลเด็ก
พนักงานขับรถยนต
พนักงานขับรถยนต
ภารโรง
ภารโรง
คนงาน
คนงาน
คนงาน

ระดับการศึกษา
ปริญญาโท
ปริญญาโท
ปริญญาโท
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาโท
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ประถมศึกษาปที่ ๔
ปริญญาโท
ปริญญาตรี
ปวส.
ปวส.
ปริญญาตรี
มัธยมศึกษาปที่ ๓
ประถมศึกษาปที่ ๔
ประถมศึกษาตอนตน
ประถมศึกษาปที่ ๗
ปวช.
มัธยมศึกษาปที่ ๓

- สวนการคลัง มีบุคลากรจํานวน ๘ คน ดังนี้
ลําดับที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘

ชื่อ – สกุล
นางสาวสุทิศา จันทรสุนทราพร
นางสาวภัทรา จีนสืบสาย
นางทวินันท
กาญจนดิษฐ
นายจรินทร
กลิ่นขจร
นางพัชรี
สุขผสาร
นางสาวสุวรรณา ระเบียบ
นางสาวประพิศพรรณ เครือวัลย
นางศศิประภา สวัสดิ์แยม

ตําแหนง
หัวหนาสวนการคลัง
นักวิชาการเงินและบัญชี
นักวิชาการจัดเก็บรายได
เจาหนาที่พัสดุ
ผูชวยเจาหนาที่จัดเก็บรายได
ผูชวยเจาหนาที่จัดเก็บรายได
ผูชวยเจาหนาที่การเงินและบัญชี
ผูชวยเจาหนาที่บันทึกขอมูล

ระดับการศึกษา
ปริญญาโท
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปวช.
ปวส.
ปวช.
ปวส.
ปวช.
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- สวนสวัสดิการสังคม มีบุคลากรจํานวน ๔ คน ดังนี้
ลําดับที่
๑
๒
๓
๔

ชื่อ – สกุล
นางสาวจันทิมา อนอินทร
นายนิยม
สิงหครุธ
นางสาววัชรินทร สวัสดิ์หวาง
นางสาวอัมพร
ศรีบัวทิม

ตําแหนง
หัวหนาสวนสวัสดิการสังคม
นักพัฒนาชุมชน
ผูชวยนักพัฒนาชุมชน
ผูชวยเจาหนาที่บันทึกขอมูล

ระดับการศึกษา
ปริญญาโท
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปวส.

- กองชาง มีบุคลากรจํานวน ๑๕ คน ดังนี้
ลําดับที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕

ชื่อ – สกุล
นายชัยพัฒน ปนทอง
นายวัลลภ
ภูนาสอน
นายเทอดศักดิ์ เสนาะพิน
นางนารีรัตน คําหวาน
นายนิรันดร ไทยบุญรอด
นายพรชัย
ชั้นอินทรงาม
นายสมพงษ งามเสนาะ
นายพีระพัฒน แสงศรี
นางสาววรรัตน พึ่งเกษม
นายนิคม
รูปหลอ
นายสุชิน
มีคลองโยง
นายสมศักดิ์ สุดใจ
นายธวัชชัย ยิ้มรักญาติ
นายบรรจบ ขุนทรง
นายบรรลือศักดิ์ ทับเพรียง

ตําแหนง
ผูอํานวยการกองชาง
นายชางโยธา
ชางโยธา
พนักงานธุรการ
พนักงานจดมาตรวัดน้ํา
พนักงานจดมาตรวัดน้ํา
คนงาน
คนงาน
คนงาน
คนงาน
คนงาน
คนงาน
คนงาน
คนงาน
คนงาน

ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี
ปวส.
ปวช.
ปวช.
มัธยมศึกษาตอนตน
ปวช.
ประถมศึกษาปที่ ๔
ประถมศึกษาปที่ ๔
ปวส.
มัธยมศึกษาตอนตน
ประถมศึกษาปที่ ๖
ประถมศึกษาปที่ ๔
ประถมศึกษาปที่ ๖
ประถมศึกษาปที่ ๖
ประถมศึกษาปที่ ๖

- กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม บุคลากรจํานวน ๘ คน ดังนี้
ลําดับที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘

ชื่อ – สกุล
นางสาวอัมพาพันธ ลิ้มศุภรัตน
นายแสน นัทธีศรี
นายมนตรี สมบูรณสุโข
นายสุวิทย อวมนาทุง
นายสุทธิศักดิ์ อินทรออน
นายสิทธิชัย เทพอํานวย
นายสมคิด แกววิชิต
นายนิเวศน รูปหลอ

ตําแหนง
ผูอํานวยการกองสาธารณสุข ฯ
พนักงานขับรถยนต
คนงาน
คนงาน
คนงานประจํารถขยะ
คนงานประจํารถขยะ
คนงานประจํารถขยะ
คนงานประจํารถขยะ

ระดับการศึกษา
ปริญญาโท
ประถมศึกษาปที่ ๖
มัธยมศึกษาตอนตน
ประถมศึกษาปที่ ๗
มัธยมศึกษาตอนตน
ประถมศึกษาปที่ ๖
ประถมศึกษาปที่ ๖
ประถมศึกษาปที่ ๔
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การบริหารงบประมาณ
ตารางที่ 1๓ แสดงรายรับขององคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์
รายรับ
รายไดจัดเก็บ
หมวดภาษีอากร
หมวดคาธรรมเนียมคาปรับและใบอนุญาต
หมวดรายไดจากทรัพยสิน
หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย
หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด
หมวดรายไดจากทุน
รวมรายไดจัดเก็บ
หมวดภาษีจัดสรร
รวมรายไดที่รัฐบาลเก็บแลวจัดสรรใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
รวมรายไดที่รัฐบาลอุดหนุนใหองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
รวม

รายรับจริง
ป ๒๕๕6
ป ๒๕๕7

ประมาณการ
ป ๒๕๕8

1,555,420.46
875,038.05
167,364.77
1,122,830.00
59,700.00
5,800.00
3,786,153.28

1,767,410.79
840,816.00
227,796.65
901,165.00
44,100.00
1,590.00
3,782,878.44

1,726,000.00
910,500.00
200,000.00
1,200,000.00
61,000.00
5,000.00
4,102,500.00

24,429,413.04

26,244,811.22

25,897,500.00

24,429,413.04

26,244,811.22

25,897,500.00

6,881,666.00

6,808,332.00

7,000,000.00

6,881,666.00

6,808,332.00

7,000,000.00

35,097,232.32

36,836,021.66

37,000,000.00

ตารางที่ 1๔ แสดงรายจายตามงบรายจาย ขององคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์
งบ

รายจายจริง
ป 2556
ป 2557

ประมาณการ
ป 2558

จายจากงบประมาณ
งบกลาง
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน คาจางประจํา และ
คาจางชั่วคราว)
งบดําเนินการ (หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
และหมวดคาสาธารณูปโภค)
งบลงทุน (หมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง)
งบรายจายอื่น (หมวดรายจายอื่น)
งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)

742,897.94
8,119,054.00

689,467.00
10,839,342.00

1,231,720.00
12,651,360.00

11,206,075.16

8,913,321.78

11,972,420.00

5,871,015.00
20,000.00
1,157,234.05

9,102,547.62
1,407,859.00
1,272,000.00

9,834,500.00
20,000.00
1,290,000.00

รายจายจากงบประมาณ

27,116,276.15

32,224,537.40

37,000,000.00
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สรุปผลการพัฒนาทองถิ่นในระยะที่ผานมา
1. การประเมินผลการนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ
การดําเนินกิจกรรมเปนไปตามแผนตอบสนองความตองการของประชาชนไดในระดับหนึ่ง แตทั้งนี้
การพัฒนาตามนโยบาย มีงบประมาณจํากัด การกําหนดวิสัยทัศนการพัฒนาใหเปนที่ยอมรับของประชาชน มี
การกําหนดวิสัยทัศนที่สอดคลองกับวิสัยทัศนจังหวัด นครปฐม
ตารางที่ 1๕ แสดงการสรุปผลการดําเนินการตามยุทธศาสตรการพัฒนา
ยุทธศาสตร

แผนพัฒนาสามป พ.ศ.๒๕๕7

ขอบัญญัติ

การเบิกจาย

โครงการ

งบประมาณ

โครงการ

งบประมาณ

โครงการ

งบประมาณ

๓๕

44,791,760.00

14

4,153,300.00

13

3,869,000.00

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
จัดการที่ดี

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

๑. การพัฒนาดานบริการ
สาธารณะ
๒. การพัฒนาดานสิ่งแวดลอม
และการทองเที่ยว

2. การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ
แผนงาน / โครงการตางๆ ที่ไดดําเนินการทั้งหมดเปนไปตามเปาหมาย
และวัตถุประสงคที่ไดกําหนดไวใน
แผนพัฒนาพรอมทั้งความตองการของทองถิดั่นงนี้
๑. ดานบริการสาธารณะ
องคการบริหารสวนตําบล มหาสวัสดิ์ ปรับปรุงสิ่งอํานวยความสะดวก ดานสาธารณูปโภค และ
สาธารณูปการใหเหมาะสม เพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชน เพื่อใหประชาชนมีความสะดวก ปลอดภัย เชน มี
ระบบประปาหมูบาน ไฟฟาสาธารณะ กอสราง/ปรับปรุง/ซอมแซมถนน การระบายน้ํา เปนตน
๒. ดานสิ่งแวดลอมและการทองเที่ยว
องคการบริหารสวนตําบล มหาสวัสดิ์ ไดสรางจิตสํานึกใหประชาชนมีความตระหนักถึง
สิ่งแวดลอมพัฒนาสถานที่ทองเที่ยว เพื่อใหประชาชนใชเปนสถานที่พักผอน ออกกําลังกาย ทองเที่ยว และ
กิจกรรมเพื่อการนันทนาการตาง ๆ รวมทั้งเพื่อเปนการบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติใหคงอยูไมใหถูกทําลา ย
และพัฒนาทองถิ่นใหมีสิ่งแวดลอมที่ดีและสวยงาม นาอยูนาเที่ยว แตดวยศักยภาพขององคการบริหารสวนตําบล
มีงบประมาณนอย จึงดําเนินการไดไมมากนัก
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3. ดานสังคม
องคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ ได สงเสริมพัฒนาดานสุขภาพอนามัย และคุณภาพชีวิต
ใหแกประชาชนในเขตพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ งาน สงเสริมสุขภาพและปองกันควบคุมโรค
ระบาดตาง ๆ เชน โรคไขเลือดออก โรคพิษสุนัขบา และออกใหคําแนะนําบริการสาธารณสุขแกผูปวยติดเตียง
รวมรณรงคปองกันและแกไขปญหายาเสพติดตามนโยบายของรัฐบาล สงเสริมงานสวัสดิการสังคมและสังคม
สงเคราะห สงเสริมใหผูสูงอายุ ผูพิการ และผูปวยเอดส ไดรับการดูแลดานสุขภาพอนามัยอยางทั่วถึง สามารถ
ชวยเหลือตนเองได โดยไมเปนภาระของผูอื่น และ การเฝาระวังความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน โดยการเตรียมความพรอมดานการบรรเทาสาธารณภัย
๔. ดานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
องคการบริหารสวนตําบลได สงเสริมและสนับสนุนดานการศึกษา โดยการอุดหนุน งบประมาณ
เพื่อการดําเนินงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในเขตองคการบริหารสวนตําบล
๕. ดานเศรษฐกิจ
องคการบริหารสวนตําบล มหาสวัสดิ์ ไดสงเสริม การฝกอาชีพใหแกกลุมอาชีพ กลุมองคกรตาง ๆ
ในชุมชน เชน กลุมสตรี กลุมเกษตรกร และกลุมผูสูงอายุ และสงเสริมสนับสนุนการพัฒนาการผลิตสินคาทางการ
เกษตร และการผลิตสินคา OTOP ของตําบลมหาสวัสดิ์
๖. ดานการบริหารจัดการที่ดี
จัดหาเครื่องมือเครื่องใชในการทํางาน เพื่อความสะดวก คลองตัวในการทํางาน และสงเสริมการ
มีสวนรวมของประชาชนในกิจการตาง ๆ เชน การจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล การจัดทํา
งบประมาณ การมีสวนรวมในการจัดซื้อจัดจาง และการจัดประชุมระดมความคิดเห็นตาง ๆ
เครื่องมืออุปกรณตาง ๆ ขององคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์
องคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ มีการพัฒนาในศักยภาพดานเครื่องมือเครื่องใช และวัสดุอุปกรณ
ตาง ๆ เพื่อใหเจาหนาที่สามารถปฏิบัติหนาที่ไดสะดวก 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) เกาอี้ 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
แผนยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลสวนตําบลมหาสวั
พ.ศ.๒๕๕
สดิ์ 8-๒๕๖2 เปลี่ยนแปลง(ฉบับที่ ๒)

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
ครุภัณฑอื่น ประกอบดวย
๑) สวมสาธารณะ แบบชักโครก จํานวน ๒ ชุด
๒) เกาอี้นั่งพักในสวนสาธารณะ จํานวน ๒๐ ตัว
๓) เต็นทผาใบทรงโคง จํานวน ๓ หลัง
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2.๓ จุดยืนทางยุทธศาสตร (Positioning) ขององคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์
องคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม มีจุดเดนและจุดแข็ง ดังนี้
๑. มีการเกษตรที่เปนฐานหลักที่สามารถรองรับวิกฤตเศรษฐกิจได เปนแหลงผลิตอาหารที่สําคัญ
และมี
พื้นที่อุดมสมบูรณเหมาะแกการทําการเกษตร
๒. การคมนาคมขนสงทางน้ําและทางบก ที่สะดวกรวดเร็ว
๓. ภูมิประเทศและอากาศรวมทั้งสภาวะแวดลอมที่เหมาะสมแกการพัฒนาเปนแหลงทองเที่ยวเชิง
นิเวศน
๔. วิถีชีวิตของคนในชุมชนมีความเรียบงาย อาศัยอยูในพื้นที่เปนเครือญาติ มีวัฒนธรรมประเพณี
กิจกรรมที่รวมกันอยางสม่ําเสมอ
๕. มีสินคา OTOP ที่ขึ้นชื่อ เชน ขาวตังที่ทําจากขาวกลอง ไขเค็มเสริมไอโอดีน กลวยอบน้ําผึ้ง มะมวงปรุงรส
เปนตน
แผนยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลสวนตําบลมหาสวั
พ.ศ.๒๕๕
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ฉะนั้น ดวยสภาพพื้นที่ขององคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ที่มีความอุดมสมบูรณ ทั้ง
ทรัพยากรธรรมชาติและปจจัยที่เอื้อตาง ๆ จึงเหมาะแกการทําการเกษตรและพัฒนาเปนแหลงทองเที่ยวเชิง
นิเวศน จึงกําหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร (Positioning) ขององคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ขึ้น

แผนยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลสวนตําบลมหาสวั
พ.ศ.๒๕๕
สดิ์ 8-๒๕๖2 เปลี่ยนแปลง(ฉบับที่ ๒)
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บทที่ ๓
แผนยุทธศาสตรขององคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์
๓.๑ กรอบแนวคิดในการจัดทํายุทธศาสตรการพัฒนาทองถิ่น
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙)
 แนวคิดและทิศทางการพัฒนาประเทศ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ.๒๕๕๕ –๒๕๕๙) ไดจัดทําขึ้นในชวงเวลาที่
ประเทศไทยตองเผชิญกับสถานการณทางสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็วและสง
ผลกระทบอยางรุนแรงกวาชวงที่ผานมา ในระยะแผนพัฒนา ฯ ฉบับที่ ๘–๑๐ สังคมไทยไดอัญเชิญหลัก "ปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง" ไปประยุกตใชอยางกวางขวางในทุกระดับ ซึ่งไดมีสวนเสริมสรางภูมิคุมกันและชวยให
สังคมไทยสามารถยืนหยัดอยูไดอยางมั่นคงทามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงดังกลาว ในระยะแผนพัฒนา ฯ
ฉบับที่ ๑๑ ทุกภาคสวนในสังคมไทยเห็นพองรวมกันนอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเปนปรัชญานํา
ทางในการพัฒนาประเทศอยางตอเนื่อง ใหความสําคัญกับการพัฒนาคนและสังคมไทยใหมีคุณภาพ มีโอกาสใน
การเขาถึงทรัพยากร และไดรับประโยชนจากการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอยาง เปนธรรม การสราง
กระบวนการมีสวนรวมของภาคีการพัฒนาทุกภาคสวนทั้งในระดับชุมชน ระดับภาค และระดับประเทศ พัฒนาสู
ความสมดุลในทุกมิติอยางบูรณาการและเปนองครวม เพื่อมุงใหเกิดภูมิคุมกันที่เขมแข็งและมีการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงอยางเหมาะสม เพื่อใหการพัฒนาประเทศสูความสมดุลและยั่งยืน
0

 วิสัยทัศนและพันธกิจ

 วิสัยทัศนประเทศไทย

มุงพัฒนาสู “สังคมอยูรวมกันอยางมีความสุขดวยความเสมอภาค เปนธรรม และมีภูมิคุมกันตอการ
เปลี่ยนแปลง”

 พันธกิจ

๑. สรางสังคมเปนธรรมและมีคุณภาพ ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต ไดรับการคุมครองทางสังคม
อยางทั่วถึงและเทาเทียม มีโอกาสเขาถึงทรัพยากรและกระบวนการยุติธรรมอยางเสมอภาค ทุกภาคสวนมีสวน
รวมในกระบวนการพัฒนาภายใตระบบบริหารจัดการภาครัฐที่โปรงใส เปนธรรม
๒. พัฒนาคุณภาพคนไทยใหมีคุณธรรม เรียนรูตลอดชีวิต มีทักษะ และการดํารงชีวิตอยางเหมาะสมใน
แตละชวงวัย สถาบันทางสังคมและชุมชนทองถิ่นมีความเขมแข็ง
๓. พัฒนาฐานการผลิตและบริการใหเขมแข็งและมีคุณภาพบนฐานความรู ความคิดสรางสรรคและ ภูมิ
ปญญา สรางความมั่นคงดานอาหารและพลังงาน ปรับโครงสรางการผลิตและการบริโภคใหเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
๔. สรางความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สนับสนุนการมีสวนรวมของชุมชน
รวมทั้งสรางภูมิคุมกันเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงจากภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ
แผนยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลสวนตําบลมหาสวัสดิ์ พ.ศ.๒๕๕
8-๒๕๖2 เปลี่ยนแปลง(ฉบับที่ ๒)
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 วัตถุประสงคและเปาหมายหลัก
 วัตถุประสงค

๑. เพื่อเสริมสรางสังคมที่เปนธรรมและเปนสังคมสันติสุข
๒.
เพื่อพัฒนาคนไทยทุกกลุมวัยอยางเปนองครวมทั้งทางกาย ใจ สติปญญา อารมณ คุณธรรมจริยธรรม
และสถาบันทางสังคมมีบทบาทหลักในการพัฒนาคนใหมีคุณภาพ
๓. เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจใหเติบโตอยางมีเสถียรภาพ คุณภาพ และยั่งยืน มีความเชื่อมโยงกับเครือขายการ
ผลิตสินคาและบริการบนฐานปญญา นวัตกรรม และความคิดสรางสรรค มีความมั่นคงทางอาหารและพลังงานการ
ผลิตและการบริโภคเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
๔. เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหเพียงพอตอการรักษาสมดุลของระบบนิเวศ
และ
เปนฐานที่มั่นคงของการพัฒนาประเทศ

 เปาหมายหลัก

๑. ความอยูเย็นเปนสุขและความสงบสุขของสังคมไทยเพิ่มขึ้น ความเหลื่อมล้ําในสังคม/สัดสวนผูอยูใต
เสนความยากจนลดลง และดัชนีภาพลักษณการคอรรัปชั่นไมต่ํากวา ๕.๐ คะแนน
๒. คนไทยมีการเรียนรูอยางตอเนื่อง มีสุขภาวะดีขึ้น มีคุณธรรม จริยธรรม และสถาบัน ทางสังคมมี
ความเขมแข็งมากขึ้น
๓. เศรษฐกิจเติบโตในอัตราที่เหมาะสมตามศักยภาพของประเทศ โดยใหความสําคัญกับการเพิ่มผลิต
ภาพรวมไมต่ํากวารอยละ ๓.๐ ตอป เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจ เพิ่มมูลคาผลิตภัณฑของ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมตอผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศไมต่ํากวารอยละ ๔๐
๔. คุณภาพสิ่งแวดลอมอยูในเกณฑมาตรฐาน เพิ่มประสิทธิภาพการลดการปลอยกาซเรือนกระจก
รวมทั้งเพิ่มพื้นที่ปาไมเพื่อรักษาสมดุลของระบบนิเวศ

 ประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ (เฉพาะประเด็นยุทธศาสตรที่เกี่ยวของกับการ
พัฒนาทองถิ่น)
ยุทธศาสตรการพัฒนา ประกอบดวย ๖ ยุทธศาสตร ไดแก
๑. ยุทธศาสตรการสรางความเปนธรรมในสังคม ใหความสําคัญกับ
๑) การสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมควบคูกับการเสริมสรางขีดความสามารถ
ในการจัดการความเสี่ยงและสรางโอกาสในชีวิตใหแกตนเองสงเสริมการจัดสรรทรัพยากรใหเกิดความเปนธรรม
๒) การจัดบริการทางสังคมใหทุกคนตามสิทธิขั้นพื้นฐาน เนนการสรางภูมิคุมกันระดับ
ปจเจกและสรางการมีสวนรวมในกระบวนการตัดสินใจในการพัฒนาประเทศ โดยมุงพัฒนาระบบบริการ
สาธารณะใหมีคุณภาพและมีชองทางการเขาถึงอยางเทาเทียมและทั่วถึง
๓) การเสริมสรางพลังใหทุกภาคสวน สามารถเพิ่มทางเลือกการใชชีวิตในสังคม และมีสวน
รวมในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองไดอยางมีคุณคาและศักดิ์ศรี เพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถของ
ชุมชนในการจัดการปญหาดวยตนเอง สนับสนุนกลุมอาชีพ สงเสริมใหภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และ องคกร
ปกครองสวนทองถิ่นเปนพลังรวมในการพัฒนาสังคม สงเสริมบทบาทสตรีทั้งในระดับชาติและระดับทองถิ่น
๔) การสานสรางความสัมพันธของคนในสังคมใหมีคุณคารวมและตระหนักถึงผลประโยชน
ของสังคม และเสริมสรางการบริหารราชการแผนดินที่มีประสิทธิภาพ โปรงใส มีระบบตรวจสอบ และการ
รับผิดชอบที่รัดกุม
แผนยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลสวนตําบลมหาสวัสดิ์ พ.ศ.๒๕๕
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๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาคนสูสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิตอยางยั่งยืน ใหความสําคัญกับ

๑) การพัฒนาคุณภาพคนไทยใหมีภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลง มุงพัฒนาคุณภาพคนไทย
ทุกชวงวัย พัฒนาทักษะใหคนมีการเรียนรูตอเนื่องตลอดชีวิต สรางจิตสํานึกใหมีความรับผิดชอบตอสังคม
สิ่งแวดลอม เคารพกฎหมาย หลักสิทธิมนุษยชน
๒) การสงเสริมการลดปจจัยเสี่ยงดานสุขภาพอยางเปนองครวม เสริมสรางสุขภาวะคนไทย
ใหมีความสมบูรณแข็งแรง พัฒนาความรูและทักษะในการดูแลสุขภาพตนเอง สรางการมีสวนรวมในการพัฒนา
นโยบายสาธารณะที่เอื้อตอสุขภาพ
๓) การสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต มุงสรางกระแสสังคมใหการเรียนรูเปนหนาที่ของคน
ไทยทุกคน มีนิสัยใฝรู รักการอาน สรางสังคมแหงการเรียนรูที่มีคุณภาพและสนับสนุนปจจัยที่กอใหเกิดการ
เรียนรูตลอดชีวิต
๔) การเสริมสรางความเขมแข็งของสถาบันทางสังคม พัฒนาบทบาทของสถาบันหลักทาง
สังคมใหเอื้อตอการพัฒนาคน สรางคานิยมใหคนไทยภูมิใจในวัฒนธรรมไทย ยอมรับความแตกตางที่หลากหลาย
ของวัฒนธรรม และสรางความเปนเอกภาพในสังคม
๓. ยุทธศาสตรความเขมแข็งภาคเกษตร ความมั่นคงของอาหารและพลังงานใหความสําคัญกับ
ั่งยืน
๑) การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติที่เปนฐานการผลิตภาคเกษตรใหเขมแข็งและย
สนับสนุนใหเกษตรกรรายยอยมีที่ดินเปนของตนเองหรือมีสิทธิทํากินในที่ดิน ใหความสําคัญกับการพัฒนาระบบ
เกษตรกรรมยั่งยืน
๒) การเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพการผลิตภาคเกษตร สนับสนุนการผลิตทางการเกษตรที่
สอดคลองกับสภาพพื้นที่ ปรับปรุงบริการขั้นพื้นฐานเพื่อการผลิตใหทั่วถึง พัฒนา/เสริมสรางองคความรูที่เหมาะสม
ทางการเกษตร สนับสนุนการใชเทคโนโลยีการผลิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมแกเกษตรอยางตอเนื่องและทั่วถึง
๓) การสรางมูลคาเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร ตลอดหวงโซการผลิต สนับสนุนการสราง
มูลคาเพิ่มใหกับสินคาเกษตร สงเสริมภาคเอกชน/องคกรชุมชนมีสวนรวมในการบริหารจัดการระบบสินคาเกษตร
และอาหารรวมกับสถาบันเกษตรกร เพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการโลจิสติกสของภาคเกษตร
๔) การสรางความมั่นคงในอาชีพและรายไดใหแกเกษตรกร ยกระดับคุณภาพชีวิตและความ
เปนอยูของเกษตรกร สรางแรงจูงใจใหเยาวชน เกษตรกรรุนใหม และแรงงานที่มีคุณภาพเขาสูอาชีพเกษตรกรรม
สนับสนุนการพึ่งพาตนเองของเกษตรกร
๕) การสรางความมั่นคงดานอาหารและพัฒนาพลังงานชีวภาพในระดับครัวเรือนและ
ชุมชน สงเสริมใหเกษตรกรปลูกตนไม/ปาไม โดยชุมชนและเพื่อชุมชนเพิ่มขึ้น สงเสริมการทําการเกษตรตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สนับสนุนการเผยแพรองคความรูและการพัฒนาดานอาหาร สงเสริมพัฒนา
โครงสรางพื้นฐานในพื้นที่ใหเปนเครื่องมือในการสรางความเขมแข็งดานอาหารแกเกษตรและชุมชนอยางเปนระบบ
๖) การสรางความมั่นคงดานพลังงานชีวภาพเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศและความ
เขมแข็งภาคเกษตร เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการใชพลังงานชีวภาพ และปลูกจิตสํานึกในการใชพลังงาน
อยางมีประสิทธิภาพและคุมคา
๗) การปรับระบบบริหารจัดการภาครัฐเพื่อเสริมสรางความมั่นคงดานอาหารและพลังงาน
สนับสนุนบทบาทของเกษตรกร เครือขายปราชญชาวบาน ภาคเอกชน และชุมชนใหมีสวนรวมในการกําหนด
ทิศทางและวางแผนการผลิตทางการเกษตร ภาครัฐมีการประสานความรวมมือและบูรณาการการทํางานอยางจริงจัง
แผนยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลสวนตําบลมหาสวัสดิ์ พ.ศ.๒๕๕
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๔. ยุทธศาสตรการปรับโครงสรางเศรษฐกิจสูการเติบโตอยางมีคุณภาพและยั่งยืนใหความสําคัญ

๑) การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม เนนการนําความคิดสรางสรรค
ภูมิปญญาทองถิ่น ทรัพยสินทางปญญา ไปพัฒนา ตอยอด ถายทอด และประยุกตใชประโยชนทั้งเชิงพาณิชย
สังคม และชุมชน
๒) การพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันที่มีประสิทธิภาพ เทาเทียม และเปนธรรมพัฒนา
โครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกสใหเชื่อมโยงการขนสงทั้งภายในและระหวางประเทศ
๓) การบริหารจัดการเศรษฐกิจสวนรวมอยางมีเสถียรภาพ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดสรรและ
การบริหารงบประมาณ เสริมสรางความเขมแข็งทางการคลังขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

๕. ยุทธศาสตรการสรางความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจ

สังคม ใหความสําคัญกับ

๑) การปรับปรุงและเสริมสรางความเขมแข็งของภาคีการพัฒนาภายในประเทศตั้งแตระดับ
ชุมชนทองถิ่น เสริมสรางศักยภาพของชุมชนทองถิ่นใหรับรูและเตรียมพรอมรับการเปลี่ยนแปลง
๖. ยุทธศาสตรการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน ใหความสําคัญกับ
๑) การอนุรักษ ฟนฟู และสรางความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
พัฒนาระบบฐานขอมูลและการจัดการองคความรู ปรับปรุงและฟนฟูแหลงน้ําเพื่อเพิ่มปริมาณน้ําตนทุน สงเสริม
ใหเกิดการใชน้ําอยางมีประสิทธิภาพ และสงเสริมการอนุรักษและใชประโยชนจากทรัพยากรชีวภาพ
๒) การเตรียมความพรอมรองรับกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ
ดวยการจัดทําแผนที่และ
จัดลําดับพื้นที่เสี่ยงภัยทั้งในระดับประเทศ ภูมิภาค และจังหวัด สนับสนุนใหทุกภาคสวนมีการเตรียมความพรอม
และจัดทําแผนปฏิบัติการรองรับภัยพิบัติ
๓) การควบคุมและลดมลพิษ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะและน้ําเสียชุมชน พัฒนา
ระบบการจัดการของเสียอันตราย พัฒนาระบบเตือนภัย และระบบการจัดการเมื่อเกิดอุบัติภัยดานมลพิษ
๔) การพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหมี
ประสิทธิภาพ โปรงใส และเปนธรรมอยางบูรณาการ โดยพัฒนาศักยภาพชุมชนในการเขาถึงและใชประโยชน
จากทรัพยากรธรรมชาติ


0

การบริหารจัดการแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๑
(พ.ศ. ๒๕๕๕–๒๕๕๙) สูการปฏิบัติ
0

0

แนวทางการขับเคลื่อนแผนฯ สูการปฏิบัติ : มุงสรางความเขาใจใหทุกภาคสวนตระหนักยอมรับ และ
บูรณาการประเด็นการพัฒนาภายใตยุทธศาสตรที่มีความเชื่อมโยงกันเพื่อกําหนดไวในแผนปฏิบัติการระดับตางๆ
พัฒนาวิธีการและเครื่องมือที่ใชในการแปลงแผนฯ ไปสูการปฏิบัติที่เหมาะสม สงเสริมใหประชาชนมีบทบาท
สําคัญในกระบวนการพัฒนา สรางความเขมแข็งของชุมชน/ทองถิ่น พรอมทั้งจัดทําระบบการติดตามประเมินผล
และสรางตัวชี้วัดเพื่อการพัฒนา ที่สามารถนําไปใชกํากับการดําเนินงานตามยุทธศาสตร ไดอยางมีประสิทธิภาพ
ภายใตหลักการตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
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สรุปปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ทางสายกลาง
พอประมาณ
มีภูมิคุมกันในตัวที่ดี

มีเหตุผล
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) ที่แถลงตอสภานิติบัญญัติ
แหงชาติ เมื่อวันศุกรที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ ประกอบดวยนโยบาย ๑๑ ดาน ดังนี้
๑. การปกปองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย
๒. การรักษาความมั่นคงของรัฐและการตางประเทศ
๒.๑ ในระยะเรงดวน รัฐบาลไดใหความสําคัญตอการเตรียมพรอมสูประชาคมการเมืองและ
ความมั่นคงอาเซียนในกิจการ ๕ ดาน ประกอบดวย
- การบริหารจัดการชายแดน
- การสรางความมั่นคงทางทะเล
- การแกไขปญหาอาชญากรรมขามชาติ
- การสรางความไววางใจกับประเทศเพื่อนบาน
- การเสริมสรางในการปฏิบัติการทางการทหารรวมกันของอาเซียน
๒.๒ เรงแกไขปญหาการใชความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต โดยนํายุทธศาสตร เขาใจ
เขาถึงและพัฒนา มาใชตามแนวทางแบบสันติวิธี
๒.๓ พัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของกองทัพและระบบปองกันประเทศใหทันสมัย
ปลอดพนจากการคุกคามทุกรูปแบบ
๒.๔
เสริมสรางความสัมพันธอันดีกับนานาประเทศ โดยนํากลไกทางการทูตแบบบูรณาการมาใช
๓. การลดความเหลื่อมล้ําของสังคม และการสรางโอกาสการเขาถึงบริการของรัฐ
๓.๑ ในระยะเฉพาะหนา จะเรงสรางโอกาส อาชีพ และการมีรายไดที่มั่นคงแกผูที่เขาสู
ตลาดแรงงาน
๓.๒ ปองกันและแกไขปญหาการคามนุษย ปญหาผูหลบหนีเขาเมือง การทารุณกรรมตอ
แรงงานขามชาติ การทองเที่ยวที่เนนบริการทางเพศและเด็ก และปญหาคนขอทาน
๓.๓ ในระยะตอไป จะพัฒนาระบบการคุมครองทางสังคม ระบบการออม และระบบสวัสดิการ
ชุมชนใหมีประสิทธิภาพ รวมทั้งดูแลระบบการกูยืมที่เปนธรรม การสงเคราะหผูยากไร คุมครองพิทักษสิทธิ
สวัสดิการ ชวยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตผูดอยโอกาส ผูพิการ ผูสูงอายุ สตรี และเด็ก
๓.๔ เตรียมความพรอมเขาสูสังคมผูสูงอายุ เพื่อสงเสริมคุณภาพชีวิต
๓.๕ เตรียมความพรอมเขาสูสังคมที่มีความหลากหลาย
๓.๖ จัดระเบียบสังคม สรางมาตรฐานดานคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลใหแก
เจาหนาที่ของรัฐและประชาชนทั่วไป โดยใชคานิยมหลัก ๑๒ ประการ
๓.๗ แกปญหาการไรที่ดินทํากินของเกษตรกร การรุกล้ําเขตปาสงวน
๔. การศึกษาและเรียนรู การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
๔.๑ จัดใหมีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู โดยใหความสําคัญทั้งการศึกษาในระบบและ
การศึกษาทางเลือก
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๔.๒ ในระยะเฉพาะหนา จะปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณใหสอดคลองกับความจําเปน
ของผูเรียนและลักษณะพื้นที่ของสถานศึกษา ประชาชนทั่วไปมีสิทธิเลือกรับบริการการศึกษาทั้งในระบบโรงเรียน
และนอกโรงเรียน
๔.๓ ใหองคกรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น และประชาชนทั่วไป
มีโอกาสรวมจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและทั่วถึง และรวมในการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู
๔.๔ พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพและจิตวิญญาณความเปนครู เนนครูผูสอน
ใหมีวุฒิตรงตามวิชาที่สอน
๔.๕ ทะนุบํารุง อุปถัมภทุกศาสนา สนับสนุนองคกรทางศาสนาใหมีบทบาทสําคัญในการ
ปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม สรางสันติสุขและความปรองดองสมานฉันทในสังคมไทยอยางยั่งยืน
๕. การยกระดับคุณภาพบริการดานสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน
๕.๑ วางรากฐานใหระบบหลักประกันสุขภาพมีความครอบคลุมประชากรทุกภาคสวนอยางมี
คุณภาพโดยไมมีความเหลื่อมล้ําของคุณภาพบริการในแตละระบบ
๕.๒ พัฒนาระบบบริการสุขภาพ โดยเนนการปองกันโรค สรางกลไกจัดการสุขภาพในระดับเขตแทน
การกระจุกตัวที่สวนกลาง ปรับระบบการจางงาน การกระจายบุคลากร และทรัพยากรใหเหมาะสมกับทองถิ่น
๕.๓ เสริมความเขอมแข็งของระบบเฝาระวังโรคระบาด โดยเฉพาะโรคอุบัติใหม และโรคอุบัติ
ซ้ํา โดยมีเครือขายหนวยเฝาระวัง หนวยตรวจวินิจฉัยโรค และหนวยสกัดกั้นการแพรกระจายไดอยางทันทวงที
๕.๔ ปองกันและแกไขปญหาการเกิดอุบัติเหตุในการจราจร โดยรวมมือระหวางฝายตาง ๆ ใน
การตรวจจับเพื่อปองกันเหตุ การรายงาน และการดูแลผูบาดเจ็บ
๕.๕ สงเสริมการกีฬาเพื่อสุขภาพ ใชกีฬาเปนสื่อในการพัฒนาลักษณะนิสัยเยาวชน ใหมีน้ําใจ
นักกีฬา มีวินัย ปฏิบัติตามกฎกติกา และมีความสามัคคี พัฒนานักกีฬาใหมีศักยภาพ
๕.๖
ประสานการทํางานระหวางภาคสวนตาง ๆ เพื่อปองกันและแกปญหาการตั้งครรภในวัยรุน
และปญหาเรื่องการอุมบุญ การปลูกถายอวัยวะและสเต็มเซลล โดยจัดใหมีมาตรการและกฎหมายที่รัดกุม เหมาะสม
๖. การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ
รัฐบาลจะดําเนินนโยบายเศรษฐกิจเปน ๓ ระยะ ดังนี้
๖.๑ ในระยะเรงดวน เรงจายงบลงทุนของปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยติดตามใหมีการ
เบิกจายอยางคลองตัวตั้งแตระดับกระทรวงถึงระดับทองถิ่น
๖.๒ สานตอนโยบายงบประมาณกระตุนเศรษฐกิจ โดยนําหลักการจัดทํางบประมาณประจําป
พ.ศ. ๒๕๕๙ ที่ใหความสําคัญในการบูรณาการงบประมาณ และความพรอมในการดําเนินงาน รวมทั้งนําแหลง
เงินอื่นมาประกอบการพิจารณา และแสดงรายการลงทุนในระดับจังหวัดเพื่อความโปรงใส เปนธรรม
๖.๓ กระตุนการลงทุนดวยการเรงพิจารณาโครงการลงทุนที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งนักลงทุนยื่นขอ
อนุมัติไวแลวใหเสร็จสิ้นโดยเร็ว
๖.๔ ดูแลเกษตรกรใหมีรายไดที่เหมาะสมดวยวิธีการตาง ๆ เชน ลดตนทุนการผลิต การ
ชวยเหลือปจจัยการผลิตอยางทั่วถึง การใชกลไกตลาดดูแลราคาสินคาเกษตร
๖.๕ ลดอุปสรรคในการสงออกเพื่อใหเกิดความคลองตัว
๖.๖
ชักจูงใหนักทองเที่ยวตางชาติเขามาเที่ยวในประเทศ โดยพัฒนาแหลงทองเที่ยวเดิม และแหลง
ทองเที่ยวใหม ใหความรู เพิ่มมาตรฐานความปลอดภัย การควบคุมสินคาและบริการใหมีคุณภาพ ราคาเปนธรรม
๖.๗
ในระยะตอไป ประสานนโยบายการเงินและการคลังใหสอดคลองกันเพื่อสนับสนุนการฟน
ตัวของเศรษฐกิจ พรอมรักษาเสถียรภาพของราคาอยางเหมาะสม
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๖.๘ แกปญหาน้ําทวมในฤดูฝน และปญหาขาดแคลนน้ําในบางพื้นที่และบางฤดูกาล สวนภาวะ
ภัยแลงจะเรงสรางแหลงน้ําขนาดเล็กใหกระจายครอบคลุมทั่วพื้นที่เพาะปลูกใหมากที่สุด
๖.๙ ปฏิรูปโครงสรางราคาเชื้อเพลิงประเภทตาง ๆ ใหสอดคลองกับตนทุน และใหมีภาระภาษี
ที่เหมาะสม ใหมีการสรางโรงไฟฟาเพิ่มขึ้นดวยวิธีการที่เปดเผย โปรงใส และเปนมิตรตอสภาวะแวดลอม
๖.๑๐ ปรับปรุงวิธีการจัดเก็บภาษีใหจัดเก็บอยางครบถวน โดยปรับปรุงโครงสรางอัตราภาษี
ดานการคา และขยายรากฐานการจัดเก็บภาษีประเภทใหม เพื่อสรางความเปนธรรมมากขึ้น
๖.๑๑ บริหารจัดการหนี้ภาครัฐที่เกิดขึ้นในชวงรัฐบาลที่ผานมา โดยหาแหลงเงินระยะยาว และ
ยืดระยะเวลาชําระคืน เพื่อลดภาระของงบประมาณในอนาคต
๖.๑๒
ในระยะยาว พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
- ดานการขนสงและคมนาคมทางบก โดยเริ่มโครงการรถไฟฟาขนสงมวลชนใน กทม.
และรถไฟฟาเชื่อม กทม. กับเมืองบริวารเพิ่มเติม เพื่อลดเวลาในการเดินทาง และเพื่อตั้งฐานใหรัฐบาลตอไป
- ดานคมนาคมทางอากาศ โดยปรับปรุงทาอากาศยานสุวรรณภูมิระยะที่ ๒ ทาอากาศยาน
ดอนเมือง และทาอากาศยานสากลในภูมิภาค เพื่อรองรับปริมาณการจราจรทางอากาศไดอยางมีประสิทธิภาพ
- ดานการคมนาคมทางน้ํา โดยพัฒนาการขนสงสินคาทางลําน้ําและชายฝงทะเล เพื่อ
ลดตนทุนระบบโลจิสติกสของประเทศ
๖.๑๓ ปรับโครงสรางการบริหารจัดการในสาขาขนสงที่มีการแยกบทบาทและภารกิจของ
หนวยงานในระดับนโยบาย หนวยงานกํากับดูแล และหนวยปฏิบัติที่ชัดเจน และจัดตั้งหนวยงานกํากับดูแลระบบ
ราง สนับสนุนภาคเอกชนเขามีสวนรวมในภาคขนสงมากขึ้น รวมถึงการปรับปรุงระบบกฎหมายที่เกี่ยวของ
๖.๑๔ พัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการของรัฐวิสาหกิจใหมีประสิทธิภาพ
๖.๑๕ ดานเกษตรกรรม ดําเนินการใน ๒ เรื่องใหญ คือ การปรับโครงสรางการผลิตสินคา
เกษตรใหสอดคลองกับความตองการดวยวิธีการตาง ๆ และสนับสนุนใหสหกรณของกลุมเกษตรกรที่ผลิตสินคา
เกษตรเพิ่มบทบาทในฐานะผูซื้อพืชผล จนถึงการแปรรูปและสงออกได
๖.๑๖
ดานอุตสาหกรรม สงเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่สอดคลองกับศักยภาพพื้นฐานของ
ประเทศ อาทิ สงเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป อุตสาหกรรมที่ใชการออกแบบและสรางสรรค เปนตน
๖.๑๗ เพิ่มขีดความสามารถของผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมใหเขมแข็ง
สามารถแขงขันไดอยางมีประสิทธิภาพ
๖.๑๘ สงเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทัลและวางรากฐานของเศรษฐกิจดิจิทัลใหเริ่มขับเคลื่อนได
อยางจริงจัง ซึ่งจะทําใหทุกภาคเศรษฐกิจกาวหนาไปไดทันโลกและสามารถแขงขันในโลกสมัยใหมได
๗. การสงเสริมบทบาทและการใชโอกาสในประชาคมอาเซียน
๗.๑ เรงสงเสริมความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ การคา การลงทุน ในภูมิภาคอาเซียนและขยาย
ความรวมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบาน
๗.๒ พัฒนาศักยภาพในการแขงขันของผูประกอบการไทยทุกระดับ โดยเฉพาะกลุมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอม รวมทั้งสามารถดําเนินธุรกิจรวมกับผูประกอบการในประเทศสมาชิกอาเซียน และ
กลุมการผลิตของไทยที่จะขยายฐานการผลิตเพิ่มเติมอีกหลายชนิด
๗.๓ พัฒนาแรงงานของภาคอุตสาหกรรมทั้งแรงงานวิชาชีพ แรงงานมีทักษะ และไมมีทักษะ
โดยเรงรัดขยายผลการใชระบบคุณวุฒิวิชาชีพใหเกิดผลในทางปฏิบัติ โดยคํานึงถึงความเปนเอกภาพกับระบบ
มาตรฐาน ฝมือแรงงานและมาตรฐานวิชาชีพใน ๘ กลุม ควบคูกับการวางแผนดานการผลิตใหเพียงพอ การ
ยกระดับฝมือแรงงาน
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๗.๔ เรงพัฒนาความเชื่อมโยงดานการขนสงและระบบโลจิสติกสภายในอนุภูมิภาคและภูมิภาค
อาเซียน โดยเรงขับเคลื่อนตามแผนงานการพัฒนาความรวมมือตาง ๆ
๗.๕ ตอเชื่อมเสนทางคมนาคมขนสงและระบบโลจิสติกสจากฐานการผลิตในชุมชนสูแหลงแปร
รูปเพื่อเพิ่มมูลคาทั้งภายในประเทศและเชื่อมโยงกับเอาเซียน เพื่อยกระบบศักยภาพผูประกอบการรายยอย
๗.๖ พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยปรับปรุงโครงขายระบบถนน พัฒนาระบบ
National
Single Window (NSW) และสิ่งอํานวยความสะดวกทางการคาและการขนสงสินคาขามแดนอยางตอเนื่อง
๘. การพัฒนาและสงเสริมการใชประโยชนจากวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม
๘.๑ สนับสนุนการเพิ่มคาใชจายในการวิจัยและพัฒนาของประเทศเพื่อมุงเปาหมายใหไมต่ํา
กวา ๑ % ของรายไดประชาชาติ และมีสัดสวนรัฐตอเอกชน ๓๐ : ๗๐ ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ
๘.๒ เสริมสรางสังคมนวัตกรรม โดยสงเสริมระบบการเรียนการสอนที่เชื่อมโยงกัน การผลิต
กําลังคนในสาขาที่ขาดแคลน
๘.๓ ปฏิรูประบบการใหสิ่งจูงใจ ระเบียบ และกฎหมายที่เปนอุปสรรคตอการนํางานวิจัยไปตอ
ยอดหรือใชประโยชน ใหตรงกับความตองกการของทองถิ่น ผลักดันงานวิจัยและพัฒนาไปสูการใชประโยชนเชิง
พาณิชย โดยสงเสริมความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัย หนวยงานวิจัยของรัฐ และภาคเอกชน
๘.๔ สงเสริมใหโครงการลงทุนขนาดใหญของประเทศ เชน ดานพลังงานสะอาด ระบบราง ยาน
ยนต ไฟฟา การจัดการน้ําและขยะ ใชประโยชนจากผลการศึกษาวิจัย และพัฒนา และนวัตกรรมของไทยตาม
ความเหมาะสม
๘.๕ ปรับปรุงและจัดเตรียมใหมีโครงสรางพื้นฐานดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ดานการ
วิจัยและพัฒนา และดานนวัตกรรมซึ่งเปนโครงสรางพื้นฐานทางปญญาที่สําคัญใหมีความพรอม
๙. การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสรางสมดุลระหวางการอนุรักษ กับการใชประโยชนอยาง
ยั่งยืน
๙.๑ ในระยะเฉพาะหนา เรงปกปองและฟนฟูพื้นที่อนุรักษ ทรัพยากรปาไมและสัตวปา
๙.๒ สงเสริมการอนุรักษและใชประโยชนจากทรัพยากรชีวภาพและความหลากหลายทาง
ชีวภาพอยางยั่งยืน
๙.๓ ในระยะตอไป พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดินและแกไขการบุกรุกที่ดินของรัฐ โดยยึด
แนวพระราชดําริที่ใหประชาชนสามารถอยูรวมกับปาได
๙.๔ บริหารจัดการทรัพยากรน้ําของประเทศใหเปนเอกภาพในทุกมิติทั้งเชิงปริมาณและ
คุณภาพ จัดใหมีแผนบริหารน้ําของประเทศ และมีการบูรณาการแผนงาน/งบประมาณรวมกันของหนวยงานที่
เกี่ยวของ
๙.๕ เรงรัดการควบคุมมลพิษทั้งทางอากาศ ขยะ และน้ําเสีย ที่เกิดจากการผลิตและบริโภค
เพื่อสรางคุณภาพสิ่งแวดลอมที่ดีใหแกประชาชน สงเสริมใหเกิดกลไกการคัดแยกขยะเพื่อนํากลับมาใชใหมให
มากที่สุด
๑๐. การสงเสริมการบริหารราชการแผนดินที่มีธรรมาภิบาล และการปองกันปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบในภาครัฐ
๑๐.๑ ปรับปรุงระบบราชการในดานองคกรหรือหนวยงานภาครัฐทั้งในระดับประเทศ ภูมิภาค
และทองถิ่น จัดระบบอัตรากําลังและปรับปรุงคาตอบแทนบุคลากรภาครัฐใหเหมาะสมและเปนธรรม
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๑๐.๒
ในระยะแรก กระจายอํานาจเพื่อใหประชาชนสามารถเขาถึงบริการสาธารณะไดโดยรวดเร็วทั้ง
จะวางมาตรการทางกฎหมาย มิใหเจาหนาที่ประวิงเวลา หรือใชอํานาจโดยมิชอบ สวนในระยะเฉพาะหนาเนนการ
ปรับปรุงหนวยงานใหบริการดานการธุรกิจ การลงทุน และดานบริการสาธารณะในชีวิตประจําวันเปนสําคัญ
๑๐.๓ เสริมสรางระบบคุณธรรมในการแตงตั้งและโยกยายบุคลากรภาครัฐ วางมาตรการปองกันการ
แทรกแซงจากนักการเมือง และสงเสริมใหมีการนําระบบพิทักษคุณธรรมมาใชในการบริหารงานบุคคล
๑๐.๔ ปรับปรุงและจัดใหมีกฎหมายที่ครอบคลุมการปองกันและปราบปรามการทุจริต และ
การมีผลประโยชนทับซอนในภาครัฐทุกระดับ โดยถือวาเรื่องนี้เปนวาระสําคัญเรงดวนแหงชาติ และเปนเรื่องที่
ตองแทรกอยูในการปฏิรูปทุกดาน
๑๐.๕ ใชมาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝงคานิยม คุณธรรม จริยธรรม และจิตสํานึกในการ
รักษาศักดิ์ศรีความเปนขาราชการ และความซื่อสัตยสุจริต ควบคูกับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ
๑๐.๖ ปรับปรุงและจัดใหมีกฎหมายเพื่อปองกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ และ
การมีผลประโยชนทับซอนในภาครัฐทุกระดับ โดยถือเปนวาระเรงดวนแหงชาติ และเปนเรื่องที่ตองแทรกอยูใน
การปฏิรูปทุกดาน
๑๐.๗ สงเสริม สนับสนุนภาคีองคกรภาคเอกชนและเครือขายตาง ๆ เพื่อสอดสอง ตรวจสอบ
เจาหนาที่ของรัฐหรือตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ และวางมาตรการคุมครองพยานและผูเกี่ยวของ
๑๑. การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
๑๑.๑ ในระยะเฉพาะหนา เรงปรับปรุงประมวลกฎหมายหลักของประเทศและกฎหมายอื่นที่
ลาสมัยไมเปนธรรม ไมสอดคลองกับความตกลงระหวางประเทศ และเปนอุปสรรคตอการบริหารราชการแผนดิน
๑๑.๒ เพิ่มศักยภาพหนวยงานที่มีหนาที่ใหความเห็นทางกฎหมาย และจัดทํากฎหมายให
สามารถปฏิบัติงานไดอยางรวดเร็ว สามารถใหความชวยเหลือแกภาคเอกชนและประชาชน
๑๑.๓
ในระยะตอไป จะจัดตั้งองคกรปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมที่ปราศจากการแทรกแซงของรัฐ
๑๑.๔ นําเทคโนโลยีที่ทันสมัยและความรูทางนิติวิทยาศาสตรมาใชเพื่อเรงรัดการดําเนินคดีทุก
ขั้นตอนใหรวดเร็ว เกิดความเปนธรรม และมีระบบฐานขอมูลที่เชื่อมโยงกัน สามารถใชติดตามผลและปรับปรุง
ประสิทธิภาพของหนวยงานในกระบวนการยุติธรรมได
๑๑.๕ ปรับปรุงระบบการชวยเหลือทางกฎหมายและคาใชจายแกประชาชนที่ไมไดรับความเปน
ธรรมใหเขาถึงไดโดยงาย รวดเร็ว สงเสริมกองทุนยุติธรรมเพื่อคุมครองชวยเหลือคนจนและผูดอยโอกาส โดยเนน
ความสุจริตและความมีประสิทธิภาพ
๑๑.๖ นํามาตรการทางการเงิน ภาษี และการปองกันการฟอกเงินมาใชในการปองกันและ
ปราบปรามผูมีอิทธิพล และเจาหนาที่ของรัฐที่ทุจริตและประพฤติมิชอบ
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ยุทธศาสตรหลักของคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.)
ยุทธศาสตรหลักที่ คสช. ยึดถือเปนแนวทางในปจจุบัน มี ๙ ดาน ดังนี้

๑. ยุทธศาสตรสรางความเปนธรรมในสังคม
๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาคนสูสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิตอยางยั่งยืน
๓. ยุทธศาสตรสรางความเขมแข็งภาคการเกษตร ความมั่นคงของอาหาร และพลังงาน
๔. ยุทธศาสตรการปรับโครงสรางเศรษฐกิจสูการเติบโตอยางมีคุณภาพและยั่งยืน
๕. ยุทธศาสตรการสรางความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาค เพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม
๖. ยุทธศาสตรการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
๗. ยุทธศาสตรในการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงโครงสรางการบริหารงานของรัฐวิสาหกิจ ใหเกิดประโยชน
กับประชาชนในการใชบริการอยางแทจริง
๘. ยุทธศาสตรในการปรับปรุงระบบโทรคมนาคม เทคโนโลยีของชาติ ใหเกิดความมั่นคงและยั่งยืนใน
อนาคต ใหทัดเทียมอาเซียน และประชาคมโลก
๙. ยุทธศาสตรในการปองกันและปราบปรามการทุกจริต คอรรัปชั่นอยางยั่งยืน

คานิยมหลักของคนไทย เพื่อสรางสรรคประเทศไทยใหเขมแข็ง

๑. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ซึ่งเปนสถาบันหลักของชาติในปจจุบัน
๒. ซื่อสัตย เสียสละ อดทน มีอุดมการณในสิ่งที่ดีงามเพื่อสวนรวม
๓. กตัญู ตอพอแม ผูปกครอง ครูบาอาจารย
๔. ใฝหาความรู หมั่นศึกษา เลาเรียน ทางตรงและทางออม
๕. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
๖. มีศีลธรรม รักษาความสัตย หวังดีตอผูอื่น เผื่อแผและแบงปน
๗. เขาใจ เรียนรู การเปนประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขที่ถูกตอง
๘. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผูนอยรูจักเคารพผูใหญ
๙. มีสติ รูตัว รูคิด รูทํา รูปฏิบัติ ตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
๑๐. รูจักดํารงตนอยูโดยใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัว รูจักอดออมไวใชเมื่อยามจําเปน มีไวพอกินพอใช ถาเหลือก็แจกจาย จําหนาย และขยายกิจการ เมื่อมี
ความพรอม โดยมีภูมิคุมกันที่ดี
๑๑. มีความเขมแข็งทั้งรางกายและจิตใจ ไมยอมแพตออํานาจฝายต่ํา หรือกิเลส มีความละอาย เกรง
กลัวตอบาปตามหลักของศาสนา
๑๒. คํานึงถึงผลประโยชนของสวนรวม และตอชาติ มากกวาผลประโยชนของตนเอง
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ยุทธศาสตรประเทศ
วิสัยทัศน :

“ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแขงขัน
คนไทยอยูดีกินดี มีความเสมอภาคและเปนธรรม”
หลักการของยุทธศาสตร :
“ตอยอดรายไดจากฐานเดิม สรางรายไดจากโอกาสใหม
เพื่อความสมดุล และการพัฒนาอยางยั่งยืน”
วัตถุประสงค : ๑. รักษาฐานรายไดเดิม และสรางรายไดใหม
๒. เพิ่มประสิทธิภาพของระบบการผลิต (ตองผลิตสินคาไดเร็วกวาปจจุบัน)
๓. ลดตนทุนใหกับธุรกิจ (ดวยการลดตนทุนคาขนสงและโลจิสติกส)
เปาหมายเชิงยุทธศาสตร :
๑. การเพิ่มรายไดจากฐานเดิม
๒. การสรางรายไดจากโอกาสใหม
๓. การลดรายจาย
๔. การเพิ่มประสิทธิภาพในการแขงขัน
ยุทธศาสตร : ประกอบดวย ๔ ยุทธศาสตร ไดแก
ยุทธศาสตรที่ ๑ : การเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ เพื่อหลุดพน
จากประเทศรายไดปานกลางGrowth
(
& Competitiveness)
ยุทธศาสตรที่ ๒ : การลดความเหลื่อมล้ํา Inclusive
(
Growth)
ยุทธศาสตรที่ ๓ : การเติบโตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม (Green Growth)
ยุทธศาสตรที่ ๔ : การสรางความสมดุลและปรับระบบบริหารจัดการภาครัฐ
(Internal Process)
ยุทธศาสตรที่ ๑ : การเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ เพื่อหลุดพนจากประเทศรายไดปานกลาง
(
Growth & Competitiveness)
ประกอบดวย ๙ ประเด็นหลัก ๓๓ แนวทางการดําเนินการ
ประเด็นหลัก
๑. ดานเกษตร
๒. ดานอุตสาหกรรม

๓. การทองเที่ยวและ
บริการ

แนวทางการดําเนินการ
๑.๑ แผนที่การใชดิน (Zoning) เพื่อผลิตสินคาเกษตร
๑.๒ การพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารตั้งแตตนน้ําถึงปลายน้ํา
๒.๑ แผนที่การใชที่ดิน (Zoning) อุตสาหกรรม
๒.๒ กําหนดและสงเสริมอุตสาหกรรมในอนาคต (Bin-plastic, etc.)
๒.๓ การเพิ่มขีดความสามารถให SME และ OTOP สูสากล
๒.๔ การนําทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปญญาไทยมาเพิ่มมูลคา
๓.๑ แผนที่การจัดกลุมเมืองทองเที่ยว
๓.๒ เพิ่มขีดความสามารถทางการทองเที่ยวเขาสูรายได ๒ ลานลานบาทตอป
๓.๓ ไทยเปนศูนยกลาง Medical Tourism ของภูมิภาค
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ประเด็นหลัก
๔. โครงสรางพื้นฐาน
๕. พลังงาน
๖. การเชื่อมโยงเศรษฐกิจ
ในภูมิภาค

๗. การพัฒนาขีดความ
สามารถในการแขงขัน
๘. การวิจัยและพัฒนา

๙. การพัฒนาพื้นที่และ
เมืองเพื่อเชื่อมโยง
โอกาสจากอาเซียน

แนวทางการดําเนินการ
๔.๑ การพัฒนาระบบโลจิสติกสและโครงสรางพื้นฐาน
๔.๒ การลงทุนการใหบริการและใชประโยชน ITC
๔.๓ การลงทุนโครงสรางพื้นฐานดานการคมนาคมเชื่อมโยงในภูมิภาคอาเซียน
๕.๑ นโยบายการปรับโครงสรางการใชและราคาพลังงานที่เหมาะสม
๕.๒ การลงทุนเพื่อความมั่นคงของพลังงานและพลังงานทดแทน
๕.๓ การเชื่อมโยงแหลงพลังงานและผลิตพลังงานทางเลือกในอาเซียน
๖.๑ การเสริมสรางความสามารถในการแขงขันของสินคา บริการ และการลงทุน
เพื่อเชื่อมโยงโอกาสจากอาเซียน
๖.๒ แกไข กฎหมาย กฎระเบียบ รองรับประชาคมอาเซียน
๖.๓ ขับเคลื่อนการเชื่อมโยงนิคมอุตสาหกรรมทวาย และ Eastern seaboard
๖.๔ เสริมสรางความสัมพันธและความรวมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบาน
๗.๑ การปรับปรุงขีดความสามารถในการแขงขัน (๑๐๐ ดัชนีชี้วัด)
๗.๒ การพัฒนาการสราง Brand ประเทศไทย เปน Modern Thailand
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
๙.๑ การพัฒนาเมืองหลวง
๙.๒ การพัฒนาเมืองเกษตร
๙.๓ การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรม
๙.๔ การพัฒนาเมืองทองเที่ยว
๙.๕ การพัฒนาเมืองบริการสุขภาพ
๙.๖ กาพัฒนาเมืองชายแดนเพื่อการคาการลงทุน
๙.๗ การพัฒนาเมืองชายแดนเพื่อการคาการลงทุน
๙.๘ ปจจัยสนับสนุนการพัฒนาเมืองที่มีศักยภาพ
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ยุทธศาสตรที่ ๒: การลดความเหลื่อมล้(Inclusive
ํา
Growth) ประกอบดวย ๘ ประเด็นหลัก ๒๐ แนวทางการดําเนินการ
ประเด็นหลัก
๑๐. การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา

แนวทางการดําเนินการ
๑๐.๑ ปฏิรูปการศึกษา (ครู หลักสูตร เทคโนโลยีการดูแลเด็กกอนวัยเรียน และ
การใช ICT ในระบบการศึกษาเชน แท็บเล็ตและอินเตอรเน็ตไรสาย เปนตน)
๑๐.๒ พัฒนาภาคการศึกษารองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน
๑๑. การยกระดับ
๑๑.๑ การจัดระบบบริการ กําลังพล และงบประมาณ
คุณภาพชีวิตและ
๑๑.๒ การพัฒนาระบบคุมครองผูบริโภคพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน
มาตรฐานบริการ
๑๑.๓ สรางและพัฒนาความรวมมือระหวางไทยกับประเทศสมาชิกอาเซียน
สาธารณสุข
ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
๑๒. การจัดสวัสดิการสังคม ๑๒.๑ การพัฒนาระบบสวัสดิการ และเพิ่มศักยภาพและโอกาส ความเทาเทียม
และการดูแลผูสูงอายุ
คุณภาพชีวิต
เด็ก สตรี ผูดอยโอกาส ๑๒.๒ กองทุนสตรี
๑๓. การสรางโอกาสและ ๑๓.๑ กองทุนตั้งตัวได
รายไดแกวิสาหกิจ
๑๓.๒ กองทุนหมูบาน
ขนาดกลางและ
๑๓.๓ โครงการ SML
ขนาดยอม (SMEs)
๑๓.๔ โครงการรับจํานําสินคาเกษตร
และเศรษฐกิจชุมชน
๑๔. แรงงาน
๑๔.๑ การพัฒนาทักษะเพื่อเพิ่มคุณภาพแรงงาน ใหสอดคลองกับความตองการ
และพัฒนาทักษะผูประกอบการ
๑๔.๒ การจัดการแรงงานตางดาว
๑๔.๓ การพัฒนาระบบการคุมครองแรงงานในระบบและนอกระบบตามกฎหมาย
อยางทั่วถึงพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน
๑๕. ระบบยุติธรรม
๑๕.๑ การเขาถึงระบบยุติธรรมของประชาชน
เพื่อลดความเหลื่อมล้ํา
๑๖. การตอตานคอรรัปชั่น ๑๖.๑ การรณรงคและสรางแนวรวมในสังคม
สรางธรรมาภิบาลและ ๑๖.๒ การเสริมสรางธรรมาภิบาลรองรับประชาคมอาเซียน
ความโปรงใส
๑๗. การสรางองคความรู ๑๗.๑ ภาคประชาชน
เรื่องอาเซียน
๑๗.๒ ภาคแรงงานและผูประกอบการ
๑๗.๓ บุคลากรภาครัฐ
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ยุทธศาสตรที่ ๓ : การเติบโตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม (Green Growth)
ประกอบดวย ๕ ประเด็นหลัก ๑๑ แนวทางการดําเนินการ
ประเด็นหลัก
๑๘. การพัฒนาเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
เพื่อความยั่งยืน
๑๙. การลดการปลอยกาซ
เรือนกระจก (GHG)

แนวทางการดําเนินการ
๑๘.๑ พัฒนาตัวอยางเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ๑๐ แหง เพื่อความยั่งยืน

๑๙.๑ การประหยัดพลังงาน
๑๙.๒ การปรับปรุงกฎระเบียบ (เชน green building code)
๑๙.๓ สงเสริมการดําเนินงาน CSR เพื่อลดการปลอยกาซเรือนกระจก
๒๐. นโยบายการคลังเพื่อ ๒๐.๑ ระบบภาษีสิ่งแวดลอม
สิ่งแวดลอม
๒๐.๒ การจัดซื้อจัดจางสีเขียวในภาครัฐ
๒๑. การจัดการทรัพยากร- ๒๑.๑ การปลูกปา
ธรรมชาติและการ
๒๑.๒ การลงทุนดานการบริหารจัดการน้ํา
บริหารจัดการน้ํา
๒๑.๓ พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
อาเซียน
๒๒. การเปลี่ยนแปลง
๒๒.๑ การปองกันผลกระทบและปรับตัว (mitigation and adaptation)
สภาวะภูมิอากาศ
๒๒.๒ การปองกันและบรรเทาภัยพิบัติธรรมชาติ
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ยุทธศาสตรที่ ๔ : การสรางความสมดุลและปรับระบบบริหารจัดการภาครัฐ (Internal Process)
ประกอบดวย ๘ ประเด็นหลัก ๑๕ แนวทางการดําเนินการ
ประเด็นหลัก
๒๓. กรอบแนวทางและ
การปฏิรูปกฎหมาย

แนวทางการดําเนินการ
๒๓.๑ ปรับกรอบแนวทางระบบกฎหมายของประเทศ
๒๓.๒ เพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรและองคกรดานยุติธรรม
๒๓.๓ ปรับปรุงระเบียบ ขอกฎหมายที่เปนขอจํากัดตอการพัฒนาประเทศ
๒๔. การปรับโครงสราง
๒๔.๑ เพิ่มประสิทธิภาพองคกรภาครัฐและพัฒนารูปแบบการทํางานของภาครัฐ
ระบบราชการ
ดวยการสรางความพรอมในการบริหารการจัดการแบบบูรณาการ โดยมี
ประชาชนเปนศูนยกลาง
๒๔.๒ ปองกันและปราบปรามทุจริตคอรรัปชั่น
๒๔.๓ เพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการประชาชนดวยระบบ E - Service
๒๕. การพัฒนากําลังคน
๒๕.๑ บริหารกําลังคนใหสอดคลองกับบทบาทภารกิจที่มีในปจจุบัน และ
ภาครัฐ
เตรียมพรอมสําหรับอนาคต
๒๕.๒ พัฒนาทักษะและศักยภาพของกําลังคนภาครัฐ และเตรียมความพรอม
บุคลากร ภาครัฐสูประชาคมอาเซียน
๒๖. การปรับโครงสราง
๒๖.๑ ปรับโครงสรางภาษีทั้งระบบใหสนับสนุนการกระจายรายได และเพิ่มขีด
ภาษี
ความสามารถในการแขงขัน
๒๗. การจัดสรรงบประมาณ ๒๗.๑ พัฒนากระบวนการจัดสรรงบประมาณใหสามารถสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ตามนโยบายรัฐบาล
๒๘. การพัฒนาสินทรัพย ๒๘.๑ สํารวจสินทรัพยราชการที่ไมไดใชงาน
ราชการที่ไมไดใชงาน ๒๘.๒ บริหารจัดการสินทรัพยราชการที่ไมไดใชงานใหเกิดประโยชนสูงสุด
ใหเกิดประโยชนสูงสุด
๒๙. การแกไขปญหาความ ๒๙.๑ ประสานบูรณาการงานรักษาความสงบและสงเสริมการพัฒนาในพื้นที่ ๓
มั่นคงจังหวัดชายแดน
จังหวัดชายแดนภาคใตภายใตกรอบนโยบายความมั่นคงแหงชาติ
ภาคใต และเสริมสราง
๒๕๕๕ – ๒๕๕๙
ความมั่นคงในอาเซียน ๒๙.๒ การเสริมสรางความมั่นคงของประชาคมอาเซียน
๓๐. การปฏิรูปการเมือง
๓๐.๑ กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.)
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ยุทธศาสตรการพัฒนาพื้นที่
สรุปกรอบยุทธศาสตรการพัฒนาภาค : สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
สาระสําคัญดังนี้
๑) แนวคิดและหลักการ
ยึดแนวคิดการพัฒนาตาม “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ” ใหเกิดการพัฒนาที่สมดุลเปนธรรม และมี
ภูมิคุมกันตอผลกระทบจากกระแสการเปลี่ยนแปลงทั้งจากภายนอกและภายในประเทศ ควบคูกับแนวคิด “การ
พัฒนาแบบองครวม ” ที่ยึดคน ผลประโยชนของประชาชน ภูมิสังคม ยุทธศาสตรพระราชทาน (เขาใจ เขาถึง
และพัฒนา) ยึดหลักการมีสวนรวมของทุกภาคภาคีการพัฒนา และหลักธรรมาภิบาล เพื่อใหสังคมสมานฉันท
และอยูเย็นเปนสุขรวมกัน
๒) ยุทธศาสตรการพัฒนาภาคกลาง
๒.๑ ยุทธศาสตรการพัฒนา
(๑) พัฒนาฐานเศรษฐกิจหลักของประเทศใหมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง เพื่อรักษาเสถียรภาพ
การพัฒนาอุตสาหกรรม เกษตร การบริการ การลงทุนใหมีความมั่นคงและเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ
แขงขันของประเทศ เชน สงเสริมการพัฒนาพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม สงเสริมอุตสาหกรรมขนาดกลาง และ
ขนาดยอม พัฒนาการเกษตร ฟนฟูการบริหารจัดการแหลงทองเที่ยว พัฒนาประสิทธิภาพโลจิสติกส
(๒) พัฒนาศักยภาพคน ครอบครัว ชุมชน และสังคมใหมีคุณภาพ มีธรรมาภิบาล เพื่อพรอมรับ
การเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจโลก ควบคูกับการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนใหดีขึ้น เชน สงเสริมการเรียน
การสอนนอกระบบ การอาชีวศึกษา สงเสริมการวิจัยและพัฒนา โดยเฉพาะดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
สงเสริมบทบาทของครอบครัว ชุมชน และภาคประชาสังคมในการสรางวัฒนธรรมในการดูแลสุขภาพ
(๓) อนุรักษ ฟนฟู และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมใหมีความสมดุลตอระบบ
นิเวศ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาฐานเศรษฐกิจหลักของประเทศ โดยเรงแกไขปญหาการกัดเซาะชายฝงทะเล
ปองกันปญหาสิ่งแวดลอม ฟนฟูคุณภาพน้ําแมน้ําเจาพระยา สงเสริมการมีสวนรวมของภาคีการพัฒนา อนุรักษ
และรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
(๔) เสริมสรางศักยภาพการพัฒนาเมือง และพื้นที่ชายแดน ตามแนวเศรษฐกิจกับประเทศ
เพื่อนบาน ทั้งแนวเหนือ-ใต และแนวตะวันออก-ตะวันตก เพื่อเปนประตูการคาเชื่อมโยงประเทศเพื่อนบานและนานาชาติ
(๕) บริหารจัดการพัฒนาพื้นที่เมือง และชนบทอยางมีสวนรวม และเกื้อกูลกัน เพื่อใหมีการ
จัดระเบียบรูปแบบการพัฒนาเมืองและชุมชนไดสอดคลองกับการพัฒนาโครงสรางพื้นและความต
ฐาน
องการของชุมชน
๒.๒ ทิศทางการพัฒนากลุมจังหวัด
กลุมจังหวัดภาคกลางตอนลาง ๑ ประกอบดวย นครปฐม ราชบุรี กาญจนบุรี และ
สุพรรณบุรี ควรเนนพัฒนาการสงเสริมและสนับสนุนสินคาเกษตรอุตสาหกรรมดวยระบบการผลิตที่ปลอดภัย
ตอสิ่งแวดลอม สงเสริมการทองเที่ยวเชิงนิเวศน การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
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ยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัดภาคกลางตอนลาง ๑
(นครปฐม กาญจนบุรี ราชบุรี และสุพรรณบุรี)
(พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๐) (ฉบับทบทวน)
 วิสัยทัศนกลุมจังหวัด

“ เปนแหลงผลิตและแปรรูปสินคาเกษตรที่ไดมาตรฐาน พัฒนาการคาชายแดน
และการทองเที่ยวเชิงอนุรักษอยางสรางสรรค”

 พันธกิจ

๑. ศึกษา คนควา วิจัย เพื่อนําไปใชพัฒนาการผลิต การแปรรูป การตลาด และการทองเที่ยว
๒. พัฒนาโครงสรางพื้นฐานใหสามารถรองรับการผลิต การแปรรูป และการทองเที่ยว
๓. จัดหา และพัฒนาปจจัยการผลิตใหมีคุณภาพ และปริมาณเพียงพอตอการผลิตแปรรูป
และการทองเที่ยว
๔. ผลิต แปรรูปสินคาการเกษตร และการบริการทองเที่ยวใหมีคุณภาพและไดมาตรฐานเปนที่ยอมรับ
ทั้งภายในและตางประเทศ
๕. แสวงหาตลาดทั้งภายในและตางประเทศ ตลอดจนเสริมสรางชองทางการจัดจําหนายที่สามารถ
เขาถึงผูบริโภคไดอยางทั่วถึง และมีประสิทธิภาพ

 ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค และกลยุทธ มีรายละเอียดดังนี้
๔ ประเด็นยุทธศาสตร
๔ เปาประสงค
๑๑ กลยุทธ
๑. การสงเสริมความ
๑. ผูบริโภคทั้งภายในและตางประเทศ ๑. พัฒนากลไกในการเพิ่มผลผลิตใหได
ปลอดภัยและคุณภาพ
บริโภคสินคาที่ปลอดภัยและได
มาตรฐาน
ในการผลิต และสงออก
มาตรฐาน
๒. เสริมสรางศักยภาพดานการตลาด และ
สินคาเกษตร และ
การประชาสัมพันธสินคาการเกษตร
เกษตรอุตสาหกรรมที่ได
๓. สงเสริม สนับสนุนการนํานวัตกรรมมาใชใน
มาตรฐาน
การเพิ่มมูลคาใหกบั สินคาเกษตร
๒. การเพิ่มศักยภาพการ
ทองเที่ยวเชิงอนุรักษ
อยางสรางสรรค

๒. เพิ่มรายไดและจํานวนนักทองเที่ยว

๔. พัฒนาบุคลากรดานการทองเที่ยว
๕. พัฒนาปจจัยพื้นฐานสินคาบริการอยาง
มีคุณภาพ
๖. พัฒนาการตลาดและการประชาสัมพันธ
๗. พัฒนาศักยภาพแหลงทองเที่ยวและ
เสริมสรางความปลอดภัย
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๔ ประเด็นยุทธศาสตร
๔ เปาประสงค
๓. สงเสริมการคาผานแดน ๓. รายไดจากการคาผานแดนเพิ่มขึ้น
และพัฒนาเขต
เศรษฐกิจพิเศษชายแดน

๑๑ กลยุทธ
๘. สนับสนุนการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดน
๙. สงเสริมพัฒนาความสัมพันธระหวางประเทศ
และการคาชายแดน
๑๐. พัฒนาผูประกอบการและบุคลากรดาน
การคาชายแดน

๔. การสรางความเขมแข็ง ๔. เกษตรกรมีฐานะทางเศรษฐกิจดีขึ้น ๑๑. สรางแรงจูงใจในการปรับปรุงพัฒนาการ
ใหแกภาคการเกษตร
ผลิตที่ปลอดภัย
อยางยั่งยืน
๑๒. สงเสริม สนับสนุนในการเขาถึงแหลงทุน
และโอกาสในการเรียนรูต ามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
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ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดนครปฐม (ป พ.ศ.๒๕๕๙)
 วิสัยทัศนจังหวัดนครปฐม
“ เปนแหลงผลิตสินคาเกษตร อุตสาหกรรมที่ปลอดภัยไดมาตรฐานสากล
การทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตร วัฒนธรรม และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ”
 พันธกิจ
๑. ยกระดับการผลิตสินคาการเกษตรและอุตสาหกรรม ใหมีคุณภาพ มีความปลอดภัย ไดรับการ
รับรองมาตรฐานระดับสากล และเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
๒. พัฒนาการคาการลงทุนที่ทันตอยุคสมัย ใหสอดคลองกับความตองการของผูบริโภค ตลาดทั้งในและ
ตางประเทศ
๓. สงเสริมการทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตรและวัฒนธรรมใหมีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐานทางการ
ทองเที่ยว และพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันใหอยูในระดับตนของประเทศ
๔. พัฒนาคนใหมีคุณภาพ มีความรูคูคุณธรรม มีทักษะการดํารงชีวิตอยางเหมาะสม การสรางสังคมที่
เขมแข็ง ตลอดจนการสรางกระบวนการมีสวนรวมในการพัฒนาประเทศทุกระดับ
๕. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติใหคืนความอุดมสมบูรณ การดูแลรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม
ใหอยูในเกณฑมาตรฐาน สนับสนุนการมีสวนรวมของชุมชน และสรางภูมิคุมกันรองรับผลกระทบ
จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติ
๓ ประเด็นยุทธศาสตร
๑. การพัฒนาคุณภาพ การ
เสริมสรางความปลอดภัยและ
ยกระดับมาตรฐานในการผลิต
การตลาด และการสงออก
สินคาเกษตรและอุตสาหกรรม

๒. การเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแขงขันดานการ
ทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตร
และวัฒนธรรมใหอยูในระดับ
ตนของประเทศ

๔ เปาประสงค
๑. เศรษฐกิจของจังหวัดมีการเติบโต
อยางตอเนื่องและมั่นคง ประชาชนมี
รายไดเพียงพอตอการดํารงชีพ และ
พนจากขีดความยากจน

๑๒ กลยุทธ
๑. สงเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อเพิ่ม
คุณภาพและปริมาณการผลิต
๒. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การแปรรูปเพื่อเพิ่ม
มูลคาและพัฒนาปจจัยพื้นฐานเพื่อลดตนทุนการผลิต
๓. พัฒนาระบบการผลิตและเพิ่มประสิทธิภาพ
การตรวจรับรองมาตรฐาน
๔. สงเสริมการคา การลงทุน และเพิ่มชองทางการ
จัดจําหนายที่มีประสิทธิภาพ
๒. เพิ่มจํานวนรายไดจากการทอเทีง ่ยว ๕. พัฒนาปจจัยพื้นฐานดานการทองเที่ยว/
ทรัพยากร
๖. พัฒนาผลิตภัณฑดานการทองเที่ยว
๗. พัฒนาระบบการบริหารจัดการและศักยภาพ
บุคคลากรทางการทองเที่ยว
๘. พัฒนาดานการตลาดและประชาสัมพันธ
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๓ ประเด็นยุทธศาสตร
๓. การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชน การเสริมสราง
ความมั่นคงและสังคมคุณภาพ
อยางยั่งยืน

๔ เปาประสงค
๓. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีภูมิ
ปญญา มีภูมิคุมกัน สังคมมีความ
เขมแข็ง และมีศักยภาพพรอมรับการ
เปลี่ยนแปลง
๔. ทรัพยากรธรรมชาติไดรับการดูแล
รักษาใหเกิดความสมดุล และ
คุณภาพสิ่งแวดลอมอยูในเกณฑ
มาตรฐานที่กําหนด

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

“ คน ชุมชน มีภูมิคุมกัน และพื้นที่มีความพรอมเผชิญปญหา
และภัยคุกคามความมั่นคง รวมทั้งสามารถพัฒนารวมกับประเทศรอบบานอยางยั่งยืน ”

ประเด็นยุทธศาสตรเพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ ประกอบดวย
๑. ยุทธศาสตรผนึกกําลังเพื่อเสริมสรางศักยภาพและภูมิคุมกันของคน ชุมชน และพื้นที่เปาหมายอยางยั่งยืน
๑) เสริมสรางใหคนและชุมชนมีจิตสํานึกดานความมั่นคงและมีศักยภาพ ตลอดจนภูมิคุมกัน
อยางยั่งยืน โดยสนับสนุน สงเสริม และเสริมสรางการพัฒนาคน ชุมชน หมูบาน บนพื้นฐานของการมีสวนรวม
ใหกับผูนําชุมชน และหมูบาน ผูนํากลุม/องคกรชุมชน สภาองคกรชุมชน และองคกรภาคประชาสังคม รวมทั้ง
ผูนําขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อสรางผูนําชุมชนดานความมั่นคง
๒) สงเสริมและสนับสนุนกระบวนการมีสวนรวมของประชาชนที่ใหความสําคัญกับการปองกัน
และการแกไขปญหาความมั่นคงใหสอดคลองกับความตองการของคนและชุมชนในพื้นที่
๓) การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานใหเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ สรางอาชีพ และรายไดบน
พื้นฐานปรัชญาบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๔) สงเสริมและสนับสนุนใหหนวยงานในจังหวัดมีความรวมมือกับหนวยงานภาคเอกชน และ
เครือขายประชาสังคมในจังหวัด องคกรปกครองสวนทองถิ่น องคกรพัฒนาเอกชน และเครือขายองคกรชุมชน
รวมดําเนินโครงการที่เกี่ยวของกับการพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงของจังหวัด/กลุมจังหวัด
๒. ยุทธศาสตรการจัดระบบปองกันเพื่อจัดระเบียบพื้นที่ชายแดน ดําเนินการจัดทําแผน ระเบียบชุมชน
เสริมสรางความเขมแข็ง และพัฒนาระบบตาง ๆ ในพื้นที่จังหวัดชายแดน และชายฝงทะเล
๓. ยุทธศาสตรเสริมสรางความมั่นคงในมิติวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น และการจัดการโดยสันติวิธี
๑) สนับสนุน/สงเสริม การจัดเวทีประชาคมในระดับตางๆ ตามความพรอมของแตละพื้นที่ เพื่อ
นําวัฒนธรรมและภูมิปญญาชุมชน/ทองถิ่น มาเปนแนวทางในการดําเนินงาน
๒) สนับสนุนหนวยงานของรัฐ ใหนําวัฒนธรรมและภูมิปญญาชุมชน/ทองถิ่น มาประยุกตใชใน
การปองกันและแกไขปญหาความมั่นคง และ/เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ โดยจัดเปน
โครงการนํารองตามความพรอมของชุมชน หมูบาน ตําบล อําเภอ และจังหวัด
๓) สงเสริมกระบวนการเรียนรูและปลูกฝงแนวทางการจัดการความขัดแยงโดยแนวทางสันติวิธี
เพื่อใหมีความรู ความเขาใจ ที่จะลดระดับความรุนแรงเมื่อเผชิญกับสถานการณ และปญหาความมั่นคงรูปแบบตาง ๆ
๔) สงเสริมเวทีและประชาคมการเรียนรูการจัดการความขัดแยงโดยสันติวิธี และกระบวนการ
ยุติธรรมชุมชน เพื่อใหเขาใจ และมีทักษะการจัดการความขัดแยงในระดับชุมชน ตลอดจนสงเสริมการพัฒนา
บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในกระบวนการจัดการความขัดแยง เพื่อสนับสนุนหนวยงานของรัฐในกระบวนการ
เจรจาไกลเกลี่ยขอพิพาทที่เกิดขึ้น
๕) สงเสริม/สนับสนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหมีบทบาทเปนศูนยประสานความรวมมือ
ของชุมชนในการจัดการความขัดแยงภายใตกระบวนการมีสวนรวมของชุมชน ทั้งกระบวนการยุติธรรมทางเลือก
และกระบวนการยุติธรรมสมานฉันท (Restorative Justice) ซึ่งเปนกระบวนการที่กลุมผูมีสวนไดเสีย มารวมมือ
แผนยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลสวนตําบลมหาสวัสดิ์ พ.ศ.๒๕๕
8-๒๕๖2 เปลี่ยนแปลง(ฉบับที่ ๒)
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กันเพื่อแกไขปญหาที่เกิดขึ้น รวมทั้งสนับสนุนการมีคณะกรรมการไตรภาคีระหวางหนวยงานภาครัฐ ผูที่ประสบ
ความเดือดรอน และ ผูแทนภาควิชาการและสื่อสารมวลชน เพื่อหาขอยุติความขัดแยงของคนในสังคม
๖) สงเสริมใหองคกรนอกภาครัฐเปนหนวยเจาภาพสรางกลไกการเจรจาหาขอยุติและทางออก
ในการแกไขขอขัดแยง รวมถึงความแตกแยกในสังคม ที่อาจจะนําไปสูความรุนแรงและเกิดผลกระทบตอความ
สงบเรียบรอยของสังคม
๗) ศึกษา วิจัย และพัฒนาองคความรูในการจัดการความขัดแยงของชุมชนและทองถิ่น โดยให
ชุมชนเปนพลังหลักในการดําเนินการและสนับสนุนการเผยแพรแนวทางการจัดการความขัดแยงโดยสันติวิธีของ
ภาคประชาชน เพื่อใหเกิดการเรียนรูของทุกภาคสวน
๘) สงเสริมการดํารงรักษาวัฒนธรรมของทองถิ่น รวมทั้งสงเสริมการศึกษาประวัติศาสตร
โบราณคดี และภูมิปญญาทองถิ่น เพื่อใหคนในทองถิ่นมีความภูมิใจในประวัติศาสตรของทองถิ่น ในฐานะที่เปน
สวนหนึ่งของประวัติศาสตรชาติไทย
๔. ยุทธศาสตรพัฒนาฐานขอมูลและองคความรูดานความมั่นคง
๑) สนับสนุนการพัฒนาขอมูลและระบบฐานขอมูลตั้งแตระดับกระทรวง กรม ภาค จังหวัด
รวมทั้งเชื่อมโยงเครือขายขอมูลในทุกระดับ โดยใชประโยชนจากระบบเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศและภาพถาย
ดาวเทียม รวมทั้งใหความสําคัญกับขอมูลสภาพพื้นที่ ขอมูลความตองการของชุมชนที่มีผลกระทบตอความ
เชื่อมั่นของประชาชน เพื่อนํามาพิจารณาจัดทําและสนับสนุนแผนงาน/โครงการ ที่สอดคลองกับสถานการณ/
ความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ และตอบสนองความตองการของชุมชน
๒) พัฒนาและจัดทําขอมูลและระบบฐานขอมูลดานการขาว การบูรณาการดานการขาวใน
ทุกระดับของศูนยประสานขาวกรองแหงชาติ เพื่อแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร และสามารถเชื่อมโยงขอมูลที่นําไป
สูการแจงเตือน และสั่งการแกไขปญหาไดทันเหตุการณ โดยอาจจัดใหมีศูนยแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร รวมทั้ง
สงเสริมการขาวภาคประชาชน
๓) สงเสริมโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรูอยางตอเนื่องและเหมาะสมกับระดับวัย โดยให
เนนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานของเด็กและเยาวชนในพื้นที่ ใหมีจิตสํานึกดานความมั่นคง โดยคํานึงถึง
ความสอดคลองกับวิถีชีวิตของชุมชน รวมทั้งเสริมสรางองคความรูดานความมั่นคงใหกับผูบริหาร เจาหนาที่รัฐ
และองคกรที่เกี่ยวของ อาทิ เจาหนาที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น อาสาสมัคร กลุมมวลชน เปนตน
๔) พัฒนา/สงเสริมการศึกษา และสนับสนุนการนําผลงานศึกษา/งานวิจัยที่เกี่ยวของ
มาประยุกตใชใหเกิดประโยชนกับการดําเนินงานการพัฒนาเพื่อเสริมสรางความมั่นคงของชาติในทุกระดับ
๕) สงเสริมใหหนวยงานรัฐ หนวยงานทางวิชาการ สถาบันการศึกษา หรือศูนยวิชาการ
ดานความมั่นคง เปนองคกรกลางในการศึกษาวิจัยและพัฒนาองคความรูดานความมั่นคง รวมทั้งการถายทอด
วิชาการและองคความรูสูสาธารณชน หนวยงานภาครัฐดานความมั่นคง และหนวยงานที่มีภารกิจสนับสนุน
การเสริมสรางความมั่นคงของชาติ
๖) สนับสนุนการรวมกลุมและสรางเครือขายความมั่นคง รวมทั้งสรางชองทาง การถายทอด
องคความรูดานความมั่นคงสูเวทีชุมชนผานสถาบันการศึกษา, องคกรทางศาสนา สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพ
ของศูนยการเรียนรู/หองสมุดชุมชน การใชประโยชนจากเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนเสริมสรางการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางหนวยงานของรัฐ และพัฒนาเครือขายดําเนินงานรวมกันอยางมีประสิทธิภาพ
๗) สงเสริม/สนับสนุนบทบาทองคกรปกครองสวนทองถิ่น องคกรพัฒนาเอกชน เพื่อพัฒนา
ชุมชนและทองถิ่นในการพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ โดยกําหนดแนวทางสงเสริมใหองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น มีความรู ความเขาใจการพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ
แผนยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลสวนตําบลมหาสวัสดิ์ พ.ศ.๒๕๕
8-๒๕๖2 เปลี่ยนแปลง(ฉบับที่ ๒)
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๕. ยุทธศาสตรเสริมสรางความรวมมือดานความมั่นคงกับประเทศเพื่อนบาน สนับสนุนการดําเนินงานของ
ชุมชน และทองถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดน และจังหวัดชายฝงทะเล
๖. ยุทธศาสตรบริหารจัดการที่มีเอกภาพและประสิทธิภาพ ดําเนินงานภายใตกลไกการบริหารจัดการตาม
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ พ.ศ.๒๕๕๗ และ/หรือใหเปนไป
ตามที่คณะกรรมการนโยบายและอํานวยการพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงของชาติมอบหมาย เพื่อขับเคลื่อน
ยุทธศาสตรการพัฒนาเพื่อความมั่นคงของชาติ

แผนยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลสวนตําบลมหาสวัสดิ์ พ.ศ.๒๕๕
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แนวทางดําเนินการเตรียมความพรอมเพื่อเขาสูประชาคมอาเซียน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
๑. กลุม อปท. ที่ตองสงเสริมดานโครงสรางพื้นฐานและระบบคมนาคม
ผลกระทบ
แนวทางการดําเนินงานอยางเปนรูปธรรม
เสนทางคมนาคมไมครอบคลุมและ
-สนับสนุนงบประมาณกอสรางและปรับปรุงระบบคมนาคม
ทรุดโทรม
ใหไดมาตรฐาน โดยใหสอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด
-ให อบจ. เปนเจาภาพหลักในการพัฒนาแบบองครวม
โดยดําเนินการพัฒนาเสนทางคมนาคมใน อปท. ที่ขาดแคลน
งบประมาณ
สถานีใหบริการดานพลังงานไมเพียงพอ -สนับสนุนใหมีการใชพลังงานทางเลือก
และปดบริการเร็ว
พื้นที่ดานชายแดนมีความคับแคบ
-ประสานหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อจัดใหมีศูนยบริการเบ็ดเสร็จ ณ
ไมสามารถรองรับการเจรจาในชั่วโมง
จุดเดียว (One Stop Service), การตรวจปลอยจุดเดียว (Single
เรงดวน
Service Inspection) และดานศุลกากรแบบ Single window
๒. กลุม อปท. ที่ตองสงเสริมดานการคาและการลงทุน
ผลกระทบ
แนวทางการดําเนินงานอยางเปนรูปธรรม
อุปสรรคในการเขาถึงแหลงเงินทุน
-สนับสนุนใหสถาบันการเงินผอนปรนการปลอยสินเชื่อ
ในภาคอุตสาหกรรม SMEs ที่มีศักยภาพในการขยายและปรับปรุง
เทคโนโลยีใหมในอัตราดอกเบี้ยต่ํา
-สนับสนุนแหลงเงินทุนสําหรับเกษตรกร
ผูประกอบการขาดความรูความเขาใจ
-ประสานหนวยงานที่เกี่ยวของในการสรางความรูความเขาใจดาน
เรื่องกฎระเบียบพิธีศุลกากรสงผลใหมี การคาการลงทุนและเรื่องกฎระเบียบพิธีศุลกากร
การลักลอบทําการคาตามแนวชายแดน
ไมมีจุดกระจายสินคาและศูนยบริการ
-สงเสริมการดําเนินการกอสรางศูนยกระจายและสงสินคาและ
แบบเบ็ดเสร็จ
บริการเบ็ดเสร็จโดยให อปท. อํานวยความสะดวกในเรื่องขอมูล
ขอเสนอแนะ และประสานใหเอกชนดําเนินการ
-จัดทําผังเมืองรวมเพื่อเปนทิศทางในการพัฒนาพื้นที่การคาและ
การลงทุน
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ผลกระทบ
สินคาและการบริการที่แตละประเทศมี
ลักษณะคลายกัน

แนวทางการดําเนินงานอยางเปนรูปธรรม
-สงเสริมและพัฒนาดานการรวมกลุมผูประกอบการในลักษณะของ
การรวมกลุมเครือขายอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม เพื่อให
ผูประกอบการมีความเขมแข็งและสามารถเพิ่มอํานาจตอรองกับ
ผูคารายใหญได
ประสิทธิภาพในการจัดเก็บและเผยแพร -เรงรัดใหมีการจัดทําระบบโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียน
ขอมูล
ทรัพยสินเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีใหครอบคลุม
ทุก อปท. เชน ภาษีโรงเรือน ภาษีปาย เปนตน
-อํานวยความสะดวกในเรื่องการจดทะเบียนการคา (อบจ.)
๓. กลุม อปท. ที่ตองสงเสริมดานการทองเที่ยว
ผลกระทบ
แนวทางการดําเนินงานอยางเปนรูปธรรม
ขาดระบบบริหารจัดการและบูรณาการ -พัฒนาการบริหารจัดการแหลงทองเที่ยวใหเปนระบบและ
แหลงทองเที่ยว/การพัฒนาบุคลากร
มีคุณภาพ ไดแก การพัฒนาการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ , การสราง
ดานการทองเที่ยว/การบํารุงรักษาและ เสนทางเครือขายทองเที่ยว/ กิจกรรมทองเที่ยวรวมกันระหวาง
ฟนฟูแหลงทองเที่ยว
อปท. ที่มีแหลงทองเที่ยว/ กิจกรรมทองเที่ยวเชื่อมโยงกันในจังหวัด
และจังหวัดที่อยูติดกัน, การจัดการความรูดานการทองเที่ยว,
การบริหารจัดการทรัพยากรการทองเที่ยวใหมีความยั่งยืนและเกิด
มูลคาเพิ่ม เปนตน
-พัฒนาบุคลากรดานการทองเที่ยวทุกภาคสวนใหมีความรูความ
เขาใจ ในดานการใหบริการและดานภาษาเพื่อเปนการสราง
มาตรฐานและความประทับใจแกนักทองเที่ยว
-ประสานทุกภาคสวนใหบํารุงรักษา ฟนฟู และพัฒนาแหลง
ทองเที่ยว โดยนําการจัดการความรูมาใชในการดําเนินงาน
-จัดเก็บภาษีจากการทองเที่ยว
การประชาสัมพันธไมตอเนื่อง/สิ่ง
-เพิ่มชองทางในการประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยวและกิจกรรมการ
อํานวยความสะดวก เชน ปายชี้ทาง
ทองเที่ยวในรูปแบบตางๆ ไดแกเว็บไซต ,สื่อวิทยุ และโทรทัศน
และศูนยบริการนักทองเที่ยวยังไมได
-จัดทําปายชี้ทาง/ แผนที่ทองเที่ยวสองภาษา
มาตรฐาน
-จัดตั้งศูนยบริการนักทองเที่ยวที่ไดมาตรฐานและมีเจาหนาที่มี
ความรูดานภาษาตางประเทศใหบริการ
-ประชาสัมพันธใหนักทองเที่ยวทราบถึงระเบียบและกฎจราจรของ
ประเทศไทย และกําชับใหเจาหนาที่ที่มีสวนเกี่ยวของเขมงวดกวดขัน
เพื่อความปลอดภัยของนักทองเที่ยว
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๔. กลุม อปท. ที่ตองสงเสริมดานการศึกษา
ผลกระทบ
แนวทางการดําเนินงานอยางเปนรูปธรรม
เจาหนาที่และประชาชนสวนใหญ
-สนับสนุนใหสถาบันทางการศึกษาเรงรัดพัฒนาเยาวชนใหสามารถ
ไมสามารถใชภาษาอังกฤษและภาษา
ใชภาษาอังกฤษในการสื่อสารและสอดคลองกับความตองการของ
ประเทศเพื่อนบานในการสื่อสารได
ทองถิ่นและตลาดแรงงาน
อยางมีประสิทธิภาพ
-จัดสรรงบประมาณในการจางครูสอนภาษาอังกฤษและภาษา
ประเทศเพื่อนบาน/ครูชาวตางชาติใหเพียงพอกับความตองการ
ของโรงเรียน
-ปรับปรุงหลักสูตรการสอนภาษาตางประเทศโดยเนนที่การฟง
และพูดเพื่อติดตอสื่อสารกับชาวตางชาติ
การสืบคนขอมูลของหนวยงานใน
-สรางชองทางการติดตอสื่อสารที่เปนภาษาสากลและมีการ
ประเทศมีอยูอยางจํากัดเนื่องจากการ
ปรับเปลี่ยนขอมูลใหมีความทันสมัยอยูเสมอ
จัดทําขอมูลไมเปนระบบและมีความลา
หลัง
การเรียนการสอนของไทยไมสอดคลอง -ปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาใหสอดคลองกับประเทศสมาชิก
กับประเทศสมาชิกอาเซียน
เพื่ออํานวยความสะดวกในการศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนนักเรียน
และการศึกษาตอ
-สงเสริมการแลกเปลี่ยนนักเรียนทุนกับประเทศเพื่อนบาน
๕. กลุม อปท. ที่ตองสงเสริมดานสาธารณสุข
ผลกระทบ
แนวทางการดําเนินงานอยางเปนรูปธรรม
ปญหาโรคติดตอ โรคระบาด และ
-สงเสริมดานสาธารณสุขขั้นมูลฐานทั้ง ๑๔ ดาน ไดแก
สุขอนามัย
๑) การสุขศึกษา (Health Education)
๒) โภชนาการ (Nutrition)
๓) การจัดหาน้ําสะอาดและการสุขาภิบาล (Water Supply and
Sanitation)
๔) การเฝาระวังโรคประจําถิ่น (Surveillance for Local Disease
Control)
๕) การสรางภูมิคุมกันโรค (Immunization)
๖) การอนามัยแมและเด็กและการวางแผนครอบครัว (Maternal
Child Health and Family Planning)
๗) การรักษาพยาบาลขั้นพื้นฐาน (Simple Treatment)
๘) การจัดหายาที่จําเปน (Essential Drugs)
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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)
-วางแผนรองรับการเขามาของแรงงานและนักทองเที่ยวโดยการ
จัดตั้งหนวยงานเพื่อรองรับการตรวจโรค ปองกันโรค และรักษาโรค
-กําหนดมาตรการตรวจเยี่ยมแหลงเสื่อมโทรมที่มีความเสี่ยงดาน
สุขภาพและยาเสพติดอยางจริงจัง
-พัฒนาขีดความสามารถของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน
ซึ่งอยูในความดูแลของกระทรวงสาธารณสุขใหเปนกําลังสําคัญของ
อปท.

๖. กลุม อปท. ที่ตองสงเสริมดานสิ่งแวดลอม
ผลกระทบ
แนวทางการดําเนินงานอยางเปนรูปธรรม
ปญหาขยะ แหลงน้ําเนาเสีย มลพิษทาง -จัดระบบการจัดเก็บขยะมูลฝอยและให อบจ. เปนแมขายใน
อากาศ การรุกรานที่ดินทํากิน และการ การสราง โรงกําจัดขยะรวม และการแยกขยะ
ทําลายทรัพยากรปาไม
-วางระบบกําจัดน้ําเสียรวมในเขต อปท.
-ออกขอบัญญัติและเทศบัญญัติดานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม รวมถึงการดูแลรักษาทรัพยากรตนน้ํา และบังคับใช
กฎหมายอยางเขมงวด
-จัดการที่ดินทํากินและแบงเขตพื้นที่ปาอุทยานและปาสงวนใหมี
ความชัดเจน
-สงเสริมการศึกษาและการมีสวนรวมของประชาชนในเรื่องการ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของทองถิ่น เชน
การจัดตั้งอาสาสมัครรักษาปาและอาสาสมัครจัดการขยะชุมชน
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๗. กลุม อปท. ที่ตองสงเสริมดานอัตลักษณ
ผลกระทบ
แนวทางการดําเนินงานอยางเปนรูปธรรม
การสงเสริมอัตลักษณของตนเอง
-สงเสริมใหสถาบันการศึกษาเปนหนวยงานหลักในการถายทอด
และการเรียนรูอัตลักษณของประเทศ
อัตลักษณของชุมชน อัตลักษณอาเซียน และเผยแพรวัฒนธรรม
เพื่อนบาน “รูเขา รูเรา”
จารีตประเพณีของประเทศเพื่อนบาน
-ปลูกฝงอัตลักษณที่สําคัญใหแกเด็กและเยาวชน เชน ภาษาพูด
ภาษาเขียน ภาษาทองถิ่น การแตงกาย การละเลนพื้นบาน
อาหาร และขนมไทย
-สงเสริมการศึกษาและคนควาถึงแหลงที่มาของวัฒนธรรมทองถิ่น
เพื่อเชื่อมโยงใหรูสึกผูกพันเปนหนึ่งเดียวกัน
-สงเสริมการรวมกลุมของประชาชนที่มีวิถีชีวิตที่แสดงถึงอัตลักษณ
วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีทองถิ่น
-จัดทําเอกสารเพื่อเผยแพรประวัติศาสตรและอัตลักษณของทองถิ่น
-จัดทําพิพิธภัณฑพื้นบานหรือหอจดหมายเหตุ หอสมุดทองถิ่น
เพื่อแพรอัตลักษณความเปนไทย
-สงเสริมการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหวางไทยและประเทศสมาชิก
อาเซียน เชน การจัดการแขงขันกีฬาพื้นบาน
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ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครปฐม
วิสัยทัศน

“ นครปฐมเมืองนาอยู ชุมชนเขมแข็ง แหลงผลิตอาหารปลอดภัย
มีแหลงทองเที่ยวและสิ่งแวดลอมดี เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนสูประชาคมอาเซียน ”

พันธกิจ

๑. ยกระดับคุณภาพชีวิตความเปนอยู และสรางรายไดใหแกประชาชน
๒. ปรับปรุงและพัฒนาระบบโครงขายคมนาคมทั้งทางบก ทางน้ํา ดานสาธารณูปโภค / สาธารณูปการ
และโครงสรางพื้นฐาน
๓. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
๔. พัฒนากระบวนการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี และการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาทองถิ่น
๕. สงเสริมการทองเที่ยวเพื่อพัฒนาทองถิ่น

เปาหมาย
๑. การพัฒนาดานการศึกษามีประสิทธิภาพ ไดมาตรฐาน ประชาชนมีศักยภาพในการเรียนรู เพื่อ
ประโยชนตอการพัฒนาทองถิ่น
๒. การทํานุบํารุงรักษาศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น
๓. เศรษฐกิจชุมชมมีความเขมแข็ง มีศักยภาพในการพัฒนาอาชีพ ประชาชนมีรายไดเพิ่มขึ้น รวมทั้งการ
สงเสริมการผลิตผลผลิตทางการเกษตรปลอดภัยจากสารพิษเพื่อการบริโภค
๔. การจัดการดานสาธารณสุข กีฬา นันทนาการ สวัสดิการสังคม / การสังคมสงเคราะห
มี
ประสิทธิภาพ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
๕. การเชื่อมโยงระบบคมนาคมขนสงมีประสิทธิภาพ ไดมาตรฐาน และเพียงพอตอความตองการของ
ประชาชน สามารถรองรับการขยายตัวของเมืองในอนาคตและเศรษฐกิจของชุมชน
๖. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดรับการดูแลรักษาใหเกิดความสมดุลอยางมีคุณภาพ ประชาชน
มีสวนรวมในการอนุรักษ ฟนฟู ใหเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน
๗. แหลงทองเที่ยวทางวัฒนธรรม แหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศ / เชิงสุขภาพ มีศักยภาพ และสรางรายได
ใหแกทองถิ่น
๘. ระบบการบริหารจัดการและการปฏิบัติงานของทองถิ่นมีประสิทธิภาพ สงเสริมกระบวนการมีสวน
รวมและความรวมมือของทุกภาคสวนในการพัฒนาทองถิ่น
๙. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุมีประสิทธิภาพ
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ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ประกอบดวย ๖ ดาน ดังนี้

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
แนวทางการพัฒนาที่ 1 พัฒนาการศึกษาและสงเสริมระบบการศึกษาอยางยั่งยืน
- พัฒนาระบบการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพและสงเสริม
การศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย และ
สงเสริมความเสมอภาคในการศึกษา
- สรางศักยภาพทางการศึกษา สงเสริม และพัฒนาทักษะ เพื่อ
เตรียมความพรอมรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน
แนวทางการพัฒนาที่ ๒ สงเสริมการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
และงานรัฐพิธี
แนวทางการพัฒนาที่ ๓ สงเสริม สนับสนุน แหลงการเรียนรู ชองทางการรับรูขาวสาร
แนวทางการพัฒนาที่ ๔
สงเสริม สนับสนุนการเผยแพร และการปฏิบัติดานคุณธรรมทางศาสนา
จริยธรรม ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น
แนวทางการพัฒนาที่ ๕ อนุรักษศิลปวัฒนธรรม โบราณสถาน โบราณวัตถุ พิพิธภัณฑทองถิ่น
และศาสนสถาน
แนวทางการพัฒนาที่ ๖ สงเสริม สนับสนุน การเฝาระวังทางวัฒนธรรมในครอบครัว
สถานศึกษา และชุมชน
ยุทธศาสตรที่ ๒ การพัฒนาดานเศรษฐกิจ
แนวทางการพัฒนาที่ 1 พัฒนา สงเสริม และฝกอบรมอาชีพใหประชาชน
- สรางทักษะ พัฒนาฝมือกลุมอาชีพ พรอมรองรับการเขาสู
ประชาคมอาเซียน
- สรางเครือขายในการพัฒนาอาชีพควบคูภูมิปญญาทองถิ่น
แนวทางการพัฒนาที่ ๒ สงเสริมและสนับสนุนการผลิต / ผลผลิตทางการเกษตรปลอดภัย
จากสารพิษ ผลิตภัณฑชุมชน และอุตสาหกรรม SME
แนวทางการพัฒนาที่ ๓ สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางพระราชดําริ
เศรษฐกิจพอเพียง
แนวทางการพัฒนาที่ ๔ สงเสริมการพัฒนาพลังงานทดแทน และการประหยัดพลังงาน
ยุทธศาสตรที่ ๓ การพัฒนาดานสังคม
แนวทางการพัฒนาที่ 1 สงเสริม สนับสนุนกีฬาและนันทนาการ
แนวทางการพัฒนาที่ ๒ สงเสริม สนับสนุนกิจการสาธารณสุข
แนวทางการพัฒนาที่ ๓ แกไข ปองกัน และตอตานยาเสพติด
แนวทางการพัฒนาที่ ๔ สงเสริม สนับสนุนการพัฒนาสังคม และงานสวัสดิการสังคม
แนวทางการพัฒนาที่ ๕ การปองกันและรักษาความสงบเรียบรอยในบานเมือง และความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
แนวทางการพัฒนาที่ ๖ สงเสริม สนับสนุนการดําเนินงานบรรเทาสาธารณภัย จัดหาวัสดุ
ครุภัณฑ และอุปกรณในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
แนวทางการพัฒนาที่ ๗ เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัวและชุมชน
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แนวทางการพัฒนาที่ ๘ การเสริมสรางความสมานฉันทในสังคม
ยุทธศาสตรที่ ๔ การพัฒนาดานสิ่งแวดลอมและการทองเที่ยว
แนวทางการพัฒนาที่ 1 พัฒนา สงเสริม สนับสนุนการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดลอม และมลภาวะ
แนวทางการพัฒนาที่ ๒ บํารุงรักษาแมน้ําลําคลอง แหลงน้ําตาง ๆ และการปองกันน้ําทวม
และน้ําเสีย
แนวทางการพัฒนาที่ ๓ การดูแลรักษา และพัฒนาที่สาธารณะ
แนวทางการพัฒนาที่ ๔ พัฒนาและสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศ และเชิง
สุขภาพ
แนวทางการพัฒนาที่ ๕ พัฒนา สงเสริม พื้นที่ที่มีศักยภาพดานการทองเที่ยวใหเปนแหลง
ทองเที่ยวใหม
แนวทางการพัฒนาที่ ๖ การเตรียมความพรอมในการรองรับภัยพิบัติทางธรรมชาติ
ยุทธศาสตรที่ ๕ การพัฒนาดานการบริหารจัดการที่ดี
แนวทางการพัฒนาที่ 1 พัฒนาการบริหารจัดการที่ดีในองคกร สงเสริมการมีสวนรวมของ
ประชาชนในการพัฒนาทองถิ่น และสงเสริมการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย
แนวทางการพัฒนาที่ ๒ สงเสริมธรรมาภิบาล การปองกันและปราบปรามการทุจริต และ
ประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการ
แนวทางการพัฒนาที่ ๓ สงเสริมสวัสดิการแกผูบริหาร และผูชวยเหลือ อปท. สมาชิกสภา
อปท. ขาราชการ ลูกจาง พนักงาน
แนวทางการพัฒนาที่ ๔ ปรับปรุง พัฒนาขีดสมรรถนะและวัฒนธรรมการทํางานของบุคลากร
- สรางประสิทธิภาพการจัดการความรูและพัฒนาหนวยงานใหเปน
องคกรแหงการเรียนรู พรอมรับการเขาสูประชาคมอาเซียน
แนวทางการพัฒนาที่ ๕ สนับสนุนการปฏิบัติงาน ปรับปรุง และพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ เครื่องมือเครื่องใช และอาคารสถานที่
แนวทางการพัฒนาที่ ๖ สงเสริมความรูความเขาใจเกี่ยวกับกิจการทองถิ่น
แนวทางการพัฒนาที่ ๗ ปรับปรุง พัฒนารายได และจัดการสินทรัพยราชการที่ไมไดใชงานให
เกิดประโยชนสูงสุด
แนวทางการพัฒนาที่ ๘ เพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบภายใน
แนวทางการพัฒนาที่ ๙ สนับสนุน สงเสริมการดําเนินงานพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงของ
ชาติ กระบวนการยุติธรรมชุมชน และการจัดการความขัดแยงโดย
สันติวิธี
ยุทธศาสตรที่ ๖ การพัฒนาดานการบริการสาธารณะ
แนวทางการพัฒนาที่ 1 กอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษาถนน สะพาน ทางเทา เสนทาง
จักรยาน ทอระบายน้ํา ทาเทียบเรือ ระบบการจัดการขยะ ระบบ
บําบัดน้ําเสีย และซอมแซมปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่ไดรับ
ความเสียหายจากสาธารณภัย
แผนยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลสวนตําบลมหาสวัสดิ์ พ.ศ.๒๕๕
8-๒๕๖2 เปลี่ยนแปลง(ฉบับที่ ๒)

หนา | ๖๕
แนวทางการพัฒนาที่ ๒ พัฒนาระบบจราจร และการคมนาคมขนสง
แนวทางการพัฒนาที่ ๓ พัฒนาระบบไฟฟา – ประปา
แนวทางการพัฒนาที่ ๔ สงเสริม สนับสนุน การจัดทําผังเมือง ผังเมืองรวม ผังเมืองเฉพาะ
และปองกันการบุกรุกที่สาธารณประโยชน
แนวทางการพัฒนาที่ ๕ พัฒนาแหลงน้ําคูคลอง และระบบชลประทาน เพื่อการอุปโภคบริโภค การเกษตร และอื่น ๆ

ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะในการกําหนดแนวทางพัฒนาทองถิ่น
เพื่อใหการพัฒนาเปนไปอยางเปนระบบ มีการวางแผนที่ดีและคุมคา ในการพัฒนาจึงใชผังเมืองรวมหรือ
ผังเมืองเฉพาะในการกําหนดแนวทางการพัฒนา
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แกไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ ๖)
พ.ศ. ๒๕๔๒
มาตรา ๖๘ ภายใตบังคับแหงกฎหมาย องคการบริหารสวนตําบลอาจจัดทํากิจการในเขตองคการ
บริหารสวนตําบล (๑๓) “การผังเมือง”
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๒ และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙
มาตรา ๑๖ ใหเทศบาล เมืองพัทยา และองคการบริหารสวนตําบล มีอํานาจหนาที่ในการจัดบริการ
สาธารณะเพื่อประโยชนของประชาชนในทองถิ่นของตนเอง (๒๕) "การผังเมือง"
ผังเมืองรวม หมายถึง แผนผังนโยบายและโครงการรวมทั้งมาตรการควบคุมโดยทั่วไป เพื่อใชเปน
แนวทางในการพัฒนา และการดํารงรักษาเมืองและบริเวณที่เกี่ยวของหรือชนบทในดานการใชประโยชนใน
ทรัพยสิน การคมนาคมและการขนสง การสาธารณูปโภค บริการสาธารณะและสภาพแวดลอม เพื่อบรรลุ
วัตถุประสงคของการผังเมือง
ผังเมืองเฉพาะ หมายถึง แผนผังและโครงการดําเนินการเพื่อพัฒนาหรือดํารงรักษาบริเวณเฉพาะแหง
หรือกิจการที่เกี่ยวของในเมืองและบริเวณที่เกี่ยวของหรือชนบทเพื่อประโยชนแกการผังเมือง
การวางผังเมือง เปนเครื่องมือในการกํากับการเจริญเติบโตของเมือง เพื่อรองรับการเพิ่มขึ้นของจํานวน
ประชากร การขยายตัวทางเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงทางสังคมใหเปนไปดวยอาศัยอํานาจทางกฎหมายใน
การควบคุมการใชประโยชนที่ดิน ประกอบกับการชี้นําดวยการดําเนินการตามบทบาทหนาที่ในการพัฒนา
โครงสรางพื้นฐาน ซึ่งไดแก การคมนาคมและขนสง ตลอดจนสาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่จําเปนตาง ๆ จึง
ยอมเปนบทบาทหนาที่ของหนวยราชการสวนกลางซึ่ง ไดแก กรมโยธาธิการและผังเมือง หรือองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น โดยเฉพาะอยางยิ่งเทศบาลและองคการบริหารสวนตําบลในพื้นที่ตอเนื่อง ซึ่งมีบทบาทหนาที่ในการ
บริหารจัดการพื้นที่ที่มีสภาพความเปนเมือง
ทั้งนี้ เหตุผลสําคัญที่ตองนําความรูดานการผังเมืองมาใชในการพัฒนาทองถิ่น ประกอบดวย
๑. การเพิ่มขึ้นของจํานวนประชากรและแรงงาน
๒. การตอบสนองความตองการของประชาชน
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๓. การเจริญเติบโตและการขยายตัวอยางตอเนื่อง
๔. สารพันปญหาที่จะตองดูแลและแกไข เชน ปญหาดานทีอยูอาศัย ภัยพิบัติ (น้ําทวม) ปญหาขยะ
มลพิษสิ่งแวดลอม ถนนฯลฯ
จากเหตุผลสําคัญดังกลาวขางตน แสดงใหเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของทองถิ่นที่พัฒนาอยางตอเนื่อง ซึ่ง
พิจารณาไดจากขอมูลการเพิ่มขึ้นของจํานวนประชากรในเขตพื้นที่องคการบริหารสวนตําบล
องคการบริหารสวนตําบลอาจดําเนินการวางผังเมืองตามกรอบการพัฒนาที่ไดกําหนดในผังจังหวัด ผัง
ภาคหรืออนุภาค ทั้งนี้ องคการบริหารสวนตําบลจะตองคาดประมาณจํานวนประชากรในอนาคตทั้งที่เปนการ
เปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติ ซึ่งไดแก การเกิดและการตาย และการเปลี่ยนแปลงจากการยายถิ่น ทั้งการยายเขา
และการยายออก การคาดประมาณจํานวนประชากรในอนาคตหากเปรียบเทียบกับรูปแบบการตั้งถิ่นฐานตามที่
กําหนดในผังจังหวัด ผังภาคหรืออนุภาค จะทําใหทราบถึงความจําเปนในการกระตุนหรือชะลอการเติบโตของ
ชุมชนนั้น ๆ สามารถตอบรับการพัฒนาในระดับจังหวัด ภาคหรืออนุภาค ไดอยางมีเอกภาพ

นโยบายการพัฒนาของนายกองคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์
ในการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจําป 255๕
วันที่ 19 พฤศจิกายน 255๕ นายกองคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ ไดแถลงนโยบายการบริหารงานไวดังนี้

ดานพัฒนาการบริการสาธารณะ

แนวทางการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานและสาธารณูปโภคตาง ๆ
ภารกิจ
กอสรางสะพานขามคลองมหาสวัสดิ์บริเวณสถานีรถไฟ หมูที่ 1
- ปรับปรุงถนนภายในตําบลใหเปนถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
- กอสราง ปรับปรุง ซอมแซม ถนน สะพาน ทางเดินเทา และทอระบายน้ําใหอยูใน
สภาพใชการไดดี
- ปรับปรุงและติดตั้งไฟฟาสาธารณะ และระบบประปา ใหไดมาตรฐาน และเพียงพอ
ตอความตองการของประชาชน
แนวทางการพัฒนาที2่ การพัฒนาแหลงน้ํา คูคลอง และแหลงน้ํา เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร
ภารกิจ
- กอสรางประตูระบายน้ําคลองโรงเจบริเวณบอบําบัดน้ําเสีย หมูบานพฤกษา 4
เพื่อปองกันน้ําทวม
ขุดลอกคูคลอง และลอกทอระบายน้ํา เพื่อเรงการระบายน้ํา
จัดหาน้ําสะอาดเพื่อการอุปโภคบริโภค ใหเพียงพอตอความตองการของประชาชน
กอสรางเขื่อนกันดินตามริมคลองสาธารณะ เพื่อปองกันการพังทลายของดิน
- กําจัดผักตบชวาและวัชพืชตามลําคลองสาธารณะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ไหลเวียนของน้ํา
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ดานการพัฒนาสิ่งแวดลอมและการทองเที่ยว

แนวทางการพัฒนาที่ 1 การจัดการสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
ภารกิจ
ปรับปรุงภูมิทัศนสองขางทาง
- สรางจิตสํานึกใหกับประชาชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดย
การสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการดําเนินการ
แนวทางการพัฒนาที่ 2 พัฒนาและสงเสริมการทองเที่ยว
ภารกิจ
สงเสริมแหลงทองเที่ยวเชิงอนุรักษและสินคา OTOP ตําบลมหาสวัสดิ์

ดานสังคม

แนวทางการพัฒนาที่ 1 สงเสริม สนับสนุนการกีฬาและนันทนาการ
ภารกิจ
สนับสนุนงบประมาณจัดซื้ออุปกรณการกีฬาใหกับทุกหมูบานและชุมชน
สนับสนุนการแขงขันกีฬาตานยาเสพติดเพื่อเยาวชนหางไกลยาเสพติด
สนับสนุนและอนุรักษกีฬาพื้นบาน
แนวทางการพัฒนาที่ 2 สงเสริม สนับสนุนการใหบริการสาธารณสุข
ภารกิจ
- สงเสริมสุขภาพ และปองกันควบคุมโรคระบาดตาง ๆ ในพื้นที่ เชน โรคไขเลือดออก
โรคพิษสุนัขบา
- พัฒนาระบบการใหบริการสาธารณสุขแกประชาชน เพื่อใหประชาชนไดเขาถึง
สาธารณสุขมูลฐาน
สนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมตาง ๆ
แนวทางการพัฒนาที่ 3 การปองและแกไขปญหายาเสพติด
ภารกิจ
- สนับสนุนงบประมาณปองกันและแกไขปญหายาเสพติดและการบําบัดผูติดยาเสพติด
-ดําเนินการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดตามนโยบายของรัฐบาล
-ปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษา
แนวทางการพัฒนาที่ 4 สงเสริม สนับสนุน งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห
ภารกิจ
จัดตั้งศูนยผูสูงอายุตําบลมหาสวัสดิ์
สงเสริมสถาบันครอบครัว
- ใหผูสูงอายุ ผูพิการ และผูปวยเอดส ไดรับการสงเคราะหและเบี้ยยังชีพอยาง
ยุติธรรม และเปนไปตามระเบียบ กฎหมาย
- สงเสริมใหผูสูงอายุ ผูพิการ และผูปวยเอดส ไดรับการดูแลดานสุขภาพอนามัยอยาง
ทั่วถึง สามารถชวยเหลือตนเองได โดยไมเปนภาระของผูอื่น
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แนวทางการพัฒนาที่ 5 การปองกัน และรักษาความสงบเรียบรอย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ภารกิจ
- สงเสริม สนับสนุนการปองกันและอุบัติภัยตางๆ เชน อุบัติเหตุทางทองถนน ในชวง
เทศกาลตาง ๆ
แนวทางการพัฒนาที่ 6 สงเสริม สนับสนุนการดําเนินงานดานสาธารณภัย
ภารกิจ
จัดหา วัสดุอุปกรณ ในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยใหเพียงพอ

ดานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

เผยแพร

แนวทางการพัฒนาที่ 1 พัฒนาการศึกษาและสงเสริมระบบการศึกษา
ภารกิจ
สงเสริมและพัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กใหไดมาตรฐาน
สนับสนุนงบประมาณในการจัดการศึกษา เชน อาหารเสริม (นม) อาหารกลางวัน
- สงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาใหแกเด็กและเยาวชนทั้งในระบบและนอกระบบ
แนวทางการพัฒนาที่ 2 สงเสริม สนับสนุนการเผยแพรคุณธรรม จริยธรรมทางศาสนา และการ
ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น
ภารกิจ
สืบสานวัฒนธรรมและประเพณีทองถิ่น เชน ประเพณีวันสงกรานต
-สรางจิตสํานึกใหกับเด็ก เยาวชนและประชาชนไดตระหนักถึงคุณธรรมจริยธรรมของสังคมไทย
-สงเสริมกิจกรรมวันสําคัญทางศาสนา

ดานเศรษฐกิจ

แนวทางการพัฒนาที่ 1 พัฒนา สงเสริมและฝกอบรมอาชีพใหประชาชน
ภารกิจ
- จัดตั้งตลาด เพื่อจําหนายสินคาทางการเกษตร
สงเสริมอาชีพนวดแผนไทย
สงเสริมอาชีพและสนับสนุนเงินทุนปลอดดอกเบี้ย
อบรมศึกษาดูงานใหความรูและฝกอาชีพใหแกกลุมอาชีพ กลุมองคกรตางๆ ในชุมชน
เชน กลุมสตรี กลุมเกษตรกร กลุมผูสูงอายุ
แนวทางการพัฒนาที่ 2 สงเสริมสนับสนุนการผลิตสินคาทางการเกษตรปลอดภัยจากสารพิษ
ภารกิจ
จัดหาพันธุพืช และพันธุสัตวใหเกษตรกร
สนับสนุนเงินทุนปลอดดอกเบี้ยใหกับเกษตรกร
จัดหายาปองกันและกําจัดโรคระบาดใหเกษตรกร
- สงเสริม สนับสนุนการผลิตสินคาทางการเกษตรปลอดภัยจากสารพิษโดยการจัดทํา
ปุยชีวภาพ
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- สงเสริม สนับสนุน การพัฒนาเศรษฐกิจแบบพอเพียงตามแนวพระราชดําริของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว

ดานการบริหารจัดการที่ดี

แนวทางการพัฒนาที่ 1 พัฒนาการบริหารจัดการที่ดีในองคกร และสงเสริมการมีสวนรวมของ
ประชาชนในการพัฒนาทองถิ่น
ภารกิจ
- ดําเนินการจัดกิจกรรมเพื่อสรางความสามัคคีในชุมชน
- สงเสริม สนับสนุนการบริหารจัดการที่ดี มีความโปรงใส ถูกตองตามระเบี
บกฎหมาย
ย
- สงเสริม สนับสนุนใหประชาชน หนวยงานราชการ และองคกรตางๆ มีสวนรวมใน
การกําหนดแนวทาง และรวมกันพัฒนาทองถิ่น เพื่อใหการพัฒนาสอดคลองกับความ
ตองการของประชาชน
- พัฒนาประสิทธิภาพในดานระบบเทคโนโลยี และเครื่องมือเครื่องใชสําหรับการปฏิบัติงาน
ใหมีความทันสมัย และสามารถใหบริการประชาชนไดอยางสะดวกรวดเร็ว
- พัฒนาบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ใหมีความรู ความสามารถ
และมีจิตสํานึกในการใหบริการประชาชน
- เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายไดขององคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิเพื์ อ่ พัฒนา
ทองถิ่นใหเจริญกาวหนา
- เผยแพรขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ ใหประชาชนไดรับทราบ
เพื่อใหการบริหารงานมีประสิทธิภาพประสิทธิผล โปรงใส สามารถตรวจสอบได
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๓.๒ ปจจัยและสถานการณการเปลี่ยนแปลงที่มีตอผลการพัฒนา
ผลการวิเคราะหปญหาและความตองการของประชาชนในทองถิ่นตามประเด็นการพัฒนาทองถิ่น
ขอบขายและปริมาณของปญหา
1.ดานบริการสาธารณะ
1.1 ถนนมีสภาพชํารุดทรุดโทรม
1.2 ถนน สะพาน ทางเทายัง
ไมเพียงพอและยังไมไดรับความ
สะดวกสบายในการเดินทางและ
ขนสงสินคา
1.3 ไฟฟาสาธารณะ น้ําประปา
ยังมีไมทั่วถึง
2. ดานการพัฒนาสิ่งแวดลอม
และการทองเที่ยว
2.1 ปญหาขยะมูลฝอยมีจํานวน
มากและมีการทิ้งขยะลงแมน้ําลํา
คลอง
2.2 ปญหาน้ําในแมน้ําลําคลองเริ่ม
เนาเสียและมีวัชพืชและตื้นเขิน
2.3 ปญหามลพิษทางอากาศ
จากการ ฉีดพนสารเคมีกําจัด
แมลงและเผาซังขาว
๒.๔ การสงเสริมและสนับสนุน
แหลงทองเที่ยวเชิงอนุรักษให
ยั่งยืน

พื้นที่
เปาหมาย

กลุมปาหมาย

การคาดการณแนวโนมใน
อนาคต

ในเขตพื้นที่ ประชาชนในเขตพื้นที่ มีระบบสาธารณูปโภคครบทุก
อบต.มหาสวัสดิ์ อบต.มหาสวัสดิ์ ดานไดมาตรฐานตามความ
ตองการของประชาชน

ในเขตพื้นที่ ประชาชนในเขตพื้นที่ ประชาชนไดรับผลกระทบจากน้ํา
อบต.มหาสวัสดิ์ อบต.มหาสวัสดิ์ เนาเสียและจากอากาศเปนพิษจาก
สารเคมีและการเผาซังขาวนอยลง มี
แหลงทองเที่ยวเชิงอนุรักษเพิ่มมาก
ขึ้น

3.ดานสังคม
3.1 ไมไดความปลอดภัยในชีวิต ในเขตพื้นที่ ประชาชนในเขตพื้นที่
และทรัพยสินเทาที่ควร
อบต.มหาสวัสดิ์ อบต.มหาสวัสดิ์
3.2 การแพรระบาดของยาเสพติด
มากขึ้นเด็กติดเกมอบายมุขเพิ่มขึ้น
3.3 การปองกันและบรรเทาสา

เด็ก เยาวชน และประชาชนใน
เขตพื้นที่ตําบลมหาสวัสดิ์ไดรับ
การบริการดานสาธารณสุขและ
การสงเสริมสุขภาพการปองกัน
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ธารณภัยยังมีไมเพียงพอ
3.4 การสงเสริมดานสาธารณสุข
ยังไมทั่วถึง
ขอบขายและปริมาณของปญหา
4.ดานการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม
4.1 การสงเสริมการศึกษาในทุก
ระดับยังไมไดรับการสนับสนุน
อยางเต็มที่
4.2 ศาสนา ประเพณี
วัฒนธรรมที่ดีงามไมไดรับความ
สนใจจากเด็กและเยาวชน

และควบคุมโรคติดตออยางทั่วถึง
ทุกครัวเรือน เปนชุมชนเขมแข็ง
ปลอดจากยาเสพติดและอบายมุข
พื้นที่
เปาหมาย

กลุมปาหมาย

เด็ก เยาวชน
ในเขตพื้นที่
อบต.มหาสวัสดิ์ ประชาชนในพื้นที่
อบต.มหาสวัสดิ์

5.ดานเศรษฐกิจ
๕.1 ประชาชนมีรายไดนอยและมี ในเขตพื้นที่ ประชาชนในเขตพื้นที่
อาชีพไมมั่นคง
อบต.มหาสวัสดิ์ อบต.มหาสวัสดิ์
๕.2 โอกาสเขาถึงแหลงเงินทุนใน
การประกอบอาชีพนอย
๕.3 ขาดการสงเสริมอาชีพอยาง
จริงจังจากหนวยงานราชการ
6.ดานบริหารจัดการที่ดี
6.1 การประชาสัมพันธเผยแพร
ในเขตพื้นที่ ประชาชนในเขตพื้นที่
ขอมูลขาวสารยังไมทั่วถึง
อบต.มหาสวัสดิ์ อบต.มหาสวัสดิ์
6.2 การมีสวนรวมของ
ประชาชนแคสวนนอยไม
หลากหลายและไมไดรับการสนใจ
ที่จะเขารวมกิจกรรมตาง ๆ
6.3 ไมมีบุคลากรที่มีความรู
เฉพาะดานการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
6.4 งบประมาณมีจํากัด
6.5 ขอจํากัดดานกฎหมาย
ระเบียบ ไมสามารถดําเนินการ
ชวยเหลือประชาชนได

การคาดการณแนวโนมใน
อนาคต
- ทําใหเด็ก เยาวชน ประชาชนได
มีโอกาสไดรับการศึกษาอยาง
ตอเนื่องและทั่วถึง
- เด็ก เยาวชนและประชาชน
สํานึกในคุณคาของวัฒนธรรม
ประเพณีและรวมกันอนุรักษไว
ประชาชนไดมีโอกาสประกอบ
อาชีพที่มั่นคงและมีรายไดเลี้ยง
ตนเองและครอบครัวไดโดยไมมี
หนี้สิน มีโอกาสเขาถึงแหลง
เงินทุนไดงายขึ้นและมีเงินเก็บออม
ไวในยามฉุกเฉิน
1.ดําเนินการใหประชาชนเกิดความ
สนใจและเขามามีสวนรวมใน
กิจกรรมของ อบต.เพิ่มมากขึ้น
2. มีชองทางการรับทราบขอมูล
ขาวสารที่หลากหลายและรวดเร็ว
ทันตอเหตุการณปจจุบัน
3. บริหารงบประมาณที่มีอยูอยาง
จํากัดใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
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ผลการวิเคราะหผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะที่กําหนดแนวทางการพัฒนาทางกายภาพในมิติ
พื้นที่

เนื่องจากผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะไดมีการวิเคราะหศักยภาพทางดานระบบโครงขายเสนทาง
คมนาคมและขนสงสายหลักผานพื้นที่ชุมชนที่สามารถอํานวยความสะดวกในการเดินทางติดตอสูพื้นที่ขางเคียง มีการ
ขยายตัวของชุมชนเมืองมีทิศทางกระจายติดตามพื้นที่โดยรอบของชุมชน รวมทั้ง ตามพื้นที่ริมถนนสายสําคัญเปนหลัก
รวมทั้งมีเสนทางการเดินทางเชื่อมตอสูพื้นที่แหลงทองเที่ยวตาง ๆ ไดสะดวก
จึงยังคงใหความสําคัญในดานการสงเสริมพัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐานเพื่อบริการชุมชนเปนหลัก
เชน การกอสราง ปรับปรุงเสนทางคมนาคมในชุมชนใหไดมาตรฐาน

ผลการวิเคราะหศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปจจุบันและโอกาส

การพัฒนาในอนาคตขององคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ ดวยเทคนิค SWOT Analysis
(จุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค) มีดังนี้

วิเคราะหปจจัยภายในองคกร
จุดแข็ง (Strengths)
๑. ดานการบริหาร
๑.๑ มีโครงสรางแบงสวนราชการชัดเจน
ครอบคลุม อํานาจหนาที่ตามภารกิจ
๑.๒ มีการแบงงาน/มอบหมายงานอยางชัดเจน
๑.๓ ผูบริหารทองถิ่นสามารถกําหนดนโยบายได
ภายใตกรอบของกฎหมาย
๑.๔ มีการมอบอํานาจการบริหารงานตามลําดับขั้น
๑.๕ มีการมอบอํานาจการบริหารงานตามลําดับชั้น
๑.๖ มีสวนราชการหลายสวนในพื้นที่
๑.๗ มีวัสดุอุปกรณเครื่องมือเครื่องใชในการ
ปฏิบัติงานอยางเพียงพอและทันสมัย
๒. ดานระเบียบ/กฎหมาย/อํานาจหนาที่
๒.๑ พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจ ฯ เอื้อตอการบริหารงานขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ทําให อบต. มีอํานาจในการ
บริหารจัดการงานไดทั่วถึงและรวดเร็ว

จุดออน (Weaknesses)
1. ดานการบริหาร
๑.๑ ที่ตั้งของที่ทําการองคการบริหารสวนตําบล
มีพื้นที่จํากัด สถานที่คับแคบ
๑.๒ ความตองการและคาดหวังของประชาชนมี
สูงตอองคการบริหารสวนตําบลในการแกไขปญหา
ความเดือดรอน แตองคการบริหารสวนตําบล
ตอบสนองไดนอย

๒. ดานระเบียบ/กฎหมาย/อํานาจหนาที่
๒.๑ อํานาจหนาที่ตามแผนการกระจายอํานาจ ฯ
บางภารกิจขาดความชัดเจน
๒.๒ การถายโอนภารกิจขาดการกํากับดูแลจาก
หนวยงานจากตนสังกัด ถายโอนภารกิจแตไมถายโอน
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๒.๒ มีขอบเขต อํานาจหนาที่รับผิดชอบไมเต็มพื้นที่ งบประมาณ
๒.๓ การถายโอนภารกิจมีแนวโนมเพิ่มขึ้นมาก
๒.๓ มีสวนราชการหลายสวนในพื้นที่ที่มีอํานาจ
ตามแผนการกระจายอํานาจ ฯ
หนาที่ทับซอนกัน ทําใหไมสามารถแกไขปญหาได
๒.๔ การปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารขององคกร ทันทวงที
ปกครองสวนทองถิ่นเปนรูปแบบพิเศษ/เต็มรูปแบบ
จุดแข็ง (Strengths)

จุดออน (Weaknesses)
๒.๕ การใหความอิสระองคการบริหารสวนตําบล
จากสวนกลางยังไมเต็มที่ ยังตองอยูภายใตการกํากับ
ควบคุมดูแลจากสวนภูมิภาค
๒.๖ กฎหมายบางฉบับลาสมัยและมีชองโหว ไมเอื้อ
ตอการพัฒนา เชน พระราชบัญญัติภาษีบํารุงทองที่
๓. ดานบุคลากร
๓. ดานบุคลากร
๓.๑ สามารถจัดกรอบอัตรากําลังไดเองตาม
๓.๑ บุคลากรมีการโอน (ยาย) บอย ทําใหการ
ภารกิจและงบประมาณ
ทํางานไมตอเนื่อง
๓.๒ บุคลากรสวนใหญภูมิลําเนาอยูในพื้นที่ ทําให
๓.๒ บุคลากรไมเพียงพอที่จะรองรับภารกิจทั้งที่
เขาใจวัฒนธรรมและปญหาของทองถิ่น
เปนอํานาจหนาที่ที่ตองทําและภารกิจที่ไดรับการถาย
๓.๓ บุคลากรมีการพัฒนาตนเองโดยการประชุม โอน
ฝกอบรมและศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น
๓.๓ บุคลากรขาดความรัก ความสามัคคี การมี
สวนรวมเปนหนึ่งใจเดียวกัน
๓.๔ ลักษณะการทํางานมุงที่ผลงานของแตละ
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
เปนไปตามเปาหมายที่กําหนด มีแนวโนมลดลงทุกป
๔.๒ งบประมาณจํานวนมากใชในการพัฒนาดาน
โครงสรางพื้นฐาน ทําใหดานอื่น ๆ ขาดการพัฒนา
เชน ดานเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิต
๔.๓ รายไดจากการจัดเก็บภาษีมีแนวโนมลดลง
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วิเคราะหปจจัยภายนอกองคกร
โอกาส (Opportunities)
๑. ดานการเมืองการปกครอง
๑.๑ แนวโนมการกระจายอํานาจ/ขอเสนอการ
ปฏิรูปโครงสราง อํานาจ ทําใหบทบาทการบริหาร
ราชการสวนทองถิ่นเพิ่มขึ้น
๑.๒ รัฐบาลใหความสําคัญกับการพัฒนาพื้นที่
(Area-Based) และการบริหารราชการแบบบูรณาการ

อุปสรรค (Threats)
๑. ดานการเมืองการปกครอง
๑.๑ การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง และการ
แทรกแซงทางการเมือง การเมืองขาดเสถียรภาพ
สงผลตอการดําเนินนโยบายที่ขาดความตอเนื่อง
๑.๒ ไมมีทิศทางที่แนนอนในการเลือกตั้ง
๑.๓ พื้นที่ทับซอนระหวางสวนภูมิภาคและสวน
ทองถิ่นซึ่งอาจสงผลตอการบริหารงานได

๒. ดานเศรษฐกิจ
๒.๑ การขยายตลาดทางการคาการลงทุนทั้งภาค
เกษตรและอุตสาหกรรมในครัวเรือน
๒.๒ การสรางมูลคาเพิ่มและความแตกตางในสินคา
๒.๓ แนวทางการพัฒนาประเทศที่ยึดหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
๒.๔ อัตราคาแรงขั้นต่ํา ๓๐๐ บาท

๒. ดานเศรษฐกิจ
๒.๑ ความขัดแยงทางการเมืองสงผลใหการพัฒนา
ไมตอเนื่อง
๒.๒ คาครองชีพที่สูงขึ้น ความผันผวนของราคา
สินคาอุปโภค/บริโภค เชน น้ํามัน ขาวสารอาหารแหง
ยารักษาโรค แพงสูงขึ้นอยางตอเนื่อง
๒.๓ ราคาพืชผลการเกษตรไมคงที่ ขึ้นอยูกับกลไก
ราคาของตลาด
๒.๔ เกษตรกรยังนิยมใชสารเคมีในการเพิ่ม
ผลผลิตทางการเกษตร
๒.๕ กลุมอาชีพขาดความเข็มแข็ง
๒.๖ ประชาชนยังมีระบบความคิด หรือการ
ประกอบอาชีพแบบเดิม ๆ เชน การปลูกพืชเชิงเดียว
๒.๗ เกิดภัยพิบัติ เชน อุทกภัย ทําใหเกิดความ
เสียหายตอผลผลิตทางดานเกษตรกรรม
๓. ดานสังคม วัฒนธรรม
๓. ดานสังคม วัฒนธรรม
๓.๑ เขตพื้นที่ตําบลอยูใกลแหลงสถานศึกษาทุก
๓.๑ ปญหาการแพรระบาดของยาเสพติดในพื้นที่
ระดับ ศูนยการเรียนรูนอกระบบ และสวนราชการที่
๓.๒ ประชากรแฝงทําใหการจัดสรรงบประมาณ
สําคัญ
จากรัฐบาลไมสมดุลกับจํานวนประชากรที่มีอยูจริง
๓.๒ มีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ มีเจาหนาที่
เบียดบังการใชทรัพยากรของทองถิ่น
เพียงพอตอการใหบริการประชาชน
๓.๓ การตอบรับกระแสบริโภคนิยมและ
๓.๓ รัฐบาลกําหนดใหการแกไขและปองกันปญหา วัฒนธรรมตะวันตกของประชาชน
ยาเสพติดเปนวาระแหงชาติ
๓.๔ ปญหายาเสพติด แหลงอบายมุขเปนการมอม
๓.๔ การขยายตัวเปนชุมชนเมือง
เมาเยาวชนกอใหเกิดปญหาสังคม
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โอกาส (Opportunities)
๔. นโยบายรัฐบาล
๔.๑ นโยบายการแกไขและปองกันปญหายาเสพ
ติดเปนวาระแหงชาติ
๔.๒ ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
๔.๓ ยกระดับสินคาเกษตรและใหเกษตรกรเขาถึง
แหลงเงินทุน

อุปสรรค (Threats)

๔. นโยบายรัฐบาล
๔.๑ นโยบายสวนใหญของรัฐบาลเปนนโยบาย
ประชานิยม ขาดความจริงใจในการแกไขปญหาใหกับ
ประชาชน
๔.๒ นโยบายบางนโยบายที่ไมสามารถดําเนินการ
ไดจริง

๕. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
๕.๑ มีแหลงน้ําธรรมชาติสามารถใชประโยชนใน
การเกษตร

๕. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
๕.๑ กฎหมายและขอกําหนดเรื่องการควบคุม
มลพิษปญหามลพิษทางน้ําและอากาศ
๕.๒ ระบบกําจัดขยะ
๕.๓ ขาดจิตสํานึกในการรับผิดชอบรวมกัน ในการ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
๖. เทคโนโลยีสารสนเทศ
๖. เทคโนโลยีสารสนเทศ
๖.๑ เทคโนโลยีที่ทันสมัยทําใหการปฏิบัติงานและ
๖.๑ ขาดบุคลากรที่มีความสามารถดาน ICT
การเชื่อมโยงขอมูลกับหนวยงานตาง ๆ และใหบริการ
๖.๒ ระบบฐานขอมูลที่มีอยู ยังไมไดนํามาบริหาร
ขอมูลมีประสิทธิภาพมากขึ้น
จัดการและใชประโยชนอยางมีประสิทธิภาพ
๖.๒ การสืบคนขอมูลจากแหลงขอมูลภายนอก
สะดวกรวดเร็วขึ้น ทันตอเหตุการณตลอดเวลา
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วิสัยทัศน (Vision) พันธกิจ (Mission) และจุดมุงหมายการพัฒนาทองถิ่น
 วิสัยทัศน :

“สิ่งแวดลอมเดน เนนสุขภาพดี

วิธีแกปญหาฉับไว ใสใจการอนุรักษ”

 พันธกิจ :

1. สรางและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ใหเพียงพอกับความตองการของประชาชน
สามารถรองรับการขยายตัวของชุมชนไดในอนาคต
2. จัดระบบการควบคุมดูแลรักษาสิ่งแวดลอมใหสอดคลองกับการพัฒนาอยางยั่งยืน
3. พัฒนาระบบการบริหารจัดการในองคกร เสริมสรางความเขมแข็งในชุมชน ปองกันและแกไขปญหา
ยาเสพติด สรางความมั่นคง สรางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน สงเสริมและพัฒนา
ระบบงานสวัสดิการสังคม การกีฬาและการสาธารณสุข
4. สงเสริมสนับสนุน พัฒนาระบบการศึกษาทั้งในและนอกระบบ สงเสริมคุณธรรมจริยธรรม สืบสาน
อนุรักษประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่นและงานรัฐพิธีตาง
5. พัฒนาสงเสริมอาชีพการฝกอบรมอาชีพใหกับประชาชนและสนับสนุนสงเสริมการเกษตรปลอด
สารเคมี
6. พัฒนาการบริหารจัดการที่ดีในองคการ พัฒนาบุคลากร สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนใน
การพัฒนาทองถิ่น และสงเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย

 จุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์

1. เด็ก เยาวชนและประชาชนไดรับการบริการดานการศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งในและนอกระบบ อยาง
เพียงพอครบถวน
2. เพื่อใหประชาชนมีความรูดานอาชีพมีเงินทุนในการประกอบอาชีพโดยการสงเสริมสนับสนุนสินคา ผลผลิต
ทางการเกษตรที่ปลอดภัยจากสารพิษและสงเสริมผลิตภัณฑชุมชน โดยยึดหลักการพัฒนาเศรษฐกิจแบบพอเพียง
3. เพื่อใหประชาชนไดรับการบริการดานสาธารณะ สาธารณูปโภคตางๆ อยางครบถวนและเพียงพอ
4. เพื่อใหประชาชนไดรับการบริการดานสาธารณสุขอยางทั่วถึง โดยการสงเสริมสนับสนุนการกีฬาและ
นันทนาการ การสงเสริมงานสวัสดิการสังคม การสังคมสงเคราะห งานบรรเทาสาธารณภัยและความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยสินรวมถึงการปองกันและตอตานยาเสพติด
5. เพื่อใหประชาชน เด็ก เยาวชนและประชาชนมีจิตสํานึกในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมและพัฒนาสงเสริมการทองเที่ยวเชิงนิเวศและสุขภาพ
6. เพื่อใหประชาชนไดรับการบริการที่ดีตามรูปแบบการบริหารกิจการที่ดีและมีสวนรวม
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3.3 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตรการพัฒนา
ขององคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์
แบบ ยท.01

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

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาของ
จังหวัดนครปฐม

ยุทธศาสตรที่ 1
การพัฒนาคุณภาพ การ
เสริมสรางความปลอดภัยและ
ยกระดับมาตรฐานในการผลิต
การตลาด และการสงออก
สินคาเกษตรและอุตสาหกรรม

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาของ
องคกรปกครอง
สวนทองถิ่นใน
เขตจังหวัด
นครปฐม

ยุทธศาสตรที่ 1
การพัฒนา
ดานการศึกษา
ศาสนา และ
วัฒนธรรม

ยุทธศาสตรที่
2
การพัฒนา
ดานเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาองคการ
บริหารสวน
ตําบล
มหาสวัสดิ์

ยุทธศาสตรที่
1
ดานการ
พัฒนาการ
บริการ
สาธารณะ

ยุทธศาสตรที่
2
ดานการพัฒนา
สิ่งแวดลอมและ
การทองเที่ยว

ยุทธศาสตรที่ 2
การเพิ่มขีดความสามารถใน
การแขงขันดานการทองเที่ยว
เชิงประวัติศาสตรและ
วัฒนธรรมใหอยูในระดับตน
ของประเทศ

ยุทธศาสตรที่ 3
การพัฒนา
ดานสังคม

ยุทธศาสตรที่ 3
ดานสังคม

ยุทธศาสตรที่ 4
การพัฒนา
ดานสิ่งแวดลอม
และการทองเที่ยว

ยุทธศาสตรที่ 4
ดานการศึกษา
ศาสนา และ
วัฒนธรรม

ยุทธศาสตรที่ 3
การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชน การ
เสริมสรางความมั่นคงและ
สังคมคุณภาพอยางยั่งยืน

ยุทธศาสตรที่ 5
การพัฒนา
ดานการบริหาร
จัดการที่ดี

ยุทธศาสตรที่ 5
ดานเศรษฐกิจ
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การพัฒนา
ดานการบริการ
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การพัฒนาดาน
การบริหาร
จัดการที่ดี
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แบบ ยท.01
ยุทธศาสตรที่ 3
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน การเสริมสราง
ความมั่นคงและสังคม
คุณภาพอยางยั่งยืน

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ
จังหวัดนครปฐม

เสริมสรางภูมิคุมกันความ
เขมแข็งทางสังคมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชน
ใหมีศักยภาพรองรับการ
เปลี่ยนแปลง

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ
องคกรปกครองสวน
ทองถิ่นในเขตจังหวัด
นครปฐม

๑.กอสรางปรับปรุง
บํารุง รักษาถนน
สะพาน ทางเทา
เสนทางจักรยาน ทอ
ระบายน้ํา ทาเทียบเรือ
ระบบการจัดการขยะ
ระบบบําบัดน้ําเสีย และ
ซอมแซมปรับปรุงระบบ
สาธารณูปโภคที่ไดรับ
ความเสียหายจาก
สาธารณภัย

ยุทธศาสตรที่ ๖
การพัฒนาดานการบริการ
สาธารณะ

๒. พัฒนาระบบจราจร
และการคมนาคมขนสง

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ
องคการบริหารสวนตําบล
มหาสวัสดิ์

๓.พัฒนาระบบไฟฟาประปา

๔.สงเสริม สนับสนุน
การจัดทําผังเมือง ผัง
เมืองรวม ผังเมืองเฉพาะ
และปองกันการบุกรุกที่
สาธารณประโยชน

๕.พัฒนาแหลงน้ําคู
คลอง และระบบ
ชลประทาน เพื่อการ
อุปโภคบริโภค
การเกษตร และอื่น ๆ

ยุทธศาสตรที่ ๑
ดานการพัฒนา
การบริการสาธารณะ

๑.๑ การพัฒนาดาน
โครงสรางพื้นฐาน และ
สาธารณูปโภคตาง ๆ

โครงการ

๑.๒ การพัฒนาแหลงคู
คลอง และแหลงน้ํา
เพื่อการอุปโภคบริโภค
และการเกษตร
โครงการ
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โครงการ/กิจกรรม
๑. โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. / ถนนลาดยางแอสฟลสติก
๒. โครงการปรับปรุง ซอมแซม บํารุงรักษาถนนและไหลทาง สะพานในพื้นที่
๓. โครงการขุดลอกทอระบายน้ํา
๔. โครงการวางทอระบายน้ํา
๕. โครงการซอมแซมฝาทอระบายน้ํา
๖. โครงการขยายเขตจําหนายไฟฟา
๗. โครงการติดตั้ง/ปรับปรุงไฟฟาสองสวางทางสาธารณะแบบหลอดธรรมดา และหลอด
๘. โครงการยายเสา/ปรับปรุงซอมแซมไฟฟาสาธารณะ
๙. โครงการขยายเขต ปรับปรุง ซอมแซม ระบบประปา
๑๐. โครงการขุดลอกคูคลองสาธารณะ

LED
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ยุทธศาสตรการพัฒนาของ
จังหวัดนครปฐม

ยุทธศาสตรที่ ๒
การเพิ่มขีดความสามารถในการ
แขงขันดานการทองเที่ยวเชิง
ประวัติศาสตรและวัฒนธรรมใหอยู
ในระดับตนของประเทศ

พัฒนา
ปจจัยพื้นฐาน
ดานการ
ทองเที่ยว /
ทรัพยากร

พัฒนา
ผลิตภัณฑดาน
การทองเที่ยว

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ
องคกรปกครองสวน
ทองถิ่นในเขตจังหวัด
นครปฐม

๑. พัฒนา สงเสริม
สนับสนุนการดูแลรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดลอม และ
มลภาวะ

พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการและ
ศักยภาพบุคลากร
ทางการทองเที่ยว

พัฒนาดาน
การตลาด และ
ประชาสัมพันธ

ยุทธศาสตรที่ ๓
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน การเสริมสรางความ
มั่นคงและสังคมคุณภาพอยางยั่งยืน

อนุรักษ ฟนฟู และควบคุม
การใชทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมอยางคุมคา
และเปนธรรม

ยุทธศาสตรที่ ๔
การพัฒนาดานสิ่งแวดลอม
และการทองเที่ยว

๒. บํารุงรักษาแมน้ําลํา
คลอง แหลงน้ําตาง ๆ
และการปองกันน้ําทวม
และน้ําเสีย

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ
องคการบริหารสวนตําบล
มหาสวัสดิ์

๔. พัฒนาและสงเสริม
การทองเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม เชิงนิเวศ
และเชิงสุขภาพ

๕. พัฒนา สงเสริม
พื้นที่ที่มีศักยภาพดาน
การทองเที่ยวใหเปน
แหลงทองเที่ยวใหม

ยุทธศาสตรที่ ๒
ดานการพัฒนา
สิ่งแวดลอมและการทองเที่ยว

๒.๑ การจัดการ
สิ่งแวดลอมเพื่อการ
พัฒนาที่ยั่งยืน

๒.๒ พัฒนาและ
สงเสริมการทองเที่ยว

โครงการ

โครงการ

แผนยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลสวนตําบลมหาสวัสดิ์ พ.ศ.๒๕๕
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โครงการ/กิจกรรม
๑. โครงการรณรงค สงเสริมการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
๒. โครงการปรับปรุงภูมิทัศนสวนสาธารณะ ถนน และคลองสาธารณะ
๓. โครงการกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
๔. โครงการสงเสริม สนับสนุน และพัฒนาแหลงทองเที่ยวของตําบลมหาสวัสดิ์
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แบบ ยท.01

ยุทธศาสตรที่ ๓
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
การเสริมสรางความมั่นคงและสังคม
คุณภาพอยางยั่งยืน

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ
จังหวัดนครปฐม

เสริมสรางภูมิคุมกันความเขมแข็ง
ทางสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชนใหมีศักยภาพรองรับ
การเปลี่ยนแปลง

๒. สงเสริม
สนับสนุนกิจการ
สาธารณสุข

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ
องคการบริหารสวนตําบล
มหาสวัสดิ์

๓.๑ สงเสริม
สนับสนุนการกีฬา
และนันทนาการ

โครงการ

พัฒนาระบบบริการ
สาธารณสุขขั้นพื้นฐานเชิงรุก

ยุทธศาสตรที่ ๓
การพัฒนาดานสังคม

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ
องคกรปกครองสวน
ทองถิ่นในเขตจังหวัด
นครปฐม
๑. สงเสริม
สนับสนุนกีฬา และ
นันทนาการ

เสริมสรางความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน

๓. แกไข ปองกัน
และตอตานยาเสพ
ติด

๔. สงเสริม
สนับสนุนการ
พัฒนาสังคมและ
งานสวัสดิการสังคม

๕. การปองกันและ
รักษาความสงบ
เรียบรอยใน
บานเมือง และ
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสิน

๖. สงเสริม
สนับสนุนการ
ดําเนินงานบรรเทา
สาธารณภัย จัดหา
วัสดุครุภัณฑ และ
อุปกรณในการ
ปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย

ยุทธศาสตรที่ ๓
ดานสังคม

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

โครงการ

แผนยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลสวนตําบลมหาสวัสดิ์ พ.ศ.๒๕๕
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โครงการ/กิจกรรมที่รองรับยุทธศาสตร

๑. โครงการจัดการแขงขันกีฬาพื้นบานเพื่อสุขภาพตําบลมหาสวัสดิ์
๒. โครงการกอสรางสนามกีฬา/สวนสุขภาพ
๓. โครงการจัดตั้งศูนยเยาวชนตําบลมหาสวัสดิ์
๔. โครงการจัดซื้ออุปกรณกีฬา
๕. โครงการเยี่ยมเยียนผูปวยติดเตียง
๖. โครงการปรับปรุงซอมแซมที่อยูอาศัยตามโครงการบานเทิดไทองคราชันย สําหรับผูสูงอายุ ผูพิการ
ประชาชนที่ยากจน
๗. จายเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ ผูพิการ และผูปวยเอดส
๘. โครงการสนับสนุนและสงเสริมอาชีพใหแกผูพิการ
๙. โครงการเฝาระวัง รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน
๑๐. โครงการฝกอบรม อปพร.
๑๑. โครงการตั้งดานตรวจและเฝาระวังปองกันอุบัติเหตุในชวงเทศกาล
๑๒. โครงการจัดหาวัสดุ อุปกรณ และครุภัณฑตาง ๆ

แผนยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลสวนตําบลมหาสวัสดิ์ พ.ศ.๒๕๕
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แบบ ยท.01
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ
จังหวัดนครปฐม

ยุทธศาสตรที่ ๓
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน การเสริมสรางความ
มั่นคงและสังคมคุณภาพอยางยั่งยืน

เสริมสรางภูมิคุมกันความเขมแข็ง
ทางสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชนใหมีศักยภาพรองรับ
การเปลี่ยนแปลง

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
ในเขตจังหวัดนครปฐม

ยุทธศาสตรที่ ๑
การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม

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

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ
องคการบริหารสวนตําบล
มหาสวัสดิ์

๔. สงเสริม สนับสนุนการเผยแพร และการปฏิบัติดานคุณธรรม
ทางศาสนา จริยธรรม ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิ
ปญญาทองถิ่น

ยุทธศาสตรที่ ๔
ดานการพัฒนาการศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรม

๔.๑ พัฒนาการศึกษา และ
สงเสริมระบบการศึกษา

๔.๑ สงเสริม สนับสนุนการ
เผยแพรคุณธรรม จริยธรรม
ทางศาสนา และการเผยแพร
ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี
และภูมิปญญาทองถิ่น

โครงการ

โครงการ

แผนยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลสวนตําบลมหาสวัสดิ์ พ.ศ.๒๕๕
8-๒๕๖2 เปลี่ยนแปลง(ฉบับที่ ๒)

หนา | 85

โครงการ/กิจกรรม

๑.
โครงการจัดซื้อจัดหาวัสดุอุปกรณและสื่อการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาเด็กเล็กสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
๒. โครงการสนับสนุนงบประมาณ วัสดุ อุปกรณสื่อการเรียนการสอนใหกับสถานศึกษา
๓. โครงการจัดกิจกรรมงานรัฐพิธีตาง ๆ
๔. โครงการจัดงานวันสําคัญทางศาสนา

แผนยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลสวนตําบลมหาสวัสดิ์ พ.ศ.๒๕๕
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แบบ ยท.01

ยุทธศาสตรที่ ๑
การพัฒนาคุณภาพ การ
เสริมสรางความปลอดภัยและ
ยกระดับมาตรฐานในการผลิต
การตลาด และการสงออกสินคา
เกษตรและอุตสาหกรรม

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ
จังหวัดนครปฐม

สงเสริมการวิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มคุณภาพและ
ปริมาณการผลิต

เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
การแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลคาและ
พัฒนาปจจัยพื้นฐานเพื่อลด
ตนทุนการผลิต

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ
องคกรปกครองสวน
ทองถิ่นในเขตจังหวัด
นครปฐม

พัฒนาระบบการผลิตและเพิ่ม
ประสิทธิภาพการตรวจรับรอง
มาตรฐาน

สงเสริมการคา การลงทุน
และเพิ่มชองทางการจัด
จําหนายที่มีประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตรที่ ๒
การพัฒนาดานเศรษฐกิจ

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

๒. สงเสริมและสนับสนุนการ
ผลิต/ผลผลิตทางการเกษตร
ปลอดภัยจากสารพิษ ผลิตภัณฑ
ชุมชน และอุตสาหกรรม SME

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ
องคการบริหารสวนตําบล
มหาสวัสดิ์

๓. สงเสริมและสนับสนุนการ
พัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทาง
พระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตรที่ ๕
ดานการพัฒนาเศรษฐกิจ

๕.๑ พัฒนาสงเสริมและ
ฝกอบรมอาชีพใหประชาชน

๕.๒ สงเสริมสนับสนุนการผลิต
สินคาทางการเกษตรปลอดภัย
จากสารพิษ

โครงการ

โครงการ
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โครงการ/กิจกรรมที่รองรับยุทธศาสตร

๑. โครงการจัดฝกอบรมเพิ่มทักษะอาชีพ ใหแก กลุมแมบาน กลุมอาชีพตาง ๆ
๒. โครงการสงเสริมและสนับสนุน ฝกอบรมอาชีพระยะสั้นแกประชาชนที่วางงาน ผูพิการ ผูดอยโอกาส
หรือผูที่ตองการอาชีพเสริม
๓. โครงการกอสรางตลาดชุมชน
๔. โครงการกอสรางอาคารนวดแผนไทย
๕. โครงการสงเสริม สนับสนุนการทําเกษตรแบบปลอดสารพิษ และเกษตรอินทรีย
๖. โครงการสงเสริมการดําเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน

แผนยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลสวนตําบลมหาสวัสดิ์ พ.ศ.๒๕๕
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แบบ ยท.01
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ
จังหวัดนครปฐม

ยุทธศาสตรที่ ๓
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน การเสริมสรางความ
มั่นคงและสังคมคุณภาพอยางยั่งยืน

เสริมสรางภูมิคุมกันความเขมแข็ง
ทางสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชนใหมีศักยภาพรองรับ
การเปลี่ยนแปลง

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ
องคกรปกครองสวน
ทองถิ่นในเขตจังหวัด
นครปฐม

๑. พัฒนาการบริหาร
จัดการที่ดีในองคกร
สงเสริมการมีสวน
รวมของประชาชนใน
การพัฒนาทองถิ่น
และสงเสริมการ
ปกครองในระบบ
ประประชาธิปไตย

๒. สงเสริมธรรมาภิ
บาล การปองกันและ
ปราบปรามการ
ทุจริต และประพฤติ
มิชอบในการปฏิบัติ
ราชการ

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ
องคการบริหารสวนตําบล
มหาสวัสดิ์

ยุทธศาสตรที่ ๕
การพัฒนาดานการบริหาร
จัดการที่ดี

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
เครื่องมือเครื่องใช
และอาคารสถานที่

ยุทธศาสตรที่ ๖
ดานการพัฒนาการบริหาร
จัดการที่ดี

๖.๑ พัฒนาการบริหาร
จัดการที่ดีในองคกรและ
สงเสริมการมีสวนรวมของ
ประชาชนในการพัฒนา
ทองถิ่น

โครงการ

แผนยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลสวนตําบลมหาสวัสดิ์ พ.ศ.๒๕๕
8-๒๕๖2 เปลี่ยนแปลง(ฉบับที่ ๒)
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โครงการ/กิจกรรมที่รองรับยุทธศาสตร

๑. โครงการจัดหาวัสดุอุปกรณใหมีความพรอมตอการใชงานและบริการประชาชน
๒. โครงการจัดอบรมสงบุคลากรเขาอบรม การจัดการศึกษาดูงาน
๓. โครงการสงเสริมประชาธิปไตยใหแกประชาชน
๔. โครงการดําเนินการจัดทําโครงการรวมกัน รวมถึงการอุดหนุนงบประมาณ
๕. โครงการ อบต.เคลื่อนที่พบประชาชน
๖. โครงการสงเสริม สนับสนุน การจัดทําแผนชุมชนและจัดประชาคมเพื่อจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น

แผนยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลสวนตําบลมหาสวัสดิ์ พ.ศ.๒๕๕
8-๒๕๖2 เปลี่ยนแปลง(ฉบับที่ ๒)
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3.4 แผนที่ยุทธศาสตร
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์
Strategy Map
วิสัยทัศน

พันธกิจ

“สิ่งแวดลอมเดน เนนสุขภาพดี วิธีแกปญหาฉับไว ใสใจการอนุรักษ”

1. สรางและปรับปรุงระบบ 2.จัดระบบการควบคุมดูแล
สาธารณูปโภค
รักษาสิง่ แวดลอมใหสอดคลอง
สาธารณูปการ ใหเพียง
กับการพัฒนาอยางยั่งยืน
เพียงพอกับความตองการของ
ประชาชน สามารถรองรับ
การขยายตัวของชุมชนไดใน
อนาคต

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

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

5. พัฒนาสงเสริมอาชีพการ
ฝกอบรมอาชีพใหกับ
ประชาชนและสนับสนุน
สงเสริมการเกษตรปลอด
สารเคมี

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

ยุทธศาสตร

จุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์

1.

เด็ก เยาวชนและประชาชน
ไดรับการบริการดานการศึกษา
ขั้นพื้นฐานทั้งในและนอกระบบ
อยางเพียงพอครบถวน

2.

เพื่อใหประชาชนมีความรู
ดานอาชีพมีเงินทุนในการ
ประกอบอาชีพโดยการ
สงเสริมสนับสนุนสินคา
ผลผลิตทางการเกษตรที่
ปลอดภัยจากสารพิษและ
สงเสริมผลิตภัณฑชุมชน โดย
ยึดหลักการพัฒนาเศรษฐกิจ
แบบพอเพียง

ยุทธศาสตรที่ 1
ยุทธศาสตรดานการบริการ
สาธารณะ

ยุทธศาสตรที่ 2
ยุทธศาสตรดานการพัฒนา
สิ่งแวดลอมและการทองเที่ยว

เพื่อใหประชาชนไดรับการ
บริการดานสาธารณะ
สาธารณูปโภคตาง ๆ อยาง
ครบถวนและเพียงพอ

3.

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

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์
ยุทธศาสตรที่ 3
ยุทธศาสตรดานสังคม

ยุทธศาสตรที่ 4
ยุทธศาสตรดานการพัฒนา
การศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม

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

เพื่อใหประชาชน เด็ก
เยาวชนและประชาชนมี
จิตสํานึกในการดูแลรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม และพัฒนา
สงเสริมการทองเที่ยวเชิงนิเวศ
5.

ยุทธศาสตรที่ ๕
ยุทธศาสตรดานการ
พัฒนาการเศรษฐกิจ

6. เพื่อใหประชาชน

ไดรับการบริการที่ดี
ตามรูปแบบการ
บริหารกิจการที่ดี
และมีสวนรวม

ยุทธศาสตรที่ ๖
ยุทธศาสตรดานการ
พัฒนาการบริหาร
จัดการที่ดี
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แนวทางการ
พัฒนา
แนวทางการ
พัฒนา
แนวทางการ
พัฒนา
แนวทางการ
พัฒนา
แนวทางการ
พัฒนา
แนวทางการ
พัฒนา

๑.การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานและสาธารณูปโภคตาง ๆ

ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรดานบริการสาธารณะ
๒. การพัฒนาแหลงน้ํา คูคลอง และแหลงน้ํา เพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร

ยุทธศาสตรที่ 2 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสิ่งแวดลอมและการทองเที่ยว
1. การจัดการดานสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
๒. พัฒนาและสงเสริมการทองเที่ยว

1. สงเสริม สนับสนุน
การกีฬาและ
นันทนาการ

ยุทธศาสตรที่ 3 ยุทธศาสตรดานสังคม
2. สงเสริม สนับสนุนการ 3. การปองกันและแกไข
๔. สงเสริม สนับสนุน งาน
ใหบริการสาธารณสุข
ปญหายาเสพติด
สวัสดิการสังคมและสังคม
สงเคราะห

๑. พัฒนาการศึกษาและสงเสริมระบบการศึกษา

1. พัฒนา สงเสริมและฝกอบรมอาชีพใหประชาชน

๕. การปองกัน และรักษาความ
สงบเรียบรอยความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสิน

๖. สงเสริม สนับสนุนการ
ดําเนินงานดานการสาธารณ
ภัย

ยุทธศาสตรที่ 4 ยุทธศาสตรดานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
๒. สงเสริม สนับสนุนการเผยแพรคุณธรรม จริยธรรมทางศาสนา และเผยแพรศิลปวัฒนธรรม
จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น
ยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรดานเศรษฐกิจ
๒. สงเสริมสนับสนุนการผลิตสินคาทางการเกษตรปลอดภัยจากสารพิษ

ยุทธศาสตรที่ ๖ ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการที่ดี
๑. พัฒนาการบริหารจัดการที่ดีในองคกร และสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาทองถิ่น

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

บทที่ 4
รายละเอียดแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
กรอบยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาพ.ศ.2558–2562
ยุทธศาสตรที่ 1
ดานการพัฒนาการบริการสาธารณะ
พันธกิจ

1. กอสราง พัฒนาและปรับปรุงโครงสรางพื้นฐาน เชน ถนน ไฟฟา ประปา เปนตน
๒. กอสรางพัฒนาและปรับปรุง แหลงน้ํา คูคลอง และแหลงน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภค และแหลงน้ํา
เพื่อการเกษตร

เปาประสงค

๑. เพื่อพัฒนาบํารุงรักษาเสนทางคมนาคม ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และงานกอสรางตางๆ
ที่ไดมาตรฐาน
๒. เพื่อปรับปรุงเสนทางคมนาคมใหสามารถสัญจรไปมาไดอยางสะดวกและปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
๓. เพื่อเปนทางระบายน้ําไมใหทวมขังในฤดูฝน
๔. เพื่อใหทุกครัวเรือนมีไฟฟาใชอยางทั่วถึง
๕. เพื่อติดตั้ง ซอมแซมไฟฟาสาธารณะใหสองสวาง
๖. เพื่อซอมแซม ปรับปรุง บํารุงรักษาระบบประปาหมูบานอยางมีประสิทธิภาพ และสะอาดเพียงพอตอ
การอุปโภคบริโภค
๗. เพื่อบริหารจัดการแหลงน้ําเพื่ออุปโภคบริโภคอยางปลอดภัยและมีคุณภาพ และเพียงพอตอการเกษตร

ตัวชี้วัดระดับเปาประสงค

๑. เสนทางคมนาคมที่มีมาตรฐาน
๒. เสนทางคมนาคมมีความสะดวก ปลอดภัยในการสัญจรไป-มา
๓. กอสรางทางระบายน้ําเพื่อปองกันน้ําทวมขัง
๔. ทุกครัวเรือนมีไฟฟาใชอยางทั่วถึง
๕. หมูบานมีไฟฟาสาธารณะสองสวางอยางทั่วถึง
๖. ระบบประปาหมูบานมีคุณภาพ สะอาดและปลอดภัย
๗. แหลงน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภคไดรับการปรับปรุงอยางมีประสิทธิภาพ

แผนยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลสวนตําบลมหาสวัสดิ์พ.ศ.๒๕๕8-๒๕๖2
เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ ๒)
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กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ
แนวทางการพัฒนา
๑. การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานและ
สาธารณูปโภค

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ
- จํานวนเสนทางที่ไดรับการกอสราง
- จํานวนเสนทางที่ไดรับการปรับปรุง ซอมแซม
- จํานวนโครงการกอสรางวางทอระบายน้ํา
- รอยละของครัวเรือนที่มีไฟฟาใช
- จํานวนหมูบานที่ไดรับการติดตั้ง/ซอมแซมไฟฟา
สาธารณะใหใชงานไดดีทุกแหง
- จํานวนหมูบานที่ไดรับความเดือดรอน
- รอยละของครัวเรือนมีน้ําสะอาดเพื่อการอุปโภคและ
บริโภค และเพียงพอทั่วถึง
๒. กอสราง ซอมแซมและปรับปรุงระบบน้ํา - จํานวนแหลงน้ําที่ไดรับการพัฒนาและฟนฟู
เพื่อการเกษตร และเพื่ออุปโภคและบริโภค - จํานวนแหลงน้ําที่ไดรับการปรับปรุงและกอสราง

หนวยงานที่รับผิดชอบหลัก

กองชาง องคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์

ความเชื่อมโยง

๑. ยุทธศาสตรจังหวัดนครปฐม:
ยุทธศาสตรที่๓การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน การเสริมสรางความมั่นคงและสังคมคุณภาพอยางยั่งยืน
๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ :
ยุทธศาสตรที่ ๖ การพัฒนาดานบริการสาธารณะ

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

หนา | ๙๔

ยุทธศาสตรที่ 2
ดานการพัฒนาสิ่งแวดลอมและการทองเที่ยว
พันธกิจ

1. สนับสนุนการปรับปรุงภูมิทัศนและการจัดการสิ่งแวดลอมในชุมชนใหนาอยู
2. สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
3. สงเสริมแหลงทองเที่ยวเชิงอนุรักษและผลิตภัณฑ OTOP ของตําบลมหาสวัสดิ์
๔. สงเสริมการกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลถูกสุขลักษณะ

เปาประสงค

๑. เพื่อสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในชุมชนใหนาอยู
๒. เพื่อสงเสริมและลดภาระคาใชจายในการกําจัดขยะมูลฝอย
๓. เพื่อสงเสริมแหลงทองเที่ยวเชิงอนุรักษและผลิตภัณฑ
OTOP ของตําบลมหาสวัสดิ์

ตัวชี้วัดระดับเปาประสงค

๑. ประชาชนรวมกันปรับปรุงภูมิทัศนภายในหมูบานใหมีสภาพที่ดีขึ้น
๒. จํานวนปริมาณขยะในเขตองคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ลดลง
๓. สงเสริมแหลงทองเที่ยวเชิงอนุรักษและผลิตภัณฑOTOP และสงเสริมพัฒนาแบบยั่งยืนกลุมวิสาหกิจ
ชุมชนมีอาชีพเสริมเพิ่มรายไดใหครัวเรือน

กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ
แนวทางการพัฒนา
ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ
๑. การจัดการสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน - รอยละของประชาชนมีสวนรวมในการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ/สิ่งแวดลอม
- จํานวนโครงการที่ดําเนินการ
- ครัวเรือนที่ไดรับการกําจัดขยะมูลฝอยอยางถูก
สุขลักษณะ
๒.พัฒนาและสงเสริมการทองเที่ยว
- จํานวนโครงการที่ดําเนินการ
- สงเสริมและสนับสนุนและพัฒนาผลิตภัณฑชุมชน

หนวยงานที่รับผิดชอบหลัก

สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม องคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์

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

หนา | ๙๕

ความเชื่อมโยง

๑. ยุทธศาสตรจังหวัดนครปฐม:
ยุทธศาสตรที่ 2การเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันดานการทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตรและ
วัฒนธรรมใหอยูในระดับตนของประเทศ
ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน การเสริมสรางความมั่นคงและสังคมคุณภาพ
อยางยั่งยืน
๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ :
ยุทธศาสตรที่ ๔ การพัฒนาดานสิ่งแวดลอมและการทองเที่ยว

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

หนา | ๙๖

ยุทธศาสตรที่ 3
ดานสังคม
พันธกิจ

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

เปาประสงค

๑. เพื่อใหประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง
๒. เพื่อใหประชาชนมีสนามกีฬาและสวนนันทนาการไดออกกําลังกาย
๓. เพื่อใหเด็กและเยาวชนมีอุปกรณกีฬาไดออกกําลังกายและหางไกลยาเสพติด
๔. สงเสริมใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
๕. เพื่อชวยเหลือประชาชนไดรับการสงเคราะหและพัฒนาคุณภาพชีวิตใหดีขึ้น
๖. เพื่อใหประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
๗. เพื่อปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาล
๘. เพื่อมีวัสดุอุปกรณใชในการปฏิบัติงานดานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

ตัวชี้วัดระดับเปาประสงค

๑. การแขงขันกีฬาและนันทนาการทําใหประชาชนมีสุขภาพแข็งแรงขึ้น
๒. มีสนามกีฬาและสวนนันทนาการใหประชาชนไดออกกําลังกายมีสุขภาพแข็งแรง
๓. เด็กและเยาวชนไดออกกําลังกายและหางไกลยาเสพติด
๔. ประชาชนมีสุขภาวะที่ดีเขาถึงบริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพและมาตรฐานอยางเทาเทียม
๕. ประชาชนไดรับการสงเคราะหและพัฒนาคุณภาพชีวิตผูที่ไดรับความเดือดรอน
๖. สงเคราะหเบี้ยยังชีพใหกับผูสูงอายุ คนพิการและผูปวยเอดส
๗. สงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา คนพิการ และผูดอยโอกาส
๘. ประชาชนไดรับการรณรงค ปองกัน ปราบปราม อาชญากรรมและยาเสพติดทุกประเภท
๙. สงเสริมสนับสนุนงานดานสาธารณภัยและปองกันรักษาความสงบเรียบรอย ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน

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

หนา | ๙๗

กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ
แนวทางการพัฒนา
๑. สงเสริม สนับสนุนการกีฬาและนันทนาการ

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ
- จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินการ

๒. สงเสริม สนับสนุนการใหบริการสาธารณสุข

- รอยละของประชาชนมีการเจ็บปวยลดลง
- จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินการ
๓. การปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
- จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินการ
๔. สงเสริม สนับสนุน งานสวัสดิการสังคมและ
- จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่ใหการสงเคราะห/
สังคมสงเคราะห
พัฒนา
- จํานวนกองทุนที่สนับสนุน
- จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่สงเสริมและ
สนับสนุน
- จํานวนกลุมเปาหมายที่ไดรับการสงเคราะห
- จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินการ
๕. การปองกัน และรักษาความสงบเรียบรอย
- จํานวนครั้งที่ดําเนินการ
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
- จํานวนโครงการ/กิจกรรมดานการปองกันและ
ลดอุบัติเหตุจราจรชวงเทศกาล
๖. สงเสริม สนับสนุนการดําเนินงานดานสาธารณภั - จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินการ
- จํานวนวัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ ที่ดําเนินการ
จัดหา

หนวยงานที่รับผิดชอบหลัก

สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม องคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์

ความเชื่อมโยง

๑. ยุทธศาสตรจังหวัดนครปฐม:
ยุทธศาสตรท3ี่ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน การเสริมสรางความมั่นคงและสังคมคุณภาพอยางยั่งยืน
๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ :
ยุทธศาสตรที่ 3การพัฒนาดานสังคม

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

หนา | ๙๘

ยุทธศาสตรที่ 4
ดานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
พันธกิจ
๑. สงเสริมใหนักเรียนไดรับการพัฒนาอยางเต็มศักยภาพ
๒. สงเสริมใหประชาชนเขาถึงการศึกษาขั้นพื้นฐานและการศึกษาตลอดชีพโดยทั่วถึง
๓. สงเสริมและอนุรักษศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น

เปาประสงค

๑. เพื่อพัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กใหมีคุณลักษณะที่พึงประสงคใหไดตามเกณฑมาตรฐาน
๒. เพื่อพัฒนาทางดานการศึกษาของประชาชนมีโอกาสไดเรียนรูตลอดชีวิต
๓. เพื่อสืบทอดศิลปวัฒนธรรมประเพณีทองถิ่นใหอยูสืบไป

ตัวชี้วัดระดับเปาประสงค

๑. สงเสริมสนับสนุนใหศูนยพัฒนาเด็กเล็กไดมาตรฐาน
๒. ประชาชนมีโอกาสเรียนรูตลอดชีวิต
๓. ประชาชน สืบทอด ฟนฟู อนุรักษศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี แหลงเรียนรู ภูมิปญญาทองถิ่นและ
ปราชญชาวบานในชุมชนทองถิ่นใหคงอยูสืบไป

กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ
แนวทางการพัฒนา
1. พัฒนาการศึกษาและสงเสริมระบบการศึกษา

๒. สงเสริม สนับสนุนการเผยแพรคุณธรรม
จริยธรรมทางศาสนา และการเผยแพร
ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญา
ทองถิ่น

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ
- จํานวนโครงการ/กิจกรรมสงเสริมพัฒนาศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก
- จํานวนสถานศึกษาที่ใหความรูกับประชาชนทั้ง
ในและนอกระบบ
- จํานวนโครงการ/กิจกรรมพัฒนานักเรียนอยาง
เต็มศักยภาพ
- จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินงานสงเสริม
และอนุรักษวัฒนธรรมประเพณีทองถิ่นไทย
- จํานวนโครงการ/กิจกรรมสงเสริมอนุรักษ
พระพุทธศาสนา
- จํานวนแหลงเรียนรูภูมิปญญาทองถิ่น

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

หนา | ๙๙

หนวยงานที่รับผิดชอบหลัก

สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์

ความเชื่อมโยง

๑. ยุทธศาสตรจังหวัด :
ยุทธศาสตรท3ี่ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน การเสริมสรางความมั่นคงและสังคมคุณภาพอยางยั่งยืน
๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ :
ยุทธศาสตรที่ ๔การพัฒนาดานการศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม

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

หนา | ๑๐๐

ยุทธศาสตรที่ 5
ดานเศรษฐกิจ
พันธกิจ

1.สงเสริมสนับสนุนพัฒนาแหลงทุนเพื่อการผลิตดานการเกษตร
2. สงเสริมและสนับสนุนการถายทอดเทคโนโลยีดานการเกษตรเพื่อเพิ่มผลผลิตและลดตนทุนเพื่อ
การเกษตร
3. สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาอาชีพ ฝกอบรมอาชีพ เพื่อนําไปสูเศรษฐกิจชุมชนยั่งยืน
4. สงเสริมใหประชาชนไดรับความรูความเขาใจและนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการดําเนินชีวิต

เปาประสงค

๑. สงเสริมและสนับสนุนสรางความเขมแข็งแกกลุมเกษตรกรและกลุมอาชีพตางๆ ในทองถิ่น
๒. สงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนมีรายไดเพิ่มอยางยั่งยืนและลดคาใชจาย
๓. สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอาชีพ ฝกอบรมอาชีพเพื่อนําไปสูเศรษฐกิจชุมชนยั่งยืน
๔. สงเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อนระบบเกษตรกรรมที่ยั่งยืน
๕. สงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนมีความรู เขาใจและนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการ
ดําเนินชีวิตอยางถูกตอง

ตัวชี้วัดระดับเปาประสงค

๑. กลุมเกษตรกรและกลุมอาชีพมีความเขมแข็ง
๒. กลุมอาชีพ/กลุมสตรีแมบานใหมีอาชีพเสริมเพิ่มรายไดใหครัวเรือน
๓. แหลงเรียนรูทางดานการเกษตรเพื่อสงเสริม การฝกอบรม การประกอบอาชีพและขยายผลตาม
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
๔. กิจกรรมตามโครงการขับเคลื่อนระบบเกษตรกรรมที่ยั่งยืน
๕. ประชาชนไดดําเนินชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

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

หนา | ๑๐๑

กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ
แนวทางการพัฒนา
๑. พัฒนา สงเสริมและฝกอบรมอาชีพให
ประชาชน

๒. สงเสริมสนับสนุนการผลิตสินคาทางการ
เกษตรปลอดภัยจากสารพิษ

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ
- จํานวนกลุมที่ไดรับการสนับสนุนพัฒนาแหลง
ทุน
- จํานวนหมูบานที่ไดรับการสนับสนุนเงินทุน
เศรษฐกิจชุมชน
- จํานวนกลุมที่ไดรับการสนับสนุนการขับเคลื่อน
ระบบเกษตรที่ยั่งยืน
- จํานวนศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง
- จํานวนกลุมอาชีพที่ไดรับการสนับสนุนทักษะใน
การประกอบอาชีพ
- จํานวนโครงการที่ดําเนินการ
- จํานวนโครงการที่ดําเนินการ
- จํานวนครัวเรือนที่จัดทําบัญชีครัวเรือนและใช
ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

หนวยงานที่รับผิดชอบหลัก

สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์
๑. ยุ

ความเชื่อมโยง

ทธศาสตรจังหวัดนครปฐม:
ยุทธศาสตรที่ ๑การพัฒนาคุณภาพ การเสริมสรางความปลอดภัยและยกระดับมาตรฐานในการผลิต
การตลาด และการสงออกสินคาเกษตรและอุตสาหกรรม
๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ :
ยุทธศาสตรที่ 5 ดานการเศรษฐกิจ

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

หนา | ๑๐๒

ยุทธศาสตรที่ ๖
ดานการบริหารจัดการที่ดี
พันธกิจ

1. สงเสริมพัฒนาระบบตามหลักธรรมาภิบาล (คุณธรรม นิติธรรม คุมคา โปรงใส การมีสวนรวม และ
รับผิดชอบ)
2. สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

เปาประสงค

1. เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดีมีประสิทธิภาพตามหลักการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี
2. เพื่อใหประชาชนมีสวนรวมในการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

ตัวชี้วัดระดับเปาประสงค

1. มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลอยางมีประสิทธิภาพ
2. ประชาชนมีสวนรวมเสนอแนวทางแกปญหาในทองถิ่น

กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ
แนวทางการพัฒนา
1. พัฒนาการบริหารจัดการที่ดีในองคกร และ
สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการ
พัฒนาทองถิ่น

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ
- จํานวนประชาชนที่เขารวมประชุมประชาคม
- จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินการ
- จํานวนครั้งที่เขารับการอบรม
- จํานวนครั้งที่มีการจัดหาพัสดุ
- จํานวนครั้งที่มีการปรับปรุงและเพิ่มอัตรากําลัง
- จํานวนครั้งที่มีการปรับปรุงประสิทธิภาพการ
จัดเก็บภาษี
- จํานวนครั้งที่มีการปรับปรุงอาคารสถานที่
- จํานวนครั้งที่มีการเสริมสรางและปรับปรุงการ
บริหารงาน
- จํานวนขอบัญญัติ อบต.ที่ออกบังคับใช
- จํานวนหมูบานที่ไดรับขอมูลขาวสาร
- จํานวนหมูบานที่เขารวมกิจกรรม
- จํานวนครั้งที่มีการจัดการประชาคม

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

หนา | ๑๐๓

หนวยงานที่รับผิดชอบหลัก

สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์
สวนการคลัง องคการบริหารสวนตําบลลํามหาสวัสดิ์
กองชาง องคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม องคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์
๑. ยุ

ความเชื่อมโยง

ทธศาสตรจังหวัด :
ยุทธศาสตรท๓ี่ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน การเสริมสรางความมั่นคงและสังคมคุณภาพอยางยั่งยืน
๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น :
ยุทธศาสตรที่ ๖ การพัฒนาดานการบริหารจัดการที่ดี

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

หนา | 104

รายละเอียดแผนยุทธศาสตรองคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์
ความเชื่อมโยง
ยุทธศาสตร
กับยุทธศาสตร
อปท.ในเขต
จังหวัด
จังหวัด
ยุทธศาสตรที่ ๓ ยุทธศาสตรที่ ๖
การพัฒนาคุณภาพ การพัฒนาดาน
ชีวิตของประชาชน การบริการ
การเสริมสราง
สาธารณะ
ความมั่นคงและ
สังคมคุณภาพ
อยางยั่งยืน

ยุทธศาสตร
อบต.มหา
สวัสดิ์
ยุทธศาสตรที่ ๑
ดานการ
พัฒนาการ
บริการ
สาธารณะ

เปาประสงค
ตามพันธกิจ
เพื่อพัฒนาบํารุงรักษา
เสนทางคมนาคม
ระบบสาธารณูปโภค
สาธารณูปการ และงาน
กอสรางตาง ๆ ที่ได
มาตรฐาน

ตัวชี้วัดระดับ
เปาประสงค
(ตัวชี้วัดรวม)
เสนทาง
คมนาคมที่มี
มาตรฐาน

คาเปาหมาย
58

59

60

61

62

๒

๒

๒

๒

๒

กลยุทธ/
ตัวชี้วัด
แนวทางการ
ระดับ
พัฒนา
กลยุทธ
การพัฒนาดาน
จํานวน
โครงสรางพื้นฐาน เสนทางที่
และสาธารณูปโภค ไดรับการ
กอสราง

ความกาว
หนวย
หนาของ
รับผิดชอ
โครงการ/กิจกรรม
เปาหมาย
บ
ปละ ๒ สาย โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. / กองชาง
ถนนลาดยางแอสฟลสติก

ปละ ๕ สาย โครงการปรับปรุง ซอมแซม
บํารุงรักษาถนนและไหลทาง
สะพานในพื้นที่

เพื่อปรับปรุงเสนทาง
คมนาคมใหสามารถ
สัญจรไปมาไดอยาง
สะดวกและปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสิน

เสนทาง
คมนาคมมี
ความสะดวก
ปลอดภัยใน
การสัญจรไปมา

๕

๕

๕

๕

๕

การพัฒนาดาน
จํานวน
โครงสรางพื้นฐาน เสนทางที่
และสาธารณูปโภค ไดรับการ
ปรับปรุง
ซอมแซม

เพื่อเปนทางระบายน้ํา
ไมใหทวมขังในฤดูฝน

กอสรางทาง
ระบายน้ําเพื่อ
ปองกันน้ํา
ทวมขัง

๓

๓

๓

๓

๓

การพัฒนาดาน
จํานวน
ปละ ๓ แหง
โครงสรางพื้นฐาน โครงการ
และสาธารณูปโภค กอสรางวาง
ทอระบายน้ํา

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

กองชาง

-โครงการขุดลอกทอระบายน้ํา กองชาง
-โครงการวางทอระบายน้ํา
-โครงการซอมแซมฝาทอระบาย
น้ํา

หนวย
สนับ
สนุน

หนา | 105
ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร
จังหวัด

ยุทธศาสตร
อปท.ในเขต
จังหวัด

ยุทธศาสตร
อบต.มหา
สวัสดิ์

เปาประสงค
ตามพันธกิจ
เพื่อใหทุกครัวเรือนมี
ไฟฟาใชอยางทั่วถึง

ตัวชี้วัดระดับ
คาเปาหมาย
กลยุทธ/
ตัวชี้วัด
ความกาว
หนวย
เปาประสงค
แนวทางการ
ระดับ
หนาของ
โครงการ/กิจกรรม
รับผิดชอ
58 59 60 61 62
(ตัวชี้วัดรวม)
พัฒนา
กลยุทธ
เปาหมาย
บ
ทุกครัวเรือนมี ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ การพัฒนาดาน
รอยละของ รอยละ ๑๐๐ โครงการขยายเขตจําหนายไฟฟ กองชาง
ไฟฟาใชอยาง
โครงสรางพื้นฐาน ครัวเรือนที่มี ของครัวเรือน ในเขตพื้นที่
ทั่วถึง
และสาธารณูปโภค ไฟฟาใช
มีไฟฟาใช

เพื่อติดตั้ง ซอมแซม
ไฟฟาสาธารณะใหสอง
สวาง

หมูบานมีไฟฟา ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ การพัฒนาดาน
สาธารณะสอง
โครงสรางพื้นฐาน
สวางอยาง
และสาธารณูปโภค
ทั่วถึง

เพื่อซอมแซม ปรับปรุง
บํารุงรักษาระบบ
ประปาหมูบานอยางมี
ประสิทธิภาพ สะอาด
และเพียงพอตอการ
อุปโภคบริโภค

ระบบประปา
หมูบานมี
คุณภาพ
สะอาดและ
ปลอดภัย

จํานวน
หมูบานที่
ไดรับการ
ติดตั้ง /
ซอมแซม
ไฟฟา
สาธารณะให
ใชงานไดทุก
แหง

รอยละ ๑๐๐
ของไฟฟา
สาธารณะ
หมูบาน

-โครงการติดตั้ง/ปรับปรุงไฟฟา กองชาง
สองสวางทางสาธารณะแบบ
หลอดธรรมดา และหลอด
LED
-โครงการยายเสา/ปรับปรุง
ซอมแซมไฟฟาสาธารณะ

๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ การพัฒนาดาน
-รอยละของ รอยละ ๑๐๐ -โครงการขยายเขต ปรับปรุง
โครงสรางพื้นฐาน ครัวเรือนที่มี ของครัวเรือน ซอมแซม ระบบประปา ในเขต
และสาธารณูปโภค น้ําสะอาดเพื่อ
พื้นที่
การอุปโภค
และบริโภค
เพียงพอทั่วถึง

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

กองชาง

หนวย
สนับ
สนุน

หนา | 106
ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร
จังหวัด

ยุทธศาสตร
อปท.ในเขต
จังหวัด

ยุทธศาสตร
อบต.มหา
สวัสดิ์

ตัวชี้วัดระดับ
เปาประสงค
(ตัวชี้วัดรวม)
เพื่อบริหารจัดการ
แหลงน้ําเพื่อ
แหลงน้ําเพื่ออุปโภค
การอุปโภค
บริโภคอยางปลอดภัย บริโภคไดรับ
และมีคุณภาพ เพียงพอ การปรับปรุง
ตอการเกษตร
อยางมี
ประสิทธิภาพ
เปาประสงค
ตามพันธกิจ

คาเปาหมาย
58

59

60

61

62

๑

๑

๑

๑

๑

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

กลยุทธ/
แนวทางการ
พัฒนา
กอสราง ซอมแซม
และปรับปรุง
ระบบน้ําเพื่อ
การเกษตร และ
เพื่อการอุปโภค
บริโภค

ตัวชี้วัด
ความกาว
ระดับ
หนาของ
โครงการ/กิจกรรม
กลยุทธ
เปาหมาย
-จํานวน
ปละ ๑ แหง โครงการขุดลอกคลอง
แหลงน้ําที่
ไดรับการ
พัฒนาและ
ฟนฟู
-จํานวน
แหลงน้ําที่
ไดรับการ
ปรับปรุงและ
กอสราง

หนวย
รับผิดชอ
บ
กองชาง

หนวย
สนับ
สนุน
สํานัก
งานปลัด
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รายละเอียดแผนยุทธศาสตรองคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์
ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร
จังหวัด
ยุทธศาสตรที่ ๒
การเพิ่มขีด
ความสามารถใน
การแขงขันดาน
การทองเที่ยวเชิง
ประวัติศาสตร
และวัฒนธรรมให
อยูในระดับตน
ของประเทศ

ยุทธศาสตร
อปท.ในเขต
จังหวัด
ยุทธศาสตรที่ 4
การพัฒนาดาน
สิ่งแวดลอมและ
การทองเที่ยว

ยุทธศาสตร
อบต.มหา
สวัสดิ์
ยุทธศาสตรที่ ๒
ดานการพัฒนา
สิ่งแวดลอมและ
การทองเที่ยว

เปาประสงค
ตามพันธกิจ
เพื่อสงเสริมการมีสวน
รวมของประชาชนใน
การอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมใน
ชุมชนใหนาอยู

เพื่อสงเสริมและลด
ภาระคาใชจายในการ
กําจัดขยะมูลฝอย

ตัวชี้วัดระดับ
เปาประสงค
(ตัวชี้วัดรวม)
ประชาชน
รวมกัน
ปรับปรุงภูมิ
ทัศนภายใน
หมูบานใหมี
สภาพที่ดีขึ้น

จํานวน
ปริมาณขยะ
ในเขต อบต.
มหาสวัสดิ์
ลดลง

คาเปาหมาย
58

59

60

61

62

๒๐

๒๐

๒๐

๒๐

๒๐

๑๐

๒๐

๓๐

๔๐

๕๐

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

กลยุทธ/
ตัวชี้วัด
แนวทางการ
ระดับ
พัฒนา
กลยุทธ
-รอยละของ
การจัดการ
ประชาชนที่
สิ่งแวดลอมเพื่อ
การพัฒนาที่ยั่งยืน มีสว นรวม
ในการ
อนุรักษ
ทรัพยากรธ
รรมชาติ/
สิ่งแวดลอม
-จํานวน
โครงการที่
ดําเนินการ

ความกาว
หนวย
หนาของ
รับผิดชอ
โครงการ/กิจกรรม
เปาหมาย
บ
รอยละ ๒๐ -รณรงค สงเสริมการอนุรักษ
สํานัก
ตอป
ทรัพยากรธรรมชาติและ
งานปลัด
สิ่งแวดลอม
-ปรับปรุงภูมิทัศน
สวนสาธารณะ ถนน และคลอง
สาธารณะ

หนวย
สนับ
สนุน
สํานัก
งานปลัด

การจัดการ
-ครัวเรือนที่
สิ่งแวดลอมเพื่อ
ไดรบั การ
การพัฒนาที่ยั่งยืน กําจัดขยะ
มูลฝอย
อยางถูก
สุขลักษณะ

ปริมาณขยะ -กําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล กอง
สํานัก
ที่ลดลงรอย
สาธารณสุข งานปลัด
ละ 1๐ ตอป
และ
สิ่งแวดลอม

หนา | 108
ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร
จังหวัด

ยุทธศาสตร
อปท.ในเขต
จังหวัด

ยุทธศาสตร
อบต.มหา
สวัสดิ์

เปาประสงค
ตามพันธกิจ
เพื่อสงเสริมแหลง
ทองเที่ยวเชิงอนุรักษ
และผลิตภัณฑ OTOP
ของตําบลมหาสวัสดิ์

ตัวชี้วัดระดับ
เปาประสงค
(ตัวชี้วัดรวม)
สงเสริมแหลง
ทองเที่ยวเชิง
อนุรักษและ
ผลิตภัณฑ
OTOP ของ
ตําบลมหา
สวัสดิ์ และ
สงเสริม
พัฒนาแบบ
ยั่งยืน กลุม
วิสาหกิจ
ชุมชนมีอาชีพ
เสริม เพิ่ม
รายไดให
ครัวเรือน

คาเปาหมาย
58

59

60

61

62

๑๐

๒๐

๓๐

๔๐

๕๐

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

กลยุทธ/
ตัวชี้วัด
ความกาว
หนวย
แนวทางการ
ระดับ
หนาของ
โครงการ/กิจกรรม
รับผิดชอ
พัฒนา
กลยุทธ
เปาหมาย
บ
พัฒนาและสงเสริม -จํานวน
นักทองเที่ยว -สงเสริม สนับสนุน และพัฒนา กองชาง/
การทองเที่ยว
โครงการที่ เพิม่ ขึ้นรอย แหลงทองเที่ยวของตําบลมหา สํานัก
ดําเนินการ ละ ๑๐ ตอป สวัสดิ์
งานปลัด
-สงเสริมและ
สนับสนุน
และพัฒนา
ผลิตภัณฑ
ชุมชน

หนวย
สนับ
สนุน
สํานัก
งานปลัด
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รายละเอียดแผนยุทธศาสตรองคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์
ความเชื่อมโยง
ยุทธศาสตร
กับยุทธศาสตร
อปท.ในเขต
จังหวัด
จังหวัด
ยุทธศาสตรที่ ๓ ยุทธศาสตรที่ ๓
การพัฒนาคุณภาพ การพัฒนาดาน
ชีวิตของประชาชน
สังคม
การเสริมสราง
ความมั่นคงและ
สังคมคุณภาพ
อยางยั่งยืน

ยุทธศาสตร
เปาประสงค
อบต.มหา
ตามพันธกิจ
สวัสดิ์
ยุทธศาสตรที่ ๓ เพื่อใหประชาชนมี
ดานสังคม
สุขภาพแข็งแรง

ตัวชี้วัดระดับ
เปาประสงค
(ตัวชี้วัดรวม)
การแขงขัน
กีฬาและ
นันทนาการ
ทําให
ประชาชนมี
สุขภาพ
แข็งแรงขึ้น

เพื่อใหประชาชนมี
สนามกีฬาและสวน
นันทนาการไดออก
กําลังกาย

มีสนามกีฬา
และสวน
นันทนาการ
ใหประชาชน
ไดออกกําลัง
กายมีสุขภาพ
แข็งแรง
เด็กและ
เยาวชนได
ออกกําลัง
กายและ
หางไกลยา
เสพติด

เพื่อใหเด็กและเยาวชน
มีอุปกรณกีฬาในการ
ออกกําลังกายและเพื่อ
หางไกลยาเสพติด

คาเปาหมาย

กลยุทธ/
ตัวชี้วัด
แนวทางการ
ระดับ
พัฒนา
กลยุทธ
สงเสริม สนับสนุน -จํานวน
การกีฬาและ
โครงการ/
นันทนาการ
กิจกรรมที่
ดําเนินการ

ความกาว
หนวย
หนาของ
รับผิดชอ
โครงการ/กิจกรรม
เปาหมาย
บ
ปละ ๑ ครั้ง -โครงการจัดการแขงขันกีฬา
สํานัก
พื้นบานเพื่อสุขภาพตําบลมหา งานปลัด
สวัสดิ์

ปละ ๑ ครั้ง -กอสรางสนามกีฬา/สวนสุขภาพ สํานัก
งานปลัด

58

59

60

61

62

๑

๑

๑

๑

๑

๑

๑

๑

๑

๑

สงเสริมสนับสนุน
การกีฬาและ
นันทนาการ

๑

๑

๑

๑

๑

การปองกันและ -จํานวน
แกไขปญหายาเสพ โครงการ/
ติด
กิจกรรมที่
ดําเนินการ

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

-จํานวน
โครงการ/
กิจกรรมที่
ดําเนินการ

ปละ ๑ ครั้ง -จัดตั้งศูนยเยาวชนตําบลมหา
สวัสดิ์
-จัดซื้ออุปกรณกีฬา

สํานัก
งานปลัด

หนวย
สนับ
สนุน

หนา | 110
ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร
จังหวัด

ยุทธศาสตร
อปท.ในเขต
จังหวัด

ยุทธศาสตร
อบต.มหา
สวัสดิ์

เปาประสงค
ตามพันธกิจ
สงเสริมใหประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี

เพื่อชวยเหลือ
ประชาชนไดรับการ
สงเคราะหและพัฒนา
คุณภาพชีวิตใหดีขึ้น

ตัวชี้วัดระดับ
เปาประสงค
58
(ตัวชี้วัดรวม)
ประชาชนมีสุข ๒๐
ภาวะที่ดีเขาถึง
บริการ
สาธารณสุขที่มี
คุณภาพและได
มาตรฐานอยาง
เทาเทียมกัน
ประชาชนไดรับ ๔
การสงเคราะห
และพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู
ที่ไดรับความ
เดือดรอน
สงเคราะห
เบี้ยยังชีพ
ใหกับ
ผูสูงอายุ คน
พิการ และ
ผูปวยเอดส

คาเปาหมาย
59

60

61

62

๒๐

๒๐

๒๐

๒๐

๔

๔

๔

๔

กลยุทธ/
ตัวชี้วัด
ความกาว
หนวย
หนวย
แนวทางการ
ระดับ
หนาของ
โครงการ/กิจกรรม
รับผิดชอ
สนับ
พัฒนา
กลยุทธ
เปาหมาย
บ
สนุน
สงเสริม สนับสนุน -รอยละของ ปละ ๒๐ คน -โครงการเยี่ยมเยียนผูปวยติด
กอง
การใหบริการ
ประชาชนมี
เตียง
สาธารณสุข
สาธารณสุข
การเจ็บปวย
และ
ลดลง
สิ่งแวดลอม
-จํานวน
โครงการ/
กิจกรรมที่
ดําเนินการ
สงเสริม สนับสนุน
งานสวัสดิการ
สังคมและสังคม
สงเคราะห

๖๘๓ 717 752 789 828 สงเสริม สนับสนุน
งานสวัสดิการ
สังคมและสังคม
สงเคราะห

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

จํานวน
โครงการ/
กิจกรรมที่
ใหการ
สงเคราะห/
พัฒนา

ปละ4 คน

จํานวน
เพิ่มขึ้นรอย
กลุมเปาหมาย ละ ๕ตอป
ที่ไดรับการ
สงเคราะห

-โครงการปรับปรุงซอมแซมที่อยู สํานัก
อาศัยตามโครงการบานเทิดไท งานปลัด
องคราชันย สําหรับผูสูงายุ ผู
พิการ ประชาชนที่ยากจน

-จายเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ คนพิกา สํานัก
และผูปวยเอดส
งานปลัด

หนา | 111
ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร
จังหวัด

ยุทธศาสตร
อปท.ในเขต
จังหวัด

ยุทธศาสตร
อบต.มหา
สวัสดิ์

เปาประสงค
ตามพันธกิจ

เพื่อใหประชาชนมี
ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน

เพื่อปองกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนชวง
เทศกาล
เพื่อใหมีวัสดุอุปกรณใน
การปฏิบัติงานดาน
ปองกัน

ตัวชี้วัดระดับ
เปาประสงค
58
(ตัวชี้วัดรวม)
สงเสริมและ
๔๐
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตเด็ก สตรี
คนชรา คน
พิการ และ
ผูดอยโอกาส

คาเปาหมาย

กลยุทธ/
แนวทางการ
พัฒนา
สงเสริม สนับสนุน
งานสวัสดิการ
สังคมและสังคม
สงเคราะห

ตัวชี้วัด
ระดับ
กลยุทธ
จํานวน
โครงการ/
กิจกรรมที่
ดําเนินการ

ความกาว
หนวย
หนาของ
โครงการ/กิจกรรม
รับผิดชอ
เปาหมาย
บ
ปละ ๔๐ คน -โครงการสนับสนุนและสงเสริม สํานัก
อาชีพใหแกผูพิการ
งานปลัด

59

60

61

62

๔๐

๔๐

๔๐

๔๐

ประชาชนไดรับ ๑
การรณรงค
ปองกัน
ปราบปราม
อาชญากรรม
และยาเสพติด
ทุกประเภท
ประชาชนไดรับ ๒
ความปลอดภัย
ในการเดินทาง

๑

๑

๑

๑

การปองกัน และ
รักษาความสงบ
เรียบรอยความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน

จํานวน
โครงการ/
กิจกรรมที่
ดําเนินการ

ปละ ๑
โครงการ

-โครงการเฝาระวัง รักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ของประชาชน

๒

๒

๒

๒

จํานวน
โครงการ/
กิจกรรมที่
ดําเนินการ

ปละ ๒
โครงการ

-โครงการตั้งดานตรวจและเฝา สํานัก
ระวังปองกันการอุบัติเหตุในชวง งานปลัด
เทศกาล

สงเสริม
สนับสนุนงาน
ดานสาธารณ
ภัย

๑

๑

๑

๑

การปองกัน และ
รักษาความสงบ
เรียบรอยความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน
สงเสริม สนับสนุน
ดานการดําเนินงาน
ดานสาธารณภัย

๑

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

จํานวนวัสดุ
อุปกรณ
ครุภัณฑที่
ดําเนินการ
จัดหา

สนับสนุน -โครงการจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ
วัสดุอุปกรณ และอุปกรณตาง ๆ
ปละ ๑ ครั้ง

สํานัก
งานปลัด

สํานัก
งานปลัด

หนวย
สนับ
สนุน
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รายละเอียดแผนยุทธศาสตรองคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์
ความเชื่อมโยง
ยุทธศาสตร
กับยุทธศาสตร
อปท.ในเขต
จังหวัด
จังหวัด
ยุทธศาสตรที่ ๓ ยุทธศาสตรที่ ๑
การพัฒนาคุณภาพ การพัฒนาดาน
ชีวิตของประชาชน
การศึกษา
การเสริมสราง
ศาสนา และ
ความมั่นคงและ
วัฒนธรรม
สังคมคุณภาพ
อยางยั่งยืน

ยุทธศาสตร
อบต.มหา
สวัสดิ์
ยุทธศาสตรที่ ๔
ดานการศึกษา
ศาสนา และ
วัฒนธรรม

ตัวชี้วัดระดับ
เปาประสงค
(ตัวชี้วัดรวม)
เพื่อพัฒนาศูนยพัฒนา สงเสริม
เด็กเล็กใหมีคุณลักษณะ สนับสนุนให
ที่พึงประสงคใหไดตาม ศูนยพัฒนา
เกณฑมาตรฐาน
เด็กเล็กได
มาตรฐาน
เปาประสงค
ตามพันธกิจ

คาเปาหมาย
58

59

60

61

62

๓

๓

๓

๓

๓

เพื่อพัฒนาทางดาน
การศึกษาของ
ประชาชนมีโอกาสได
เรียนรูตลอดชีวิต

ประชาชนมี
โอกาสเรียนรู
ตลอดชีวิต

๑

๑

๑

๑

๑

เพื่อสืบทอด
ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีทองถิ่นใหอยู
สืบไป

ประชาชน สืบ ๓
ทอด ฟนฟู
อนุรักษศิลปะ
วัฒนธรรม
ประเพณี แหลง
เรียนรู ภูมิ
ปญญาทองถิ่น
และปราชญ
ชาวบานใน
ชุมชนทองถิ่น
ใหคงอยูสืบไป

๓

๓

๓

๓

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

กลยุทธ/
ตัวชี้วัด
แนวทางการ
ระดับ
พัฒนา
กลยุทธ
พัฒนาการศึกษา -จํานวน
และสงเสริมระบบ โครงการ/
กิจกรรม
การศึกษา
สงเสริม
พัฒนาศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก

ความกาว
หนวย
หนาของ
รับผิดชอ
โครงการ/กิจกรรม
เปาหมาย
บ
ปละ
- จัดซื้อจัดหาวัสดุอุปกรณและ สํานัก
๓ กิจกรรม สือ่ การเรียนการสอนเพื่อพัฒนา งานปลัด
เด็กเล็กสําหรับศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก
- จัดกิจกรรมตาง ๆ

พัฒนาการศึกษา -จํานวน
ปละ ๑ ครั้ง
และสงเสริมระบบ สถานศึกษา
การศึกษา
ที่ใหความรู
กับประชาชน
ทั้งในและ
นอกระบบ
สงเสริม สนับสนุน -จํานวน
ปละ ๓
การเผยแพร
โครงการ/
โครงกร
คุณธรรมจริยธรรม กิจกรรมที่
ทางศาสนา และ ดําเนินการ
การเผยแพร
ศิลปวัฒนธรรม
จารีตประเพณี
และภูมิปญญา
ทองถิ่น

สนับสนุนงบประมาณ วัสดุ
อุปกรณสื่อการเรียนการสอน
ใหกับสถานศึกษา

สํานัก
งานปลัด

-จัดกิจกรรมงานรัฐพิธีตาง ๆ
-จัดงานวันสําคัญทางศาสนา

สํานัก
งานปลัด

หนวย
สนับ
สนุน
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รายละเอียดแผนยุทธศาสตรองคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์
ความเชื่อมโยง
ยุทธศาสตร
กับยุทธศาสตร
อปท.ในเขต
จังหวัด
จังหวัด
ยุทธศาสตรที่ ๑ ยุทธศาสตรที่ ๑
การพัฒนาคุณภาพ การพัฒนาดาน
การเสริมสราง
เศรษฐกิจ
ความปลอดภัยและ
ยกระดับมาตรฐาน
ในการผลิต
การตลาด และการ
สงออกสินคา
เกษตรและ
อุตสาหกรรม

ยุทธศาสตร
เปาประสงค
อบต.มหา
ตามพันธกิจ
สวัสดิ์
ยุทธศาสตรที่ ๕ สงเสริมและสนับสนุน
ดานการพัฒนา สรางความเขมแข็งแก
เศรษฐกิจ
กลุมเกษตรกรและกลุม
อาชีพตาง ๆ ในทองถิ่น

ตัวชี้วัดระดับ
เปาประสงค
58
(ตัวชี้วัดรวม)
กลุมเกษตรกร ๑
และกลุมอาชีพ
มีความเขมแข็ง

สงเสริมและสนับสนุน
ใหประชาชนมีรายได
เพิ่มอยางยั่งยืนและลด
คาใชจาย

กลุมอาชีพ/กลุม ๑
สตรี/แมบาน
ใหมีอาชีพเสริม
เพิ่มรายไดให
ครัวเรือน
แหลงเรียนรู
๑
ทางดาน
การเกษตร เพื่อ
สงเสริม การ
ฝกอบรม การ
ประกอบอาชีพ
และขยายผลตา
แนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียง

สงเสริมและสนับสนุน
การพัฒนาอาชีพ
ฝกอบรมอาชีพเพื่อ
นําไปสูเศรษฐกิจชุมชน
ยั่งยืน

คาเปาหมาย
59

60

61

62

๑

๑

๑

๑

๑

๑

๑

๑

๑

๑

๑

๑

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

กลยุทธ/
ตัวชี้วัด
แนวทางการ
ระดับ
พัฒนา
กลยุทธ
พัฒนาสงเสริมและ จํานวน
ฝกอบรมอาชีพให โครงการที่
ประชาชน
ดําเนินการ

ความกาว
หนาของ
โครงการ/กิจกรรม
เปาหมาย
ปละ ๑ ครั้ง -โครงการจัดฝกอบรมเพิ่มทักษะ
อาชีพ ใหแก กลุมแมบาน กลุม
อาชีพตาง ๆ

พัฒนาสงเสริมและ จํานวนกลุม ปละ ๑ ครั้ง
ฝกอบรมอาชีพให อาชีพที่ไดรับ
ประชาชน
การสนับสนุน
ทักษะในการ
ประกอบอาชีพ
สงเสริมสนับสนุน จํานวนศูนย
ปละ ๑
การผลิตสินคา
เรียนรู
โครงการ
ทางการเกษตร
เศรษฐกิจ
ปลอดภัยจาก
พอเพียง
สารพิษ

หนวย
รับผิดชอ
บ
สํานัก
งานปลัด

-สงเสริมและสนับสุนน ฝกอบรม สํานัก
อาชีพระยะสั้นแกประชาชนที่ งานปลัด
วางงาน ผูพิการ ผูดอยโอกาส
หรือผูที่ตองการอาชีพเสริม
-กอสรางตลาดชุมชน
-กอสรางอาคารนวดแผนไทย

สํานัก
งานปลัด

หนวย
สนับ
สนุน

หนา | 114
ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร
จังหวัด

ยุทธศาสตร
อปท.ในเขต
จังหวัด

ยุทธศาสตร
อบต.มหา
สวัสดิ์

ตัวชี้วัดระดับ
คาเปาหมาย
เปาประสงค
58 59 60 61 62
(ตัวชี้วัดรวม)
สงเสริมและสนับสนุน กิจกรรมตาม
๑
๑
๑
๑ ๑
การขับเคลื่อนระบบ
โครงการ
เกษตรกรรมที่ยั่งยืน
ขับเคลื่อน
ระบบ
เกษตรกรรมที่
ยั่งยืน
สงเสริมและสนับสนุน ประชาชนได ๑๐๐ ๑๕๐ ๒๐๐ ๒๕๐ ๓๐๐
ใหประชาชนมีความรู
ดําเนินชีวิต
เขาใจและนําหลัก
ตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจ
ปรัชญา
พอเพียงมาใชในการ
เศรษฐกิจ
ดําเนินชีวิตอยางถูกตอง พอเพียง
เปาประสงค
ตามพันธกิจ

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

กลยุทธ/
แนวทางการ
พัฒนา
สงเสริมสนับสนุน
การผลิตสินคา
ทางการเกษตร
ปลอดภัยจาก
สารพิษ

ตัวชี้วัด
ระดับ
กลยุทธ
จํานวน
โครงการที่
ดําเนินการ

ความกาว
หนาของ
เปาหมาย
ปละ ๑
โครงการ

หนวย
รับผิดชอ
บ
สงเสริม สนับสนุนการทําเกษตร สํานัก
แบบปลอดสารพิษ และเกษตร งานปลัด
อินทรีย

สงเสริมสนับสนุน
การผลิตสินคา
ทางการเกษตร
ปลอดภัยจาก
สารพิษ

จํานวน
ครัวเรือนที่
จัดทําบัญชี
ครัวเรือน
และใชชีวิต
ตามปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง

เพิ่มขึ้นปละ สงเสริมการดําเนินชีวิตตามแนว สํานัก
๕๐ ครัวเรือน เศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน
งานปลัด

โครงการ/กิจกรรม

หนวย
สนับ
สนุน

หนา | 115

รายละเอียดแผนยุทธศาสตรองคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์
ความเชื่อมโยง
ยุทธศาสตร
กับยุทธศาสตร
อปท.ในเขต
จังหวัด
จังหวัด
ยุทธศาสตรที่ ๓ ยุทธศาสตรที่ ๕
การพัฒนาคุณภาพ การพัฒนาดาน
ชีวิตของประชาชน การบริหาร
การเสริมสราง
จัดการทีด่ ี
ความมั่นคงและ
สังคมคุณภาพ
อยางยั่งยืน

ยุทธศาสตร
เปาประสงค
อบต.มหา
ตามพันธกิจ
สวัสดิ์
ยุทธศาสตรที่ ๖ เพื่อพัฒนาระบบการ
ดานการพัฒนา บริหารจัดการที่ดีมี
บริหารจัดการที่ดี ประสิทธิภาพตาม
หลักการบริหารจัดการ
บานเมืองที่ดี

ตัวชี้วัดระดับ
เปาประสงค
(ตัวชี้วัดรวม)
มีการบริหาร
จัดการตาม
หลักธรรมาภิ
บาลอยางมี
ประสิทธิภาพ

เพื่อใหประชาชนมีสวน
รวมในการบริหาร
จัดการบานเมืองที่ดี

ประชาชนมี
สวนรวมเสนอ
แนวทาง
แกปญหาใน
ทองถิ่น

คาเปาหมาย
58

59

60

61

62

๕

๕

๕

๕

๕

๒๐

๒๐

๒๐

๒๐

๒๐

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

กลยุทธ/
ตัวชี้วัด
แนวทางการ
ระดับ
พัฒนา
กลยุทธ
พัฒนาการบริหาร จํานวน
จัดการที่ดีใน
โครงการที่
องคกร และ
ดําเนินการ
สงเสริมการมีสวน
รวมของประชาชน
ในการพัฒนา
ทองถิ่น

พัฒนาการบริหาร
จัดการที่ดีใน
องคกร และ
สงเสริมการมีสวน
รวมของประชาชน
ในการพัฒนา
ทองถิ่น

รอยละของ
ประชาชน
เขารวม
กิจกรรม
ทองถิ่น

ความกาว
หนวย
หนวย
หนาของ
รับผิดชอ
สนับ
โครงการ/กิจกรรม
เปาหมาย
บ
สนุน
สํานัก
ปละ ๑ ครั้ง -จัดหาวัสดุอุปกรณใหมีความ
พรอมตอการใชงานและบริการ งานปลัด,
ประชาชน
สวนการ
-โครงการจัดอบรมสงบุคลากร
คลัง,
เขาอบรม การจัดการศึกษาดูงา กองชาง,
-โครงการสงเสริมประชาธิปไตย กอง
ใหแกประชาชน
สาธารณสุขฯ
-ดําเนินการจัดทําโครงการ
รวมกัน รวมถึงการอุดหนุน
งบประมาณ
รอยละ ๒๐ -โครงการอบต. เคลื่อนที่ พบ
สํานัก
ตอป
ประชาชน
งานปลัด,
- สงเสริม สนับสนุน การจัดทํา สวนการ
แผนชุมชนและจัดประชาคม
คลัง,
เพื่อจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น
กองชาง,
กอง
สาธารณสุขฯ

บทที่ 5
การติดตามประเมินผลยุทธศาสตร
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นอันหมายถึง การติดตามและการประเมินผล
แผนยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนพัฒนาสามปขององคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้นเปนการติดตามวาการไดรับและการ
ใชทรัพยากรตาง ๆ ไปเพื่อดําเนินงานนั้น เมื่อเทียบกับระยะเวลา ความกาวหนา ความพึงพอใจของประชาชนในทองถิ่นที่
เกิดขึ้นจากผลผลิต (output) และผลลัพธ (outcome) มีมากนอยเพียงใด เปนไปตามเปาหมาย วัตถุประสงคและฉันทา
มติจากประชาชนในพื้นที่หรือยัง มีความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ยุทธศาสตรระดับชาติ
จังหวัด อําเภอและสอดคลองกับนโยบายของผูบริหารทองถิ่น ที่ไดกําหนดและแถลงไวในสภาทองถิ่นหรือยัง การติดตาม
และประเมินผลไมสามารถแยกออกจากระบบการบริหารจัดการแผนพัฒนาได ขอตกลง อํานาจและหนาที่ใด ๆ ของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นจําเปนตองติดตามและประเมินผลเพื่อใหไดทราบถึงความกาวหนา ขอบกพรองหรือสิ่งที่
จําเปนที่จะตองพัฒนาตอไปในอนาคต

5.1 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

5.1.1 แนวทางและวิธีการติดตามประเมินผล
(1) จัดทําแบบรายงานผลการดําเนินงานตามโครงการ โดยจัดสงใหหนวยงานที่รับผิดชอบดําเนินกา ร
ตรวจสอบและกรอบรายละเอียดตามแบบฟอรม แลวจัดสงใหสํานักปลัด
(2) จัดเก็บขอมูลภาคสนาม โดยใชเครื่องมือในการสํารวจ เชน การสังเกต แบบสอบถาม แบบทดสอบ
และการสัมภาษณ เปนตน
(3) เมื่อโครงการแลวเสร็จจึงดําเนินการทบทวนขอมูลที่ไดจากการติดตามผล (ขอ 1 และขอ 2) แลว
ตรวจสอบเปาหมายแตละเปาหมายวาเปนไปตามที่กําหนดไวมากนอยเพียงใด บรรลุวัตถุประสงคตามแผนที่ไดตั้งไว
หรือไม ซึ่งผลที่ไดจะเปนขอมูลที่ใชในการดําเนินการปรับปรุงและแกไขการวางแผนดําเนินการในปถัดไป ใหมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
5.1.2 การติดตามและประเมินผลเมื่อเสร็จสิ้นแผนพัฒนาฯ
เปนการติดตามและประเมินผลเมื่อเสร็จสิ้นแผนพัฒนาฯ ในแตละปงบประมาณ เพื่อหาขอสรุปเกี่ยวกับการ
ดําเนินงานตามโครงการวาไดผลเปนอยางไร โครงการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอยางไร และเปนไปตามเปาหมายที่ได
กําหนดไวตามแผนหรือไมการประเมินในขั้นตอนนี้จะทําใหไดรับทราบขอมูลเกี่ยวกับความสําเร็จ และความลมเหลวของ
การปฏิบัติงานในโครงการที่จะนํามาเปนบทเรียน (Lessons learned) ที่จะชวยในการตัดสินใจสําหรับโครงการใหมๆ
รวมทั้งการปรับปรุงโครงการซึ่งมีลักษณะเหมือนหรือใกลเคียงกับโครงการที่ไดทําการประเมินผลนี้
๕.๑.๓ การกําหนดชวงเวลาและระยะเวลาการประเมินผล
การกําหนดชวงเวลาในการติดตามประเมินผล ใหคณะกรรมการติดตามและประเมินผลกําหนดชวงเวลาในการ
ติดตามประเมินผลโครงการ ตามแผนพัฒนาฯ โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมของแตละโครงการ ในชวงการติดตาม
ประเมินผลโครงการในภาพรวมอยางนอยปละ 1 ครั้ง นําเสนอรายงานผลและเสนอความคิดเห็น ซึ่งไดจากการติดตาม
ประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบล ตอผูบริหารทองถิ่น เพื่อใหผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่น
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และประผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นทราบอยางนอยปละ 1 ครั้ง ภายในเดือน
ธันวาคมของทุกป ทั้งนี้ ใหปดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน

5.2 ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล
สําหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้น ระเบีย
บ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ .ศ. 2548 หมวด 6 ขอ 28 ให
ผูบริหารทองถิ่นแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น ประกอบดวย
(1) สมาชิกสภาทองถิ่นที่สภาทองถิ่นคัดเลือกจํานวนสามคน
(2) ผูแทนประชาคมทองถิ่นที่ประชาคมทองถิ่นคัดเลือกจํานวนสองคน
(3) ผูแทนหนวยงานที่เกี่ยวของที่ผูบริหารทองถิ่นคัดเลือกจํานวนสองคน
(4) หัวหนาสวนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจํานวนสองคน
(5) ผูทรงคุณวุฒิที่ผูบริหารทองถิ่นคัดเลือกจํานวนสองคน
โดยใหคณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทําหนาที่ประธานคณะกรรมการ และกรรมการอีกหนึ่งคนทํา
หนาที่เลขานุการของคณะกรรมการ กรรมการตามขอ 28 ใหมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสองปและอาจไดรับการ
คัดเลือกอีกได ซึ่งการที่คณะกรรมการมาจากหนวยงานหลายฝายนี้จะทําใหการติดตามและประเมินผลเปนไปอยาง
มีประสิทธิภาพ และผลของการประเมินสามารถวัดผลบรรลุและวัดความสําเร็จของโครงการเพื่อนําไปใชในการแกไข
หรือปรับปรุงการปฏิบัติงานของโครงการไดอยางแทจริง
รูปแบบของการติดตามและประเมินผล แบบการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น ตาม
คูมือการติดตามและประเมินผลการจัดทําและแปลงแผนไปสูการปฏิบัติขององคกรปกครองสวนทองถิ่นประกอบไปดวย
แบบรายงาน 3 แบบ และเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล ๒ แบบดังแผนภูมิ ตอไปนี้
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5.3 กําหนดเครื่องมือที่ใชในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นรวมประชุมเพื่อกําหนดกรอบแนวทาง และวิธีการ
ในการติดตามและประเมินผล และเครื่องมือที่ใชในการติดตามและประเมินผล ดังนี้
๕.๓.๑ การกําหนดกรอบ แนวทาง และวิธีการ ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาอาจกําหนด
แนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามป ดังนี้
(1) ความสอดคลอง (Relevance) ของยุทธศาสตร แผน และกลยุทธที่กําหนด
(2) ความเพียงพอ (Adequacy) ของทรัพยากรเพื่อการดําเนินกิจกรรมของหนวยงาน
(3) ความกาวหนา (Progress) กิจกรรมที่กําหนดไวตามแผน โดยมีการติดตามผล ( Monitoring)
(4) ประสิทธิภาพ (Efficiency) เปนการศึกษาความสัมพันธระหวางผลผลิตกับทรัพยากรที่ใชโดยมี
การประเมินประสิทธิภาพ (Efficiency Evaluation)
(5) ประสิทธิผล (Effectiveness) เปนการศึกษาถึงผลที่ไดรับ (Effect)
(6) ผลลัพธและผลผลิต (Outcome and Output) เปนการประเมินผลประโยชนที่เกิดจากการทํา
กิจกรรมที่มีตอกลุมเปาหมายที่ไดรับบริการ และการประเมินผลผลิตที่เกิดขึ้นจากกิจกรรม
(7) การประเมินผลกระทบเปนการศึกษาผลที่ไดรับรวมยอด (Overall Effect)
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น อาจนําแนวทางทั้งหมดที่กําหนดมาใชหรืออาจ
เลือกใชในบางแนวทางในการติดตามและประเมินผลก็ได โดยอยางนอยตองสามารถประเมินความสอดคลองและ
สามารถวัดความสําเร็จหรือความกาวหนาของแผน ทั้งนี้ขึ้นอยูกับคณะกรรมการฯจะพิจารณา
๕.๓.๒ เครื่องมือที่ใชในการติดตามและประเมินผล
(1) แบบประเมินผลแผนพัฒนา ใชแบบรายงาน แบบที่ 1 การประเมินการจัดทําแผน
ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(2) แบบติดตามแผนพัฒนา ใชแบบรายงาน แบบที่ 2 แบบติดตามและประเมินผลการ
ดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(3) แบบประเมินผลแผนพัฒนา ใชแบบรายงาน 3 แบบ คือ
3.1 แบบประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร
3.2 แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของอปท. ในแตละยุทธศาสตร
3.3 แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของ อปท. ในภาพรวม
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