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คํานํา
ดวยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๘ หมวด ๖ ขอ ๒๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจั ดทําแผนพั ฒนาขององคกรปกครองสวน
ท องถิ่ น พ.ศ. 2548 และแก ไขเพิ่ มเติ ม (ฉบั บที่ 3) พ.ศ. ๒๕61 ข อ 29 กําหนดให คณะกรรมการติ ดตามและ
ประเมิ นผลแผนฯ รายงานผลและเสนอความเห็ นซึ่งได จากการติดตามและประเมิ นผลฯ ตอผูบริหารทองถิ่นเพื่อให
ผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น พรอมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผล
ฯ ใหประชาชนในทองถิ่นทราบในที่เปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาว และตอง
ปดประกาศไว
ดังนั้น เพื่อใหเปนไประเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครอง
ส วนท องถิ่ น พ.ศ. 2548 และแก ไขเพิ่ มเติ ม (ฉบั บที่ 3) พ.ศ. ๒๕61 คณะกรรมการติ ด ตามและประเมิ น ผล
แผนพัฒนา จึงไดดําเนินการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 เพื่อรายงานและเสนอความเห็นที่ไดจากการติดตามใหนายกองคการบริหารสวนตําบล
มหาสวัสดิ์ทราบ และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา หวังเปนอยางยิ่งวารายงานการติดตามและ
ประเมินผลฉบับนี้ จะเปนเครื่องมือสําคัญที่ชวยในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน และเปนตัวบงชี้วาผล
จากการดําเนินงานบรรลุตามเปาหมายหรือไมอยางไร นําไปสูความสําเร็จตามแผนงานที่ไดกําหนดไวหรือไม อีกทั้ง
ยังเปนการตรวจสอบความสอดคลองในการใชทรัพยากร (งบประมาณ) ซึ่งผลที่ไดจากการติดตามและประเมินผลถือ
เปนขอมูลยอนกลับ (Feedback) ที่สามารถนําไปใชในการปรับปรุงและการตัดสินใจตอไป
คณะกรรมการติ ดตามและประเมิน ผลแผนพัฒ นา ขอขอบคุณ ผูที่มีสวนเกี่ย วของที่ไดใหความ
รวมมือในการดําเนินการครั้งนี้ ในการใหขอคิดเห็น ขอเสนอแนะ ตอบแบบประเมิน จนทําใหรายงานผลเลมนี้สําเร็จ
ตามวัตถุประสงค
คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์
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สวนที่ 1
บทนํา
1. ความสําคัญของการติดตามและประเมินผล

-------

การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เปนกระบวนการที่แตกตางกันมีจุดหมายไม
เหมือนกัน แตกระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวของสัมพันธกัน และเมื่อนําแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล
(Monitoringand Evaluation) มาประสานใชดวยกันอยางเหมาะสม จะชวยใหผูบริหารทองถิ่น พนักงานสวนตําบล
พนักงานจาง สมาชิกสภาทองถิ่น ขององคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ สามารถกํากับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน
พัฒนาทองถิ่นตามแผนงาน โครงการไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลการติตามและประเมินผลแผนพั ฒนา
ทองถิ่นสี่ปขององคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ จึงเปนการติดตามผลที่ใหความสําคัญ ดังนี้
1. ผลการปฏิบัติงานของผูรับผิดชอบแตละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาองคการบริหารสวน
ตําบลมหาสวัสดิ์ หรือกิจกรรมตาง ๆ ที่ดําเนินการหรือไมไดดําเนินการตามแผนพัฒ นาทองถิ่นที่ไดกําหนดไว
หรือไม รวมทั้งงบประมาณในการดําเนินงาน
2. ผลการใช ป จ จั ย หรื อ ทรั พ ยากรต าง ๆ ในการพั ฒ นาองค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลมหาสวั ส ดิ์
ตรวจสอบดูวาแผนงาน โครงการเพื่ อการพัฒ นาไดรับป จจัยหรือทรัพยากรทั้ งดานปริมาณ และคุณ ภาพตาม
ระยะเวลาที่กําหนดไวหรือไมอยางไร
3. ผลการดําเนินงาน ตรวจสอบดูวาไดผลตรงตามเปาหมายที่กําหนดไวหรือไมเพียงใด มีปญหา
อุปสรรคอะไรบาง ทั้งในดานการจัดทําแผนพัฒ นาทองถิ่น การดําเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการ
พัฒนาทองถิ่น และขั้นตอนตาง ๆ ในการดําเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
4. ความสํ า คั ญ ของการติ ด ตามและประเมิ น แผนเป น เครื่ อ งมื อ สํ า คั ญ ในการทดสอบผลการ
ดําเนินงานตามภารกิจขององคกรปกครองสวนทองถิ่นวาดําเนินการไดตามเปาหมายที่กําหนดไวหรือไม ทําให
ทราบและกํ า หนดทิ ศ ทางการพั ฒ นาได อ ย างเป น รูป ธรรมและเกิ ด ความชั ด เจนที่ จ ะทํ าให ท ราบถึ ง จุ ด แข็ ง
(strengths) จุดออน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒ นา
ทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) โครงการ กิจกรรมตาง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผูบริหารทองถิ่น สมาชิกสภาทองถิ่น
พนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา พนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ สภาพพื้นที่และผูมีสวน
เกี่ยวของเพื่อนําไปสูการปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาใหเกิดความสอดคลองกับสภาพพื้นแวดลอมในสังคม
ภายใตความตองการและความพึงพอใจของประชาชนในเขตพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์
บทสรุป ของความสํ าคั ญ ก็ คื อ ในการไปสูการวางแผนการพั ฒ นาในปตอ ๆ ไปเพื่ อใหเกิดผล
สัมฤทธิ์เชิงคุณคาในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ตองเรงรีบดําเนินการ และจะตองมีความสุขุม
รอบคอบในการดําเนินการขยายโครงการ งานตาง ๆ ที่เปนจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสรางใหเกิดจุด
แข็ งนี้ และเมื่ อพบป ญ หาและอุ ป สรรคก็ จ ะต อ งตั้ งรับ ให มั่ น รอโอกาสที่ จ ะดํ าเนิ น การและตั้ งมั่ น อย างสุ ขุ ม
รอบคอบพยายามลดถอยสิ่ งที่ เป น ป ญ หาและอุ ป สรรค เมื่ อพบจุ ด อ อนต อ งหยุ ด และถดถอยป ญ หาลงให ได
ดําเนินการปรับปรุงใหดีขึ้นตั้งรับใหมั่นเพื่อรอโอกาสและสุดทายเมื่อมีโอกาสก็จะตองใชพันธมิตรหรือผูมีสวนได
เสียในองคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ใหเกิดประโยชนเพื่อดําเนินการขยายแผน โครงการ งานตางๆ พรอม
การปรับปรุงและเรงรีบดําเนินการ สิ่งเหลานี้จะถูกคนพบเพื่อใหเกิดการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นโดย
การติ ด ตามและประเมิ น ผลซึ่ งส งผลให เกิ ด กระบวนการพั ฒ นาอยางเขม แข็ งและมีค วามยั่งยืน เป น ไปตาม
เปาหมายประสงคที่ตั้งไวไดอยางดียิ่ง
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2. วัตถุประสงคของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ขององคการบริหารสวนตําบลมหา
สวัสดิ์ มุงคนหาแผนงาน โครงการที่ไดดําเนินการไปแลววาสิ่งใดควรดําเนินการตอไปตามวัตถุประสงคของแผนงาน
โครงการ หรือศึกษาระหวางดําเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาทองถิ่นนั้นวามีปญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุ
เปาหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาทองถิ่นที่ไมไดดําเนินการเป นเพราะเหตุใด เกิด
ปญหาจากเรื่องใด จึงไดกําหนดเปนวัตถุประสงคไดดังนี้
1. เพื่อเปนเครื่องมือในการบริหารราชการทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ ซึ่งจะ
ชวยตอบสนองภารกิจตามอํานาจหนาที่ของหนวยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานใหดีขึ้น มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล
2. เพื่อใหทราบความกาวหนาการดําเนินงานตามระยะเวลาและเปาหมายที่กําหนดไว สภาพผล
การดําเนินงาน ตลอดจนปญหา อุปสรรคในการพัฒนาทองถิ่นตามภารกิจที่ไดกําหนดไว
3. เพื ่อ เปน ขอ มูล สํา หรับ เรง รัด ปรับ ปรุง แกไ ข ขอ บกพรอ งของการดํา เนิน งาน โครงการ
การยกเลิกโครงการที่ไมเหมาะสมหรือหมดความจําเปนขององคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์
4. เพื่อทราบถึงสถานภาพการบริหารการใชจายงบประมาณขององคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์
5. เพื่อสรางความรับผิดชอบของผูบริหารทองถิ่น พนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา พนักงานจาง
ขององคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ ที่จะตองผลักดันใหการดําเนินการตามแผนงาน โครงการตาง ๆ เปนไป
อยางมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงคกับใหเกิดประโยชนกับผูมีสวนไดเสีย ผูมีสวนเกี่ยวของ ประชาชนในเขต
พื้นที่องคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์หรือสังคมสวนรวมมากที่สุด
6. เพื่อติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดรอยละความสําเร็จของปฏิบัติงานตาม
แผนงาน/โครงการของสํานัก/กอง/ฝายตาง ๆ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562

3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

ระเบี ยบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทํ าแผนพั ฒ นาขององคกรปกครองส วนท องถิ่น พ.ศ.
2548 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ขอ 29 กําหนดวา คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาทองถิ่น มีอํานาจหนาที่ ดังนี้ (1) กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ทองถิ่น (2) ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจาก
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นตอผูบริหารทองถิ่นเพื่อใหผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่น
และคณะกรรมการพั ฒ นาท อ งถิ่ น พร อ มทั้ งประกาศผลการติด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาท อ งถิ่ น ให
ประชาชนในทองถิ่นทราบในที่เปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาว และตอง
ปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป (4)
แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อชวยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร
1. การดําเนินการติดตามและประเมินผล
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒ นาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.
2548 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบั บที่ 3) พ.ศ. 2561 ขอ 28 คณะกรรมการติดตามและประเมิน ผลแผนพั ฒ นา
ทองถิ่น มีจํานวน 11 คน ประกอบดวย
(1) สมาชิกสภาทองถิ่นที่สภาทองถิ่นคัดเลือกจํานวน 3 คน
(2) ผูแทนประชาคมทองถิ่นที่ประชาคมทองถิ่นคัดเลือกจํานวน 2 คน
(3) ผูแทนหนวยงานที่เกี่ยวของที่ผูบริหารทองถิ่นคัดเลือกจํานวน 2 คน
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(4) หัวหนาสวนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจํานวน 2 คน
(5) ผูทรงคุณวุฒิที่ผูบริหารทองถิ่นคัดเลือกจํานวน 2 คน
โดยใหคณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทําหนาที่ประธานคณะกรรมการ และกรรมการอีก
หนึ่งคนทําหนาที่เลขานุการของคณะกรรมการ
กรรมการตาม (1) (2) (3) (4) และ (5) ใหมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสี่ปและอาจไดรับการ
คัดเลือกอีกได
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์
ตองดําเนินการใหการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นบรรลุวัตถุประสงคตามแผนพัฒนาทองถิ่น ดังนี้
1. ประชุมเพื่อกําหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒ นาทองถิ่น
โดยการกําหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และหวงเวลาใหเหมาะสมกับองคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์
2. ดําเนินการติดตามและประเมินพัฒ นาทองถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการ และหวงเวลาที่
กําหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลไดตลอดระยะเวลา
3. รายงานผลและเสนอความเห็ นซึ่ งได จากการติ ดตามและประเมิ นผลแผนพั ฒนาท องถิ่นต อ
ผูบริหารทองถิ่นเพื่อดําเนินการตอไป
2. การกําหนดแนวทางและวิธีการ
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลมหา
สวัสดิ์ ได กําหนดการแบงขั้นตอนเพื่ อเปน การกําหนดแนวทางและวิธีการสําหรับการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ ดังนี้
2.1 การกําหนดวัตถุประสงคและขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร
และโครงการเพื่อการพัฒ นาทองถิ่น จะเริ่มดําเนินการศึกษาและรวบรวมขอมูลของโครงการที่จะติดตามวามี
วัตถุประสงคหลักอะไร มีการกําหนดการติดตามและประเมินผลไวหรือไม (ซึ่งดูไดจากการกําหนดตัวชี้วัด : KPI)
ถากําหนดไวแลวมีความชัดเจนเพียงใด ใครเปนผูรับผิดชอบ ใครเปนผูใชผลการติดตาม เปนตน จากนั้นศึกษาวา
ผูใชผลการนําผลไปใชประโยชนอยางไร เมื่อใด ขอมูลหลักๆที่ตองการคืออะไร ตองการใหรายงานผลอยางไร มี
ขอเสนอแนะในการติดตามผลอยางไร ซึ่งการศึกษาดังกลาวอาจใชวิธีสัมภาษณและ/หรือสังเกตแลวนําผลที่ไดมา
กําหนดเปนวัตถุประสงคและขอบเขตในการติดตาม
2.2 วางแผนติดตามและประเมินผลจะนําวัตถุประสงคและขอบเขตในการติดตามงานจาก ขอ
2.1 มาวิ เ คราะห แล ว เขี ย นรายละเอี ย ด ซึ่ ง ประกอบด ว ย ประเด็ น หลั ก ๆ คื อ วั ต ถุ ป ระสงค ก ารติ ด ตาม
แหลงขอมูล เวลาที่เก็บขอมูล วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล และวิธีการวิเคราะหขอมูล จากนั้นสรางเครื่องมือซึ่งสวน
ใหญจะเปนแบบสัมภาษณหรือแบบสอบถาม กําหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ
2.3 ดําเนินการหรือปฏิ บัติตามแผนพัฒ นาทองถิ่นเป นการดําเนิน การตามวัตถุประสงคและ
ขั้นตอนที่ ไดกําหนดไว ซึ่ งสิ่งสําคัญ ที่ตองการในชั้นนี้ คือ ขอมู ลจากแหลงตางๆ ดั งนั้น แม จะวางแผนพัฒ นา
ทองถิ่นไวดีและไดขอมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แตถาในเชิงปริมาณไดนอยก็ตองติดตามเพิ่มจนกวาจะไดครบ
ขั้นต่ําตามที่กําหนดไวตามแผนพัฒนาทองถิ่น
2.4 การวิ เคราะห ขอมู ลเป นการวิ เคราะห ตามวั ตถุ ประสงค ของการติ ดตามที่ กํ าหนดไว แต ละ
โครงการตามตัวชี้วัดที่กําหนดไว โดยอาจใชวิธีการทางสถิติพื้นฐาน เชน การแจงนับ คารอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน จํานวน เปนตน หรืออาจใชการวิเคราะหแบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบการเขียน Flow Chart การ
แสดงแผนภูมิแกนท (Gantt Chart) หรืออาจใชหลายๆวิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพื้นที่องคการบริหารสวน
ตําบลมหาสวัสดิ์
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2.5 รายงานตามแบบแผนพัฒนาทองถิ่นเปนการรายงานใหผูเกี่ยวของทราบโดยรายงานตามแบบ
ที่กําหนดไวตามแผนพัฒนาทองถิ่นทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงานโครงการหนึ่งๆ อาจมีหลายลักษณะก็
ไดตามความเหมาะสมขององคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียน
เปน รายงานเชิงเทคนิ คซึ่ งประกอบดวยก็ไดความเป น มาของโครงการที่ จ ะติ ดตามโดยสรุป วัต ถุป ระสงคและ
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
2.6 รายงานผลคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒ นาทองถิ่นตอผูบริหารทองถิ่น เพื่อใหผูบริหารทองถิ่น
เสนอต อ สภาท อ งถิ่ น และคณะกรรมการพั ฒ นาท อ งถิ่น พร อ มทั้ งประกาศผลการติ ด ตามและประเมิ น ผล
แผนพั ฒ นาทองถิ่น ให ป ระชาชนในท องถิ่ น ทราบในที่ เป ดเผยภายในสิบ ห าวัน นับ แตวัน รายงานผลและเสนอ
ความเห็นดังกลาว และตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายใน
เดือนธันวาคมของทุกป
2.7 การวินิจฉัยสั่งการการนําเสนอเพื่อใหเกิดการเปลี่ย นแปลง ปรับ ปรุง แกไขที่ดีหลั งจาก
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ หรือผูเกี่ยวของหรือผู
มีอํานาจในสํานัก กอง ฝายตาง ๆ ไดรับรายงานสรุปแลวจะวินิจฉัย/สั่งการ เพื่อแกไขปญหาที่ไดจากรายงานสรุป
ซึ่งอาจกระทําโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ไดตามความเหมาะสมตอผูบริหารทองถิ่น
3. การรายงานผล
การรายงานผลการติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาฯ ต อ คณะกรรมการติ ด ตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ เปนการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได
จากการติดตามและประเมิ นผลแผนพั ฒ นาทองถิ่นตอผู บริหารทองถิ่น เพื่อให ผูบ ริห ารท องถิ่น เสนอต อสภา
ทองถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น พรอมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นให
ประชาชนในทองถิ่นทราบในที่เปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาว และตอง
ปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป
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ขั้นตอนการรายงานผล
ตั้งขอสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น
คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล

รายงานผล

นายก
อบต. มหาสวัสดิ์

เสนอ

ภายในเดือนธันวาคมของทุกป

นายก
อบต. มหาสวัสดิ์

เสนอ

ประกาศ

คณะกรรมการ
พัฒนาของ
อบต.มหาสวัสดิ์

สภา
อบต.มหาสวัสดิ์

เสนอ

เสนอ

นายก
อบต. มหาสวัสดิ์

ตั้งขอสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น

ประกาศผลการติ ด ตามและป ระเมิ น ผล
แผนพัฒนาให ป ระชาชนในเขตพื้ นที่ อ งค การ
บริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ ทราบในที่เปดเผย
ภายในสิ บ ห า วั น นั บ แต วั น รายงานผลและ
เสนอความเห็นดังกลาวและตองปดประกาศไว
เปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวัน

4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล

เครื่ อ งมื อ การติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาท อ งถิ่ น (Monitoring and evaluation tools for local
development plans) เปนสิ่งของ วัสดุ อุปกรณ หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ใชในการเก็บขอมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณาเลือกใช
เครื่องมือ และเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นไดคิดสรางไวเพื่อใชในการ
ติดตามและประเมินผล เชน แบบสอบถาม มาตราสวน ประมาณคา และวิธีการ เปนตน และหรือโดยการสรางเครื่อง
การติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาท อ งถิ่ น ได แ ก แบบสอบถาม (Questionnaires) แบบสั ม ภาษณ
(Interview) และแบบสังเกตการณ (Observation) เปนตน โดยอาศัยสภาพพื้นที่ทั่วไป อํานาจหนาที่ ภารกิจ
ขององคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์รวมถึงผูมีสวนไดเสียในทองถิ่นรวมทั้งเกณฑมาตรฐาน แบบตาง ๆ ที่ได
กําหนดขึ้นหรือการนําไปทดลองใชเพื่อปรับปรุงแกไขแลว จึงนําเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ทองถิ่นไปใชในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม ดําเนินการสํารวจและเก็บขอมูล วิเคราะหขอมูล สรุปขอมูลที่
เปนจริงตอไป
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1. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลมหา
สวัสดิ์กําหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้
1.1 กําหนดกรอบเวลา (Time&TimeFrame) โดยกําหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้
1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหาร
สวนตําบลมหาสวัสดิ์ อยางนอยไตรมาสละ 1 ครั้ง
2) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกไตรมาส และสรุปภาพรวมของไตรมาสที่ผานมาทุกครั้ง
3) รายงานผลและเสนอความเห็ น ซึ่งได จากการติดตามและประเมิ นผลแผนพั ฒ นาต อ
นายกองคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ เพื่อใหนายกองคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์เสนอสภา อบต.มหา
สวัสดิ์ ภายในระยะเวลาที่กําหนด
1.2 ความสอดคลอง (Relevance) เปนความสอดคลองของยุทธศาสตร แผนงาน โครงการ (หรือ
ผลผลิต) ที่ไดกําหนดขึ้นมีความสอดคลองและนําไปกําหนดเปนวิสัยทัศนขององคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์
1.3 ความเพี ย งพอ (Adequacy) กํ า หนดทรั พ ยากรสํ า หรั บ การดํ า เนิ น การติ ด ตามและ
ประเมินผลประกอบดวยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนําเครื่องมือที่มีอยู
จริงในองคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์มาปฏิบัติงาน
1.4 ความกาวหนา (Progress) กรอบของความกาวหนาแผนงาน โครงการตาง ๆ จะวัดจากรายการที่
เปนโครงการในรอบ 4 ป วัดไดจากชองปงบประมาณและที่ผานมา โครงการที่ตอเนื่องจากปงบประมาณที่ผานมา
1.5 ประสิทธิภาพ (Efficiency)เปนการติดตามและประเมินผลความสัมพันธกันระหวางผลผลิต
หรือผลที่ ได รับ จริ งกั บ ทรัพ ยากรที่ ถูกใช ไปในการพัฒ นาท องถิ่น ขององคการบริห ารสว นตําบลมหาสวัส ดิ์ซึ่ง
สามารถวัดไดในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พื้นที่ จํานวน ระยะเวลา เปนตน
1.6 ประสิทธิผล (Effectiveness) เปนผลที่ไดจากประสิทธิภาพทําใหเกิดผลลัพธและผลผลิต
(Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดไดในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดไดเฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัด
เปนความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เปนตน
กําหนดแนวทางการวิเคราะห สภาพแวดลอมการติดตามและประเมินผลมี ความจําเปนที่จะตอง
วิเคราะหสภาพแวดลอมขององคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ ทั้งในระดับหมูบานและระดับตําบลและอาจรวมถึง
อําเภอพุทธมณฑลและจังหวัดนครปฐมดวย เพราะวามีความสัมพันธและปฏิสัมพันธในเชิงการพัฒนาทองถิ่นแบบองค
รวมของจังหวัดเดียวกัน
2. ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลมหา
สวัสดิ์ กําหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้
2.1 ระเบี ย บในการติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นา ระเบี ย บวิ ธี ใ นการติ ด ตามและ
ประเมินผลมีองคประกอบใหญๆ ที่สําคัญ 3 ประการ คือ
1) ผูเขารวมติดตามและประเมินผล
2) เครื่องมือ
3) กรรมวิธีหรือวิธีการตาง ๆ
2.2 วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
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1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพื่อการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนามีเปาหมายเพื่อมุงตอบปญหาการติดตามและประเมินผลไดอยางตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุม
ความผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนาทองถิ่นที่จะเกิดขึ้นได
2) การสํารวจ (survey) เปน การรวบรวมขอมูล จากบัน ทึกหรือทะเบีย นที่ผูรับ ผิดชอบ
โครงการจัดทําไวแลว หรืออาจเปนขอมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลตองจดบันทึก (record) สังเกต
(observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะดําเนินการในพื้นที่จากผูมี
ส ว นเกี่ ย วข อ ง เจ า หน า ที่ บุ ค ลากรขององค ก ารบริห ารส ว นตํ าบลมหาสวัส ดิ์เป น ข อ มู ล ที่ มี อยู ต ามธรรมชาติ
พฤติกรรม ความตองการ ซึ่งศึกษาไดโดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได
3. เครื่องมือที่ใชในการติดตามและประเมินผล
สิ่งที่จะทําใหการติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพก็คือเครื่องมือที่ใชในการดําเนินการ
ติดตามประเมินผลตามที่กลาวไปแลวในระเบียบวิธีการติดตามและประเมินผล คณะกรรมการไดพิจารณา
เครื่องมือที่ใชในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ ดังนี้
3.1 การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
3.๑.๑ การวัดผลในเชิงปริมาณ (Quantity) โดยเครื่องมือที่ใชในการติดตามและ
ประเมินผลในเชิงปริมาณ มีดังนี้
การวางแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)
ไดกําหนดโครงการที่จะดําเนินการตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)
ยุทธศาสตร

๒๕๖๑
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
๒๕๖5
จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ

๑. การพัฒนาดาน
บริการสาธารณะ
๒. การพัฒนาดาน
สิ่งแวดลอมและ
การทองเที่ยว
๓. การพัฒนา
ดานสังคม
๔. การพัฒนา
ดานการศึกษา
ศาสนา และ
วัฒนธรรม
5. การพัฒนาดาน
เศรษฐกิจ
6. การพัฒนาดาน
การบริหารจัดการ
ที่ดี
รวม
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สรุปรายงานผลการดําเนินการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ...................
ลําดับ
รายการ
โครงการ งบประมาณ โครงการที่สามารถดําเนินการได (.......... โครงการ)
ที่
คิดเปนรอยละ คิดเปนรอยละ คิดเปนรอยละ
ของ
ของแผนการ ของขอบัญญัติ+
แผนพัฒนา
ดําเนินงาน
เงินสะสม
ทองถิ่น
๑
บรรจุในแผนพัฒนา
ทองถิ่น
๒
ตั้งในขอบัญญัติ
งบประมาณ
๓
จากเงินสะสม
๔
จัดทําแผนการดําเนินงาน
- ขอบัญญัติ = .......... +
- เงินสะสม = ..........
๕
สามารถดําเนินการได
- ขอบัญญัติ = ......... +
- เงินสะสม = ..........

3.๑.๒ การวัดผลในเชิงคุณภาพ (Quality)
การจัดผลเชิงคุ ณ ภาพใชการสํ ารวจความพึ งพอใจในการวัดผลเชิงคุณ ภาพโดย
ภาพรวมมี การประเมิ น ความพึ งพอใจ ซึ่ งการประเมิ น ความพึงพอใจทํ าให ทราบถึงผลเชิ งคุณ ภาพในการ
ดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลในภาพรวม
โดยเครื่องมือที่ใชในการประเมินความพึงพอใจ มีดังนี้
แบบที่ ๓/๓ แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
แบบที่ ๓/๔ แบบประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการในงานบริการขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น (ใหหนวยงานภายนอกดําเนินการ)

5. ประโยชนของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลมี ประโยชนที่สําคัญคือ การนําไปใชแก ไขปญหาตาง ๆ ระหวางดํ าเนิน
โครงการ รองลงมาคือนําไปใชสําหรับวางแผนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปในอนาคต ประโยชนตาง ๆ แยกเปน
หัวขอ ดังนี้
1. ไดทราบถึงสถานภาพและสถานการณตาง ๆ ของการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นและการดําเนินการ
ตามโครงการซึ่งจะทําใหวิธีการปฏิบัติดําเนินการไปแนวทางเดียวกัน
2. ไดทราบถึงขอดี ขอเสีย ขอบกพรองตาง ๆ ตลอดจนปจจัยที่ทําใหแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปและการ
ดําเนิ นการตามโครงการพัฒนาทองถิ่นมีปญหา ทํ าใหสามารถแกไขไดทุกจุด ตรงเปาหมายอยางทันทวงที ทั้ งใน
ปจจุบันและอนาคต
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3. ช ว ยให ก ารใช ท รั พ ยากรต างๆ เกิ ด ความประหยั ด คุ ม ค า ไม เสี ย ประโยชน ประหยั ด เวลา
งบประมาณ และทรัพยากรในการดําเนินโครงการพัฒนาทองถิ่น
4. สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะหขอมูลตาง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความตองการ สภาพปญหา
ตาง ๆ ที่จะนําไปจัดทําเปนโครงการเพื่อพัฒนาทองถิ่น เพื่อนําเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือขอมูลที่เปนจริง ทํา
ใหไดรับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผูมีสวนไดเสีย หนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรตาง ๆ
5. กระตุนใหผูปฏิบัติ งานและผูเกี่ยวของกับการพั ฒนาทองถิ่น การจัดทําโครงการและรับผิดชอบ
โครงการ มีความสํ านึ กต อหน าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือรนในการแกไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด
เนื้อหา ขอมูลใหเปนปจจุบันเสมอ
6. การวินิ จฉัย สั่ งการ นายกองค การบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ ปลัด/รองปลัด ผูบริหารระดับ
สํานัก/กอง/ฝายตาง ๆ ขององคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์สามารถวินิจฉัย สั่งการไดอยางถูกตอง ชัดเจน
รัดกุ มมี เหตุ มี ผลในการพั ฒ นาท องถิ่ นให สอดคล องกั บสภาพความเป นจริงและตามอํ านาจหน าที่ นอกจากนี้ ยั ง
สามารถกําหนดมาตรการตาง ๆ สําหรับการปรับปรุงแกไขและปองกันความผิดพลาดทีจ่ ะเกิดขึ้นได
7. ทําใหภารกิจตาง ๆ ของบุคลากรในองคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์แตละคน แตละสํานัก/
กอง/ฝายตาง ๆ มีความสอดคลองกัน ประสานการทํางานใหเปนองครวมของหนวยงาน ทําใหเปาหมายขององคการ
บริ ห ารส ว นตํ า บลมหาสวัส ดิ์ เกิ ดความสํ าเร็ จตามเปาหมายหลั ก มีความสอดคลองและเกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล
8. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจใหเปนไปและตรงตามวัตถุประสงคของโครงการ กิจกรรม
งานตาง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อไดรับการบริการประชาชนในเขตพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์
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สวนที่ 2
การติดตามและประเมินผล
----------------

1. สรุปผลการติดตามและประเมินผลที่ผานมา (ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558-2562)
1.1 ยุทธศาสตรการพัฒนา ปงบประมาณ พ.ศ. 2558-2562
1.1.1 แผนยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ เปนแผนยุทธศาสตรที่กําหนด
ระยะเวลา 5 ป พ.ศ. 2558- 2562 ซึ่งเปนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององคการบริหารสวนตําบลมหา
สวัสดิ์ ที่กําหนดยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน
พันธกิจ และจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคตโดยสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
แผนการบริหารราชการแผนดิน ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดนครปฐม และแผนหมูบาน
1.1.2 แผนยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์มีรายละเอียด ดังนี้
1) ยุทธศาสตร ประกอบดวย
ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรดานการบริการสาธารณะ
แนวทางการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานและสาธารณูปโภคตาง ๆ
แนวทางการพัฒนาที่ 2 การพัฒนาแหลงน้ํา คูคลอง และแหลงน้ํา เพื่อการอุปโภค บริโภค
และการเกษตร
ยุทธศาสตรที่ 2 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสิ่งแวดลอมและการทองเที่ยว
แนวทางการพัฒนาที่ 1 การจัดการดานสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
แนวทางการพัฒนาที่ 2 พัฒนาและสงเสริมการทองเที่ยว
ยุทธศาสตรที่ 3 ยุทธศาสตรดานสังคม
แนวทางการพัฒนาที่ 1 สงเสริม สนับสนุนการกีฬาและนันทนาการ
แนวทางการพัฒนาที่ 2 สงเสริม สนับสนุนการใหบริการสาธารณสุข
แนวทางการพัฒนาที่ 3 การปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
แนวทางการพัฒนาที่ 4 สงเสริม สนับสนุน งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห
แนวทางการพัฒนาที่ 5 การปองกัน และรักษาความสงบเรียบรอยความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน
แนวทางการพัฒนาที่ 6 สงเสริม สนับสนุนการดําเนินงานดานการสาธารณภัย
ยุทธศาสตรที่ 4 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
แนวทางการพัฒนาที่ 1 พัฒนาการศึกษาและสงเสริมระบบการศึกษา
แนวทางการพัฒนาที่ 2 สงเสริม สนับสนุนการเผยแพรคุณธรรม จริยธรรมทางศาสนา และ
เผยแพรศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น
ยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการเศรษฐกิจ
แนวทางการพัฒนาที่ 1 พัฒนา สงเสริมและฝกอบรมอาชีพใหประชาชน
แนวทางการพัฒนาที่ 2 สงเสริมสนับสนุนการผลิตสินคาทางการเกษตรปลอดภัยจากสารพิษ
ยุทธศาสตรที่ 6 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการบริหารจัดการที่ดี
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แนวทางการพัฒนาที่ 1

พัฒนาการบริหารจัดการที่ดีในองคกร และสงเสริมการมีสวนรวมของ
ประชาชนในการพัฒนาทองถิ่น

2) พันธกิจ ประกอบดวย
1. สรางและปรั บ ปรุ งระบบสาธารณู ป โภค สาธารณู ป การ ให เพี ย งพอกั บ ความ
ตองการของประชาชน สามารถรองรับการขยายตัวของชุมชนไดในอนาคต
2. จัดระบบการควบคุมดูแลรักษาสิ่งแวดลอมใหสอดคลองกับการพัฒนาอยางยั่งยืน
3. พั ฒ นาระบบการบริห ารจั ด การในองค ก ร เสริม สรางความเข ม แข็งในชุม ชน
ป อ งกั น และแก ไขป ญ หายาเสพติ ด สร างความมั่ น คง สร า งความปลอดภั ย ในชี วิ ต และ
ทรัพย สิ น ของประชาชน สงเสริมและพัฒ นาระบบงานสวัสดิการสังคม การกีฬาและการ
สาธารณสุข
4. สงเสริมสนับสนุนพัฒนาระบบการศึกษาทั้งในและนอกระบบ สงเสริมคุณธรรม
จริยธรรม สืบสาน อนุรักษประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่นและงานรัฐพิธีตาง
5. พัฒนาสงเสริมอาชีพการฝกอบรมอาชีพใหกับประชาชนและสนับสนุนสงเสริม
การเกษตรปลอดสารเคมี
6. พัฒนาการบริหารจัดการที่ดีในองคการ พัฒนาบุคลากร สงเสริมการมีสวนรวม
ของประชาชนในการพัฒนาทองถิ่น และสงเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
3) จุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต ประกอบดวย
1. เด็ก เยาวชนและประชาชนไดรับการบริการดานการศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งในและ
นอกระบบ อยางเพียงพอครบถวน
2. เพื่อใหประชาชนมีความรูดานอาชีพมีเงินทุนในการประกอบอาชีพโดยการสงเสริม
สนับสนุนสินคา ผลผลิตทางการเกษตรที่ปลอดภัยจากสารพิษและสงเสริมผลิตภัณฑชุมชน โดยยึด
หลักการพัฒนาเศรษฐกิจแบบพอเพียง
3. เพื่อใหประชาชนไดรับการบริการดานสาธารณะ สาธารณูปโภคตางๆ อยาง
ครบถวนและเพียงพอ
4. เพื่อใหประชาชนไดรับการบริการดานสาธารณสุขอยางทั่วถึง โดยการสงเสริม
สนับสนุนการกีฬาและนันทนาการ การสงเสริมงานสวัสดิการสังคม การสังคมสงเคราะห
งานบรรเทาสาธารณภั ย และความปลอดภั ย ในชีวิตและทรัพยสิน รวมถึงการปองกัน และ
ตอตานยาเสพติด
5. เพื่ อ ให ป ระชาชน เด็ ก เยาวชนและประชาชนมี จิ ต สํ า นึ ก ในการดู แ ลรั ก ษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมและพัฒนาสงเสริมการทองเที่ยวเชิงนิเวศและสุขภาพ
6. เพื่อใหประชาชนไดรับการบริการที่ดีตามรูปแบบการบริหารกิจการที่ดีและมีสวนรวม
4) วิสัยทัศน
“สิ่งแวดลอมเดน เนนสุขภาพดี
วิธีแกปญหาฉับไว ใสใจการอนุรักษ”
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1.2 แผนพัฒนาสามป ปงบประมาณ พ.ศ. 2558-2562
1.2.1 แผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2558-2560 (เฉพาะป พ.ศ. 2558)
ยุทธศาสตร
ดานบริการสาธารณะ
ดานสิ่งแวดลอมและการทองเที่ยว
ดานสังคม
ดานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ดานเศรษฐกิจ
ดานการบริหารจัดการที่ดี
รวม

โครงการตามแผนพัฒนา
ตามขอบัญญัติฯ
จํานวน
จํานวน
จํานวนเงิน
จํานวนเงิน
โครงการ
โครงการ
52
57,049,620
14
4,790,551.77
18
10,780,800
5
1,050,660
52
25,093,000
8
392,985
24
6,372,000
7
1,047,729.10
16
1,365,000
0
0
34
11,666,700
11
416,089.65
196
112,327,120
45
7,698,015.52

1.2.2 แผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2559-2561 (เฉพาะป พ.ศ. 2559)
ยุทธศาสตร
ดานบริการสาธารณะ
ดานสิ่งแวดลอมและการทองเที่ยว
ดานสังคม
ดานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ดานเศรษฐกิจ
ดานการบริหารจัดการที่ดี
รวม

โครงการตามแผนพัฒนา
ตามขอบัญญัติฯ
จํานวน
จํานวน
จํานวนเงิน
จํานวนเงิน
โครงการ
โครงการ
37
49,715,300
8
4,924,537
21
14,842,400
8
3,198,619
51
15,899,300
6
499,074
46
5,175,000
19
2,871,580.50
12
960,000
2
35,964
63
6,113,950
31
733,561.92
230
92,705,950
77
12,263,336.42

1.2.3 แผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2560-2562 (เฉพาะป พ.ศ. 2560)
ยุทธศาสตร
ดานบริการสาธารณะ
ดานสิ่งแวดลอมและการทองเที่ยว
ดานสังคม

โครงการตามแผนพัฒนา
ตามขอบัญญัติฯ
จํานวน
จํานวน
จํานวนเงิน
จํานวนเงิน
โครงการ
โครงการ
31
34,272,300
6
3,225,499
16
3,950,000
8
1,852,705
40
13,735,800
14
8,703,456
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ดานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
21
2,926,800
9
1,226,557
ดานเศรษฐกิจ
9
950,000
2
35,604
ดานการบริหารจัดการที่ดี
35
3,886,500
17
332,146
รวม
152
59,721,400
56
15,375,967
1.2.4 แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) (เฉพาะป พ.ศ. 2561)
ยุทธศาสตร
ดานบริการสาธารณะ
ดานสิ่งแวดลอมและการทองเที่ยว
ดานสังคม
ดานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ดานเศรษฐกิจ
ดานการบริหารจัดการที่ดี
รวม

โครงการตามแผนพัฒนา
ตามขอบัญญัติฯ
จํานวน
จํานวน
จํานวนเงิน
จํานวนเงิน
โครงการ
โครงการ
95
96,134,675
13
7,240,100
18
7,500,000
5
2,280,000
49
14,710,800
25
11,244,800
17
2,577,000
8
1,920,220
10
755,000
2
50,000
71
11,325,500
25
2,766,390
260
123,095,975
78
25,501,510

1.2.5 แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) (เฉพาะป พ.ศ. 2562)
ยุทธศาสตร
ดานบริการสาธารณะ
ดานสิง่ แวดลอมและการทองเที่ยว
ดานสังคม
ดานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ดานเศรษฐกิจ
ดานการบริหารจัดการที่ดี
รวม

โครงการตามแผนพัฒนา
ตามขอบัญญัติฯ
จํานวน
จํานวน
จํานวนเงิน
จํานวนเงิน
โครงการ
โครงการ
27
57,112,975
14
24,331,472
7
2,580,000
6
2,480,000
43
16,306,500
18
12,078,400
11
1,988,000
11
2,045,936
3
130,000
2
50,000
14
888,800
14
902,600
105
79,006,275
65
41,408,408

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 : อบต. มหาสวัสดิ์ อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม

หนา 13

2. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร ปงบประมาณ พ.ศ. 2562
2.1.1 ความสัมพันธระหวางแผนพัฒนาระดับมหภาค

 แผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป (พ.ศ. 2560 – 2579)
ในการที่จะบรรลุวิสัยทัศนและทําใหประเทศไทยพัฒนาไปสูอนาคตที่พึงประสงคนั้น จําเปนจะตองมี
การวางแผนและกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาในระยะยาว และกําหนดแนวทางการพัฒนาของทุกภาคสวนให
ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้น จึงจําเปนจะตองกําหนดยุทธศาสตรชาติในระยะยาวเพื่อถายทอดแนว
ทางการพัฒนาสูการปฏิบัติในแตละชวงเวลาอยางตอเนื่องและมีการบูรณาการและสรางความเขาใจถึงอนาคต
ของประเทศไทยรวมกัน และเกิดการรวมพลังของทุกภาคสวนในสังคม ทั้งประชาชน เอกชน ประชาสังคม ใน
การขับเคลื่อนการพัฒนาเพื่อการสรางและรักษาไวซึ่งผลประโยชนแหงชาติและบรรลุวิสัยทัศน “ประเทศไทยมี
ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือ
คติพจนประจําชาติ “มั่งคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพื่อใหประเทศ มีขีดความสามารถ ในการแขงขัน มีรายไดสูง อยูใน
กลุ ม ประเทศพั ฒ นาแล ว คนไทยมี ค วามสุ ข อยู ดี กิ น ดี สั งคมมี ค วามมั่ น คง เสมอภาคและเป น ธรรม ซึ่ ง
ยุ ท ธศาสตร ช าติ ที่ จ ะใช เป น กรอบแนวทาง การพั ฒ นาในระยะ 20 ป ต อ จากนี้ ไป จะประกอบด ว ย 6
ยุทธศาสตร ไดแก
(1) ยุทธศาสตร ดานความมั่นคง
(2) ยุทธศาสตร ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน
(3) ยุทธศาสตร ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน
(4) ยุทธศาสตร ดานการสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม
(5) ยุทธศาสตร ดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
(6) ยุทธศาสตร ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
วิสัยทัศน
วิสัยทัศน “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเปนคติพจนประจําชาติ วา “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ทั้งนี้ วิสัยทัศนดังกลาว
จะตองสนองตอบตอผลประโยชนแหงชาติ อันไดแก การมีเอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแหงเขตอํานาจรัฐ
การดํารงอยูอยางมั่นคง ยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ การดํารงอยูอยางมั่นคงของชาติ และประชาชนจากภัย
คุกคามทุกรูปแบบ การอยูรวมกันในชาติอยางสันติสุขเปนปกแผน มีความมั่นคงทางสังคมทามกลางพหุสังคม
และการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย ความเจริญเติบโตของชาติ ความเปนธรรมและความอยูดีมี
สุขของประชาชน ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม ความมั่นคงทางสังคมทามกลางพหุ
สังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีไมเปนภาระของโลกและสามารถเกื้อกูลประเทศที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจที
ดอยกวา
วิสัยทัศน : “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง”
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ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ป� (พ.ศ. 2560-2579)
 ยุท ธศาสตร์ ที� 1 เศรษฐกิ จ และสั ง คมไทยมี ก ารพั ฒนา
อย่างมั�นคงและยั�งยืน
 ยุทธศาสตร์ที� 2 เศรษฐกิจขยายตัวด้วยการค้าส่งค้าปลีก
และเศรษฐกิจดิจิทัลที�เข้มข้นขึ�น
 ยุทธศาสตร์ที� 3 คนไทยมีศักยภาพและสามารถปรับตัว
รองรับบริบทการพัฒนาในอนาคต
 ยุทธศาสตร์ที� 4 สั ง คมไทยมี ค วามเป� น ธรรม มี ค วาม
เหลื�อมล�ําน้อย
 ยุทธศาสตร์ที� 5 เศรษฐกิจและสังคมพัฒนาอย่างเป�นมิตร
กับสิ�งแวดล้อม
 ยุทธศาสตร์ที� 6 ระบบการบริหารภาครัฐมีประสิทธิภาพ
ทั น สมั ย รั บ ผิ ด ชอบ โปร่ ง ใส ตรวจสอบได้ และ
ประชาชนมีส่วนร่วม

มั�นคง
มั�งคั�ง
ยั�งยืน

3

ความมั่นคง
- การมีความมั่นคงปลอดภัย จากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศและภายนอก
ประเทศในทุกระดับทั้งประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปจเจกบุคคลและมีความมั่นคงในทุกมิติ ทั้งมิติ
เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอมและการเมือง
- ประเทศ มีความมั่นคงในเอกราชและอธิป ไตย มีสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริยที่
เขมแข็งเปนศูนยกลางและเปนที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน ระบบการเมืองที่มั่นคงเปนกลไกที่นําไปสูการ
บริหารประเทศที่ตอเนื่องและโปรงใสตามหลักธรรมาภิบาล
- สังคม มีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกกําลังเพื่อพัฒนาประเทศ ชุมชน มี
ความเขมแข็ง ครอบครัว มีความอบอุน
- ประชาชน มีความมั่นคงในชีวิตมีงานและรายไดที่มั่นคงพอเพียงกับ การดํารงชีวิตมีที่อยู
อาศัยและความปลอดภัยในชีวิตทรัพยสิน
- ฐานทรัพยากรและสิ่งแวดลอม มีความมั่นคงของอาหารพลังงาน และน้ํา
ความมั่งคั่ง
- ประเทศไทยมี การขยายตัวของเศรษฐกิจอยางตอเนื่ อง ยกระดับเป นประเทศในกลุมประเทศ
รายไดสูง ความเหลื่อมล้ําของการพัฒนาลดลง ประชากรไดรับผลประโยชนจากการพัฒนาอยางเทาเทียมกันมากขึ้น
- เศรษฐกิ จมี ความสามารถในการแขงขั น สูง สามารถสรางรายไดทั้งจากภายในและนอก
ประเทศสรางฐานเศรษฐกิ จ และสั งคมแห งอนาคต และเป น จุ ด สํ าคั ญ ของการเชื่ อมโยงในภู มิ ภ าคทั้ งการ
คมนาคมขนสง การผลิต การคา การลงทุน และการทําธุรกิจ มีบทบาทสําคัญในระดับโลก เกิดสายสัมพันธทาง
เศรษฐกิจและการคาอยางมีพลัง
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- ความสมบูรณในทุนที่จะสามารถสรางการพัฒนาตอเนื่อง ไดแก ทุนมนุษย ทุนทางปญญา
ทุนทางการเงิน ทุนที่เปนเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ความยั่งยืน
- การพัฒ นาที่สามารถสรางความเจริญ รายได และคุณภาพชีวิตของประชาชนใหเพิ่มขึ้น
อยางตอเนื่อง ซึ่งเปนการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่ไมใชทรัพยากรธรรมชาติเกินพอดี ไมสรางมลภาวะตอ
สิง่ แวดลอมจนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศน
- การผลิ ต และการบริ โ ภคเป น มิ ต รกั บ สิ่ ง แวดล อ ม และสอดคล อ งกั บ กฎระเบี ย บของ
ประชาคมโลกซึ่งเปนที่ยอมรับรวมกัน ความอุดมสมบูรณของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมีคุณภาพดี
ขึ้น คนมีความรับผิดชอบตอสังคม มีความเอื้ออาทร เสียสละเพื่อผลประโยชนสวนรวม
- มุงประโยชนสวนรวมอยางยั่งยืน ใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของประชาชนทุกภาค
สวน เพื่อการพัฒนาในทุกระดับอยางสมดุล มีเสถียรภาพ และยั่งยืน
- ประชาชนทุกภาคสวนในสังคม ยึดถือและปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
อนาคตประเทศไทย ป 2579
1. เศรษฐกิจและสังคมไทยมีการพัฒนาอยางมั่นคงและยั่งยืน โดยสถาบันหลักของชาติดํารง
อยูอยางมั่นคงเปนจุดยึดเหนี่ยวของสังคม มีความสามัคคีของคนในชาติ มีความสงบและอยูรวมกันอยางสันติ
สุขในทุกพื้นที่ และมีระดับรายไดในกลุมประเทศรายไดสูง มีความเปนธรรมในสังคม และความเหลื่อมล้ําลดลง
ในทุกมิติ ประเทศไทยมีบทบาทสําคัญในภูมิภาคและโลก
2. ระบบเศรษฐกิ จมี ความเป นชาติ การค าบนรากฐานการขยายตั วของการค าส งค าปลี กและ
เศรษฐกิจดิจิทัลที่เขมขนขึ้น มีการเติบโตอยางมีคุณภาพ กระจายฐานการผลิตและบริการไปในพื้นที่ตาง ๆ อยาง
ทั่วถึง มีเสถียรภาพ แขงขันบนฐานการพัฒนานวัตกรรม และมีฐานการผลิตบริการ และลงทุนมีเชื่อมโยงในอาเซียน
เพื่อใหประเทศไทยเขาสูการมีรายไดสูงภายในป 2579 และเขาสูการเปนประเทศพัฒนาแลว โดย
2.1 ภาคเกษตร เปนฐานการผลิต bio-bases ที่สําคัญ เปนฐานการผลิตอาหารที่
มั่นคงและปลอดภัย และเปนฐานการผลิตภาพการผลิตสูง มีระบบบริหารจัดการที่ดีดานประมง
2.2 ภาคอุตสาหกรรม ฐานอุตสาหกรรมเดิมมีศักยภาพสูงขึ้น มีอุตสาหกรรมอนาคตที่
ได รับการพัฒนาให เป นฐานรายไดใหม โดยมุงสูการเป นศูนยกลางการผลิ ต การคา และการลงทุ นในอนุ ภูมิภาค
อาเซี ยน เช น ศู นย การผลิ ตรถยนต และชิ้ นส วนและศูนยทดสอบและวิจัยพั ฒนารถยนตและชิ้นสวนของเอเชีย
ศูนยกลางการผลิตพลังงาน/วัสดุชีวภาพของภูมิภาคอาเซียน ศูนยกลางการผลิตอุตสาหกรรมดิจิทัล เปนตน
2.3 ภาคบริการ ธุรกิจบริการเดิมไดรับการพัฒนายกระดับคุณภาพและศักยภาพให
สูงขึ้น เชน การขนสง ทั้งทางบก ทางอากาศ และทางทะเล และสงเสริมธุรกิจบริการอนาคตใหเปนฐานรายได
ใหม โดยมุงสูการเปนศูนยกลางการลงทุนและการใหบริการของภูมิภาคอาเซียน เชน ศูนยกลางการใหบริการ
สุขภาพของภูมิภ าคอาเซียน เมืองหลวงแหงการทองเที่ยวและบริการของอาเซียน ศูนยบริการทางการเงิน
การศึกษานานาชาติ และบริการดานโลจิสติกส เปนตน
2.4 วิสาหกิจและการดําเนินธุรกิจ วิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดยอมเขมแข็ง เปนฐาน
การผลิตและบริการที่สําคัญของประเทศ
3. คนไทยในอนาคต มีศักยภาพรวมกันพัฒนาประเทศ สามารถปรับตัวรองรับบริบทการ
พัฒนาในอนาคตมีความพรอมทั้งกาย ใจ สติปญญา มีทักษะในการวิเคราะหอยางมีเหตุผล มีการเรียนรูตลอด
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ชี วิ ต มี ภู มิ คุ ม กั น ต อ การเปลี่ ย นแปลง มี จิ ต สํ า นึ ก วั ฒ นธรรมที่ ดี งาม รู คุ ณ ค าความเป น ไทย และมี ค วาม
รับผิดชอบเปนรากฐานที่มั่นคงของชุมชนสังคม รักชาติ และสถาบันพระมหากษัตริย
4. สั งคมไทยเป น สั งคมที่ เป น ธรรม มี ค วามเหลื่ อ มล้ํ าน อ ย อั ต ราความยากจนต่ํ า มี ก าร
กระจายโอกาสการเขาถึงทรัพยากรการสรางฐานอาชีพ บริการทางสังคมที่มีคุณภาพ และกระบวนการยุติธรรม
อยางทั่วถึง ไมคอรรัปชั่น โดยที่ประชาชนทุกชวงวัยมีคุณภาพชีวิตที่ดี ครอบครัวอยูดีมีสุข
5. เศรษฐกิจและสังคมพัฒนาอยางเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม เปนประเทศที่มีระบบเศรษฐกิจสี
เขียว ระดับการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดต่ํามีพื้นที่สีเขียวใหญขึ้น ประชาชนมีพฤติกรรมการผลิตและการ
บริโภคที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
6. ระบบการบริ หารภาครั ฐมี ประสิ ทธิภาพ ทั นสมัย รับผิ ดชอบ โปรงใส ตรวจสอบได และ
ประชาชนมีสวนรวม กระจายอํานาจและมีการกําหนดภารกิจที่เหมาะสมระหวางสวนกลาง ภูมิภาค และทองถิ่น
กรอบแนวทางที่สําคัญของยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป

ยุทธศาสตร
1. ดานความมั่นคง

กรอบแนวทางที่สําคัญ
(1) เสริมสรางความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองแบบประชาธิปไตยอัน มี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
(2) ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง ขจัดคอรรปั ชั่น
สรางความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม
(3) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบรอย ตลอดจนการบริหารจัดการ
ความมั่นคงชายแดนและชายฝงทะเล
(4) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความรวมมือระหวางประเทศทุกระดับ และ
รักษาดุลยภาพความสัมพันธกับประเทศมหาอํานาจ เพื่อปองกันและแกไขปญหาความ
มั่นคงรูปแบบใหม
(5) การพัฒนาเสริมสรางศักยภาพการผนึกกําลังปองกันประเทศ การรักษาความสงบ
เรียบรอยภายในประเทศ สรางความรวมมือกับประเทศเพื่อนบานและมิตรประเทศ
(6) การพัฒนาระบบการเตรียมพรอมแหงชาติ และระบบบริหารจัดการภัยพิบัติรักษา
ความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
(7) การปรับกระบวนการทํางานของกลไกที่เกี่ยวของจากแนวดิ่งสูแนวระนาบมากขึ้น

2. ดานการสรางความสามารถใน (1) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ สงเสริมการคา การลงทุน พัฒนาสูชาติการคา
(2) การพัฒ นาภาคการผลิตและบริการ เสริมสรางฐานการผลิตเขมแข็ง ยั่งยืน และ
การแขงขัน
สงเสริมเกษตรกรรายยอยสูเกษตรยั่งยืนเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
(3) การพัฒนาผูประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผูประกอบการ ยกระดับ
ผลิตภาพแรงงาน และพัฒนา SMEs สูสากล
(4) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ชายแดน และ
พัฒนาระบบเมืองศูนยกลางความเจริญ
(5) การลงทุนพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการขนสง ความมั่นคงและพลังงาน ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ การวิจัยและพัฒนา
(6) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สรางความเปนหุนสวนการพัฒ นากับ
นานาประเทศ สงเสริมใหไทยเปนฐานของการประกอบธุรกิจ ฯลฯ
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ยุทธศาสตร
กรอบแนวทางที่สําคัญ
3. ด านการพั ฒ นาและเสริ มสร าง (1) พัฒ นาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต ใหสนับสนุนการเจริญ เติบโตของประเทศโดย
ศักยภาพคน
พัฒนาเริ่มตั้งแตในครรภและตอเนื่องไปตลอดชวงชีวิต
(2) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูใหมีคุณภาพ เทาเทียมและทั่วถึง
(3) ปลูกฝงระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่พึงประสงค
(4) การสรางเสริมใหคนมีสุขภาวะที่ดี
(5) การสรางความอยูดีมีสุขของครอบครัวไทยใหเอื้อตอการพัฒนาคน
4. ด านการสร างโอกาสความเสมอ (1) สรางความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจและสังคม
ภาค และเทาเทียมกันทางสังคม
(2) พัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ
(3) การสรางสภาพแวดลอมและนวัตกรรมที่เอื้อตอการดํารงชีวิตในสังคมสูงวัย
(4) การสรางความเขมแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรม และความเขมแข็ง
ของชุมชน
(5) พัฒนาการสื่อสารมวลชนใหเปนกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา
5. ด า นการสร า งการเติ บ โตบน (1) จัดระบบอนุรักษ ฟนฟูและปองกันการทําลายทรัพยากรธรรมชาติ
คุ ณ ภ า พ ชี วิ ต ที่ เป น มิ ต ร กั บ (2) วางระบบบริหารจัดการน้ําใหมีประสิทธิภาพทั้ง 25 ลุมน้ํา เนนการปรับระบบการ
บริหารจัดการอุทกภัยอยางบูรณาการ
สิ่งแวดลอม
(3) การพัฒนาและใชพลังงานที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
(4) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
(5) การรวมลดปญหาโลกรอนและปรับตัวใหพรอมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
(6) การใชเครื่องมือทางเศรษฐศาสตรและนโยบายการคลังเพื่อสิ่งแวดลอม
6. ด านการปรับสมดุล และพั ฒนา (1) การปรับปรุงโครงสราง บทบาท ภารกิจของหนวยงาน ภาครัฐ ใหมีขนาดที่เหมาะสม
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
(2) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณการ
(3) การพัฒนาระบบบริหารจัดการกําลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ
(4) การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(5) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบตาง ๆ ใหทันสมัย เปนธรรม และเปนสากล
(6) พัฒนาระบบการใหบริการประชาชนของหนวยงานภาครัฐ
(7) ปรับปรุงการบริหารจัดการรายไดและรายจายของภาครัฐ

 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)
 กรอบวิสัยทัศนและเปาหมายแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒
จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงตางๆ ที่ประเทศกําลังประสบอยู ทําให
การกําหนดวิสัยทัศนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ยังคงมีความตอเนื่องจากวิสัยทัศนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ และ
กรอบหลั กการของการวางแผนที่ น อ มนํ าและประยุ ก ต ใช ห ลั กปรัช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง ยึ ด คนเป น
ศูนยกลางของการพัฒ นาอยางมีสวนรวม การพัฒ นาที่ยึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศนของการพัฒ นาใน
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ตองใหความสําคัญกับการกําหนดทิศทางการพัฒนาที่มุงสูการเปลี่ยนผานประเทศ
ไทยจากประเทศที่มีรายไดปานกลางไปสูประเทศที่มีรายไดสูง มีความมั่นคง และยั่งยืน สังคมอยูรวมกันอยางมี
ความสุข และนาไปสูการบรรลุวิสัยทัศนระยะยาว “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ของประเทศ
 การกําหนดตําแหนงทางยุทธศาสตรของประเทศ (Country Strategic Positioning)
เป น การกําหนดตํ าแหน งทางยุ ทธศาสตรของประเทศที่ส อดคลองกับ ยุทธศาสตรช าติที่ สศช. ไดจัดทําขึ้น
ประเทศไทยเปนประเทศรายไดสูงที่มีการกระจายรายไดอยางเปนธรรม เปนศูนยกลางดานการขนสงโลจิสติกส
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ของภูมิภาคสูความเปนชาติการคาและบริการ (Trading and Service Nation) เปนแหลงผลิตสินคาเกษตร
อินทรียและเกษตรปลอดภัย แหลงอุตสาหกรรมสรางสรรคและมีนวัตกรรมสูงที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
 เปาหมาย
1) การหลุดพนจากกับดักประเทศรายไดปานกลางสูรายไดสูง
• เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยไมต่ํากวารอยละ ๕.๐
• ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศตอหัว (GDP Per Capita) และรายไดประชาชาติ
ตอหัว (GNP Per Capita) ณ สิ้นแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ในป ๒๕๔๖ เพิ่มขึ้นเปน
๓๑๗,๐๕๑ บาท (๙,๓๒๕ ดอลลาร สรอ.) และ ๓๐๑,๑๙๙ บาท (๘,๘๕๙ ดอลลาร
สรอ.) ตอคนตอป
• ผลิตภาพการผลิตเพิ่มขึ้นไมต่ํากวาเฉลี่ยรอยละ ๒.๕ ตอป
• การลงทุนรวมขยายตัวไมต่ํากวาเฉลี่ยรอยละ ๘.๐ (การขยายตัวของการลงทุน
ภาครัฐไมต่ํากวารอยละ ๑๐.๐ และการลงทุนของภาคเอกชนขยายตัวไมต่ํากวาเฉลี่ย
รอยละ ๗.๕ ในขณะที่ปริมาณการสงออกขยายตัวเฉลี่ยไมต่ํากวารอยละ ๔.๐ ตอป)
2) การพั ฒ นาศักยภาพคนใหสนับสนุน การเจริญ เติบโตของประเทศและการ
สรางสังคมสูงวัยอยางมีคุณภาพ
• ประชาชนทุ กชว งวั ย มี ความมั่ น คงทางด านเศรษฐกิ จ และสั งคม (SocioEconomic Security) และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
• การศึกษาและการเรียนรูไดรับการพัฒนาคุณภาพ
• สถาบันทางสังคมมีความเขมแข็งเปนฐานรากที่เอื้อตอการพัฒนาคน
3) การลดความเหลื่อมล้ําในสังคม
• การกระจายรายไดมีความเทาเทียมกันมากขึ้น
• บริการทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอยางทั่วถึง
4) การสรางการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
• รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร สรางสมดุลระหวางการอนุรักษและ
การใชประโยชนอยางยั่งยืนและเปนธรรม
• ขับเคลื่อนประเทศสูเศรษฐกิจและสังคมที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
• เพิ่ มขี ด ความสามารถในการรับ มื อ ภั ย พิ บั ติแ ละการเปลี่ย นแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ
• เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพและเสริ ม สร า งธรรมาภิ บ าลในการบริ ห ารจั ด การ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
• มีการบริหารจัดการน้ําใหสมดุลระหวางการอุปสงคและอุปทานของน้ํา
5) การบริหารราชการแผนดินที่มีประสิทธิภาพ
• การบริหารงานภาครัฐที่โปรงใส เปนธรรม มีประสิทธิภาพ และมีสวนรวม
• ขจัดการทุจริตคอรรัปชั่น
• มีการกระจายอํานาจที่เหมาะสม
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 แนวทางการพัฒนา
1) การยกระดับศักยภาพการแขงขันและการหลุดพนกับดักรายไดปานกลางสูรายไดสูง
• การสงเสริมดานการวิจัยและพัฒนา
พัฒ นาสภาวะแวดลอมของการพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และ
นวัตกรรม ทั้งดานการลงทุน ในการวิจัยและพัฒ นา ดานบุคลากรวิจัย ดานโครงสรางพื้น ฐาน และดานการ
บริหารจัดการ รวมทั้ งสนับสนุ นและผลักดันให ผูประกอบการมีบทบาทหลักดานเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ตลอดจนผลั กดันงานวิจัยและพั ฒ นาใหใชป ระโยชนอยางแทจริงทั้ งเชิงพาณิ ชยและสาธารณะโดยใหความ
คุมครองทรัพยสินทางปญญา
• การพัฒนาผลิตภาพแรงงาน
สรางความรวมมือระหวางภาครัฐและภาคเอกชนในการพั ฒนากําลังคนและ
แรงงานให มี ทั กษะความรู และสมรรถนะที่ สอดคล องกั บความต องการของตลาดและรองรั บการเป ดเสรี ของ
ประชาคมอาเซียน โดยยกระดับและพัฒนาสมรรถนะแรงงานไทยดวยเทคโนโลยี เรงรัดใหแรงงานทั้งระบบมีการ
เรียนรูขั้นพื้นฐานเพื่อสามารถแขงขันในตลาดแรงงานได สนับสนุนใหแรงงานและปจจัยการผลิตมีความยืดหยุนใน
การเคลื่อนยายระหวางสาขาการผลิตและระหวางพื้นที่การผลิต เพื่อใหแรงงานสามารถเคลื่อนยายไปสูสาขาการ
ผลิตที่มีผลิตภาพการผลิตสูงสุด และสนับสนุนใหผูประกอบการในภาคอุตสาหกรรมและบริการจัดทากรอบคุณวุฒิ
วิชาชีพและมาตรฐานฝมือแรงงานใหเปนมาตรฐานที่เชื่อมโยงกันเพื่อยกระดับทักษะของแรงงานไทย
• การสงเสริมผูประกอบการที่เขมแข็งและพาณิชยดิจิตอล
พั ฒ นาขี ด ความสามารถของผู ป ระกอบการให มี ค วามยื ด หยุ น สามารถ
ปรับตัวและดําเนินธุรกิจทามกลางการดําเนินนโยบายและมาตรการการกีดกันทางการคาในรูปแบบตางๆ เพิ่ม
สัดสวนความเปนเจาของของคนไทยและสนับสนุนใหมีการขยายตลาดที่มีแบรนดสินคาและชองทางการตลาด
ที่เปนของตนเองมากขึ้น ตลอดจนพัฒนาตอยอดอุตสาหกรรมและบริการเพื่อเขาสูการเปนศูนยกลางการผลิต
บริการและอุตสาหกรรมดิจิตอล
• การลงทุนโครงสรางพื้นฐานเรงลงทุนและพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดาน
การคมนาคมขนสงเพือ่ เชื่อมโยงพื้นที่
เศรษฐกิจในประเทศและตางประเทศ ทั้งการพัฒนาและปรับปรุงโครงขาย
รถไฟใหเปนโครงขายหลักในการเดินทางและขนสงของประเทศ พัฒ นาโครงขายระบบขนสงสาธารณะและ
โครงขายทางหลวงพิ เศษระหวางเมื อง ขยายขีดความสามารถของท าอากาศยานหลักของประเทศ พัฒ นา
ทาเรือที่มีศักยภาพใหเปนทาเรืออิเล็กทรอนิกสเต็มรูปแบบ รวมทั้งพัฒนาและปรับปรุงระบบโทรคมนาคมของ
ประเทศ ตลอดจนสนั บ สนุ น การพั ฒ นาด า นอุ ต สาหกรรมที่ เกิ ด จากลงทุ น ด า นโครงสร า งพื้ น ฐาน เช น
อุตสาหกรรมซอมบํารุงและผลิตชิ้นสวนอากาศยาน และอุตสาหกรรมระบบราง เปนตน เพื่อสรางโอกาสทาง
เศรษฐกิจใหกับประเทศในการเปนฐานการผลิตในภูมิภาคอาเซียน
• การปรับโครงสรางการผลิต
ปรับโครงสรางการผลิตภาคเกษตร โดยการปรับเปลี่ยนจาการผลิตสินคา
เกษตรขั้นปฐมเปนสินคาเกษตรแปรรูปที่มีมูลคาสูงมีคุณภาพและมาตรฐานสากล สามารถสรางความเชื่อมโยง
ทางดานวัตถุดิบกับประเทศเพื่อนบานและลดระดับการผลิตสินคาขั้นปฐมที่สูญเสียขีดความสามารถในการ
แขงขัน ลงสูระดับ ที่ จาเป น สําหรับ การสรางความมั่ น คงทางด านอาหารและพลังงาน จัด ระบบการผลิ ตให
สอดคลองกับศักยภาพพื้นที่และความตองการของตลาดตั้งแตตนนาถึงปลายนาทั้งดานกายภาพและเศรษฐกิจ
รวมทั้งสงเสริมการรวมกลุมทางการเกษตรจากกิจการเจาของคนเดียวเปนการประกอบการในลักษณะสหกรณ
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หางหุนสวน และบริษัทเพื่อใหเกิดการประหยัดจากขนาด พิจารณาพันธุพืชที่เหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่
และแหลงน้ํา ใช เทคโนโลยีการผลิตในระดับ ที่เหมาะสม ใชกลไกตลาดในการปองกันความเสี่ยง ตลอดจน
ส ง เสริ ม และเร ง ขยายผลแนวคิ ด การทํ า การเกษตรตามหลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง และระบบ
เกษตรกรรมยั่งยืนปรับโครงสรางการผลิตภาคบริการโดยเรงพัฒนาระบบคมนาคมขนสงใหเกิดความเชื่อมโยง
กันเปนโครงขายทั้งทางบก ทางน้ํา และทางอากาศ เรงพัฒนาทาเทียบเรือขนาดใหญเพื่อรองรับการเติบโตของ
การทองเที่ยวทางทะเล ปรับปรุงแกไขกฎหมายที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยวใหครอบคลุมและทันสมัยทั้งการ
ควบคุมกิจกรรมตางๆ เกี่ยวกับการทองเที่ยวและสงเสริมการทองเที่ยวและกําหนดและจัดทํากฎหมายเพื่อ
ยกระดับมาตรฐานการทองเที่ยวของไทยสูสากลและรองรับการพัฒนาการทองเที่ยวใหสามารถแขงขันไดใน
ระดับนานาชาติ รวมทั้งสงเสริมการพัฒนาเชิงพื้นที่ในลักษณะกลุมคลัสเตอรทองเที่ยว โดยสนับสนุนการพัฒนา
ดานการท องเที่ยวของพื้ นที่ที่มีความเชื่อมโยงทั้งทางกายภาพ วิถีชีวิต/วัฒ นธรรมทองถิ่นและกิจกรรมการ
ท องเที่ ยว ตลอดจนส งเสริมการสรา งความเชื่อมโยงดานการทองเที่ ย วในภู มิภ าคอาเซีย น ทั้ งประเทศที่ มี
พรมแดนติด กันและประเทศที่มีโครงขายคมนาคมขนสงเชื่อมโยงกันเพื่อให เกิดการพัฒ นาแบบองครวมทั้ ง
ระบบพั ฒ นาต อ ยอดอุ ต สาหกรรมอนาคตเพื่ อ เป น แหล ง การถ า ยทอดเทคโนโลยี เชื่ อ มโยงการผลิ ต กั บ
อุตสาหกรรมที่เปนฐานรายไดประเทศ และเปนกลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยใหเขาสูการเปนศูนยกลางการ
ผลิตและบริการทั้งในระดับอนุภูมิภาคและในภูมิภาคอาเซียนพัฒนาโครงสรางพื้นฐานที่สนับสนุนการขยายตัว
ดานการคาการลงทุน เชน โลจิสติกส และพลังงาน รวมทั้งปจจัยสนับสนุนการลงทุนอื่นๆ เชน ลดอุปสรรคการ
เคลื่อนยายเงินทุนระหวางประเทศ เปนตน สงเสริมการนําเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกตใชทั้งภาคการ
ผลิต การตลาด การบริห ารจัดการการเงิน และโลจิสติ กส เชื่อมโยงเศรษฐกิจดิจิตอล ในการอํานวยความ
สะดวกทางการคาการลงทุนดวยระบบอิเล็กทรอนิกส และสนับสนุนการลงทุนเพื่อสรางเศรษฐกิจและสังคม
แหงปญญาและการเรียนรู มุงเนนการพัฒนาธุรกิจเชิงสรางสรรค การลงทุนที่ใชเทคโนโลยีขั้นสูงและเปนมิตร
กับสิ่งแวดลอม การประหยัดพลังงานและการใชพลังงานทดแทน การลงทุนดานการวิจัยและพัฒนาเชิงพาณิชย
การจัดตั้ งสํ านั กงานใหญ ขามประเทศ บริษัทการคาระหวางประเทศ รวมทั้ งการให ความสํ าคัญ เรื่องความ
รับผิดชอบและการตอบแทนสูสังคมขององคกร และกิจการเพื่อสังคม
๒) การพัฒนาศักยภาพคนตามชวงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสรางสังคมสูงวัย
อยางมีคุณภาพ
• การพัฒนาศักยภาพคนในทุกชวงวัยใหสนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ
โดยช ว งวัย เด็ก ตั้งแต แรกเกิดให มีพั ฒ นาการที่ ส มวัย ในทุ กดาน วัย เรีย น
วัยรุน ให มีทักษะการเรีย นรู ทั กษะชีวิ ตสามารถอยูรวมกับ ผูอื่นภายใตบ ริบ ทสังคมที่เปน พหุวัฒ นธรรม วั ย
แรงงานใหมีการพัฒนายกระดับสมรรถนะฝมือแรงงานเพื่อสรางผลิตภาพเพิ่มใหกับประเทศ วัยผูสูงอายุใหมี
การทํางานที่เหมาะสมตามศักยภาพและประสบการณ มีรายไดในการดํารงชีวิต มีการสรางเสริมและฟน ฟู
สุ ขภาพเพื่ อป องกั น หรือชะลอความทุ พ พลภาพและโรคเรื้อรังตางๆ ที่ จ ะกอให เกิดภาระแกป จ เจกบุ คคล
ครอบครัว และระบบบริการสุขภาพ
• การยกระดับคุณ ภาพการศึกษาและการเรียนรูให มีคุณ ภาพ เทาเทียม
และทั่วถึง โดย (๑) ปฏิรูประบบบริหารจัดการทางการศึกษา โดยปรับระบบบริหารจัดการการศึกษาใหมเพื่อ
สรางความรับผิดชอบตอผลลัพธ (Accountability) (๒) ปฏิรูประบบการคลังดานการศึกษา เพื่อเพิม่ คุณภาพ
และประสิ ท ธิ ภ าพการจั ด การศึ ก ษาโดยการจั ด สรรงบประมาณตรงสู ผู เรี ย น ส งเสริม การมี ส ว นรว มจาก
ภาคเอกชนในการจัดการศึกษา (๓) พั ฒนาคุณ ภาพครูทั้งระบบ ตั้งแตกระบวนการผลิต สรรหา และการ
คัดเลือกใหไดคนดีคนเกง รวมทั้งระบบการประเมินและรับรองคุณภาพที่เนนผลลัพธจากตัวผูเรียน และ (๔)
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ปฏิรูประบบการเรียนรู โดยมุงจัดการเรียนรูเพื่อสรางสมรรถนะกําลังคนทั้งระบบการศึกษาตั้งแตระดับปฐม
ศึกษาจนถึงการเรียนรูตลอดชีวิต พัฒนาสื่อเพื่อการเรียนรู ปรับหลักสูตรและผลิตกําลังคนใหสอดคลองกับการ
เปลี่ยนแปลงและความตองการของตลาด การวิจัยและการใชเทคโนโลยีและสื่อเพื่อการเรียนรู
• การพัฒนาดานสุขภาพ โดยสงเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทาง
การแพทยเพื่ อรองรับ การเปน สังคมผูสูงอายุทั้งในดานผลิตภั ณฑสุขภาพ
และที่อยูอาศัยสําหรับผูสูงอายุยกระดับการบริหารจัดการระบบสุขภาพเพื่อลดความเหลื่อมล้ําและสรางความ
ยั่งยืนในระยะยาว โดยพัฒ นาระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรดานสาธารณสุข บูรณาการ
ระบบหลักประกันสุ ขภาพภาครัฐให เกิด ความเปน เอกภาพในการบริห ารจัดการและการใชทรัพยากร และ
สงเสริมการอภิบาลระบบสุขภาพในรูปแบบเครือขายที่มีการใชทรัพยากรรวมกัน พัฒนาศักยภาพของประเทศ
ไทยสู ก ารเป น ศู น ย ก ลางสุ ข ภาพนานาชาติ ทั้ งในด านศู น ย ก ลางบริ ก ารสุ ข ภาพ (Medical Service Hub)
ศูน ยกลางบริการเพื่ อสงเสริมสุขภาพ (Wellness Hub) ศู นยกลางยาและผลิตภั ณ ฑ เพื่ อสุขภาพ (Product
Hub) และศูนยกลางบริการวิชาการและงานวิจัย (Academic Hub) เพื่อนารายไดกลับมาใชยกระดับคุณภาพ
บริการสาธารณสุขภายในประเทศรวมทั้งสงเสริมการใหความสําคัญกับมิติสุขภาพในทุกนโยบายสาธารณะ
(Health in All Policies) เพื่อใหการขับเคลื่อนนโยบายของทุกภาคสวนตระหนักถึงผลกระทบของนโยบาย
สาธารณะที่มีตอสุขภาพของประชาชน
• การสรางสภาพแวดลอมและนวัตกรรมที่เอื้อตอการดารงชีพในสังคมสูง
วัย โดยการปรับปรุงสภาพแวดลอมและความจําเปนทางกายภาพใหเหมาะกับวัย และการพัฒนาระบบการ
ดูแลผูสูงอายุในรูปแบบที่หลากหลายทั้งในดานการจัดบริการสุขภาพและสวัสดิการสังคมอยางบูรณาการ โดย
การมีสวนรวมของทุกภาคสวนอยางตอเนื่อง รวมทั้งพัฒนาชุมชนที่มีศักยภาพและความพรอมใหเปนตนแบบ
ของการดูแลผูสูงอายุเพื่อขยายผลไปสูชุมชนอื่น ตลอดจนการพัฒนานวัตกรรมในการใชชีวิตประจาวันสําหรับ
ผูสูงอายุ
3) การลดความเหลื่อมลาทางสังคม
• การยกระดับรายไดและสรางโอกาสในการประกอบอาชีพ มุงเนนการเพิ่ม
ผลิตภาพแรงงาน โดยสนั บ สนุ น ให แรงงานมี โอกาสเข าถึงการเรีย นรูและพั ฒ นาทั กษะฝ มือแรงงานอย างมี
มาตรฐาน ปรับโครงสรางคาจางแรงงานใหชัดเจนและสะทอนทักษะฝมือแรงงานอยางแทจริง เรงผลักดันให
การใชระบบมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานฝมือแรงงานในทางปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม นอกจากนี้
เพิ่มผลิตภาพทางการผลิตของเกษตรกรรายยอย โดยสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาและการผลิตทางการเกษตร
ที่สอดคลองกับพื้นที่ สรางหลักประกันรายไดแทนการอุดหนุนดานราคาสินคาเกษตร ลดตนทุนทางการเกษตร
โดยสนับสนุนปจจัยการผลิต
• การจัดบริการทางสังคมใหทุกคนตามสิทธิขั้นพื้นฐาน และเนนการสราง
ภูมิคุ มกัน ระดับป จเจก โดย (๑) พั ฒ นาระบบบริการสาธารณะให มีคุณ ภาพและมีชองทางการเข าถึงอยาง
หลากหลาย โดยเฉพาะระบบบริการสาธารณสุขและการศึกษาขั้นพื้นฐาน สวัสดิการสังคม และกระบวนการ
ยุติธรรม (๒) สนับสนุนการจัดหาที่อยูอาศัยของผูมีรายไดนอยและการเขาถึงระบบสาธารณูปโภค กําหนดเปน
นโยบายที่อยู อาศั ย แห งชาติ และเมื องน าอยู พั ฒ นาโครงการที่อยูอาศัย แกปญ หาชุมชนแออัดในเมืองโดย
ดําเนิ นการรวมกั บภาคธุรกิจเอกชน และ (๓) การจัดรูปแบบสวัสดิการพื้น ฐานที่จําเปน และเหมาะสมตาม
กลุ มเป า หมาย (Customized Welfare) ที่ คํานึงถึงฐานะทางเศรษฐกิจ และสังคมที่แตกตางกัน โดยมีแนว
ทางการรับภาระคาใชจายรวมกัน (Cost Sharing)
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• การสร างความเสมอภาคในการเข าถึ งทรั พ ยากร โดยปฏิ รู ป ที่ ดิ น เพื่ อ
การเกษตร สนับสนุนใหเกษตรกรรายยอยที่ไรที่ดินทากินและยากจนไดมีที่ดินเปนของตนเองหรือมีสิทธิทํากินใน
ที่ดินปฏิรูประบบการบริหารจัดการน้ําอยางเปนระบบและเขาถึงพื้นที่เปาหมายไดอยางแทจริงดวยการผลักดัน
พ.ร.บ.ทรั พ ยากรน้ํ า พ.ศ. ….... และบู ร ณาการแผนงานและงบประมาณร ว มกั น ของหน วยงาน และสร าง
กระบวนการมีสวนรวม รวมทั้งปรับโครงสรางภาษีที่เปนธรรม เชน ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง ภาษีมรดก และ
ภาษีสิ่งแวดลอม เปนตน
• การเข า ถึ งกระบวนการยุ ติ ธ รรมอยา งเสมอภาค การคุม ครองสิ ท ธิขั้ น
พื้ น ฐาน และการเข าถึงกระบวนการยุติ ธรรมอย างเท าเทีย มโดยการเสริมศั กยภาพและความเข มแข็งดาน
กฎหมายให แ กป ระชาชน รวมทั้ งการปรั บ ปรุ งและบั งคั บ ใช ก ฎหมายเพื่ อลดป ญ หาความเหลื่ อ มล้ํ า เช น
กฎหมายปาชุมชนกฎหมายภาษีมรดก กฎหมายที่ดิน เปนตน
4) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเปนเมือง
• การลงทุนดานโครงสรางพื้ นฐานและสิ่งอานวยความสะดวกของเมื อง
เตรี ย มความพร อ มรองรั บ ความเป น เมื อ ง ทั้ ง ด า นการบริ ห ารจั ด การด า นผั ง เมื อ งด า นสาธารณู ป โภค
สาธารณูปการ ระบบคมนาคมขนสง ระบบบริหารจัดการสิ่งแวดลอม ระบบการศึกษาและระบบสาธารณสุขที่
ไดมาตรฐาน มีคุณภาพ และเพียงพอตอความตองการของคนในเมือง รวมทั้งเสริมสรางความสามารถในการ
บริหารจัดการเมืองตามระดับการพัฒนา
• การพัฒนาดานการขนสงและโลจิสติกสเชื่อมโยงกับเพื่อนบาน สงเสริม
และเรงรัดการพัฒนาระบบการบริหารจัดการโลจิสติกสของประเทศเพื่อเพิ่มความสามารถในการแขงขันของ
ประเทศทั้งดานการคา การลงทุน และการบริการ โดยคํานึงถึงการเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม (Green Logistics)
สนับสนุนใหเกิดความรวมมือในหวงโซอุปทาน และปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ รวมทั้งปรับลดกระบวนงาน
ดานอํานวยความสะดวกทางการคา ขนสง และโลจิสติกสใหมีความสะดวกและมีประสิทธิภาพตอภาคธุรกิจ
อยางแทจริง
• การส ง เสริ ม การลงทุ น การค า ชายแดน และการจั ด ตั้ ง เขตพั ฒ นา
เศรษฐกิจพิ เศษ ใหความสําคัญกับนโยบายสงเสริมการลงทุนและการคาชายแดนเพื่อดึงดูดใหนักลงทุนใน
ภูมิภาคเขามาลงทุนในไทยและประเทศเพื่อนบาน รวมทั้งสงเสริมการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในพื้นที่
ชายแดนโดยให ความสําคัญกับ การลงทุน โครงสรางพื้ นฐาน การสงเสริมการลงทุ นและสิทธิประโยชน การ
บริหารจัดการแรงงานตางดาว และการใหบริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ เพื่อชวยอํานวยความสะดวกดานการคา
ชายแดนและการผานแดนระหวางไทยกับประเทศในภูมิภาคมากขึ้น
๕)การสร า งความเจริ ญ เติ บ โตทางเศรษฐกิ จ และสั ง คมอย า งเป น มิ ต รกั บ
สิ่งแวดลอม
• การรักษาทุนทางธรรมชาติเพื่อการเติบโตสีเขียว ใชประโยชนจากทุน
ธรรมชาติ โดยคํานึงถึงขีดจํากัดและศักยภาพในการฟนตัว ปกปองรักษาทรัพยากรปาไม โดยสนธิกําลังของทุก
ภาคสวนนําระบบสารสนเทศมาใชเพื่อการบริหารจัดการ บังคับใชกฎหมายอยางมีประสิทธิภาพและเปนธรรม
เพิ่มพื้นที่ปาไมโดยสงเสริมการปลูกไมมีคาทางเศรษฐกิจระยะยาว อนุรักษและใชประโยชนความหลากหลาย
ทางชีวภาพอยางยั่งยืนและแบงปนผลประโยชนอยางเปนธรรม รวมทั้งผลักดันแนวทางการประเมินมูลคาของ
ระบบนิเวศและการสรางรายไดจากการอนุรักษ จัดสรรที่ดินใหแกผูยากไร กระจายการถือครองที่ดิน จัดทํา
ฐานขอมูลที่ดินเพื่อการบริหารจัดการอยางเปนระบบ การจัดเก็บภาษีที่ดินในอัตรากาวหนา กําหนดเพดานการ
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ถือครองที่ดินที่เหมาะสม และกําหนดมาตรการปองกันการถือครองที่ดินของคนตางชาติ บริหารจัดการน้ํา
เพื่อใหเกิดความยั่งยืน บูรณาการระหวางหนวยงานอยางเปนระบบ สรางศูนยขอมูลทรัพยากรน้ํา จัดตั้งองคกร
บริหารจัดการน้ําในระดับพื้นที่ เชน คณะกรรมการลุมน้ํา และองคกรผูนํา คุมครองทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝง ลดความขัดแยงเชิงนโยบายระหวางการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน การทองเที่ยว การประมง และวิถีชีวิต
ของชุมชนบริหารจัดการแรโดยกําหนดปริมาณที่เหมาะสมในการน้ําแรมาใชประโยชน คํานึงถึงความจาเปน
และมูลคาในอนาคต บังคับใชมาตรการควบคุมผลกระทบจากการทาเหมืองแรที่กอมลพิษตอสภาพแวดลอม
และสุขภาพอนามัยของประชาชน
• การสงเสริมการบริโภคที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม สรางระบบหมุนเวียน
วัสดุที่ใชแลวที่มีประสิทธิภาพ ขับเคลื่อนสู Zero Waste Society ผานมาตรการตางๆ เชน การปฏิรูประบบ
ภาษีและคาธรรมเนียมเพื่อสิ่งแวดลอม การศึกษาเพื่อสิ่งแวดลอม มาตรฐานและฉลากสินคา เปนตน
• การสงเสริมการผลิต การลงทุน และการสรางงานสีเขียว เพื่อยกระดับ
ประเทศสู เศรษฐกิ จ และสั งคมที่ เป น มิ ต รกั บ สิ่ งแวดล อ ม พั ฒ นาคลั ส เตอร อุ ต สาหกรรมสี เขี ย ว ส งเสริ ม
ผู ป ระกอบการให ส ามารถปรั บ ระบบสู ห ว งโซอุ ป ทานหรือห วงโซ คุณ คาที่เปน มิ ตรกั บ สิ่ งแวดลอ ม (Green
Supply Chain/Green Value Chain) สงเสริมการทําการเกษตรกรรมยั่งยืน รวมทั้งสงเสริมภาคบริการที่มี
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอย เพื่อใหประเทศไทยมีศักยภาพใหมีบทบาทมากขึ้นในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
• การจั ด การมลพิ ษ และรั ก ษาคุ ณ ภาพสิ่ งแวดล อ ม ด ว ยการเร งรั ด การ
ควบคุมมลพิ ษ ทั้ งทางอากาศ ขยะ น้ํ าเสี ย และของเสียอัน ตราย ที่เกิดจากการผลิตและบริโภค เพื่อสราง
คุณภาพสิ่งแวดลอมที่ดีใหกับประชาชน เรงรัดแกไขปญหาการจัดการขยะเปนลําดับแรก โดยสงเสริมใหเกิด
กลไกการคัดแยกขยะเพื่อนํากลับมาใชใหมใหมากที่สุดเรงกําจัดขยะมูลฝอยตกคางสะสมในสถานที่กําจัดใน
พื้นที่วิกฤต สรางรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายที่เหมาะสม เนนการแปรรูปเปนพลังงาน
สรางวินัยของคนในชาติมุงสูการจัดการที่ยั่งยืน โดยใหความรูแกประชาชน และการบังคับใชกฎหมาย
• การพั ฒ นาความรวมมื อด านสิ่งแวดลอมระหวางประเทศ ผลักดั นการ
จัดทําแผนแมบทการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของอาเซียน หาแนวทางความรวมมือ
กับอาเซียนและอนุภูมิภาคลุมน้ําโขงในประเด็นการขนสงขามพรมแดน การเคลื่อนยายแรงงาน การบริหารจัด
การพลังงานและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
• การเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและการบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงดานภัยพิบัติ เพิ่มขีดความสามารถในการรับมือและปรับตัวตอ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพิ่มศักยภาพในการลดการปลอยกาซเรือนกระจกใหกับทุกภาคสวน สงเสริมการ
วิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อลดผลกระทบและปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ พัฒนาระบบฐานขอมูลและระบบการเตือนภัย ตลอดจนสงเสริมความรวมมือระหวางประเทศดานการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ ใหความสําคัญกับการปองกันนาทวม วางแผนปองกันเมือง
และพื้ นที่ ชายฝ ง พั ฒ นาเมื องที่ สามารถปรั บตั วและยื ดหยุ นต อการเปลี่ ยนแปลงสภาพภู มิ อากาศ (Climate
Resilience City) การให บริการของระบบนิเวศ สงเสริมการลงทุ นของภาคเอกชนในการรับมือภัยพิ บั ติโดยสราง
แนวป องกั นตามธรรมชาติ และการจั ดทํ าแผนธุรกิ จต อเนื่ อง รวมทั้ งการพั ฒนาระบบการจั ดการภั ยพิ บั ติให มี
ประสิทธิภาพพรอมรองรับแนวโนมการเกิดภัยพิบัติที่รุนแรงในอนาคต
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6) การบริหารราชการแผนดินที่มีประสิทธิภาพ
• การสร า งความโปร งใสในทุ ก ขั้ น ตอนของการปฏิ บั ติ ร าชการ โดยให มี
ชองทางใหทุกภาคสวนสามารถเขาถึง เขาตรวจสอบขอมูลของภาคราชการและรองเรียนได เชน ขอมูลการ
ประกวดราคาจัดซื้อ จัดจางโครงการของทางราชการ ขอมูลการประมูลโครงการ ผูชนะการประมูลและราคา
ปดประมูลขอมูลความกาวหนาตามกระบวนการยุติธรรม เชน คดีที่ไมดําเนินการตามหลักธรรมาภิบาล คดี
ทุจริตคอรรัปชันและคดีที่ประชาชนใหความสนใจในแตละยุคสมัย ฯลฯ
• การพั ฒ นาบุค ลากรภาครัฐใหมีความเปน มืออาชีพและเพีย งพอตอการ
ขับเคลื่อนภารกิจภาครัฐรวมกับภาคเอกชนและภาคประชาสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อใหระบบราชการเล็ก
กะทัดรัดแตมีความคลองตัวและมีประสิทธิภาพสูง
• การสร า งรู ป แบบการพั ฒ นา อปท. ให เหมาะสม สามารถรั บ มื อ การ
เปลี่ ยนแปลงทางด านเศรษฐกิ จ สังคมและสิ่งแวดล อม รวมทั้ งเป น แกนหลักในการประสานเครือขายและ
เชื่อมโยงภาคสวนตางๆ ในระดับพื้นที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ
• การสรางระบบตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ สราง
ผลงานที่มีคุณภาพ รวดเร็วและนาเชื่อถือ สามารถเปนเครื่องมือใหกับคณะรัฐมนตรีประกอบการตัดสินใจใน
เชิงนโยบายได โดยเฉพาะอยางยิ่ งการติ ดตาม ประเมิ น ผลโครงการใหญ ๆ ที่ มีการใชจ ายงบประมาณเป น
จํานวนมาก และเปนโครงการที่มีผลกระทบในวงกวาง
 ประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
(พ.ศ. 2560-2564)
ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย
ยุทธศาสตรที่ 2 การสรางความเปนธรรมลดความเหลื่อมล้ําในสังคม
ยุทธศาสตรที่ 3 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน
ยุทธศาสตรที่ 4 การเติบโตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน
ยุทธศาสตรที่ 5 การเสริมสรางความมั่นคงแหงชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสูความมั่งคั่งและยั่งยืน
ยุทธศาสตรที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การปองกันการทุจริต ประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาล
ในสังคมไทย
ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกส
ยุทธศาสตรที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
ยุทธศาสตรที่ 9 การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ
ยุทธศาสตรที่ 10 ความรวมมือระหวางประเทศเพื่อการพัฒนา
 แผนพัฒนาภาค/ แผนพัฒนากลุมจังหวัด/ แผนพัฒนาจังหวัด
 แผนพัฒนาภาค
สรุปกรอบยุทธศาสตรการพัฒนาภาค : สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ มีสาระสําคัญดังนี้
1) แนวคิดและหลักการ
ยึดแนวคิดการพัฒนาตาม “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ใหเกิดการพัฒนาที่
สมดุลเปนธรรม และมีภูมิคุมกันตอผลกระทบจากกระแสการเปลี่ยนแปลงทั้งจากภายนอกและภายในประเทศ
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ควบคูกับแนวคิด “การพัฒ นาแบบองคกรวม” ที่ยึดคน ผลประโยชนของประชาชน ภูมิสังคม ยุทธศาสตร
พระราชทาน (เขาใจ เขาถึง และพัฒนา) ยึดหลักการมีสวนรวมของทุกภาคภาคีการพัฒนา และหลักธรรมาภิ
บาล เพื่อใหสังคมสมานฉันท และอยูเย็นเปนสุขรวมกัน
2) ยุทธศาสตรการพัฒนาภาคกลาง
2.1 ยุทธศาสตรการพัฒนา
(1) พั ฒนาฐานเศรษฐกิจหลั กของประเทศให มีการพั ฒนาอย างต อเนื่ อง
เพื่ อรั กษาเสถี ยรภาพการพั ฒ นาอุ ตสาหกรรม เกษตร การบริ การ การลงทุ นให มี ความมั่ นคงและเพื่ อเพิ่ มขี ด
ความสามารถในการแขงขันของประเทศ เชน สงเสริมการพัฒนาพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม สงเสริมอุตสาหกรรมขนาด
กลางและขนาดยอม พัฒนาการเกษตร ฟนฟูการบริหารจัดการแหลงทองเที่ยว พัฒนาประสิทธิภาพโลจิสติกส
(2) พัฒนาศักยภาพคน สังคม และชุมชน ใหมีคุณภาพ มีธรรมาภิบาล เพื่อ
พรอมรับการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจโลก ควบคูกับการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนใหดีขึ้น เชน สงเสริมการ
เรียนการสอนนอกระบบ การอาชีวศึกษา สงเสริมการวิจัยและพัฒนา โดยเฉพาะดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
สงเสริมบทบาทของครอบครัว ชุมชน และภาคประชาสังคมในการสรางวัฒนธรรมในการดูแลสุขภาพ
(3) อนุรักษ ฟนฟู และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมใหมี
ความสมดุลตอระบบนิเวศ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาฐานเศรษฐกิจหลักของประเทศ โดยเรงแกไขปญหาการ
กัดเซาะชายฝงทะเล ปองกันปญหาสิ่งแวดลอม ฟนฟูคุณภาพน้ําแมน้ําเจาพระยา สงเสริมการมีสวนรวมของ
ภาคีการพัฒนาอนุรักษ และรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
(4) เสริมสรางศักยภาพการพั ฒ นาเมื อง และพื้ น ที่ชายแดน ตามแนว
เศรษฐกิ จ กั บ ประเทศเพื่ อนบ า น ทั้ งแนวเหนื อ-ใต และแนวตะวั น ออก-ตะวั น ตก เพื่อ เป น ประตู การค า
เชื่อมโยงประเทศเพื่อนบานและนานาชาติ
(5) บริหารจัด การพัฒ นาพื้น ที่เมือง และชนบทอยางมีสวนรวม และ
เกื้อกูลกัน เพื่อใหมีการจัดระเบียบรูปแบบการพัฒ นาเมืองและชุมชนไดสอดคลองกับการพั ฒนาโครงสราง
พื้นฐานและความตองการของชุมชน
2.2 ทิศทางการพัฒนากลุมจังหวัด
จังหวัดนครปฐม จัดอยูในกลุมจังหวัดภาคกลางตอนลาง 1 ซึ่งประกอบดวย
นครปฐม ราชบุรี กาญจนบุรี และสุพรรณบุรี มีทิศทางการพัฒนา ดังนี้
(1) พัฒ นาฐานการผลิตและสงออกสินคาเกษตรอุตสาหกรรมดวยระบบ
การผลิ ต ที่ ป ลอดภั ย ต อสิ่ งแวดล อม โดยกํ ากับ ควบคุมกระบวนการผลิตตั้งแตการปลูก การเก็บ เกี่ย ว การ
รวบรวมผลผลิต ขนสง และกระบวนการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม
(2) จั ด ตั้ ง ศู น ย เ ครื อ ข า ยการศึ ก ษาขั้ น อุ ด มศึ ก ษา และสนั บ สนุ น
สถาบันการศึกษาพัฒนาเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการผลิตสินคาเกษตรอุตสาหกรรม
ที่ปลอดภัยโดยเนนการตรวจสอบสารตกคางในพืชและสัตว
(3) สงเสริมการทองเที่ยวเชิงนิเวศน พัฒนาแหลงทองเที่ยวใหไดมาตรฐาน
พัฒนาการทองเที่ยวในรูปแบบใหม รวมทั้งพัฒนาการทองเที่ยวเชื่อมโยงกับสหภาพพมา อาทิ จัดกลุมแหลง
ทองเที่ยว ใหเชื่อมโยงกันภายในกลุม นอกกลุม เพื่อขยายตลาดการทองเที่ยว
(4) รักษา ฟนฟูลุมแมน้ําแมกลอง ทาจีน เพชรบุรี และแมนํ้าอื่นๆ เพื่อให
เปนแหลงน้ําที่สนับสนุนการเกษตร และอุตสาหกรรมในพื้นที่อยางยั่งยืน
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(5) สงเสริมการศึกษาเพื่อจัดตั้งอุตสาหกรรมและศูนยกระจายสินคาบริเวณ
ชายแดนและพัฒนาเสนทางเชื่อมโยง กับสหภาพพมา กาญจนบุรี-ทวาย (พมา) เพื่อเปดประตูการคาสูฝงอันดา
มัน และประโยชนในขนสง วัตถุดิบ อํานวยความสะดวกกับนักทองเที่ยว และการรวมทุนกับสหภาพพมา
 แผนพัฒนากลุมจังหวัด
 แผนพั ฒ นากลุ ม จั ง หวั ด ภาคกลางตอนล า ง 1 (นครปฐม ราชบุ รี กาญจนบุ รี และ
สุพรรณบุรี) ป พ.ศ. 2561 – 2564 ตําแหนงทางยุทธศาสตร (Positioning) ของกลุมจังหวัด
1. สินคาและบริการดานสุขภาพ (มุงเนนอาหารเพื่อสุขภาพและบริการดานสุขภาพ)
2. ทองเที่ยวอารยธรรมวารวดี (มุงเนน Culture Tourism ภายใตแบรนด “อารยธรรมทวารวดี”
3. ประตูเศรษฐกิจสูเอเชีย (มุงเนนการคาชายแดนและสงเสริมการลงทุน)
4. ต น แบบประเทศไทย 4.0 (มุ งเน น ให เกษตรกร ผู ป ระกอบการ เข า ใจและปรั บ ใช
นวัตกรรมในกระบวนการผลิต)
 วิสัยทัศนกลุมจังหวัด
“ศูนยกลางสินคาเกษตร อุตสาหกรรม และบริการเพื่อสุขภาพครบวงจร
การทองเที่ยวหลากหลายเชื่อมโยงอารยธรรมทวารวดี การคาและการลงทุนระดับสากล
ที่มีความสามารถในการแขงขัน และการคาผานแดนสูเอเชีย”
 เปาประสงครวม
เศรษฐกิจมั่นคง ประชาชนมั่งคั่ง และความสุขที่ยั่งยืน (มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน)
 ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค และกลยุทธ มีรายละเอียดดังนี้
4 ประเด็นยุทธศาสตร
1. พัฒนาสินคาเกษตร
อุตสาหกรรม และบริการ
ใหไดคณ
ุ ภาพ มาตรฐาน
ยกระดับสูการเปน
ศูนยกลางสุขภาพครบวงจร

4 เปาประสงค
1. รายไดจากการ
จําหนายสินคา และ
บริการทางสุขภาพ
เพิ่มขึ้น

2. สงเสริมอัตลักษณ การ
2. เพิ่มรายไดและ
ทองเที่ยวเชื่อมโยงกลุม
จํานวนนักทองเที่ยว
จังหวัด อารยธรรมทวารวดี
ไปยังแหลงทองเที่ยวใน
ภูมิภาคอาเซียน และยกระดับ
การทองเที่ยวใหมีชื่อเสียง

23 กลยุทธ
1. สงเสริมการเปนศูนยกลางสุขภาพครบวงจร
2. สงเสริมและสนับสนุนการตลาด ประชาสัมพันธ สินคา และบริการ
3. พัฒนาสินคาและบริการใหไดคณ
ุ ภาพและมาตรฐาน
4. พัฒนาอุตสาหกรรมเชื่อมโยง สนับสนุนการเปนศูนยกลางสุขภาพ
ครบวงจร
5. พัฒนาผูประกอบการและผูผลิตใหมีความพรอมและศักยภาพในการ
ผลิตสินคาและบริการ
6. ปรับปรุงโครงสรางพื้นฐาน และลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติเพื่อ
สนับสนุนการพัฒนาสินคาเกษตร อุตสาหกรรม และบริการ
7. การสงเสริมภาพลักษณและประชาสัมพันธอัตลักษณการทองเที่ยว
ของกลุมจังหวัด
8. การสนับสนุนกิจกรรมทางการตลาดและกิจกรรมสงเสริมการ
ทองเที่ยวของกลุมจังหวัด
9. สงเสริมสินคาและบริการการทองเที่ยวเชื่อมโยง แหลงทองเที่ยว
เชื่อมโยง รวมถึงสินคาสนับสนุนดานการทองเที่ยวอื่นๆ เชน ของที่
ระลึกฯ
10. พัฒนาศักยภาพผูประกอบการ รวมถึงบุคลากรดานการทองเที่ยว
11. ปรับปรุง พัฒนา ยกระดับคุณภาพเสนทางคมนาคม และสรางทาง
เชื่อมโยงแหลงทองเที่ยว
12. อํานวยความสะดวก ความปลอดภัยแกนักทองเที่ยว
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3. พัฒนาและสงเสริมการ 3. มูลคาการคาบริเวณ
คาขายแดนและการคาผาน ดานชายแดนเพิ่มขึ้น
แดนใหมีศักยภาพ ผลักดัน
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
นําไปสูกระตุนใหเกิด
การคา การลงทุนเชื่อมโยง
การคาสูเ อเชีย

4. ยกระดับการผลิตภาค
เกษตรกรรม พาณิชยกรรม
อุตสาหกรรม สินคา ชุมชน
และภาคแรงงาน
ปรับเปลีย่ นกระบวนการ
ผลิตโดยเนนวิทยาศาสตร
เทคโนโลยีและนวัตกรรมสู
ประเทศไทย 4.0

4. เพิ่มผูผลิตภาค
เกษตรกรรม พาณิชย
กรรม อุตสาหกรรม
สินคาชุมชน และภาค
แรงงาน ที่ปรับเปลี่ยน
กระบวนการสูประเทศ
ไทย 4.0

13. พัฒนาระบบอํานวยความสะดวก ระบบโลจิสติกส และเครือขาย
คมนาคม เพื่อกระตุนใหเกิดการคา การลงทุน เชื่อมโยงการคาสูเอเชีย
14. พัฒนาดานชายแดนและเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
15. สงเสริม และสนับสนุนกิจกรรมทางการตลาด และการ
ประชาสัมพันธทั้งในประเทศและตางประเทศ
16. พัฒนาสินคา ผลิตภัณฑ และบริการ เพื่อการสงออก
17. ยกระดับผูประกอบการของกลุมจังหวัดใหมีขีดความสามารถใน
การแขงขัน และสามารถประกอบธุรกิจระหวางประเทศได
18. พัฒนาระบบสงเสริม และกระตุนใหเกิดการคา การลงทุนในกลุม
จังหวัดและผลักดันใหมีการลงทุนในตางประเทศ
19. พัฒนาสินคา ผลิตภัณฑ และบริการ โดยใชนวัตกรรม
20. สงเสริมและปรับเปลีย่ นกระบวนการผลิต โดยใชวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี รวมถึง Small Batch
21. สงเสริมการสนับสนุนกิจกรรมทางการตลาดเพื่อสนับสนุน สินคา
เชิงนวัตกรรม
22. สงเสริมความรูและความสามารถใหกับแรงงานในภาคเกษตรกรรม
พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม สินคาชุมชน ใหสนับสนุนการทํางานเชิง
นวัตกรรม
23. พัฒนาระบบการสงเสริม ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศนในการยอมรับ
การเปลีย่ นเปนประเทศไทย 4.0

 แผนพัฒนาจังหวัด
 แผนพัฒนาจังหวัดนครปฐม พ.ศ. 2561-2564
ตําแหนงทางยุทธศาสตร (Positioning) ของจังหวัด
1. เมืองเกษตรและอุตสาหกรรมปลอดภัย
2. แหลงทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตร ศาสนา และวัฒนธรรม
3. ศูนยกลางการศึกษา
4. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
 วิสัยทัศนจังหวัด
“เมืองเกษตรและอุตสาหกรรมปลอดภัย แหลงทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตร ศาสนา วัฒนธรรม
ศูนยกลางการศึกษา และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี”
 พันธกิจ
1. สงเสริมพัฒนามาตรฐานดานคุณภาพ และความปลอดภัยของผลผลิตทางการเกษตรและ
อุตสาหกรรมตลอดหวงโซคุณคา
2. สงเสริมการทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตร ศาสนา และวัฒนธรรม ใหมีคุณภาพตามเกณฑ
มาตรฐานการทองเที่ยว
3. พัฒนาคุณภาพชีวิต สรางความมั่นคงทางสังคม ยกระดับคุณภาพการศึกษา และบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
 เปาประสงครวม
1. มูลคาการจําหนายผลผลิตการเกษตร และสินคาเกษตรปลอดภัยเพิ่มขึ้น
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อินทรียเพิ่มขึ้น

2. จํ านวนแปลง/ฟารม ที่ ผ านการรั บ รองมาตรฐานเกษตรปลอดภั ย (GAP) และเกษตร

3. จํานวนโรงงานที่ผานเกณฑตัวชี้วัดอุตสาหกรรมเชิงนิเวศเพิ่มขึ้น
4. รายได จากการทองเที่ ยวเพิ่ มขึ้น และมีแหลงท องเที่ ยวเชิงประวัติศาสตร ศาสนา และ
วัฒนธรรมที่ไดรับการพัฒนาตามเกณฑมาตรฐานการทองเที่ยวเพิ่มขึ้น
5. การพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวาเกณฑมาตรฐานใน
ระดับประเทศ
6. ประชาชนมี คุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี มี ค วามปลอดภั ย ในชี วิ ต และทรั พ ย สิ น และคุ ณ ภาพ
สิ่งแวดลอมอยูในเกณฑมาตรฐานที่กําหนด
 ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค และกลยุทธ มีรายละเอียดดังนี้
3 ประเด็นยุทธศาสตร

3 เปาประสงค
1. พั ฒ นาการจั ด การห ว งโซ 1. มู ล ค าสิ น ค าเกษตรและ
คุ ณ ค า สิ น ค า เกษตร อาหาร อาหารปลอดภัยเพิ่มขึ้น และ
ป ล อ ด ภั ย แ ล ะ ส ง เส ริ ม อุตสาหกรรมเชิ งนิ เวศไดรั บ
การสงเสริมอยางตอเนื่อง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

3 ประเด็นยุทธศาสตร

2. ยกระดับ การทอ งเที่ยวเชิ ง
ประวั ติ ศ าสตร ศาสนา และ
วั ฒ นธรรมให มี คุ ณ ภาพตาม
เกณฑมาตรฐานการทองเที่ยว
3. พัฒนาคุณภาพชีวิตและความ
มั่นคงทางสังคม ยกระดับคุณภาพ
การศึ กษา และบริ หารจั ดการ
สิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน

3 เปาประสงค
2 . ก า ร ท อ งเที่ ย ว เชิ ง
ประวั ติ ศาสตร ศาสนา และ
วัฒนธรรม ได รั บการพั ฒนา
และยกระดั บให มี คุ ณ ภาพ
ตามเกณฑ มาตรฐานการ
ทองเที่ยว
3. ประชาชนมีคุณภาพชีวิต
ที่ ดี สั ง ค ม เ ข ม แ ข็ ง
การศึกษามีคุณภาพ และมี
การจั ด การสิ่ ง แวดล อ ม
อยางยั่งยืน

11 กลยุทธ
1. พัฒนาศักยภาพเกษตรกร ปจจัยพื้นฐาน และเทคโนโลยี
นวัตกรรมที่เอื้อตอการผลิต
2. พัฒนามาตรฐานการผลิต การแปรรูป การลดตนทุน และ
สงเสริมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
3. สรางมูลคาเพิ่มแกผลผลิตและพัฒนาความแตกตางของ
ผลิตภัณฑ
4. ส ง เสริ ม การค า การตลาด และเชื่ อ มโยงเครื อ ข า ย
ผูประกอบการทั้งในและตางประเทศ
11 กลยุทธ
5. พัฒนาโครงสรางและปจจัยพื้นฐานที่เอื้อตอการทองเที่ยว
และพั ฒ นาแหล งท อ งเที่ ย ว กิ จ กรรม และสิ น ค า ด า นการ
ทองเที่ยว
6. พัฒนามาตรฐานและบริหารจัดการแหลงทองเที่ยวอยางมี
ประสิทธิภาพ
7. พัฒนาการตลาดและประชาสัมพันธการทองเที่ยวเชิงรุก
8. พัฒนาโครงสรางและปจจัยพื้นฐานรองรับเศรษฐกิจและ
คุณภาพชีวิตที่ดี
9. เสริ มสรางความมั่ น คง ปลอดภั ย ในชี วิต ทรัพ ยสิ น ของ
ประชาชน และสรางความเขมแข็งทางสังคม
10. พัฒนาการใหบริการทางการศึกษาและสาธารณสุขอยาง
มีประสิทธิภาพ
11. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยาง
ยั่งยืน
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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. การพั ฒ นาดานการศึกษามี ประสิทธิภ าพ ไดมาตรฐาน ประชาชนมีศักยภาพในการเรียนรู เพื่อ
ประโยชนตอการพัฒนาทองถิ่น
๒. การทํานุบํารุงรักษาศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น
๓. เศรษฐกิจชุมชมมีความเขมแข็ง มีศักยภาพในการพัฒนาอาชีพ ประชาชนมีรายไดเพิ่มขึ้น รวมทั้ง
การสงเสริมการผลิตผลผลิตทางการเกษตรปลอดภัยจากสารพิษเพื่อการบริโภค
๔. การจั ด การด า นสาธารณสุ ข กี ฬ า นั น ทนาการ สวั ส ดิ ก ารสั ง คม / การสั ง คมสงเคราะห มี
ประสิทธิภาพ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
๕. การเชื่อมโยงระบบคมนาคมขนสงมีประสิทธิภาพ ไดมาตรฐาน และเพียงพอตอความตองการของ
ประชาชน สามารถรองรับการขยายตัวของเมืองในอนาคตและเศรษฐกิจของชุมชน
๖. ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ งแวดล อ มได รั บ การดู แ ลรั ก ษาให เกิ ด ความสมดุ ล อย างมี คุ ณ ภาพ
ประชาชนมีสวนรวมในการอนุรักษ ฟนฟู ใหเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน
๗. แหลงทองเที่ยวทางวัฒนธรรม แหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศ / เชิงสุขภาพ มีศักยภาพ และสรางรายได
ใหแกทองถิ่น
๘. ระบบการบริหารจัดการและการปฏิบัติงานของทองถิ่นมีประสิทธิภาพ สงเสริมกระบวนการมีสวน
รวมและความรวมมือของทุกภาคสวนในการพัฒนาทองถิ่น
๙. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุมีประสิทธิภาพ
 ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ประกอบดวย ๖ ดาน ดังนี้
ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
แนวทางการพัฒนาที่ 1
พัฒนาการศึกษาและสงเสริมระบบการศึกษาอยางยั่งยืน
- พั ฒ นาระบบการเรีย นการสอนให มีป ระสิ ทธิภ าพและสงเสริ ม
การศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย และ
สงเสริมความเสมอภาคในการศึกษา
- สรางศักยภาพทางการศึก ษา สงเสริม และพัฒ นาทั กษะ เพื่ อ
เตรียมความพรอมรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน
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แนวทางการพัฒนาที่ ๒

สงเสริมการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
และงานรัฐพิธี
แนวทางการพัฒนาที่ ๓
สงเสริม สนับสนุน แหลงการเรียนรู ชองทางการรับรูขาวสาร
แนวทางการพัฒนาที่ ๔
สงเสริม สนับสนุนการเผยแพร และการปฏิบัติดานคุณธรรมทางศาสนา
จริยธรรม ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น
อนุ รั ก ษ ศิ ล ปวั ฒ นธรรม โบราณสถาน โบราณวั ต ถุ พิ พิ ธ ภั ณ ฑ
แนวทางการพัฒนาที่ ๕
ทองถิ่นและศาสนสถาน
แนวทางการพัฒนาที่ ๖
ส ง เสริ ม สนั บ สนุ น การเฝ า ระวั ง ทางวั ฒ นธรรมในครอบครั ว
สถานศึกษา และชุมชน
ยุทธศาสตรที่ ๒ การพัฒนาดานเศรษฐกิจ
แนวทางการพัฒนาที่ 1
พัฒนา สงเสริม และฝกอบรมอาชีพใหประชาชน
- สร า งทั ก ษะ พั ฒ นาฝ มื อ กลุ ม อาชี พ พร อ มรองรั บ การเข า สู
ประชาคมอาเซียน
- สรางเครือขายในการพัฒนาอาชีพควบคูภูมิปญญาทองถิ่น
แนวทางการพัฒนาที่ ๒
สงเสริมและสนับสนุนการผลิต / ผลผลิตทางการเกษตรปลอดภัย
จากสารพิษ ผลิตภัณฑชุมชน และอุตสาหกรรม SME
แนวทางการพัฒนาที่ ๓
ส ง เสริ ม และสนั บ สนุ น การพั ฒ นาเศรษฐกิ จ ตามแนวทาง
พระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง
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
สงเสริม สนับสนุนการดําเนินงานบรรเทาสาธารณภัย จัดหาวัสดุ
แนวทางการพัฒนาที่ ๖
ครุภัณฑ และอุปกรณในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
แนวทางการพัฒนาที่ ๗
เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัวและชุมชน
แนวทางการพัฒนาที่ ๘
การเสริมสรางความสมานฉันทในสังคม
ยุทธศาสตรที่ ๔
การพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และการทองเที่ยว
แนวทางการพัฒนาที่ 1
พัฒนา สงเสริม สนับสนุนการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดลอม และมลภาวะ
แนวทางการพัฒนาที่ ๒
บํารุงรักษาแมน้ําลําคลอง แหลงน้ําตาง ๆ และการปองกันน้ําทวม
และน้ําเสีย
แนวทางการพัฒนาที่ ๓
การดูแลรักษา และพัฒนาที่สาธารณะ
แนวทางการพัฒนาที่ ๔
พัฒนาและสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศ และเชิง
สุขภาพ
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แนวทางการพัฒนาที่ ๕

พัฒนา สงเสริม พื้นที่ที่มีศักยภาพดานการทองเที่ยวใหเปนแหลง
ทองเที่ยวใหม
แนวทางการพัฒนาที่ ๖
การเตรียมความพรอมในการรองรับภัยพิบัติทางธรรมชาติ
ยุทธศาสตรที่ ๕ การพัฒนาดานการบริหารจัดการที่ดี
แนวทางการพัฒนาที่ 1
พัฒนาการบริหารจัดการที่ดีในองคกร สงเสริมการมีสวนรวมของ
ประชาชนในการพั ฒ นาท อ งถิ่ น และส ง เสริ ม การปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตย
แนวทางการพัฒนาที่ ๒
สงเสริมธรรมาภิบาล การปองกันและปราบปรามการทุจริต และ
ประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการ
แนวทางการพัฒนาที่ ๓
สงเสริมสวัสดิการแกผูบริหาร และผูชวยเหลือ อปท. สมาชิกสภา
อปท. ขาราชการ ลูกจาง พนักงาน
ปรั บ ปรุ ง พั ฒ นาขี ด สมรรถนะและวั ฒ นธรรมการทํ า งานของ
แนวทางการพัฒนาที่ ๔
บุคลากร
- สรางประสิทธิภาพการจัดการความรูและพัฒนาหนวยงานใหเปน
องคกรแหงการเรียนรู พรอมรับการเขาสูประชาคมอาเซียน
แนวทางการพัฒนาที่ ๕
สนับ สนุ น การปฏิบั ติงาน ปรับ ปรุง และพัฒ นาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ เครื่องมือเครื่องใช และอาคารสถานที่
สงเสริมความรูความเขาใจเกี่ยวกับกิจการทองถิ่น
แนวทางการพัฒนาที่ ๖
แนวทางการพัฒนาที่ ๗
ปรับปรุง พัฒนารายได และจัดการสินทรัพยราชการที่ไมไดใชงาน
ใหเกิดประโยชนสูงสุด
แนวทางการพัฒนาที่ ๘
เพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบภายใน
แนวทางการพัฒนาที่ ๙
สนับสนุน สงเสริมการดําเนินงานพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงของ
ชาติ กระบวนการยุติธรรมชุมชน และการจัดการความขัดแยงโดย
สันติวิธี
ยุทธศาสตรที่ ๖ การพัฒนาดานการบริการสาธารณะ
แนวทางการพัฒนาที่ 1
ก อ สรา ง ปรั บ ปรุ ง บํ า รุ งรั ก ษาถนน สะพาน ทางเท า เส น ทาง
จักรยาน ทอระบายน้ํา ทาเทียบเรือ ระบบการจัดการขยะ ระบบ
บําบัดน้ําเสีย และซอมแซมปรับปรุงระบบสาธารณู ปโภคที่ไดรับ
ความเสียหายจากสาธารณภัย
แนวทางการพัฒนาที่ ๒
พัฒนาระบบจราจร และการคมนาคมขนสง
แนวทางการพัฒนาที่ ๓
พัฒนาระบบไฟฟา – ประปา
แนวทางการพัฒนาที่ ๔
สงเสริม สนับสนุน การจัดทําผังเมือง ผังเมืองรวม ผังเมืองเฉพาะ
และปองกันการบุกรุกที่สาธารณประโยชน
แนวทางการพัฒนาที่ ๕
พัฒ นาแหลงน้ํ าคูคลอง และระบบชลประทาน เพื่ อการอุป โภคบริโภค การเกษตร และอื่น ๆ

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 : อบต. มหาสวัสดิ์ อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม

หนา 32

2.1.2 ยุทธศาสตรขององคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
 วิสัยทัศน

“สิ่งแวดลอมเดน เนนสุขภาพดี
วิธีแกปญหาฉับไว ใสใจการอนุรักษ”

 ยุทธศาสตร
2.2.1 ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาดานบริการสาธารณะ
2.2.2 ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาดานสิ่งแวดลอมและการทองเที่ยว
2.2.3 ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาดานสังคม
2.2.4 ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
2.2.5 ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาดานเศรษฐกิจ
2.2.6 ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาดานการบริหารจัดการที่ดี
 เปาประสงค
องคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ มุงหวังเปนอยางยิ่งที่จะพัฒนาทองถิ่นใหเจริญกาวหนา
ซึ่ งจะส งผลให ป ระชาชนมี ความเป น อยู ที่ ดี และสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น จึงได กําหนดเปาประสงคเพื่ อให
สามารถดําเนินการจัดกิจกรรมตางๆ บรรลุตามวิสัยทัศนที่กําหนด ดังนี้
1. การพัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
2. การส ง เสริ ม และสนั บ สนุ น การท องเที่ ย วเชิ ง เกษตร และการบริ ห ารจั ด การ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
3. ประชาชนมีคุณภาพที่ดีขึ้น ชุมชนเขมแข็ง การบริการดานสาธารณสุขและการบริการดาน
สวัสดิการสังคม ดานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย อยางทั่วถึง
4. การสงเสริมและสนับสนุนดานการศึกษา ทํานุบํารุงรักษาศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น
5. การส งเสริ ม และสนั บ สนุ น ให ป ระชาชนมี อ าชี พ และรายได โดยยึ ด หลั ก การพั ฒ นา
เศรษฐกิจแบบพอเพียง
6. การบริหารจัดการภาครัฐแบบบูรณาการและสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน
 ตัวชี้วัด
ยุทธศาสตรการพัฒนา
การพัฒนาดานบริการสาธารณะ
การพัฒนาดานสิ่งแวดลอมและการทองเที่ยว
การพัฒนาดานสังคม

ตัวชี้วัด
1. รอยละความพึงพอใจของประชาชน
1. จํานวนของปริมาณขยะลดลง
2. รอยละความพึงพอใจของประชาชน
3. จํานวนของผูไดรับประโยชน
1. จํานวนครั้งในการเกิดอุบัติเหตุลดลง
2. รอยละความพึงพอใจของผูเขาอบรม
3. จํานวนครุภัณฑที่ใชในการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น
4. รอยละความพึงพอใจของประชาชน
5. จํานวนของผูไดรับประโยชน
6. จํานวนของผูพิการที่มีบัตรประจําตัวคนพิการ
7. รอยละความพึงพอใจของผูเขารวมกิจกรรม
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การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

การพัฒนาดานเศรษฐกิจ
การพัฒนาดานการบริหารจัดการที่ดี

8. รอยละความพึงพอใจของผูเขาอบรม-บําบัด
9. จํานวนผูสูงอายุที่ไดรับเบี้ยยังชีพ
10. จํานวนของคนพิการที่ไดรับเบี้ยยังชีพ
11. จํานวนของผูปวยเอดสที่ไดรับเบี้ยยังชีพ
12. ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง
13. รอยละความพึงพอใจของสมาชิกกองทุนฯ
1. รอยละความพึงพอใจของประชาชน
2. รอยละความพึงพอใจของผูเขารวมกิจกรรม
3. รอยละของเด็กนักเรียนที่ไดรับอาหารกลางวัน
4. รอยละของเด็กนักเรียนที่ไดรับอาหารเสริม (นม)
5. รอยละความพึงพอใจของผูเขาอบรม
6. จํานวนวัสดุอุปกรณครุภัณฑ
7. โรงเรียนไดรับการพัฒนาเปนโรงเรียนคุณภาพโรงเรียนดี
ตําบลมหาสวัสดิ์
1. รอยละความพึงพอใจของประชาชน
2. รอยละความพึงพอใจของผูเขาอบรม
1. รอยละความพึงพอใจของผูเขาอบรม
2. รอยละของผูไดรับประโยชน
3. คะแนนการประเมินไมต่ํากวารอยละ 60
4. รอยละของโครงการที่แลวเสร็จ
5. จํานวนเครื่องมือใชในการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น
6. จํานวนของผูที่ไดรับประโยชน
7. จํานวนของผูเขารวมโครงการ

 คาเปาหมาย
ยุทธศาสตรการพัฒนา
การพัฒนาดานบริการสาธารณะ

คาเปาหมาย
1. เพื่อพัฒนาบํารุงรักษาเสนทางคมนาคม ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และ
งานกอสรางตางๆ ที่ไดมาตรฐาน
๒. เพื่อปรับปรุงเสนทางคมนาคมใหสามารถสัญจรไปมาไดอยางสะดวกและปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสิน
๓. เพื่อเปนทางระบายน้ําไมใหทวมขังในฤดูฝน
๔. เพื่อใหทุกครัวเรือนมีไฟฟาใชอยางทั่วถึง
๕. เพื่อติดตั้ง ซอมแซมไฟฟาสาธารณะใหสองสวาง
๖. เพื่อซอมแซม ปรับปรุง บํารุงรักษาระบบประปาหมูบ านอยางมีประสิทธิภาพ และ
สะอาดเพียงพอตอการอุปโภคบริโภค
๗. เพื่อบริหารจัดการแหลงน้ําเพื่ออุปโภคบริโภคอยางปลอดภัยและมีคณ
ุ ภาพ และ
เพียงพอตอการเกษตร
การพั ฒ นาด า นสิ่ งแวดล อ มและการ ๑. เพื่อสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ทองเที่ยว
ในชุมชนใหนาอยู
๒. เพื่อสงเสริมและลดภาระคาใชจา ยในการกําจัดขยะมูลฝอย
๓. เพื่อสงเสริมแหลงทองเที่ยวเชิงอนุรักษและผลิตภัณฑ OTOP ของตําบลมหาสวัสดิ์
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การพัฒนาดานสังคม

๑. เพื่อใหประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง
๒. เพื่อใหประชาชนมีสนามกีฬาและสวนนันทนาการไดออกกําลังกาย
๓. เพื่อใหเด็กและเยาวชนมีอุปกรณกีฬาไดออกกําลังกายและหางไกลยาเสพติด
๔. สงเสริมใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
๕. เพื่อชวยเหลือประชาชนไดรับการสงเคราะหและพัฒนาคุณภาพชีวิตใหดีขึ้น
๖. เพื่อใหประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
๗. เพื่อปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาล
๘. เพื่อมีวัสดุอุปกรณใชในการปฏิบัติงานดานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
การพั ฒ นาด า นการศึ ก ษา ศาสนา ๑. เพื่ อ พั ฒ นาศู น ย พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก ให มี คุ ณ ลั ก ษณะที่ พึ งประสงค ให ได ต ามเกณฑ
และวัฒนธรรม
มาตรฐาน
๒. เพื่อพัฒนาทางดานการศึกษาของประชาชนมีโอกาสไดเรียนรูตลอดชีวิต
๓. เพื่อสืบทอดศิลปวัฒนธรรมประเพณีทองถิ่นใหอยูสืบไป
การพัฒนาดานเศรษฐกิจ
๑. สงเสริมและสนับสนุนสรางความเขมแข็งแกกลุมเกษตรกรและกลุมอาชีพตางๆ ใน
ทองถิ่น
๒. สงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนมีรายไดเพิ่มอยางยั่งยืนและลดคาใชจาย
๓. สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอาชีพ ฝกอบรมอาชีพเพื่อนําไปสูเศรษฐกิจชุมชน
ยั่งยืน
๔. สงเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อนระบบเกษตรกรรมที่ยั่งยืน
๕. สงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนมีความรู เขาใจและนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใชในการดําเนินชีวิตอยางถูกตอง
การพัฒนาดานการบริหารจัดการที่ดี 1. เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดมี ีประสิทธิภาพตามหลักการบริหารจัดการ
บานเมืองที่ดี
2. เพื่อใหประชาชนมีสวนรวมในการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

 กลยุทธ

เพื่อใหบรรลุวิสัยทัศนขององคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ จําเปนอยางยิ่งที่จะตองให
ความสําคัญกับการวางบทบาทการพัฒนาทองถิ่นในอนาคตอยางเหมาะสม สอดคลองกับปญหาความตองการ
ของประชาชน รวมทั้ งสอดคล องกั บ ศักยภาพและบทบาทหนาที่ ขององค การบริห ารส วนตําบลมหาสวัส ดิ์
เพื่อที่จะใหประชาชนไดรับประโยชนสูงสุด ดังนั้น จึงไดกําหนดกลยุทธ ดังนี้
1. สรางและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ใหเพียงพอกับความตองการของ
ประชาชน สามารถรองรับการขยายตัวของชุมชนไดในอนาคต
2. ส งเสริ ม และสนั บ สนุ น การท อ งเที่ ย วเชิ งเกษตร และจั ด ระบบการควบคุ ม ดู แ ลรั ก ษา
สิ่งแวดลอมใหสอดคลองกับการพัฒนาอยางยั่งยืน
3. สงเสริมและพั ฒนาระบบงานสวั สดิการสั งคม และเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน การ
ใหบริการดานสาธารณสุข การสรางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน และการปองกันแกไขปญหา
ยาเสพติด
4. สงเสริมสนับสนุนพัฒนาระบบการศึกษาทั้งในและนอกระบบ สงเสริมคุณธรรมจริยธรรม
สืบสาน อนุรักษประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่นและงานรัฐพิธีตางๆ
5. การสรางรายไดใหแกชุมชน สงเสริมและสนับสนุนผลผลิตทางการเกษตรที่ปลอดสารพิษ
6. พัฒนาการบริหารจัดการที่ดีในองคกร พัฒนาบุคลากร สงเสริมการมีสวนรวมของ
ประชาชนในการพัฒนาทองถิ่น และสงเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
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ดังนี้

 จุดยืนทางยุทธศาสตร
องคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม มีจุดเดนและจุดแข็ง

๑. มีการเกษตรที่เปนฐานหลักที่สามารถรองรับวิกฤตเศรษฐกิจได เปนแหลงผลิตอาหารที่
สําคัญ และมีพื้นที่อุดมสมบูรณเหมาะแกการทําการเกษตร
๒. การคมนาคมขนสงทางน้ําและทางบก ที่สะดวกรวดเร็ว
๓. ภู มิ ป ระเทศและอากาศรวมทั้ งสภาวะแวดล อ มที่ เหมาะสมแก ก ารพั ฒ นาเป น แหล ง
ทองเที่ยวเชิงนิเวศน
๔. วิ ถีชี วิตของคนในชุ มชนมี ความเรียบงาย อาศัย อยูในพื้ น ที่เป น เครื อญาติ มี วัฒ นธรรม
ประเพณี กิจกรรมที่รวมกันอยางสม่ําเสมอ
๕. มีสินคา OTOP ที่ขึ้นชื่อ เชน ขาวตังที่ทําจากขาวกลอง ไขเค็มเสริมไอโอดีน กลวยอบน้ําผึ้ง
มะมวงปรุงรส เปนตน
ฉะนั้น ดวยสภาพพื้นที่ขององคการบริหาร สวนตําบลมหาสวัสดิ์ที่มีความอุดมสมบูรณ ทั้ง
ทรัพยากรธรรมชาติและปจจัยที่เอื้อตาง ๆ จึงเหมาะแกการทําการเกษตรและพั ฒ นาเปนแหลงทองเที่ยวเชิง

นิเวศน จึงกําหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร (Positioning) ขององคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ขึ้น

๓. การวิเคราะหเพื่อพัฒนาทองถิ่น

๓.๑ การวิเคราะหกรอบการจัดทํายุทธศาสตรขององคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์
องคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ไดทําการวิเคราะหสภาวะแวดลอม (SWOT ANALYSIS)
ที่เกี่ยวของขององคกรเพื่อมาสนับสนุนการวางแผนการจัดทํายุทธศาสตรเพื่อการพัฒนาทองถิ่น โดยไดจําแนก
ผลการวิเคราะห ปจจัยภายในที่เปนจุ ดแข็งและจุดออน และปจ จัยภายนอกที่เป น โอกาสและอุป สรรคของ
องคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ โดยสรุปเฉพาะประเด็นที่สําคัญไดดังนี้

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

จุดออน (Weaknesses)
1. ดานการบริหาร
๑.๑ ที่ตั้งของที่ทําการองคการบริหารสวนตําบล
มีพื้นที่จํากัด สถานที่คับแคบ
๑.๒ ความตองการและคาดหวังของประชาชนมี
สูงตอ องค การบริห ารสว นตําบลในการแกไขป ญ หา
ความเดื อ ดร อ น แต อ งค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บล
ตอบสนองไดนอย

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 : อบต. มหาสวัสดิ์ อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม

หนา 36

จุดแข็ง (Strengths)
๒. ดานระเบียบ/กฎหมาย/อํานาจหนาที่
๒.๑ พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจ ฯ เอื้อตอการบริหารงานขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ทําให อบต. มีอํานาจในการ
บริหารจัดการงานไดทั่วถึงและรวดเร็ว
๒.๒ มีขอบเขต อํานาจหนาที่รับผิดชอบไมเต็มพื้นที่
๒.๓ การถ ายโอนภารกิ จ มี แนวโน มเพิ่ มขึ้น มาก
ตามแผนการกระจายอํานาจ ฯ
๒.๔ การปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นเปนรูปแบบพิเศษ/เต็มรูปแบบ

จุดออน (Weaknesses)
๒. ดานระเบียบ/กฎหมาย/อํานาจหนาที่
๒.๑ อํานาจหนาที่ตามแผนการกระจายอํานาจ ฯ
บางภารกิจขาดความชัดเจน
๒.๒ การถายโอนภารกิจขาดการกํากับ ดูแลจาก
หนวยงานจากตนสังกัด ถายโอนภารกิจแตไมถายโอน
งบประมาณ
๒.๓ มี ส วนราชการหลายส วนในพื้ นที่ ที่ มี อํานาจ
หน าที่ ทั บ ซ อ นกั น ทํ าให ไม ส ามารถแก ไขป ญ หาได
ทันทวงที
๒.4 การใหความอิสระองคการบริหารสวนตําบล
จากสวนกลางยังไมเต็มที่ ยังตองอยูภายใตการกํากับ
ควบคุมดูแลจากสวนภูมิภาค
๒.5 กฎหมายบางฉบับลาสมัยและมีชองโหว ไม
เอื้ อ ต อ การพั ฒ นา เช น พระราชบั ญ ญั ติ ภ าษี บํ า รุ ง
ทองที่
๓. ดานบุคลากร
๓. ดานบุคลากร
๓.๑ บุคลากรมีการโอน (ยาย) บอย ทําใหการ
๓.๑ สามารถจัดกรอบอัตรากําลังไดเองตาม
ทํางานไมตอเนื่อง
ภารกิจและงบประมาณ
๓.๒ บุคลากรสวนใหญภูมิลําเนาอยูในพื้นที่ ทําให
๓.๒ บุคลากรไมเพียงพอที่จะรองรับภารกิจทั้งที่เปน
เขาใจวัฒนธรรมและปญหาของทองถิ่น
อํานาจหนาที่ที่ตองทําและภารกิจที่ไดรับการถายโอน
๓.๓ บุคลากรมีการพัฒนาตนเองโดยการประชุม
๓.๓ บุคลากรขาดความรัก ความสามัคคี การมี
ฝกอบรมและศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น
สวนรวมเปนหนึ่งใจเดียวกัน
๓.๔ ลักษณะการทํางานมุงที่ผลงานของแตละ
สวนงานมากกวาการทํางานในภาพรวมของ อบต.
๓.๕ บุคลากรบางคนยังขาดการพัฒนาศักยภาพ
และขาดทักษะประสบการณ ไมเรียนรูงาน
๓.๖ มีระบบอุปถัมภและกลุมพรรคพวกแบบเครือ
ญาติในชุมชน
๔. ดานงบประมาณ
๔. ดานงบประมาณ
๔.๑ มีรายไดจากการจัดเก็บภาษีเปนของตนเอง
๔.๑ การจัดสรรงบประมาณจากสวนกลางไม
ทําใหมีอิสระและเกิดความคลองตัวในการบริหาร
เปนไปตามเปาหมายที่กําหนด มีแนวโนมลดลงทุกป
งบประมาณ
๔.๒ งบประมาณจํานวนมากใชในการพัฒนาดาน
๔.๒ ไดรับงบประมาณจากการจัดสรรจาก
โครงสรางพื้นฐาน ทําใหดานอื่น ๆ ขาดการพัฒนา
สวนกลาง
เชน ดานเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิต
๔.๓ รายไดจากการจัดเก็บภาษีมีแนวโนมลดลง
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วิเคราะหปจจัยภายนอกองคกร
โอกาส (Opportunities)
อุปสรรค (Threats)
๑. ดานการเมืองการปกครอง
๑. ดานการเมืองการปกครอง
๑.๑ แนวโน ม การกระจายอํ านาจ/ข อเสนอการ
๑.๑ การเปลี่ ย นแปลงทางการเมื อ ง และการ
ปฏิ รู ป โครงสร า ง อํ า นาจ ทํ า ให บ ทบาทการบริห าร แทรกแซงทางการเมื อ ง การเมื อ งขาดเสถี ย รภาพ
ราชการสวนทองถิ่นเพิ่มขึ้น
สงผลตอการดําเนินนโยบายที่ขาดความตอเนื่อง
๑.๒ ไมมีทิศทางที่แนนอนในการเลือกตั้ง
๑.๒ รั ฐ บาลให ค วามสํ า คั ญ กั บ การพั ฒ นาพื้ น ที่
(Area-Based) และการบริหารราชการแบบบูรณาการ
๑.๓ พื้นที่ทับซอนระหวางสวนภูมิภาคและสวน
ทองถิ่นซึ่งอาจสงผลตอการบริหารงานได
๒. ดานเศรษฐกิจ
๒.๑ การขยายตลาดทางการคาการลงทุนทั้งภาค
เกษตรและอุตสาหกรรมในครัวเรือน
๒.๒ การสรางมูลคาเพิ่มและความแตกตางในสินคา
๒.๓ แนวทางการพัฒนาประเทศที่ยึดหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
๒.๔ อัตราคาแรงขั้นต่ํา ๓๐๐ บาท

๓. ดานสังคม วัฒนธรรม
๓.๑ เขตพื้นที่ตําบลอยูใกลแหลงสถานศึกษาทุก
ระดับ ศูนยการเรียนรูนอกระบบ และสวนราชการที่
สําคัญ
๓.๒ มีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ มีเจาหนาที่
เพียงพอตอการใหบริการประชาชน
๓.๓ รัฐบาลกําหนดใหการแกไขและปองกัน
ปญหายาเสพติดเปนวาระแหงชาติ
๓.๔ การขยายตัวเปนชุมชนเมือง

๒. ดานเศรษฐกิจ
๒.๑ ความขัดแยงทางการเมืองสงผลใหการ
พัฒนาไมตอเนื่อง
๒.๒ คาครองชีพที่สูงขึ้น ความผันผวนของราคา
สินคาอุปโภค/บริโภค เชน น้ํามัน ขาวสารอาหารแหง
ยารักษาโรค แพงสูงขึ้นอยางตอเนื่อง
๒.๓ ราคาพืชผลการเกษตรไมคงที่ ขึ้นอยูกับ
กลไกราคาของตลาด
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
๓.๑ ปญหาการแพรระบาดของยาเสพติดในพื้นที่
๓.๒ ประชากรแฝงทําใหการจัดสรรงบประมาณ
จากรัฐบาลไมสมดุลกับ จํานวนประชากรที่มีอยูจริง
เบียดบังการใชทรัพยากรของทองถิ่น
๓ .๓ การตอบรั บ กระแสบริ โ ภ คนิ ย มและ
วัฒนธรรมตะวันตกของประชาชน
๓.๔ ป ญ หายาเสพติ ด แหล งอบายมุ ข เป น การ
มอมเมาเยาวชนกอใหเกิดปญหาสังคม
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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 นโยบายสวนใหญ ของรัฐบาลเป น นโยบาย
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

3.2 การประเมินสถานการณสภาพแวดลอมภายนอกที่เกี่ยวของ

ในเขตพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ สวนใหญเปนพื้นที่ของราชพัสดุ เชน ที่ดิน
ของสํ านั ก งานทรั พ ย สิ น ส ว นพระมหากษั ต ริ ย ที่ ดิ น ของการรถไฟแห งประเทศไทย ที่ ดิ น ของสํ านั ก กรม
ชลประทาน ทําใหยากตอการพัฒนา ประชาชนสวนใหญมีบานเรือนอยูริมคลองมหาสวัสดิ์ ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม ทําสวนผลไม ทําใหองคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์มุงเนนการสงเสริมและสนับสนุนการ
ทองเที่ยวเชิงเกษตร เกิดจากแนวคิดวิถีชีวิตของชาวบานริมคลองมหาสวัสดิ์ ที่จะใหนักทองเที่ยวเขามาสัมผัส
วิ ถี ชี วิ ต ของเกษตรกรพร อ มร ว มทํ ากิ จ กรรมต างๆ ซึ่ งอาจจะส ง ผลกระทบต อ ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดลอม การเกิดอาชญากรรม ปริมาณขยะเพิ่มขึ้น และน้ําเนาเสีย
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ประเด็นปญหา/ความ
ตองการ
ปญหาที่เกิดจากผักตบชวา

สาเหตุของปญหา/ความตองการ

แนวทางแกไข

- การดูแลรักษาความ
สะอาดจากปญหา
ผักตบชวาเปนหนาที่ของ
ทุกคน
- การกําจัดตบชวาจะตอง
ใชงบประมาณจํานวนมาก
ทําใหเกิดความสิ้นเปลือง
ฉะนั้น ทุกคนควรรวมมือกัน
แกไขปญหา
- ควรมีการปองกัน
ผักตบชวาจากตนทางหรือ
ประตูน้ําโดยไมปลอยมากับ
กระแสน้ําในชวงระบายน้ํา
- จัดอบรมประชาชน เพื่อ
นําผักตบชวาไปใชประโยชน
อยางอื่น เชน สานกระเปา
รองเทา ปุยหมัก เปนตน
ป ญ หาการแพร ร ะบาดของ - ผูนําหมูบาน และประชาชนในหมูบานเกิด
- พัฒนาคุณภาพชีวิตคนใน
ความแตกแยก ขาดความสามัคคี
หมูบาน แกไขปญหาพื้นฐาน
ยาเสพติด
- มีแหลงอบายมุขในหมูบาน
คุณภาพชีวิตที่เกี่ยวของ ทั้ง
- มีสถานที่ลับตาอันเปนแหลงมั่วสุม เชน บาน ดานเศรษฐกิจ สังคม และ
อาคารราง พื้นที่รกราง
สุขภาพ
- มีการลักเล็กขโมยนอยอยูเสมอ
- การปองกันและ
- มีคนแปลกหนาเขามาในหมูบาน
เสริมสรางภูมิคุมใน
- มีกลุมเยาวชน และวัยแรงงาน วางงานจํานวน กลุมเปาหมายตางๆ ทั้งเด็ก
มาก
เยาวชน ครอบครัว
- ครอบครัวมีฐานะยากจน และมีลูกมาก พอแม คนทํางาน และประชาชน
ตองไปทํางานตางถิ่น ขาดการเอาใจใสดูแลอยาง ทั่วไป
ทั่วถึง
- การสอดสอง ตรวจตรา
เฝ า ระวั ง เช น การสร า ง
เครือขายแกนนําเฝาระวังใน
ห มู บ าน จั ด อาส าส มั ค ร
ก า ร เดิ น เว ร ย า ม แ จ ง
เบาะแสผูคาแกหนวยงานที่
เกี่ยวของ เปนตน
การแพรกระจายของผักตบชวาอยางรวดเร็ว
ซึ่งส งผลตอสภาพแวดลอมหรือทําให ระบบนิ เวศ
เปลี่ ย นไป และสร า งความเดื อ ดร อ นกั บ การ
ดํารงชีวิตของประชาชน เชน กีดขวางการจราจร
ทางน้ํา น้ําที่ใชเพื่อการอุปโภคบริโภคเกิดการเนา
เสีย
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ปญหาขยะมูลฝอย

- ประชาชนยังไม เห็น คุ ณ ค าของขยะ เพราะวามี
มู ล ค าเล็ ก น อ ย ไม ท ราบว าขยะบางชนิ ด มี มู ล ค า
เมื่อแยกขยะจะไปขายที่ไหนหรือมี วิธีใดบางที่ จะ
จัดการขยะไดโดยเปลี่ยนใหเปนรายไดเขามา
- การผลิ ตหรือ ใช สิ่งของมากเกิน ความจําเป น
เชน การผลิตสินคาที่มีกระดาษหรือพลาสติกหุม
หลายชั้ น และการซื้ อ สิ น ค า โดยห อ แยกหรื อ ใส
ถุงพลาสติกหลายถุง ทําใหมีขยะปริมาณมาก
- การเก็ บ แล ะทํ าล าย ห รื อ นํ าขยะไป ใช
ประโยชนไมมีประสิทธิภาพ จึงมีขยะตกคาง กอง
หมั กหมม และสิ่งกลิ่น เหม็น ไปทั่วบริเวณ จนกอ
ปญหามลพิษใหกับสิ่งแวดลอม
- ความมักงายและขาดความสํ านึกถึงผลเสีย ที่
จะเกิดขึ้น เปนสาเหตุที่พบบอยมาก ซึ่งจะเห็นได
จากการทิ้งขยะลงตามพื้น หรือแหลงน้ํา โดยไมทิ้ง
ลงในถังรองรับที่จัดไวให

- ส งเส ริ ม ให มี ก ารล ด
ปริมาณขยะ เพื่อลดภาระใน
การจัดการ เชน สงเสริมให
มีการนําวัสดุใชแลวมาเวียน
ใชมากขึ้น ลดการใชชิ้นสวน
ที่ ทํ าให เกิ ด ข ย ะ โด ย ไม
จําเปน เปนตน
- รณรงค ให ป ระชาชนมี
จิ ต สํ านึ ก ในการร ว มมื อ กั น
แก ป ญ หา เช น ลดการใช
ผลิ ต ภั ณ ฑ ที่ ส ลายตั ว ยาก
และก อป ญ หาไดน าน การ
ทิ้งขยะลงในถังหรือภาชนะ
ที่ จั ด เตรี ย ม ควรมี ถั ง ขยะ
ประจําบ าน หรือหนวยงาน
พ ร อ ม ทั้ ง แ ย ก ถั ง ต า ม
ประเภทหรื อชนิ ด ของขยะ
เพื่อความสะดวกในการเก็บ
ไปทํ าลายหรือใชป ระโยชน
เปนตน
- เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพใน
ก า ร เ ก็ บ ข ย ะ เ ช น
หน ว ยงานที่ รั บ ผิ ด ชอบใน
ก ารเก็ บ ข ย ะ ค ว รจั ด ถั ง
รองรับโดยแยกตามประเภท
หรือชนิดขยะ หรือปริมาณที่
เพี ย งพอกั บ ความต อ งการ
ของชุ ม ชน และตั้ ง อยู ใ น
ตําแหนงที่ทิ้งไดสะดวก เชน
ถั ง สี เขี ย วหรื อ น้ํ า เงิ น ใช ทิ้ ง
ขยะเปยก และถังสีแดงหรือ
สีเหลืองใชทิ้งขยะแหง ควร
เก็บ ตามกําหนดเวลา และ
มีเจาหนาที่ เครื่องมือเก็บที่
เพียงพอและมีประสิทธิภาพ
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สวนที่ 3
ผลการวิเคราะหการติดตามและประเมินผล

----------------ในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
เพื่ อใชเปน เครื่องมื อในการพัฒ นา เปน แนวทางในการบริห ารพั ฒ นาทองถิ่นให บรรลุตามวัต ถุประสงคและ
เปาหมาย เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแกไขปญหาใหกับประชาชน กอใหเกิดประโยชนและ
สามารถตอบสนองความตองการพัฒนาของประชาชน โดยพิจารณาบรรจุโครงการในงบประมาณรายจาย
ประจํ าป งบประมาณรายจ า ยเพิ่ ม เติ ม และงบประมาณจากเงิ น สะสม โดยจะต อ งมี ก ารติ ด ตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ เปนการสรุปผลในภาพรวมของทองถิ่น
เป น การติ ด ตามผลการนํ า ยุ ทธศาสตร ขององค กรปกครองสว นท องถิ่น วาเกิด ผลทั้ งในเชิงปริมาณและเชิ ง
คุณภาพ ซึ่งสามารถวัดผลไดทั้งเชิงสถิติตางๆ ตาราง กราฟ และการพรรณนา
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3. การติดตามผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์
3.1 จํานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)

ยุทธศาสตร
การพัฒนา

พ.ศ. 2561

จํานวน
โครงการ

1. ดานบริการสาธารณะ

พ.ศ. 2562

งบประมาณ

จํานวน
โครงการ

0

0

2. ดานสิ่งแวดลอมและการ
ทองเที่ยว

3

3. ดานสังคม

พ.ศ. 2563

งบประมาณ

จํานวน
โครงการ

27

57,112,975

1,850,000

7

23

10,630,800

4. ดานการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม

10

5. ดานเศรษฐกิจ
6. ดานบริหารจัดการที่ดี
รวม

พ.ศ. 2564

งบประมาณ

จํานวน
โครงการ

29

26,057,175

2,580,000

9

43

16,306,500

1,835,000

11

0

0

0
36

พ.ศ. 2565

รวม 5 ป

งบประมาณ

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ

จํานวน
โครงการ

20

18,738,075

23

35,531,475

99

137,139,700

2,260,000

9

2,260,000

9

2,260,000

37

11,210,000

45

20,619,500

42

18,961,500

43

21,615,500

196

88,133,800

1,988,000

19

2,550,970

16

2,008,000

16

2,018,000

72

10,399,970

3

130,000

4

160,000

4

160,000

4

160,000

15

610,000

0

14

888,800

23

1,470,200

11

2,487,500

12

3,248,500

60

8,095,000

14,315,800

105

79,006,275

129

53,117,845

102

44,315,075 107

64,833,475 479

255,588,470

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 : อบต.มหาสวัสดิ์ อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม

หนา ๔๓

งบประมาณ

3.2 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรการพัฒนาและโครงการในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2
 ยุทธศาสตรและจํานวนโครงการที่ปรากฏอยูในแผนและจํานวนโครงการที่ไดปฏิบัติ

ยุทธศาสตรการพัฒนา
1. ดานบริการสาธารณะ
2. ดานสิ่งแวดลอมและการทองเที่ยว
3. ดานสังคม
4. ดานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
5. ดานเศรษฐกิจ
6. ดานบริหารจัดการที่ดี
รวม

ปรากฏอยูใ นแผนพัฒนาทองถิ่น
(เฉพาะ พ.ศ. 2562)
27
7
43
11
3
14
105

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 : อบต.มหาสวัสดิ์ อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม

จํานวนโครงการ
บรรจุในขอบัญญัต/ิ
จายจากเงินสะสม
(นําไปปฏิบัติ)
14
6
18
11
2
14
65

หนา ๔๔

คิดเปนรอยละ
ของโครงการที่ปรากฏในแผนฯ
13.33
5.71
17.14
10.48
1.90
13.33
61.90

 ผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ขอมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)

ยุทธศาสตรการพัฒนา
1. ดานบริการสาธารณะ
2. ดานสิ่งแวดลอมและการทองเที่ยว
3. ดานสังคม
4. ดานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
5. ดานเศรษฐกิจ
6. ดานบริหารจัดการที่ดี
รวม

จํานวนโครงการที่เสร็จ
จํานวน
8
4
15
9
1
10
47

รอยละ
57.14
66.67
83.33
81.82
50.00
71.43
72.31

จํานวนโครงการที่
อยูระหวาง
ดําเนินการ
จํานวน รอยละ
5
35.71
1
16.67
1
9.09
3
21.43
10
15.38
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จํานวนโครงการ
ที่ไมไดดําเนินการ/
ยกเลิก
จํานวน
รอยละ
1
7.14
1
16.67
3
16.67
1
9.09
1
50.00
1
7.14
8
12.31

หนา ๔๕

จํานวนโครงการทั้งหมด
จํานวน
14
6
18
11
2
14
65

รอยละ
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00

 การติดตามและประเมินผลโครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
 โครงการที่ดําเนินการแลวเสร็จ
ยุทธศาสตร

โครงการ

ยุทธศาสตรที่ 1
โครงการปรับปรุงทางเทารอบสวนสาธารณะ หมู บาน
ดานบริการสาธารณะ พฤกษา 4 หมูท ี่ 4 โดยใชยางพาราแอสฟลทติกคอนกรีต
โครงการกอสรางเขื่อน ค.ส.ล. ปองกันตลิ่ง ริมคลอง
ปฏิรูป 2 ชวงที่ 2 หมูที่ 4
โครงการก อ สร า งเขื่ อ น ค.ส.ล. ป อ งกั น ตลิ่ ง และ
ปรับปรุงภูมิทัศน พรอมราวกันตก บริเวณริมคลอง
โรงเจ หมูที่ 4
โครงการก อ สร า งเขื่ อ น ค.ส.ล. ป อ งกั น ตลิ่ ง และ
ปรับ ปรุงภู มิทัศน พรอมราวกัน ตก บริเวณริมคลอง
โรงเจ หมูที่ 4 (ดานทิศตะวันตก)
โครงการกอสรางถนนหินคลุกสายเลียบทางรถไฟ ฝง
ทิศตะวัน ตก หมูที่ 1 ตั้งแต บ านนายสุขสัน ต ช วย
นุม ถึงสุดเขตตําบลมหาสวัสดิ์ติดตอกับตําบลงิ้วราย
โค รงก ารเส ริ ม ผิ วถ น น โด ย ใช Para Asphaltic
Concrete สายทางเขาโรงเรียนบานคลองโยง หมูที่ 4
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบ Para Asphaltic
สายบานนายวิม หมูที่ 1
อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาค
- ขยายเขตจํ า หน า ยและติ ด ตั้ ง ไฟฟ า สาธารณะ
บริเวณทางเขาวัดสุวรรณาราม เชื่อมตอถนนศาลายา
นครชัยศรี หมูที่ 3 จํานวน 43,016.14 บาท
- ขยายเขตจํ า หน า ยและติ ด ตั้ ง ไฟฟ า สาธารณะ
บริเวณเลียบคลองปฏิรูป 2 ถึงซอยบานนายมา ไทยทวี
หมูที่ 3 จํานวน 103,223.97 บาท
- ขยายเขตจํ า หน า ยและติ ด ตั้ ง ไฟฟ า สาธารณะ
บริ เ วณ เลี ย บคลองปฏิ รู ป 2 หมู ที่ 3 จํ า นวน
59,620.40 บาท
- ขยายเขตจํ า หน า ยไฟฟ า สาธารณะ (เพิ่ ม เติ ม )
บริ เ วณ บ า นนายมา ไทยทวี หมู ที่ 3 จํ า นวน
157,447.29 บาท

จํานวนเงิน (บาท)
งบประมาณ
เบิกจาย
ตั้งไว
186,700
172,000
3,107,000

2,835,010

2,462,000

2,259,313

3,207,000

2,727,000

138,000

137,000

874,000

650,000

1,773,000

1,170,000

363,400

363,307.80
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ยุทธศาสตรที่ 2
ดานสิ่งแวดลอมและ
การทองเที่ยว

ยุทธศาสตรที่ 3
ดานสังคม

ยุทธศาสตรที่ 4
ดานการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม

โครงการกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

1,700,000.00 1,238,966.35

โครงการรณรงคสงเสริมการคัดแยกขยะในครัวเรือน
โค ร งก า ร ร ณ ร งค แ ล ะ ส งเส ริ ม ก า ร อ นุ รั ก ษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
โครงการส งเสริ ม การท อ งเที่ ย วตามนวั ต วิ ถี ชุ ม ชน
คลองมหาสวัสดิ์
เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ

100,000.00
175,000

76,576
172,850

30,000

14,360

9,374,400

8,872,800

เบี้ยยังชีพคนพิการ
เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส
เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพ
โครงการตั้งดานตรวจและเฝาระวังปองกันการเกิ ด
อุบัติเหตุ ชวงวันขึ้นปใหม และเทศกาลวันสงกรานต
โครงการฝกซอมแผนป องกันบรรเทาสาธารณภั ยใน
ชุ มชน/หมู บ าน สถานศึ กษา ประจํ าป งบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖2
โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน
โครงการป อ งกั น และควบคุ มโรคพิ ษ สุนั ขบ าตํ าบล
มหาสวัสดิ์
โครงการสงเสริมสนับสนุนการปองกันโรคติดตอ
โครงการอบรมหมอหมูบานในพระราชประสงค
จัดซื้อเครื่องออกกําลังกายกลางแจง หมูท ี่ 2
จัดซื้อเครื่องออกกําลังกายกลางแจง หมูที่ 4
โครงการฝกอบรมจัดทําบัญชีใหกับกลุมอาชีพ กลุม
สตรี และประชาชนทั่วไป
โครงการฝกอบรมและศึกษาดูงานของกลุมผูสูงอายุ
กลุมสตรี ผูนําชุมชน และคณะกรรมการหมูบาน ใน
เขตพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์
โครงการฝกอบรมการปองกันและแกไขปญหาความ
รุนแรงตอเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว
โครงการเพิ่มศักยภาพและเรียนรูนอกสถานที่

1,680,000
84,000
200,000
20,000

1,408,000
77,000
175,000
14,250

๓๐,๐๐๐

28,150

๒5,๐๐๐
50,000

17,109
32,832

20,000
30,000
100,000
100,000
10,000

13,572
10,032
97,850
97,850
9,982

220,000

189,592

30,000

9,102

2,000

0

โครงการฟนสวยดวยมือเรา
โค รงก ารส นั บ ส นุ น ค าใช จ าย ใน ก ารบ ริ ห าร
สถานศึกษา

5,000
217,210

0
178,540
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โครงการอบรมใหความรูผูปกครองเด็กปฐมวัยศูนย
พัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์
จางเหมาจัด ทําโต ะอาหารพรอมมานั่ งยาว สําหรับ
เด็กนักเรียน
สนับสนุนงบประมาณคาอาหารกลางวันโรงเรียนใน
เขตพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ ไดแก
โรงเรียนบานคลองมหาสวัสดิ์ โรงเรียนบานคลองโยง
สนั บ สนุ น งบประมาณโรงเรีย นบานคลองโยง ตาม
โครงการยกระดั บ คุ ณ ภาพการศึ ก ษาโรงเรี ย นดี
ประจําตําบลโรงเรียนบานคลองโยง
สนับสนุนงบประมาณโรงเรียนบานคลองมหาสวัสดิ์
ตามโครงการสงเสริมคุณภาพการจัดการศึกษาเพื่ อ
การพัฒนาที่ยั่งยืน
ค า ใช จ า ยในการกิ จ กรรมวั น สํ า คั ญ ทางศาสนา
วัฒนธรรมประเพณี
ยุทธศาสตรที่ ๕
โครงการสงเสริมและสนับสนุนฝกอบรมอาชีพระยะ
ดานเศรษฐกิจ
สั้นแกประชาชนที่วางงาน ผูพิการ ผูดอยโอกาส หรือ
ผูที่ตองการอาชีพเสริม
ยุทธศาสตรที่ ๖
โครงการฝ ก อบรมเพื่ อ ส งเสริม คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม
ด า น ก า ร บ ริ ห า ร การรักษาวินัยและความโปรงใสในการทํางานคณะ
ผู บ ริห ารท องถิ่ น สมาชิกสภา อบต. พนักงานสว น
จัดการที่ดี
ตําบล ลูกจ างประจํา และพนั กงานจาง อบต.มหา
สวัสดิ์
โครงการอบรมพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรองคการ
บริหารสวนตําบล
โครงการอบรมให ค วามรู เ กี่ ย วกั บ พ.ร.บ.ข อ มู ล
ขาวสาร
จั ด ซื้ อ อุ ป ก รณ อ าน บั ต รแ บ บ อ เน ก ป ระส งค
(สํานักงานปลัด อบต.)
จัดซื้อตูลําโพงพรอมเครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่
จั ด ซื้ อ อุ ป กรณ อ านบั ต รแบบอเนกประสงค (กอง
คลัง)
โครงการจางเหมากั้นหองจัดเก็บรายได ชั้น 1
จั ด ซื้ อ อุ ป กรณ อ านบั ต รแบบอเนกประสงค (กอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)
โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทําแผน
หมูบานและแผนพัฒนาทองถิ่น
จัดซื้ออุปกรณอานบัตรแบบอเนกประสงค (กองชาง)

2,000

1,050

30,000

28,500

800,000

778,000

60,000

53,600

70,000

70,000

80,000

54,210

3๐,๐๐๐

12,232

20,000

11,160

200,000

142,312

20,000

13,050

700

700

15,000
700

15,000
700

51,000
700

51,000
700

30,000

21,436.80

700

700

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 : อบต.มหาสวัสดิ์ อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม

หนา 48

 โครงการที่อยูระหวางดําเนินการ
ยุทธศาสตร
ยุทธศาสตรที่ 1
ดานบริการสาธารณะ

ยุทธศาสตรที่ 2
ดานสิ่งแวดลอมและการ
ทองเที่ยว
ยุทธศาสตรที่ 4
ดานการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
ยุทธศาสตรที่ 6
ดานการบริหารจัดการที่ดี

โครงการ
โครงการกอสรางถนนหินคลุกสายเลียบทาง
รถไฟฝงตะวันตก ซอยบานนายสุขสันต ชวย
นุม (ชวงที่ 2) หมูที่ 1
โครงการกอสรางทางเทา ค.ส.ล. บริเวณริม
คลองควาย (ตรงขามหมู บานกิต ติชั ย 14)
หมูที่ 4
โครงการเสริมผิวถนนแบบ Para Asphaltic
concrete พรอมขยายทางเทา บริเวณซอย
29 หมูบานพฤกษา 4 หมูที่ 4
โครงการก อ สร า งเขื่ อ นกั น ดิ น บริ เวณริ ม
คลองมหาสวัสดิ์ (จํานวน 3 ชวง) หมูที่ 1
โค ร ง ก า ร เส ริ ม ผิ ว ถ น น โด ย ใช Para
Asphaltic Concrete และรางระบายน้ํ า
สายทางเข าโรงเรี ย นบ านคลองมหาสวัส ดิ์
หมูที่ 1
โครงการกอสรางสวนหยอมพรอมรั้วบริเวณ
หมูบานพฤกษา4 หมูที่ 4

จํานวนเงิน (บาท)
งบประมาณ
เบิกจาย
ที่ตั้งไว
55,000
1,525,000

-

440,700

-

6,485,600

-

1,732,700

-

498,000

-

199,000

-

จางเหมาประกอบเรืออเนกประสงค พรอม
400,000
เครื่องยนต และอุปกรณชุดพวงลากจูง
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน
227,000
ค า จ า งเหมาดํ า เนิ น การติ ด ตั้ ง หม อ แปลง 396,410.39
ไฟฟา ระบบ 3 เฟส

-

โครงการต อเติ มอาคารศูน ยพัฒ นาเด็กเล็ก
องคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์
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 โครงการที่ไมไดดําเนินการ/ยกเลิก
ยุทธศาสตร
ยุทธศาสตรที่ 1
ดานการบริการสาธารณะ
ยุทธศาสตรที่ 2
ดานสิ่งแวดลอมและการ
ทองเที่ยว
ยุทธศาสตรที่ 3
ดานสังคม

จํานวนเงิน (บาท)
งบประมาณที่ตั้งไว
โครงการก อสรา งเขื่อน ค.ส.ล. ป อ งกัน ตลิ่ง ริมคลอง
3,868,000
กํานันขาว ฝงทิศตะวันตก หมูที่ 4
โครงการคลองสวยน้ําใส
100,000
โครงการ

เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน

50,000

โครงการจัดตั้งและทบทวนอาสาสมัครปองกันภัยฝาย
พลเรือน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่
โครงการวันเด็กแหงชาติ

30,000

ยุทธศาสตรที่ 4
ดานการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
ยุทธศาสตรที่ 5
โครงการฝกอบรมเจาบานนอย
ดานเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตรที่ 6
โครงการงานพระราชพิธี และวันสําคัญของชาติ
ดานการบริหารจัดการที่ดี
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3.3 การเบิกจายงบประมาณป พ.ศ. 2562 (ขอมูล ณ เดือน กันยายน 2562)
 รายงานดานงบประมาณรายรับ – รายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
 รายรับทั้งสิ้น จํานวนเงิน 54,286,563.35 บาท แยกเปน
ประมาณการ รับจริงตั้งแตตนป
ประเภทรายได
ลําดับที่
(บาท)
(บาท)
หมวดภาษีอากร
1 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
2,300,000.00 2,585,495.22
2 ภาษีบํารุงทองถิ่น
65,000.00
72,612.43
3 ภาษีปาย
97,000.00
134,443.00
รวม
2,462,000.00 2,792,550.65
หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต
4 คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร
40,000.00
12,674.70
5 คาธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย
740,000.00
650,590.00
6 คาธรรมเนียมในการออกหนังสือจําหนายหรือสะสมอาหาร
1,000.00
0.00
7 คาธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย
1,500.00
1,190.00
8 คาธรรมเนียมอื่นๆ
4,500.00
2,718.70
9 คาปรับผิดสัญญา
200,000.00
812,919.00
10 คาใบอนุญาตประกอบกิจการที่เปนอันตราย
110,000.00
168,440.00
11 คาใบอนุญาตจําหนายอาหารพื้นที่ไมเกิน 200 ตร.ม.
35,000.00
19,180.00
12 คาใบอนุญาตใหตั้งตลาดเอกชน
4,000.00
4,800.00
13 คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร
1,000.00
820.00
รวม
1,137,000.00 1,673,332.40
หมวดรายไดจากทรัพยสิน
14 ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
280,000.00
329,313.64
รวม
280,000.00
329,313.64
หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย
15 รายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย
920,000.00 1,042,480.00
16 รายไดจากสาธารณูปโภคอื่นๆ
5,000.00
5,400.00
รวม
925,000.00 1,047,880.00
หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด
17 คาขายแบบแปลน
50,000.00
35,000.00
18 รายไดเบ็ดเตล็ด
10,000.00
15,740.00
รวม
60,000.00
50,740.00
หมวดรายไดจากทุน
19 คาขายทอดตลาดทรัพยสิน
5,000.00
4,000.00
รวม
5,000.00
4,000.00
36
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ลําดับที่
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

ประเภทรายได
หมวดรายไดที่รัฐจัดสรร
ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนฯ
ภาษีมูลคาเพิ่ม 1 ใน 9
ภาษีธุรกิจเฉพาะ
ภาษีสรรพสามิต
คาภาคหลวงและคาธรรมเนียมปาไม
คาภาคหลวงแร
คาภาคหลวงปโตรเลียม
คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิ/นิติกรรมที่ดิน
คาธรรมเนียมน้ําบาดาล
ภาษีจัดสรรอื่นๆ
- เงินคาภาษีและคาธรรมเนียมรถยนต
รวม
รายไดที่รัฐอุดหนุน
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
เงินอุดหนุนทั่วไปตามอํานาจหนาที่และภารกิจเลือกทํา
คาเบี้ยยังชีพ - ผูสูงอายุ
คาเบี้ยยังชีพ - ผูพิการ
คาเบี้ยยังชีพ - ผูปวยเอดส
คาตอบแทน - ศพด.
คาสนับสนุนการเรียนการสอน ศพด.
คาอาหารเสริม (นม) ศพด.
คาอาหารกลางวัน ศพด.
อาหารเสริม (นม) ประถมศึกษา
อาหารกลางวัน ประถมศึกษา
เงินอุดหนุนสําหรับดําเนินการตามโครงการพระราชดําริ
คาเครื่องแบบนักเรียน
คาอุปกรณการเรียน
คาหนังสือเรียน
คากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน
ขับเคลื่อนโครงการสัตวปลอดโรคคนปลอดภัย
สํารวจขอมูลโครงการสัตวปลอดโรคคนปลอดภัย
รวม
รวมรายรับตามงบประมาณทั้งสิ้น

ประมาณการ
(บาท)

รับจริงตั้งแตตนป
(บาท)

8,200,000.00 9,680,045.04
6,000,000.00 6,825,295.07
200,000.00
476,420.96
6,500,000.00 8,285,680.39
2,000.00
0.00
50,000.00
63,416.47
70,000.00
89,262.67
10,000,000.00 6,397,679.00
1,500.00
10.00
703,080.00
0
873,163.06
31,726,580.00 32,690,972.66
16,254,420.00

3,649,622.00
8,876,300.00
1,392,000.00
40,500.00
125,650.00
51,000.00
60,049.00
153,630.00
376,367.00
791,040.00
80,000.00
9,000.00
6,000.00
6,000.00
12,900.00
56,430.00
11,286.00
16,254,420.00 15,697,774.00
52,850,000.00 54,286,563.35
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 รายจายทั้งสิ้น จํานวนเงิน 49,372,439. 71 บาท (ขอมูล ณ เดือน กันยายน 2562) แยกเปน
36

ลําดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

36

หมวด
งบกลาง
เงินเดือน (ฝายการเมือง)
เงินเดือน (ฝายประจํา)
คาตอบแทน
คาใชสอย
คาวัสดุ
คาสาธารณูปโภค
เงินอุดหนุน
คาครุภัณฑ
คาที่ดินและสิ่งกอสราง
รายจายอื่น
รวมทั้งสิ้น

ประมาณการ (บาท)
12,412,404.00
1,602,360.00
12,674,371.45
1,701,630.00
5,020,364.46
2,839,198.80
1,252,543.29
1,293,400.00
1,069,100.00
12,964,628.00
20,000.00
52,850,000.00

36

รายจายจริง
ตั้งแตตนป (บาท)
11,212,283.60
1,602,360.00
12,551,017.00
1,487,870.00
4,481,149.55
2,404,709.25
1,076,371.51
1,258,507.80
1,051,920.00
12,228,251.00
18,000.00
49,372,439.71
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การติดตามและประเมินผลเชิงคุณภาพ

แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในภาพรวม
การดําเนินการติดตามและประเมินผล เพื่อใหทราบผลการจัดทําแผนงานโครงการ โดยการสํารวจความพึง
พอใจของประชาชนที่มีตอแผนงานโครงการในแตละยุทธศาสตร และในภาพรวมขององคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์
การวิเคราะหความพึงพอใจของประชาชน ตอผลการดําเนินงานในแตละยุทธศาสตร และในภาพรวมขององคการ
บริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ วิเคราะหโดยใชแบบสอบถาม จํานวน 100 ชุด เก็บรวบรวมคืนได จํานวน ๑00 ชุด
๑.1 ขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบประเมิน หาคาสถิติรอยละ (Percentage)
๑.2 ขอมูลระดับความพึงพอใจของผูตอบแบบประเมิน
1) หาคาสถิติรอยละ (Percentage)
2) หาคาเฉลี่ย (Mean)
เกณฑการแปลความหมายของคะแนนเฉลี่ยในแตละชวง ดังนี้
คาเฉลี่ยระดับ 2.34-3.00 มีความพึงพอใจระดับมาก
คาเฉลี่ยระดับ 1.67-2.33 มีความพึงพอใจระดับปานกลาง
คาเฉลี่ยระดับ 1.00-1.66 มีความพึงพอใจระดับนอย
3) หาคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
๑.3 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะของผูตอบแบบประเมิน
การวิเคราะหขอมูล แบงเปน 3 ตอน ประกอบดวย
ตอนที่ 1 การวิเคราะหขอมูลสถานภาพของผูตอบแบบประเมิน
ผลการวิเคราะหขอมูลสถานภาพของผูตอบแบบประเมิน จําแนกตามเพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา
อาชีพ และรายไดเฉลี่ยของครอบครัวตอเดือน
ตารางที่ 1 แสดงขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
เพศ
อายุ

สถานภาพของผูตอบแบบประเมิน

จํานวนคน

รอยละ

-ชาย
-หญิง

57
43

57.00
43.00

-ต่ํากวา 20 ป
-21-30 ป
-31-40 ป
-41-50 ป
-51-60 ป
-มากกวาเทากับ 61 ปขึ้นไป

1
10
16
28
25
20

1.00
10.00
16.00
28.00
25.00
20.00
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สถานภาพของผูตอบแบบประเมิน
สถานภาพ
-โสด
-สมรส
-หยาราง/หมาย
ระดับการศึกษา
-ต่ํากวาประถมศึกษาปที่ 6
-มัธยมศึกษาตอนตนหรือเทียบเทา
-มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา
-ปริญญาตรี
-ปริญญาโท
อาชีพ
-รับราชการ
-พนักงานรัฐวิสาหกิจ
-พนักงานบริษัทเอกชน
-คาขาย
-เกษตรกร
-อื่นๆ
รายไดเฉลี่ยของครอบครัวตอเดือน
-ต่ํากวา 10,000 บาท
-10,001-20,000 บาท
-20,001-30,000 บาท
-30,001-40,000 บาท
-มากกวา 40,000 บาท

จํานวนคน

รอยละ

28
56
16

28.00
56.00
16.00

46
10
21
21
2

46.00
10.00
21.00
21.00
2.00

9
5
17
18
47
4

9.00
5.00
17.00
18.00
47.00
4.00

14
25
56
3
2

14.00
25.00
56.00
3.00
2.00

จากตารางที่ 1 พบวาผูตอบแบบสอบถามการประเมินความพึงพอใจผลการดําเนินงานขององคการบริหาร
สวนตําบลมหาสวัสดิ์ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 สวนใหญเปนเปนเพศชาย จํานวน 57 คน คิดเปนรอยละ
57.00 มีอายุระหวาง 41-50 ป จํานวน 28 คน คิดเปนรอยละ 28.00 สวนใหญสถานภาพสมรส จํานวน 56
คน คิดเปนรอยละ 56.00 ระดับการศึกษาต่ํากวาประถมศึกษาปที่ 6 จํานวน 46 คน คิดเปนรอยละ 46.00 สวน
ใหญ ป ระกอบอาชี พเกษตรกร จํานวน 47 คน คิ ดเป น รอยละ 47.00 และมี รายไดเฉลี่ยต อครั วเรือน เดื อนละ
20,001 – 30,000 บาท จํานวน 56 คน คิดเปนรอยละ 56.00
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ตอนที่ 2 ระดับความพึงพอใจตอผลการดําเนินงาน ตามยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการ
บริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์
ผลการวิเคราะห ขอมู ลระดับ ความพึ งพอใจตอผลการดําเนิ นงานแยกตามยุ ทธศาสตรการ
พัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์
ตารางที่ 2 แสดงคารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(S.D) ของระดั บ ความพึ งพอใจต อ ผลการดํ า เนิ น งานตามยุ ท ธศาสตร ก ารพั ฒ นาด า นบริ ก าร
สาธารณะ
ระดับความพึงพอใจ
(รอยละ)
รายการ
มาก
ปาน
นอย
กลาง
1.การกอสรางและปรับ ปรุงถนน 50.00 42.00 7.00
ในการสัญจร
2.การซ อ มแซมปรั บ ปรุ ง ไฟฟ า 45.00 49.00 5.00
สาธารณะ
3.การซ อ มแซมปรั บ ปรุ ง ระบบ 38.00 55.00 7.00
น้ําประปา
4 .ก ารซ อม แซ ม ป รั บ ป รุ ง ท อ 24.00 70.00 6.00
ระบายน้ํา
5.การปรั บ ปรุงภู มิทั ศ น ริ มถนน 30.00 59.00 11.00
และริมคลองสาธารณะ
รวม
37.40 55.00 7.20

Mean

S.D.

ผลของระดับ
ความพึงพอใจ

2.45

.642

มาก

2.42

.606

มาก

2.31

.598

ปานกลาง

2.18

.520

ปานกลาง

2.19

.615

ปานกลาง

2.31

.477

ปานกลาง

จากตารางพบวา ประชาชนสวนใหญมีความพึงพอใจตอการดําเนินงานตามยุทธศาสตรการ
พั ฒนาดานบริก ารสาธารณะ อยูในระดั บปานกลาง (x̄ = 2.31) เมื่ อพิ จารณาเป นรายขอพบวา
ประชาชนสวนใหญมีความพึงพอใจมากที่สุด ขอ 1 การกอสรางและปรับปรุงถนนในการสัญจร
(x̄ = 2.45) และมีความพึงพอใจนอยที่สุด ขอ 4 การซอมแซมปรับปรุงทอระบายน้ํา (x̄ = 2.18)
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ตารางที่ 3 แสดงคารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(S.D) ของระดับความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรการพัฒนาดานสิ่งแวดลอม
และการทองเที่ยว
ระดับความพึงพอใจ (รอยละ)
รายการ
มาก
ปาน
นอย Mean
กลาง
1.การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ 30.00 59.00 11.00 2.27
และสิ่งแวดลอม
2.การดูแลรักษาความสะอาดถนน 39.00 49.00 12.00 2.13
และลําคลอง
3.การพั ฒ นาและส งเสริ ม ให เป น 24.00 65.00 11.00 2.29
แหลงทองเที่ยวเชิงเกษตร
4.การปรับปรุง บํารุงรักษาแมน้ํ า 38.00 53.00 9.00 2.21
ลําคลอง แหลงน้ําตางๆ
รวม
32.75 56.50 10.75 2.22

S.D.

ผลของระดับ
ความพึงพอใจ

.664

ปานกลาง

.580

ปานกลาง

.624

ปานกลาง

.574

ปานกลาง

.516

ปานกลาง

จากตารางพบวา ประชาชนสวนใหญ มีความพึงพอใจตอการดําเนินงานตามยุทธศาสตรการ
พัฒนาดานสิ่งแวดลอมและการทองเที่ยว อยูในระดับปานกลาง (x̄ = 2.22) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ
พบว า ประชาชนส ว นใหญ มี ค วามพึ งพอใจมากที่ สุ ด ข อ 3 การพั ฒ นาและส งเสริ ม ให เป น แหล ง
ทองเที่ยวเชิงเกษตร (x̄ = 2.29) และมีความพึงพอใจนอยที่สุด ขอ 2 การดูแลรักษาความสะอาด
ถนนและลําคลอง (x̄ = 2.13)
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ตารางที่ 4 แสดงคารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(S.D) ของระดับความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม
ระดับความพึงพอใจ (รอยละ)
Mean
มาก ปานกลาง นอย
1.การดู แลผู สูงอายุ ผูพิการ และ 15.00 65.00 20.00 2.39
ผูปวยเอดส
2.การดํ า เนิ น การป อ งกั น และ 14.00 75.00 14.00 1.95
แกไขปญหายาเสพติด
3.การปองกันและระงับอัคคีภัย 12.00 75.00 13.00 2.03
4.การป องกั น และแก ไขอุบั ติเหตุ 28.00 60.00 12.00 1.99
ทางถนน
5.การส งเสริ ม ด า นการกี ฬ าและ 12.00 60.00 28.00 2.16
การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ
6.การให ค วามรู ดา นสาธารณสุ ข 19.00 66.00 15.00 2.04
แกชุมชน
7 .ก า ร ป อ ง กั น แ ล ะ ค ว บ คุ ม 22.00 67.00 11.00 2.11
โรคติดตอในชุมชน
8.การให บ ริ ก ารด า นการจั ด เก็ บ 33.00 57.00 10.00 2.23
ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
9.การควบคุ มดู แลรา นอาหารให 19.00 67.00 14.00 2.05
ความสะอาดปลอดภั ย จากสาร
ปนเปอน
10.การให บ ริ ก ารถั งรองรั บ ขยะ 43.00 47.00 10.00 2.33
มูลฝอย
รวม
21.70 63.90 14.70 2.12
รายการ

.665

ผลของระดับ
ความพึงพอใจ
มาก

.592

ปานกลาง

.502
.502

ปานกลาง
ปานกลาง

.615

ปานกลาง

.585

ปานกลาง

.567

ปานกลาง

.617

ปานกลาง

.575

ปานกลาง

.652

ปานกลาง

.427

ปานกลาง

S.D.

จากตารางพบวา ประชาชนสวนใหญมีความพึงพอใจตอการดําเนินงานตามยุทธศาสตรการ
พัฒนาดานสังคม อยูในระดับปานกลาง (x̄ = 2.12) เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาประชาชนสวน
ใหญ มีความพึงพอใจมากที่สุด ขอ 1 การดูแลผูสูงอายุ ผูพิการ และผูปวยเอดส (x̄ = 2.39) และมี
ความพึงพอใจนอยที่สุด ขอ 2 การดําเนินการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด (x̄ = 1.95)
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ตารางที่ 5 แสดงคารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(S.D) ของระดับความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรการพัฒนาดานศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
ระดับความพึงพอใจ (รอยละ)
รายการ
มาก
ปาน
นอย Mean
กลาง
1.การจัดหาสื่อการเรียนรูและ 32.00 57.00 11.00 2.22
อุปกรณแกเด็ก
2.การจัดกิจกรรมวันสงกรานต 38.00 52.00 10.00 2.28
และวันผูสูงอายุ
3.การส งเสริ มให เด็ ก เยาวชน 23.00 68.00 9.00 2.14
มี ส ว น ร ว มแล ะเรี ย น รู น อก
สถานที่
รวม
31.00 59.00 10.00 2.12

.615

ผลของระดับ
ความพึง
พอใจ
ปานกลาง

.637

ปานกลาง

.551

ปานกลาง

.427

ปานกลาง

S.D.

จากตารางพบวา ประชาชนสวนใหญมีความพึงพอใจตอการดําเนินงานตามยุทธศาสตรการ
พัฒนาดานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม อยูในระดับปานกลาง (x̄ = 2.12) เมื่อพิจารณาเปน
รายขอพบวาประชาชนสวนใหญมีความพึงพอใจมากที่สุด ขอ 2 การจัดกิจกรรมวันสงกรานต (x̄ =
2.28 และมีความพึงพอใจนอยที่สุด ขอ 3 การสงเสริมใหเด็ก เยาวชน มีสวนรวมและเรียนรูนอก
สถานที่ (x̄ = 2.14)
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ตารางที่ 6 แสดงคารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(S.D) ของระดับความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรดานเศรษฐกิจ
ระดับความพึงพอใจ (รอย
ละ)
รายการ
Mean
มาก
ปาน
นอย
กลาง
1.การฝ ก อบรมจั ด ทํ า บั ญ ชี 34.00 50.00 16.00 2.18
ให กั บ กลุ ม อาชี พ กลุ ม สตรี
และประชาชนทั่วไป
2.การส งเสริ มและสนั บ สนุ น 22.00 66.00 12.00 2.10
การฝ ก อบรมอาชี พ ระยะสั้ น
แก ป ระชาชน ที่ ว า งงาน ผู
พิ ก าร ผู ด อ ยโอกาส หรื อ ผู ที่
ตองการอาชีพเสริม
3.การส งเสริ มและสนั บ สนุ น 18.00 69.00 13.00 2.05
การผลิตทางการเกษตร
รวม
24.67 61.67 13.67 2.21

S.D.

ผลของระดับ
ความพึงพอใจ

.687

ปานกลาง

.577

ปานกลาง

.557

ปานกลาง

.553

ปานกลาง

จากตารางพบวา ประชาชนสวนใหญมีความพึงพอใจตอการดําเนินงานตามยุทธศาสตรการ
พัฒนาดานเศรษฐกิจ อยูในระดับปานกลาง (x̄ = 2.21) เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาประชาชน
สวนใหญ มีความพึ งพอใจมากที่สุ ด ขอ 1 การฝกอบรมจัดทํ าบั ญชี ใหกับ กลุมอาชีพ กลุ มสตรีและ
ประชาชนทั่วไป (x̄ = 2.18) และมีความพึงพอใจนอยที่สุด ขอ 3 การสงเสริมและสนับสนุนการผลิต
ทางการเกษตร (x̄ = 2.05)
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ตารางที่ 7 แสดงคารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(S.D) ของระดั บ ความพึ งพอใจต อผลการดําเนิ น งานตามยุท ธศาสตรการพั ฒ นาดา นการบริห าร
จัดการที่ดี
ระดับความพึงพอใจ (รอยละ)
มาก ปานกลาง นอย
1 .การอํ า น วยความส ะดวกใน การ 28.00 59.00 19.00
ใหบริการแกประชาชน
2 .ก า ร ส งเส ริ ม แ ล ะ พั ฒ น า ร ะ บ บ 18.00 64.00 18.00
บริหารงานเพื่อตอบสนองความตองการ
ของประชาชน
3.การจัดโครงการฝกอบรมและศึกษาดู 28.00 61.00 11.00
งานสําหรับผูนําชุมชนเพื่อนํามาประยุกต
ในการพัฒนาทองถิ่น
4.การให ค วามรู แ ละส ง เสริ ม บทบาท 25.00 63.00 12.00
หนาที่ของผูนําชุมชน
5.การสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมใน 25.00 64.00 11.00
การบริหารงาน อบต.
6.การประชาสัมพันธขอมูลขาวสารตางๆ 26.00 63.00 11.00
รวม
25.00 62.33 13.67
รายการ

Mean

S.D.

2.15

.626

ผลของระดับ
ความพึงพอใจ
ปานกลาง

2.00

.603

ปานกลาง

2.17

.604

ปานกลาง

2.13

.597

ปานกลาง

2.14

.586

ปานกลาง

2.15
2.11

.592
.534

ปานกลาง
ปานกลาง

จากตารางพบวา ประชาชนสวนใหญมีความพึงพอใจตอการดําเนินงานตามยุทธศาสตรการ
พัฒนาดานการบริหารจัดการที่ดี อยูในระดับปานกลาง (x̄ = 2.11) เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา
ประชาชนสวนใหญมีความพึงพอใจมากที่สุด ขอ 3 การจัดโครงการฝกอบรมและศึกษาดูงานสําหรับ
ผูนําชุมชนเพื่อนํามาประยุกตในการพัฒนาทองถิ่น (x̄ = 2.17) และมีความพึงพอใจนอยที่สุด ขอ 2
การสงเสริมและพัฒนาระบบบริหารงานเพื่อตอบสนองความตองการของประชาชน (x̄ = 2.00)
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ตารางที่ 8 แสดงคารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D)
ของระดับความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรทุกดาน

รายการ
ยุ ท ธ ศ า ส ต ร ด า น บ ริ ก า ร
สาธารณะ
ยุทธศาสตรดานสิ่งแวดลอมและ
การทองเที่ยว
ยุทธศาสตรดานสังคม
ยุ ท ธศ าส ต ร ด าน ก ารศึ ก ษ า
ศาสนา และวัฒนธรรม
ยุทธศาสตรดานเศรษฐกิจ
ยุ ท ธศาสตร ด า นการบริ ห าร
จัดการที่ดี
รวม

ระดับความพึงพอใจ (รอยละ)
มาก
ปานกลาง นอย
37.50

55.00

7.20

2.31

.477

ผลของ
ระดับ
ความพึง
พอใจ
ปานกลาง

32.75

56.50

10.75

2.22

.516

ปานกลาง

21.70
31.00

63.90
59.00

14.70
10.00

2.12
2.12

.427
.427

ปานกลาง
ปานกลาง

24.67
25.00

61.67
62.33

13.67
13.67

2.21
2.11

.553
.534

ปานกลาง
ปานกลาง

28.77

59.73

11.67

2.16

.422

ปานกลาง

Mean

S.D.

จากตารางพบว า ประชาชนมี ความพึ งพอใจต อการจั ดทํ าโครงการ/กิ จกรรมต างๆ ทั้ ง 6
ยุทธศาสตรขององคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ อยูในระดับปานกลาง (x̄ = 2.16) เมื่อพิจารณา
รายยุ ทธศาสตรพบวาประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุ ด คื อ ยุทธศาสตรที่ 1 ดานบริการสาธารณะ
(x̄ = 2.31) และมีความพึงพอใจนอยที่สุด คือ ยุทธศาสตรที่ 6 ดานการบริหารจัดการที่ดี (x̄ = 2.11)
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ตอนที่ 3 ระดับความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์
ในภาพรวม ผลการวิเคราะหขอมูลระดับความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวน
ตําบลมหาสวัสดิ์ในภาพรวม
ตารางที่ 9 แสดงคารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean)และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D)
ของระดับความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานในภาพรวม
ระดับความพึงพอใจ (รอย
ละ)
รายการ
Mean
มาก
ปาน
นอย
กลาง
1.มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวม 31.00 48.00 21.00 2.10
ในโครงการ/กิจกรรม
2.มี การประชาสั มพั น ธให ป ระชาชนรับ รู 29.00 50.00 21.00 2.08
ขอมูลของโครงการ/กิจกรรม
3.มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความ 18.00 57.00 25.00 2.07
คิดเห็นตอโครงการ/กิจกรรม
4.มี ก ารรายงานผลการดํ า เนิ น งานของ 23.00 57.00 20.00 2.03
โครงการ/กิจกรรมใหประชาชนทราบ
5.มีการเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบ 23.00 59.00 17.00 2.09
การดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม
6.การดําเนิ น งานของโครงการ/กิ จ กรรม 30.00 57.00 13.00 2.17
เปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด
7.ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสู 24.00 62.00 14.00 2.10
การแกไขปญหาของประชาชนในทองถิ่น
8.ประโยชน ที่ ป ระชาชนในท อ งถิ่ น ได รั บ 29.00 59.00 12.00 2.17
จากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
รวม
25.88 56.13 17.88 2.10

S.D.

ผลของ
ระดับความ
พึงพอใจ

.718

ปานกลาง

.706

ปานกลาง

.655

ปานกลาง

.658

ปานกลาง

.698

ปานกลาง

.637

ปานกลาง

.611

ปานกลาง

.620

ปานกลาง

.547

ปานกลาง

จากตารางพบวา ประชาชนสวนใหญมีความพึงพอใจตอการดําเนินงานขององคการบริหารสวน
ตําบลมหาสวัสดิ์ในภาพรวม อยูในระดับปานกลาง (x̄ = 2.10) เมื่อพิจารณารายขอพบวาสวนใหญมี
ความพึงพอใจมากที่สุด คือ ขอ 6 การดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด
และ ขอ 8 ประโยชนที่ประชาชนในทองถิ่นไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม (x̄ = 2.17) และ
มีความพึงพอใจนอยที่สุด คือ ขอ 4 มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมใหประชาชน
ทราบ (x̄ = 2.03)
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ตารางที่ 10 แสดงค าร อยละ (Percentage) ของจํ า นวนผู ต อบแบบประเมิ น แบบเขี ยนตอบ
ปลายเปด (ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ)
กลุมตัวอยาง
ตอบแบบสอบถามแบบเขียนตอบปลายเปด
ไมตอบแบบสอบถามแบบเขียนตอบปลายเปด
รวม

จํานวน (คน)
6
94
100

รอยละ
6.00
94.00
๑๐๐.๐๐

จากการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลมหา
สวัสดิ์ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 จํานวนกลุมตัวอยางทั้งสิ้น 100 คน มีผูตอบแบบสอบถามแบบ
ปลายเปด จํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 6.00 และสวนใหญจะไมตอบแบบสอบถามแบบปลายเปด จํานวน
94 คน คิดเปนรอยละ 94. ประชาชนผูตอบแบบประเมินมีความคิดเห็น ขอเสนอแนะ และความตองการให
องคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ ดูแลปรับปรุงโดยภาพรวม ตอไปนี้
1. ชวยพัฒนาระบบสาธารณูปโภคใหครอบคลุมทั้งตําบลมหาสวัสดิ์ และซอมแซมไฟสองสวางทาง
สาธารณะที่ชํารุดใหสามารถใชงานไดเปนปกติ เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
2. แกไขปญหาน้ําประปาไมไหล
3. แกไขปญหาน้ําทวมขัง
4. แกไขปญหาขยะมูลฝอยที่เพิ่มมากขึ้น
5. ซอมแซมถนนที่ชํารุดเปนหลุมเปนบอ
6. อยากใหองคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์มีมวลชนสัมพันธ เพื่อสรางความสามัคคีของชุมชน
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สวนที่ 4
สรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผล
------------------------------------------

ผลการดําเนินการตามแผนพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์

การติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณ
 โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) รวมทั้งสิ้น 479 โครงการ
- พ.ศ. 2561 จํานวน 36 โครงการ
- พ.ศ. 2562 จํานวน 105 โครงการ
- พ.ศ. 2563 จํานวน 129 โครงการ
- พ.ศ. 2564 จํานวน 102 โครงการ
- พ.ศ. 2564 จํานวน 107 โครงการ
 โครงการที่บรรจุในขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 จํานวน
65 โครงการ
- จํานวนโครงการที่ดําเนินการแลวเสร็จ จํานวน 47 โครงการ
- จํานวนโครงการที่อยูระหวางดําเนินการ จํานวน 10 โครงการ
- จํานวนโครงการที่ไมดําเนินการ/ยกเลิก จํานวน 8 โครงการ
 การเบิกจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ขอมูล ณ เดือน กันยายน 2562)
- รายรับทั้งสิ้น (ไมรวมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) 54,286,563.35 บาท
- รายจายทั้งสิ้น
49,372,439.71 บาท

การติดตามและประเมินผลเชิงคุณภาพ
 ผลการวิ เคราะหขอมูลสภาพของผูตอบแบบประเมิน จํ าแนกเพศ อายุ สถานภาพ ระดับ
การศึกษา อาชีพ และรายไดเฉลี่ยของครอบครัวตอเดือน
ผูตอบแบบสอบถามการประเมินความพึงพอใจผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลมหา
สวัส ดิ์ ประจํ าป งบประมาณ พ.ศ. 2562 สว นใหญ เป น เป น เพศชาย จํานวน 57 คน คิ ด เป น ร อยละ
57.00 มีอายุระหวาง 41-50 ป จํานวน 28 คน คิดเปนรอยละ 28.00 สวนใหญสถานภาพสมรส จํานวน
56 คน คิดเปนรอยละ 56.00 ระดับการศึกษาต่ํากวาประถมศึกษาปที่ 6 จํานวน 46 คน คิดเปนรอยละ
46.00 สวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกร จํานวน 47 คน คิดเปนรอยละ 47.00 และมีรายไดเฉลี่ยตอ
ครัวเรือน เดือนละ 20,001 – 30,000 บาท จํานวน 56 คน คิดเปนรอยละ 56.00
 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานบริการสาธารณะ
ประชาชนส ว นใหญ มี ค วามพึ งพอใจต อ การดํ า เนิ น งานตามยุ ท ธศาสตร ก ารพั ฒ นาด า นบริ ก าร
สาธารณะ อยูในระดับปานกลาง (x̄ = 2.31) เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาประชาชนสวนใหญมีความพึง
พอใจมากที่สุด ขอ 1 การกอสรางและปรับปรุงถนนในการสัญจร (x̄ = 2.45) และมีความพึงพอใจนอยที่สุด
ขอ 4 การซอมแซมปรับปรุงทอระบายน้ํา (x̄ = 2.18)
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 : อบต.มหาสวัสดิ์ อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม

หนา 65

 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสิ่งแวดลอมและการทองเที่ยว
ประชาชนสวนใหญมีความพึงพอใจตอการดําเนินงานตามยุทธศาสตรการพัฒนาดานสิ่งแวดลอมและ
การทองเที่ยว อยูในระดับปานกลาง (x̄ = 2.22) เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาประชาชนสวนใหญมีความพึง
พอใจมากที่สุด ขอ 3 การพัฒ นาและสงเสริมใหเปนแหลงทองเที่ยวเชิงเกษตร (x̄ = 2.29) และมีความพึ ง
พอใจนอยที่สุด ขอ 2 การดูแลรักษาความสะอาดถนนและลําคลอง (x̄ = 2.13)
 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม
ประชาชนสวนใหญมีความพึงพอใจตอการดําเนินงานตามยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม อยูใน
ระดับปานกลาง (x̄ = 2.12) เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาประชาชนสวนใหญมีความพึงพอใจมากที่สุด ขอ
1 การดูแลผูสูงอายุ ผูพิการ และผูปวยเอดส (x̄ = 2.39) และมีความพึงพอใจนอยที่สุด ขอ 2 การดําเนินการ
ปองกันและแกไขปญหายาเสพติด (x̄ = 1.95)
 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ประชาชนสวนใหญ มีความพึ งพอใจตอการดํ าเนิ น งานตามยุทธศาสตรก ารพั ฒ นาด านการศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรม อยูในระดับปานกลาง (x̄ = 2.12) เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาประชาชนสวนใหญ
มีความพึงพอใจมากที่สุด ขอ 2 การจัดกิจกรรมวันสงกรานต (x̄ = 2.28) และมีความพึงพอใจนอยที่สุด ขอ 3
การสงเสริมใหเด็ก เยาวชน มีสวนรวมและเรียนรูนอกสถานที่ (x̄ = 2.14)
 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ
ประชาชนสวนใหญมีความพึงพอใจตอการดําเนินงานตามยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ อยูใน
ระดับปานกลาง (x̄ = 2.21) เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาประชาชนสวนใหญมีความพึงพอใจมากที่สุด ขอ 1
การฝกอบรมจัดทําบัญชีใหกับกลุมอาชีพ กลุมสตรีและประชาชนทั่วไป (x̄ = 2.18) และมีความพึงพอใจนอย
ที่สุด ขอ 3 การสงเสริมและสนับสนุนการผลิตทางการเกษตร (x̄ = 2.05)
 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการที่ดี
ประชาชนสวนใหญ มีความพึงพอใจตอการดําเนินงานตามยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหาร
จัดการที่ดี อยูในระดับปานกลาง (x̄ = 2.11) เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาประชาชนสวนใหญมีความพึง
พอใจมากที่สุด ขอ 3 การจัดโครงการฝกอบรมและศึกษาดูงานสําหรับผูนําชุมชนเพื่อนํามาประยุกตในการ
พัฒนาทองถิ่น (x̄ = 2.17) และมีความพึงพอใจนอยที่สุด ขอ 2 การสงเสริมและพัฒนาระบบบริหารงานเพื่อ
ตอบสนองความตองการของประชาชน (x̄ = 2.00)
 ระดับความพึงพอใจของประชาชนทั้ง ๖ ยุทธศาสตร
ประชาชนมีความพึงพอใจตอการจัดทําโครงการ/กิจกรรมตางๆ ทั้ง 6 ยุทธศาสตรขององคการบริหาร
สวนตําบลมหาสวัสดิ์ อยูในระดับปานกลาง (x̄ = 2.16) เมื่อพิจารณารายยุทธศาสตรพบวาประชาชนมีความ
พึงพอใจมากที่สุด คือ ยุทธศาสตรที่ 1 ดานบริการสาธารณะ (x̄ = 2.31) และมีความพึงพอใจนอยที่สุด คือ
ยุทธศาสตรที่ 6 ดานการบริหารจัดการที่ดี (x̄ = 2.11)
 ระดับความพึงพอใจของประชาชนตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบล
มหาสวัสดิ์ในภาพรวม
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ประชาชนสวนใหญมีความพึงพอใจตอการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ใน
ภาพรวม อยูในระดับปานกลาง (x̄ = 2.10) เมื่อพิจารณารายขอพบวาสวนใหญมีความพึงพอใจมากที่สุด
คือ ขอ 6 การดําเนิน งานของโครงการ/กิจกรรมเปน ไปตามระยะเวลาที่กําหนด และ ขอ 8 ประโยชน ที่
ประชาชนในทองถิ่นไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม (x̄ = 2.17) และมีความพึงพอใจนอยที่สุด
คือ ขอ 4 มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมใหประชาชนทราบ (x̄ = 2.03)
 ผูตอบแบบประเมินแบบเขียนตอบปลายเปด (ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ)
จากการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลมหา
สวัสดิ์ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 จํานวนกลุมตัวอยางทั้งสิ้น 100 คน มีผูตอบแบบสอบถามแบบ
ปลายเปด จํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 6.00 และสวนใหญจะไมตอบแบบสอบถามแบบปลายเปด จํานวน
94 คน คิดเปนรอยละ 94. ประชาชนผูตอบแบบประเมินมีความคิดเห็น ขอเสนอแนะ และความตองการให
องคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ ดูแลปรับปรุงโดยภาพรวม ตอไปนี้
1. ชวยพัฒนาระบบสาธารณูปโภคใหครอบคลุมทั้งตําบลมหาสวัสดิ์ และซอมแซมไฟสองสวางทาง
สาธารณะที่ชํารุดใหสามารถใชงานไดเปนปกติ เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
2. แกไขปญหาน้ําประปาไมไหล
3. แกไขปญหาน้ําทวมขัง
4. แกไขปญหาขยะมูลฝอยที่เพิ่มมากขึ้น
5. ซอมแซมถนนที่ชํารุดเปนหลุมเปนบอ
6. อยากใหองคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์มีมวลชนสัมพันธ เพื่อสรางความสามัคคีของชุมชน
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