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ประกาศองคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์
เรื่อง ประกาศใชแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2563
องคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์
---------------------------ดวยองคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ ไดจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2563 ตามมติ ที่ประชุม สภาองคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ ในการประชุมสภาองคการ
บริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ สมัยสามัญ สมัย แรก ครั้งที่ 1 ประจําป พ.ศ. 2563 พิจารณา ใหความ เห็นชอบแลว
เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ 2563 โดยอาศัยอํานาจตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ขอ 22/1 “เพื่อประโยชนของ
ประชาชน การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถิ่น ใหเปนอํานาจของคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น สําหรับองคการบริหาร
สวนตําบลใหสงรางแผนพัฒนาทองถิ่นที่เปลี่ยนแปลงใหสภาองคการบริหารสวนตําบลพิจารณาตามมาตรา ๔๖
แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒ 53๗ ดวย เมื่อแผนพัฒนาทองถิ่น ตามวรรคหนึ่ง
ไดรับความเห็นชอบแลว ใหสงแผนพัฒนาทองถิ่นดังกลาว ใหผูบริหารทองถิ่นประกาศใช พรอมทั้งปดประกาศ
ใหประชาชนทราบโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน นับแตวันที่ผูบริหารทองถิ่นประกาศใช”
เพื่อใหเปนไปตามระเบียบกระ ทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561
องคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์
จึงประกาศใชแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2563 และประกาศใหประชาชน
ในทองถิ่นทราบโดยทั่วกัน โดยไดเผยแพรใหทราบทั่วกันทางเว็บไซต www.mahasawat.go.th และที่ศูนยบริการ
ขอมูลขาวสารองคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์
จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 24 เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. 2563

( นายสุเทพ เพ็งนาเรนทร )
นายกองคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์

คํานํา
ดวยพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 และ มาตรา 17 บัญญัติใหองคการบริหารสวนตําบล มีอํานาจหนาที่ในการ
จัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นของตนเอง ภายใตการกํากับตรวจสอบ ดูแล ของหนวยงานรัฐ และ ผานการมีสวนรวม
ของประชาชน และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 กําหนดวา “แผนพัฒนา ” หมายความวา แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น โดยใหความหมายของแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป ไวดังนี้
“แผนพัฒนาทองถิ่น ” หมายความวา แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ที่กําหนด
วิสัยทัศน ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวชี้วัด คาเปาหมาย และกลยุทธ โดยสอดคลองกับแผนพัฒนาจังหวัด
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ แผนพัฒนาตําบล
แผนพัฒนาหมูบานหรือชุมชน อันมีลักษณะเปนการกําหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาที่จัดทําขึ้น
สําหรับปงบประมาณแตละป ซึ่งมีความหมายตอเนื่องและเปนแผนกาวหนาและใหหมายความรวมถึงการเพิ่มเติม
หรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถิ่น
องคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ ไดเล็งเห็นความจําเปนและความสําคัญเกี่ยวกับการจัดทํา
แผนพัฒนาทองถิ่น จึงจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2563 ขึ้น
ซึ่งถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ขอ ๒๒/๑ เพื่อประโยชนของประชาชน การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา
ทองถิ่น ใหเปนอํานาจของคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น สําหรับองคการบริหารสวนตําบลใหสงรางแผนพัฒนา
ทองถิ่นที่เปลี่ยนแปลงใหสภาองคการบริหารสวนตําบลพิจารณาตามมาตรา ๔๖ แหงพระราชบัญญัติสภาตําบล
และองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒53๗ ดวย เมื่อแผนพัฒนาทองถิ่นไดรับความเห็นชอบแลว ใหสงแผนพัฒนา
ทองถิ่นดังกลาว ใหผูบริหารทองถิ่นประกาศใช พรอมทั้งปดประกาศใหประชาชนทราบโดยเปดเผยไมนอยกวา
สามสิบวัน นับแตวันที่ผูบริหารทองถิ่นประกาศใช
องคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ หวังเปนอยางยิ่งวา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2563 ฉบับนี้ จะใชเปนแนวทางการจัดทํา
งบประมาณประจําป และตอบสนองความตองการของประชาชน ในเขตองคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์
ไดอยางมีประสิทธิภาพตอไป

กุมภาพันธ 2563

องคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์

สารบัญ
สวนที่ 1 สภาพทั่วไปและพื้นฐานขอมูล
1. สภาพกายภาพ
2. ดานการเมืองการปกครอง
3. ประชากร
4. สภาพทางสังคม
5. ระบบบริการพื้นฐาน
6. ระบบเศรษฐกิจ
7. เศรษฐกิจพอเพียงทองถิ่น (ดานการเกษตรและแหลงน้ํา)
8. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม
9. ทรัพยากรธรรมชาติ
10. อื่นๆ (ขอมูลเกี่ยวกับองคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์)
สวนที่ 2 สรุปการพัฒนาทองถิ่นตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2557 - 2560)
1. สรุปผลการดําเนินงานตามงบประมาณที่ไดรับ และการเบิกจายงบประมาณ
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2560
2. ผลที่ไดรับจากการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2560
3. สรุปปญหาอุปสรรคการดําเนินงานที่ผานมาและแนวทางการแกไข
ปงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2560
สวนที่ 3 ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
1. ความสัมพันธระหวางแผนพัฒนาระดับภาค
1.1 แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป
1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
1.3 แผนพัฒนาภาค / แผนพัฒนากลุมจังหวัด / แผนพัฒนาจังหวัด
1.4 ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครปฐม
2. ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2.1 วิสัยทัศน
2.2 ยุทธศาสตร
2.3 เปาประสงค
2.4 ตัวชี้วัด
2.5 คาเปาหมาย
2.6 กลยุทธ
2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร
2.8 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม
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สวนที่ 3 ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ตอ)
3. การวิเคราะหเพื่อพัฒนาทองถิ่น
3.1 การวิเคราะหกรอบการจัดทํายุทศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
3.2 การประเมินสถานการณสภาพแวดลอมภายนอกที่เกี่ยวของ
3.3 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตรการพัฒนา
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (แบบ ยท.01)
3.4 แผนผังยุทธศาสตร (แบบ ยท.02)
3.5 รายละเอียดยุทธศาสตร (แบบ ยท.03)
สวนที่ 4 การนําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปไปสูการปฏิบัติ
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนงาน
2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น
2.1 แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 1/2561)
- บัญชีสรุปโครงการพัฒนาแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (แบบ ผ.07)
- บัญชีโครงการพัฒนาสําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ (แบบ ผ.01)
- บัญชีโครงการพัฒนาสําหรับอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนราชการ
รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน (แบบ ผ.02)
- บัญชีโครงการพัฒนาสําหรับประสานโครงการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด (แบบ ผ.03)
- บัญชีครุภัณฑแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (แบบ ผ.08)
2.2 แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 – 2564) เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1/2561)
- บัญชีสรุปโครงการพัฒนาแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (แบบ ผ.07)
- บัญชีโครงการพัฒนาสําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ (แบบ ผ.01)
- บัญชีโครงการพัฒนาสําหรับประสานโครงการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด (แบบ ผ.03)
สวนที่ 5 การติดตามและประเมินผล
1. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร
2. การติดตามและประเมินผลโครงการ
3. สรุปผลการพัฒนาทองถิ่นในภาพรวม
4. ขอเสนอแนะในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นในอนาคต
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สวนที่ ๑
สภาพทั่วไปและขอมูล
พื้นฐาน
๑. ดานกายภาพ
๑.๑ ที่ตั้งของหมูบาน ประกอบไปดวย 4 หมูบาน ไดแก หมูที่ 1 บานศาลานกกระจอก หมูที่ 2
บานคลองมหาสวัสดิ์ หมูที่ 3 บานศาลาดิน และหมูที่ 4 บานคลองโยง
บานศาลานกกระจอก หมูที่ 1 ตําบลมหาสวัสดิ์ อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม มีเนื้อที่
ประมาณ 2.70 ตารางกิโลเมตร หรือคิดเปน 1,688 ไร มีอาณาเขตติดตอ ดังนี้
ทิศเหนือ ติดตอกับ หมูที่ 4 ตําบลมหาสวัสดิ์
ทิศใต ติดตอกับ ตําบลหอมเกร็ด อําเภอสามพราน
ทิศตะวันออก ติดตอกับ หมูที่ 2 ตําบลมหาสวัสดิ์
ทิศตะวันตก ติดตอกับ ตําบลงิ้วราย อําเภอนครชัยศรี
บานคลองมหาสวัสดิ์ หมูที่ 2 ตําบลมหาสวัสดิ์ อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม มีเนื้อที่
ประมาณ 2.50 ตารางกิโลเมตร หรือคิดเปน 1,562 ไร มีอาณาเขตติดตอ ดังนี้
ทิศเหนือ ติดตอกับ หมูที่ 3 ตําบลมหาสวัสดิ์
ทิศใต ติดตอกับ ตําบลหอมเกร็ด อําเภอสามพราน
ทิศตะวันออก ติดตอกับ หมูที่ 3 ตําบลมหาสวัสดิ์
ทิศตะวันตก ติดตอกับ หมูที่ 1 ตําบลมหาสวัสดิ์
บานศาลาดิน หมูที่ 3 ตําบลมหาสวัสดิ์ อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม มีเนื้อที่ประมาณ
4.00 ตารางกิโลเมตร หรือคิดเปน 2,500 ไร มีอาณาเขตติดตอ ดังนี้
ทิศเหนือ ติดตอกับ ตําบลคลองโยง อําเภอพุทธมณฑล ตําบลลานตากฟา
อําเภอนครชัยศรี
ทิศใต ติดตอกับ ตําบลหอมเกร็ด ตําบลทรงคนอง อําเภอสามพราน
ทิศตะวันออก ติดตอกับ ตําบลศาลายา อําเภอพุทธมณฑล
ทิศตะวันตก ติดตอกับ หมูที่ 1 ตําบลมหาสวัสดิ์
บานคลองโยง หมูที่ 4 ตําบลมหาสวัสดิ์ อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม มีเนื้อที่ประมาณ
4.99 ตารางกิโลเมตร หรือคิดเปน 3,118.75 ไร มีอาณาเขตติดตอ ดังนี้
ทิศเหนือ ติดตอกับ ตําบลคลองโยง อําเภอพุทธมณฑล
ทิศใต ติดตอกับ หมูที่ 3 ตําบลมหาสวัสดิ์
ทิศตะวันออก ติดตอกับ ตําบลศาลายา อําเภอพุทธมณฑล
ทิศตะวันตก ติดตอกับ ตําบลมหาสวัสดิ์ อําเภอนครชัยศรี
๑.๒ ลักษณะภูมิประเทศ
สภาพภูมิประเทศขององคการบริหารสวน ตําบลมหาสวัสดิ์ มีภูมิประเทศเปนที่ราบลุม มีคลอง
ธรรมชาติและคลองสงน้ําไหลผานหลายสาย มีผลทําใหพื้นที่ขององคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ เปนพื้นที่อุดม
สมบูรณเหมาะแกการเพาะปลูก ทําการเกษตรเปนอยางยิ่ง มีเนื้อที่ประมาณ 12.97 ตารางกิโลเมตร หรือคิดเปน
8,106 ไร โดยมีพื้นที่อยูอาศัยอื่นๆ ประมาณ 3,924 ไร

๒
๑.๓ ลักษณะภูมิอากาศ
ปริมาณน้ําฝน สภาพภูมิอากาศโดยทั่วไปอยูภายใตอิทธิพลของลมมรสุม มีฝนตกชุกในฤดูฝน
ในฤดูหนาวอากาศไมหนาวจัด สวนในฤดูรอนอากาศคอนขางรอน จากสถิติของสถานีอุตุนิยมวิทยานครปฐมในป
พ.ศ. ๒๕๕๖ มีฝนตกประมาณ ๑๐๙ วัน ปริมาณน้ําฝนวัดได ๙๕๗.๔ มิลลิเมตร โดยฤดูรอนจะเริ่มตั้งแต
กลางเดือนกุมภาพันธ ถึง กลางเดือนพฤษภาคม อุณหภูมิสูงที่สุด ๔๐.๑ องศาเซลเซียส สวนฤดูหนาวจะเริ่มตั้งแต
กลางเดือนตุลาคม ถึง กลางเดือนกุมภาพันธ โดยจะมีอากาศหนาวเย็นเปนชวง ๆ มีอุณหภูมิต่ําที่สุด ๑๒ องศา
เซลเซียส
อุณหภูมิ
จังหวัดนครปฐมมีอุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ ๒๗.๙ องศาเซลเซียส อุณหภูมิเฉลี่ย
สูงสุด ๓๓.๔ องศาเซลเซียส อุณหภูมิเฉลี่ยต่ําสุด ๒๒.๓ องศาเซลเซียส
 ฤดูรอน อากาศจะรอนและแหง เริ่มตั้งแตกลางเดือนกุมภาพันธถึงกลางเดือน
พฤษภาคม อุณหภูมิสูงสุดจะอยูในชวงเดือนเมษายนถึงตนเดือนพฤษภาคม
 ฤดูฝน จะเริ่มกลางเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม จะมีฝนตกทิ้งชวงในระยะเดือน
มิถุนายนถึงกลางเดือนกรกฎาคม ซึ่งในระยะเดือนที่ฝนทิ้งชวงนี้ จะยังคงมีฝนตก
แตปริมาณของน้ําฝนอาจไมเพียงพอตอการเกษตร
 ฤดูหนาว อากาศเย็นและมีหมอกในตอนเชา เริ่มตั้งแตกลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือน
กุมภาพันธ โดยจะมีมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนและมองโกเลียแผลงมาเปนชวง ๆ
ทําใหอากาศของจังหวัดหนาวเย็นเปนระยะๆ ชวงที่อากาศหนาวที่สุดอยูระหวาง
เดือนธันวาคม ถึง ตนเดือนมกราคม
๑.๔ ลักษณะของดิน
ในเขตพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ ลักษณะดินโดย สวนใหญ เปน ชุดดินบางเขน
จํานวน 7,506 ไร คิดเปน 92.60 % และรองลงมาเปนชุดดินธนบุรี จํานวน 600 ไร คิดเปน 7.40 %
ชุดดินบางเขน (Bang Khen Series : Bn)
การกําเนิด เกิดจากตะกอนน้ํากรอยพามาทับถมอยูบนที่ลุมน้ําเคยทวมถึงสภาพพื้นที่ราบเรียบถึง
คอนขางราบเรียบ มีความลาดชัน 0-1% อยูสูง 2-4 เมตรจากระดับน้ําทะเล การระบายน้ําเลว การไหลบาของน้ํา
บนผิวดินชา การซึมผานไดของน้ําชา พืชพรรณธรรมชาติและการใชประโยชนที่ดิน ทํานา การแพรกระจาย
ราบลุมภาคกลาง การจัดเรียงชั้นดิน Apg-Bag-Bssg-Bwg
ลักษณะและสมบัติของดิน เปนดินลึก ดินบนเปนดินเหนียว สีเทาเขม มีจุดประสีน้ําตาล
ปนเหลือง ปฏิกิริยาดินเปนกลาง ( pH 7.0) ดินบนตอนลาง เปนดินเหนียวสีเทาถึงสีเทาปนน้ําตาลออนจุดประ
สีน้ําตาลแก ดินบนมีสีเทาเขมหรือสีดํา มีจุดประสีน้ําตาลแกหรือสีแดงปนเหลือง ปฏิกิริยาดินเปนกรดเล็กนอย
(pH 6.5) ดินลางตอนลางเปนดินเหนียว มีสีน้ําตาลปนเทาหรือสีเทา ปฏิกิริยาดินเปนกรดเล็กนอย ( pH 6.5)
มีจุดประสีเหลืองปนน้ําตาล และสีแดงดินลางลึกลงไปจะพบดินเลนสีน้ําเงิน มีปริมาณกํามะถันต่ํา จะพบรอย
ถูไถและผลึกยิปซัม
ชุดดินธนบุรี
กลุมชุดดินที่มีการยกรอง เพื่อเปลี่ยนสภาพการใชที่ดินจากนาขาวเปนพืชผักหรือไมผล ทําให
ลักษณะและสมบัติดินในแตละพื้นที่ไมสม่ําเสมอ ขึ้นอยูกับลักษณะและสมบัติดินเดิมกอนมีการยกรองและวิธีการ
เตรียมแปลงปลูก โดยทั่วไปจะนําดินชั้นลางที่มีโครงสรางแนนทึบ ความอุดมสมบูรณต่ํามาก ชั้นดินที่เปนกรด
รุนแรงมากหรือเปนดินเค็มมาไวที่ผิวดิน ทําใหไมเหมาะสมตอการปลูกพืช จําเปนตองมีปรับปรุงดินดวย
อินทรียวัตถุ แกไขความเปนกรดรุนแรงมากหรือความเค็มของดิน กอนที่จะมีการปลูกพืช มีระบบปองกันน้ําทวม
และควบคุมระดับน้ําในรองระหวางแปลงปลูก พัฒนาแหลงน้ําและจัดระบบการใหน้ําในแปลงปลูก
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๑.๕ ลักษณะของแหลงน้ํา
องคการบริหารสวนตําบล มหาสวัสดิ์ มีคลองธรรมชาติ จํานวน 2 สาย คือ คลองโยง และ
คลองขุดมหาสวัสดิ์ เชื่อมแมน้ําทาจีน แมน้ําเจาพะยา และคลอง สาขา จํานวน 12 สาย ไดแก คลองควาย
คลองโรงเจ คลองปฏิรูป ๑ คลองเลียบทางรถไฟ คลองกํานันขาว คลองสุคต คลองปฏิรูป ๒ คลองหมอมเจา
เฉลิมศรี คลองตาแถม คลองตรงขามหมูบานบานกิตติชัย คลองตาฮง และคลองแยกคลองกํานันขาว
ซึ่งคน
ในชุมชนใชเปนเสนทางสัญจรและ ใชเพื่อการเกษตร ปจจุบันน้ําในคลองธรรมชาติเกิดปญหาน้ําเนาเสียจากการ
ที่บานเรือนปลอยของเสียและสิ่งปฏิกูลลงสูแมน้ําลําคลอง การแพรกระจายของผักตบชวา และขยะมูลฝอย ทําให
น้ําเนาเสีย สงกลิ่นรบกวน ไมสามารถใชในการอุปโภค บริโภคได คนในชุมชนสวนมากจึงมีคาใชจายในการ
ซื้อน้ําเพื่ออุปโภคบริโภคมากขึ้น
๑.6 ลักษณะของไมและปาไม
ในเขต
พื้นที่องคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ ไมมีปาไม แตมีตนไมที่ชาวบานปลูกลักษณะ
ของไมเปนไมยืนตน ผลัดใบ
๒. ดานการเมือง/การปกครอง
2.1 เขตการปกครอง
ตําบลมหาสวัสดิ์ สมัยกอนจะมีการปกครองโดยมีกํานันเปนผูปกครองในระดับตําบลและยังไมมีการแบง
เขตที่แนนอน กํานันที่ได รับ การคัดเลือก มาจากบุคคลที่เปนคนดีและชาวบานใหความเคารพยกยองนับถือ
ซึ่ง กํานันคนแรกของตําบลมหาสวัสดิ์ คือ กํานันแดง (ขุนมหาสวัสดิ์) ซึ่งอยูในสมัยรัชกาลที่ 5 กํานันคนตอมา
คือ กํานันขาว ไทยนิยม ซึ่งเปนบุตรชายของกํานันแดง
ไดรับตําแหนงแทนหลังจาก ที่ กํานันแดงเสียชีวิตลง
ไดมีการคัดเลือกกํานันขาวเปนกํานันแทน ตําแหนงวาง ตอมากํานันขาวเสียชีวิตก็คัดเลือก กํานันเขียว ไทยนิยม
บุตรของกํานันขาว ขึ้นดํารงตําแหนงกํานันตําบลมหาสวัสดิ์ ชวงกํานันเขียว ดํารงตําแหนง ไดมีการกําหนดเกณฑ
การเกษียณเมื่ออายุ ครบ 60 ป และในสมัยกํานันเขียว ไดมีการแบงการปกครองของหมูบานออกเปน 4 หมูบาน
อยูในเขตการปกครองของอําเภอนครชัยศรี และไดมีการเลือกตั้งผูใหญบานขึ้นมาปกครองหมูบาน ในแตละหมู
และไดมีการคัดเลือกกํานันจากผูใหญ บานทั้ง 4 หมูบาน โดยการยกมือ ซึ่งสมัยนั้นไดมีนายอําเภอเปน สักขี พยาน
ใน การคัดเลือก ปรากฏวา นาย ยนต สุดใจ ไดรับการคัดเลือก เปนกํานัน ตําบลมหาสวัสดิ์ และในสมัย
กํานันยนต สุดใจ ไดมีการริเริ่มตัดถนนเขาหมูบานเพื่อใหมีการคมนาคมสะดวกขึ้น หลังจาก กํานันยนต สุดใจ
เกษียณแลวไดมีการคัดเลือกกํานันขึ้นใหม และเปนกํานันคนสุดทายที่จะดํารงตําแหนงกํานันในอายุ 60 ป
เพราะไดเปลี่ยนแปลงการคัดเลือกกํานันเปนการดํารงตําแหนงไดครั้งละ 4 ป และกํานันคนปจจุบันคือ
นายมานพ ทรัพยแสนดี
ในป พ.ศ. 2539 ไดมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองรูปแบบใหมเปนการกระจายอํานาจลงสูทองถิ่น
ตําบลมหาสวัสดิ์ไดรับการยกฐานะเปนสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและ
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2539 ไดมีการจัดการเลือกตั้งตัวแทนเขามาเปน
สมาชิกสภา องคการบริหารสวนตําบล หมูบานละ 2 คนและผูที่ไดรับเลือกเขามาก็มาคัดเลือกประธาน
กรรมการบริหารเพื่อบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบล ตอมาไดเปลี่ยนแปลงกฎหมาย ระเบียบการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาและนายกองคการบริหารสวนตําบล มีวาระการดํารงตําแหนง 4 ป ซึ่งนายกองคการบริหารสวนตําบล
มหาสวัสดิ์คนปจจุบัน ไดแก นายสุเทพ เพ็งนาเรนทร
องคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ มีพื้น ที่ทั้งหมด 12.97 ตารางกิโลเมตร หรือคิดเปน 8,106 ไร
ตั้งอยูทางทิศ ตะวันตก ของที่วาการอําเภอพุทธมณฑล
ซึ่ง มีระยะหางจากที่วาการอําเภอพุทธมณฑล
ประมาณ 6 กิโลเมตร โดยมีอาณาเขตติดตอดังนี้
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ทิศเหนือ
:
ติดตอกับตําบลลานตากฟา อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
และตําบลคลองโยง อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
ทิศใต
:
ติดตอกับตําบลหอมเกร็ด อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
และตําบลทรงคนอง อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
ทิศตะวันออก
:
ติดตอกับตําบลศาลายา อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
ทิศตะวันตก
:
ติดตอกับตําบลงิ้วราย อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
และตําบลลานตากฟา อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
๒.๒ การเลือกตั้ง
เดิมองคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ไดแบงเขตเลือกตั้งนายกองคการบริหารสวนตําบลและสมาชิก
สภาองคการบริหารสวนตําบล ดังนี้
เขตเลือกตั้งที่ 1 (หมูที่ 1)
หนวยเลือกตั้งที่ 1 สถานที่เลือกตั้ง ณ บริเวณโรงอาหารโรงเรียนบานคลองมหาสวัสดิ์
หนวยเลือกตั้งที่ 2 สถานที่เลือกตั้ง ณ ปะรําบริเวณบานนางศรีนวล สิริอําไพพงศ
เขตเลือกตั้งที่ 2 (หมูที่ 2)
หนวยเลือกตั้งที่ 1 สถานที่เลือกตั้ง ณ ปะรําบริเวณบานนายทรงชัย เกิดประเสริฐ
เขตเลือกตั้งที่ 3 (หมูที่ 3)
หนวยเลือกตั้งที่ 1 สถานที่เลือกตั้ง ณ ปะรําบริเวณบานหมูบานเอื้ออาทร 1
หนวยเลือกตั้งที่ 2 สถานที่เลือกตั้ง ณ ปะรําบริเวณขางหอถังจายน้ําประจําหมูบาน
เขตเลือกตั้งที่ 4 (หมูที่ 4)
หนวยเลือกตั้งที่ 1 สถานที่เลือกตั้ง ณ อาคารอเนกประสงคโรงเรียนบานคลองโยง
หนวยเลือกตั้งที่ 2 สถานที่เลือกตั้ง ณ ปะรําบริเวณหมูบานกิตติชัย 8
หนวยเลือกตั้งที่ 3 สถานที่เลือกตั้ง ณ ปะรําบริเวณสนามกีฬาหมูบานพฤกษา 4
ประชาชนในเขต องคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ สวนใหญรวมกิจกรรมทางการเมืองเสมอมา และ
ประชาชนในเขต องคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ ยังมีสวนรวมในการบริหารงาน การชวยเหลืองาน การ
เสนอแนะในกิจกรรมขององคการบริหารสวนตําบลในการดําเนินงานตางๆ เชน การประชุมประชาคมในการจัด ทํา
แผนพัฒนาทองถิ่น ประชุมประชาคมแกไขปญหาความยากจน ฯลฯ
จํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้ง
- จํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้ง นายกองคการบริหารสวนตําบล และ สมาชิกสภา องคการบริหาร
สวนตําบล 5,981 คน
จํานวนผูมาใชสิทธิเลือกตั้ง
- จํานวนผูมาใชสิทธิเลือกตั้ง นายกองคการบริหารสวนตําบล และ สมาชิกสภาองคการบริหาร
สวนตําบล 4,354 คน จากผูมีสิทธิเลือกตั้งทั้งสิ้น 5,981 คน คิดเปนรอยละ 72.80
บัตรดี 4,023 บัตร คิดเปนรอยละ 92.40
- บัตรเสีย
193 บัตร คิดเปนรอยละ 4.43
- บัตรไมประสงคลงคะแนน 138 บัตร คิดเปนรอยละ 3.17
หมายเหตุ : ขอมูลสรุปผลการลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล ในจังหวัดนครปฐม
เลือกตั้งเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2555

๕
๓. ประชากร
๓.๑ ขอมูลเกี่ยวกับจํานวนประชากร (ขอมูล ณ เดือน มกราคม พ.ศ. 2561)
หมูที่
1
2
3
4

ชื่อหมูบาน
ศาลานกกระจอก
คลองมหาสวัสดิ์
ศาลาดิน
คลองโยง
รวม

จํานวนครัวเรือน
945
224
933
2,075
4,177

ชาย (คน)
1,131
410
708
2,183
4,432

หญิง (คน)
1,235
454
907
2,563
5,159

รวม
2,366
864
1,615
4,746
9,591

๓.๒ ชวงอายุและจํานวนประชากร
หมูที่ 1
จํานวนประชากร เยาวชน
จํานวนประชากร
จํานวนประชากร ผูสูงอายุ
รวม

ชาย (คน)
245
744
141
1,130

หญิง (คน)
258
821
155
1,235

หมายเหตุ
อายุต่ํากวา 18 ป
อายุ 18-60 ป
อายุมากกวา 60 ป
ทั้งสิ้น 2,366 คน

หมูที่ 2
จํานวนประชากร เยาวชน
จํานวน ประชากร
จํานวน ประชากรผูสูงอายุ
รวม

ชาย (คน)
79
274
57
410

หญิง (คน)
94
265
95
454

หมายเหตุ
อายุต่ํากวา 18 ป
อายุ 18-60 ป
อายุมากกวา 60 ป
ทั้งสิ้น 864 คน

หมูที่ 3
จํานวนประชากร เยาวชน
จํานวนประชากร
จํานวนประชากร ผูสูงอายุ
รวม

ชาย (คน)
149
459
99
708

หญิง (คน)
122
651
134
907

หมายเหตุ
อายุต่ํากวา 18 ป
อายุ 18-60 ป
อายุมากกวา 60 ป
ทั้งสิ้น 1,615 คน

หมูที่ 4
จํานวนประชากร เยาวชน
จํานวนประชากร
จํานวนประชากรผูสูงอายุ
รวม

ชาย (คน)
576
1,416
188
2,183

หญิง (คน)
545
1,732
282
2,563

หมายเหตุ
อายุต่ํากวา 18 ป
อายุ 18-60 ป
อายุมากกวา 60 ป
ทั้งสิ้น 4,746 คน

ตําบลมหาสวัสดิ์
จํานวนประชากร เยาวชน
จํานวนประชากร
จํานวนประชากร ผูสูงอายุ
รวม

ชาย (คน)
999
2,943
485
4,427

หญิง (คน)
963
3,525
666
5,164

หมายเหตุ
อายุต่ํากวา 18 ป
อายุ 18-60 ป
อายุมากกวา 60 ป
ทั้งสิ้น 9,591 คน

๖
๔. สภาพทางสังคม
๔.๑ การศึกษา
ขอมูลนักเรียน : ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560
ตารางแสดงจํานวนนักเรียนของโรงเรียนในความรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์
ลําดับ
ที่
1
2
3

ชื่อโรงเรียน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
อบต.มหาสวัสดิ์
โรงเรียนบานคลอง
มหาสวัสดิ์
โรงเรียนบานคลองโยง
รวม

จํานวนนักเรียน (คน)

รวม
กอน
อ.1 อ.2 ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3
เกณฑ
29

-

-

-

-

-

-

8

5

-

-

11 13

-

-

-

29

-

-

-

73

-

11 13

5

7

29

14 15
25 28

16
21

12 16 28 25 19 26 18 20 209
19 24 33 36 32 26 18 20 311

องคการบริหารสวนตําบล มหาสวัสดิ์ มีสถานศึกษาในความรับผิดชอบ จํานวน 3 แหง และมีโรงเรียน
ที่ตั้งอยูในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบ ประกอบดวย
ก. โรงเรียนระดับปฐมวัย จํานวน 3 แหง ดังนี้
(1) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ หมูที่ 1
(2) โรงเรียนอนุบาลพรละมัย (เอกชน) หมูที่ 3
(3) โรงเรียนอนุบาลธรรมรักษา (เอกชน) หมูที่ 2
ข. โรงเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนตน จํานวน 2 แหง ดังนี้
(1) โรงเรียนบานคลองมหาสวัสดิ์ หมูที่ 1
(2) โรงเรียนบานคลองโยง (ขยายโอกาสมัธยมศึกษาตอนตน) หมูที่ 4
ค. โรงเรียนระดับอาชีวศึกษา จํานวน 1 แหง ดังนี้
(1) โรงเรียนสุขภาพเชตะวัน (เอกชน) หมูที่ 1
ง. ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศยั�จํานวน 1 แหง ดังนี้
(1) ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตําบลมหาสวัสดิ์ หมูที่ 1
โรงเรียนในเขต พื้นที่องคการบริหารสวนตําบล มหาสวัสดิ์ มีจํานวน 2 แหง คือ โรงเรียนบานคลองโยง
และโรงเรียนบานคลองมหาสวัสดิ์ โดยนักเรียนที่เขารับการศึกษาในโรงเรียนสวนใหญเปนเด็กยากจน ผูปกครอง
มีรายไดไมเพียงพอในการสนับสนุนคาใชจายใหเด็กไปเรียนตางพื้นที่ และเด็กในพื้นที่ทุกคนอยูในระบบการศึกษา
รวมถึงเด็กพิการดานตางๆ และไมมีนักเรียนออกกลางคันในระดับประถมศึกษา แตมีปญหาการออกกลางคัน
ในระดับมัธยมศึกษา นอกจากนี้มีศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ จํานวน 1 แหง
มีจํานวนนักเรียน 31 คน และมีจํานวนครูผูดูแลเด็ก 2 คน
นอกจากนั้น องคการบริหารสวนตําบล มหาสวัสดิ์ยังไดจัดใหมีการเรียนรูตลอดชีวิตผานชองทางตางๆ
ประกอบดวย การจัดเวทีชาวบาน /ผูนําชุมชน การฝกอบรม /การศึกษาดูงาน ซึ่งหนวยงานของรัฐ /เอกชนจัดขึ้น
การเรียนรูจากกลุมอาชีพ /กลุมเครือขายอาชีพ หอกระจายขาวประจําหมูบาน รายการวิทยุ /โทรทัศน เอกสาร /
สิ่งพิมพตางๆ ที่ทางหนวยงานของรัฐ /เอกชนสงใหหมูบาน รวมทั้งพื้นที่ใกลเคียงของ องคการบริหารสวนตําบล
มหาสวัสดิ์ยังเปนที่ตั้งของมหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่ง องคการบริหารสวนตําบล มหาสวัสดิ์ไดมีโครงการรวมกับ
มหาวิทยาลัยมหิดล เชน การพัฒนาพัฒนาการของเด็กปฐมวัย

๗
ปญหาการขาดแคลนบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนระดับประถมศึกษาในพื้นที่ เปนโรงเรียนขนาดเล็ก
มีปญหาการขาดแคลนครู โดยมีครู 5 คน แตสอนถึง 8 ระดับชั้น ทําใหขาดแคลนครูที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน
ทําใหการเรียนการสอนไมมีคุณภาพ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาต่ํา และการสนับสนุนงบประมาณแก
โรงเรียนก็ไมอยูในขอบเขตอํานาจหนาที่ของ อปท. สงผลใหโรงเรียนไมไดรับการสนับสนุนทางดานงบประมาณ
และทรัพยากรตางๆ อยางเพียงพอ
การจัดการศึกษาของโรงเรียนในเขตพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ มุงเนนการใหนักเรียนทุก
คนไดมีโอกาสและเขาถึงการศึกษาขั้นพื้นฐานตามนโยบายรัฐบาล
ซึ่งสอดคลองกับนโยบายการจัดการศึกษา
ทองถิ่น ใหบุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการเขารับบริการการศึกษาขั้นพื้นฐานไมนอยกวา 12 ป ใหไดอยาง
ทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไมเก็บคาใชจาย เด็กในเกณฑการศึกษาภาคบังคับทุกคนตองไดรับการศึกษาและมีโอกาส
ไดศึกษาตอในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสนับสนุนใหผูพิการและผูดอยโอกาสไดรับบริการการศึกษาขั้น
พื้นฐานตามศักยภาพที่จะเรียนได
หากพิจารณา ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของสํานักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) (สทศ.) โรงเรียนในเขตพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในเขตพื้นที่มีคะแนนโอเน็ตระดับชั้นประถมศึกษาอยูในระดับต่ําเมื่อเทียบกับ
คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ โดยเฉพาะวิชาคณิตศาสตรและภาษาอังกฤษ
ตารางแสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับประถมศึกษา โรงเรียนในเขตพื้น
องคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์
ระดับคะแนน
(O-NET)

ภาษาไทย

คณิตศาสตร

วิทยาศาสตร

บานคลองโยง
บานคลองมหาสวัสดิ์
นครปฐม
ประเทศ

43.55
41.27
47.80
44.88

25.91
31.36
43.42
38.06

38.57
34.91
46.08
42.13

สังคมศึกษา
ศาสนา และ
วัฒนธรรม
46.45
41.82
55.44
50.67

ภาษา
อังกฤษ
23.41
25.68
42.08
36.02

สุขศึกษา
และ
พลศึกษา
52.36
47.64
56.27
52.20

ศิลปะ
44.55
38.18
49.44
45.61

ที่มา : สถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (องคการมหาชน) (สทศ.)

การงาน
อาชีพและ
เทคโนโลยี
60.73
50.91
60.45
56.32

๔.๒ สาธารณสุข
ดานสาธารณสุข มีโรงพยาบาลตั้งอยูในเขตพื้นที่ องคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ จํานวน 1 แหง
ไดแก โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลมหาสวัสดิ์ ซึ่งมี ผูเขารับ บริการเฉลี่ยประมาณ 30 คน/วัน โดยใหบริการ
สาธารณสุขเชิงรุก ทั้งในดานการสงเสริมสุขภาพ การควบคุมและปองกันโรค การรักษาพยาบาล การฟนฟูสภาพ
และการคุมครองผูบริโภคดานสาธารณสุข อยางมีประสิทธิภาพ รวมถึงการสนับสนุนใหประชาชน และทุกภาคสวน
มีสวนรวมในการจัดระบบบริการสุขภาพ โดยมีจํานวนบุคลากร สรุปตามตาราง
ตารางแสดงบุคลากรของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลมหาสวัสดิ์ (ขอมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2559)
จํานวน (คน)
สัดสวน : ประชากร
สาขาวิชาชีพ
ประจํา หมุนเวียน ที่ปรึกษา
สอ.
เกณฑ
แพทย
1
1
1 : 8,227
1 : 10,000
ทันตแพทย/ทันตาภิบาล
1
1
1 : 8,227
1 : 20,000/1 : 10,000
เภสัชกร
1
1
1 : 8,227
1 : 12,000
พยาบาลวิชาชีพ
1
1
1 : 8,227
1 : 2,500
เจาหนาที่สาธารณสุข/พยาบาลเทคนิค
3
1 : 2,742
1 : 1,250

๘

- แพทยประจําตําบล คือ นางสาววิชยา อุบลจินดา
- ประธาน อสม. ระดับตําบล คือ นางธนภัทร นุชลออ
อาสาสมัครสาธารณสุขตําบลมหาสวัสดิ์ (อสม.) จํานวน ๘4 คน ไดแก
หมูที่ ๑ จํานวน ๒๑ คน
หมูที่ ๒ จํานวน ๑๘ คน
หมูที่ ๓ จํานวน ๒๒ คน
หมูที่ ๔ จํานวน ๒3 คน
- กองทุนระบบหลักประกันสุขภาพตําบลมหาสวัสดิ์ จํานวน ๑ แหง
โครงการที่ไดรับงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับทองถิ่นตําบลมหาสวัสดิ์ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕60

ตารางแสดงการดําเนินงาน :
โครงการกองทุน สปสช. ขององคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
โครงการ
1. มหกรรมสุขภาพ สุขภาพดี วิถีพอเพียง ตําบลมหาสวัสดิ์
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
2. โครงการสงเสริมพัฒนาการเด็กเล็กศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการ
บริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์
3. อบรมเชิงปฏิบัติการเพือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
4. สงเสริมสุขภาพแมและเด็กตําบลมหาสวัสดิ์
5. โครงการอบรมผูปกครองเพื่อสงเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย
ตําบลมหาสวัสดิ์
6. โครงการรณรงคตรวจคัดกรองโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง
ตําบลมหาสวัสดิ์
7. โครงการเฝาระวังและปองกันภาวะแทรกซอนในผูปวยเบาหวาน
ความดันโลหิตสูง
8. โครงการบานนาอยู ชุมชนใสใจ ปลอดภัยโรคไขเลือดออก ตําบล
มหาสวัสดิ์
9. โครงการเกษตรกรตําบลมหาสวัสดิ์ รูเทาทันการใชสารเคมีกําจัด
ศัตรูพืช
10. โครงการสรางเสริมสุขภาพผูสูงวัย ใหมีสุขอนามัยที่พึงประสงค
รวมเปนเงินทั้งสิ้น

งบประมาณ
(บาท)

การอนุมัติ

การดําเนินงาน

63,750.00

อนุมัติ

ดําเนินการแลว

5,000.00

อนุมัติ

ดําเนินการแลว

26,750.00

อนุมัติ

ดําเนินการแลว

12,600.00

อนุมัติ

ดําเนินการแลว

14,250.00

อนุมัติ

ดําเนินการแลว

22,000.00

อนุมัติ

ดําเนินการแลว

37,250.00

อนุมัติ

ดําเนินการแลว

45,500.00

อนุมัติ

ดําเนินการแลว

11,950.00

อนุมัติ

ดําเนินการแลว

115,000.00
354,050.00

อนุมัติ

ดําเนินการแลว

๙
ตารางแสดงจํานวนและรอยละของผูปวยนอก :
จําแนกตามสาเหตุการปวย ๒๑ กลุมโรค ๑๐ อันดับแรก ตําบลมหาสวัสดิ์ ป พ.ศ. ๒๕๕7 - ๒๕๕9
ลําดับ
ที่

ประเภทกลุมโรค

ป พ.ศ.2557
จํานวน

รอยละ

ป พ.ศ.2558
จํานวน

ป พ.ศ.2559

รอยละ

จํานวน

รอยละ

1

โรคระบบไหลเวียนเลือด

1,183

23.33

1,496

25.30

1,460

24.39

2

โรคระบบหายใจ

1,177

23.23

1,084

18.33

1,173

19.60

3

อาการ, อาการแสดงและสิ่งผิดปกติที่พบได
จากการตรวจทางคลินิกและทาง
หองปฏิบัติการที่ไมสามารถจําแนกโรคใน
กลุมอื่นได

452

8.92

419

7.09

393

6.57

4

โรคระบบยอย รวมโรคในชองปาก

555

10.95

604

10.21

524

8.75

5

โรคระบบกลามเนื้อ รวมโครงรางและเนื้อยึด
เสริม

293

5.78

328

5.55

349

5.83

๖

โรคผิวหนังและเนื้อเยื่อใตผิวหนัง

287

5.66

260

4.40

226

3.78

๗

สาเหตุจากภายนอกอื่น ๆ ที่ทําใหปวย
หรือตาย

131

2.58

135

2.28

136

2.27

๘

โรคเกี่ยวกับตอไรทอโภชนาการและเมตะบอลิสั

131

8.70

1,039

17.57

1,252

20.92

๙

โรคตารวมสวนประกอบของตา

191

3.77

177

2.99

158

2.64

๑๐

โรคติดเชื้อและปรสิต

115

2.27

-

-

-

-

๑๑

โรคระบบประสาท

-

-

122

2.06

-

-

12

ภาวะปรวนแปรทางจิตและพฤติกรรม

-

-

-

-

81

1.35

รวมผูปวยตลอดป

5,070

-

5,913

-

5,986

-

ที่มา : รายงานผูปวยนอกตามกลุมสาเหตุ ๒๑ กลุมโรค (รง.๕๐๔)

- รางวัลตางๆ ที่ไดรับ
1. รางวัลศูนยสุขภาพชุมชนดีเดนระดับอําเภอพุทธมณฑล ป ๒๕๕๑
๒. รางวัลดําเนินงานสุขภาพจิตดีเดนระดับอําเภอพุทธมณฑล ป ๒๕๕๓
๓. รางวัลชมเชยการดําเนินงานสุขภาพจิตระดับจังหวัดนครปฐม ป ๒๕๕๓
๔. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่สองการประกวดสถานีอนามัยดีเดนจังหวัดนครปฐม ป ๒๕๕๓
๕. รางวัลหมูบานตนแบบในการปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออก ป ๒๕๕๓
๖. รางวัล อสม.ดีเดน ระดับเขต สาขาสุขภาพจิตในชุมชน ป ๒๕๕๔ (นางสังวาลย ดวงสรอยทอง
ประธาน อสม. ตําบลมหาสวัสดิ์)
๗. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่สอง การประกวด รพ.สต.ยอดเยี่ยม จังหวัดนครปฐม ป ๒๕๕๔
๘. รางวัล อสม. ดีเดนระดับจังหวัด สาขาการจัดการสุขภาพชุมชน ป ๒๕๕๕ (นางอาภรณ ชอยประเสริฐ)
๙. รางวัล อสม. ดีเดนระดับจังหวัด สาขาการคุมครองผูบริโภคดานสุขภาพ ป ๒๕๕๖
(นายสุรเดช สงเจริญทรัพย)
๑๐. รางวัล รพ.สต. ตนแบบในการดําเนินงาน ยุทธศาสตรสุขภาพดีวิถีคนนครปฐม ป ๒๕๕๖

๑๐
๑๑. รางวัล อสม. ดีเดนระดับจังหวัด สาขาการคุมครองผูบริโภคดานสุขภาพ ป ๒๕๕๗
(นางสาววาสนา ฉลาดลน)
๑๒. รางวัล อสม. ดีเดนระดับจังหวัด สาขาการจัดการสุขภาพชุมชน ป ๒๕๕๗ (นางสาวสุธิษา เที่ยงนาดอน)
๑3. รางวัลชนะเลิศ การประกวด รพ.สต.ดีเดน จังหวัดนครปฐม ป ๒๕๕๗
๑4. รางวัลชนะเลิศ นวัตกรรมสุขภาพปฐมภูมิ จังหวัดนครปฐม ป ๒๕๕8
๔.๓ อาชญากรรม
องคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ ไมมีเหตุอาชญากรรมเกิดขึ้น แตมีเหตุการณลักขโมย
ทรัพยสินประชาชน ซึ่ง องคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ ก็ไดดําเนินการปองกันแกไขปญหา ตามอํานาจหนาที่
และงบประมาณที่มีอยูอยางจํากัด คือการติดตั้งกลองวงจรปดในจุดที่เปนที่สาธารณะ และติดตั้งกระจกโคงนูน
ทางรวมทางแยก รวมทั้งไดตั้งจุดตรวจ จุดสกัด จุดบริการ ในชวงเทศกาลที่มีวันหยุดหลายวันเพื่ออํานวยความ
สะดวกใหกับประชาชน และผูที่สัญจรไปมา
๔.๔ ยาเสพติด
ปญหายาเสพติดใน เขตพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ พบวาในเขตองคการบริหาร
สวนตําบลมหาสวัสดิ์มีผูที่ติดยาเสพติดนอย และผูคาไมมี เมื่อเปรียบเทียบในระดับตําบลของอําเภอพุทธมณฑล
เปนอันดับสุดทาย เหตุผลก็เนื่องจาก ไดรับความรวมมือกับทางผูนํา ประชาชน หนวยงานของ องคการบริหารสวน
ตําบลที่ชวยสอดสองดูแลอยูเปนประจํา การแกไขปญหาของ องคการบริหารสวนตําบล สามารถทําไดเฉพาะตาม
อํานาจหนาที่เทานั้น เชน การ รณรงค การประชาสัมพันธ การแจงเบาะแส การฝกอบรมใหความรู ถา
นอกเหนือจากอํานาจหนาที่ ก็เปนเรื่องของอําเภอหรือตํารวจแลวแตกรณี ทั้งนี้ องคการบริหารสวนตําบล ก็ไดให
ความรวมมือมาโดยตลอด ที่ผานมาองคกรปกครองสวนทองถิ่นไดรับการจัดสรรงบประมาณเพื่อดําเนินโครงการ
ปองกันและแกไขปญหายาเสพติด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 มีผูเขารวมโครงการ จํานวน 19 คน
กิจกรรมสําหรับสงเสริมการบําบัดฟนฟูผูติด/ผูเสพยาเสพติด และกิจกรรมสําหรับฝกอาชีพใหแกผูที่ผานการบําบัด
ฟนฟูเรงรัดการดําเนินการ
๔.๕ การสังคมสังเคราะห
ตารางแสดงการใหการสงเคราะหเพื่อยังชีพ ใหแก ผูสูงอายุ คนพิการ และผูปวยเอดส ในเขตพื้นที่
องคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61
ประเภท

เงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ
เงินเบี้ยความพิการใหคนพิการ
เงินเบี้ยยังชีพผูปวยเอดส

รวม

หมายเหตุ : ขอมูล ณ เดือน กุมภาพันธ 2561

จํานวนผูไดรับการชวยเหลือ (ราย)
1,012
142
6
1,160

๑๑
ขอมูลผูสูงอายุ คนพิการ และผูปวยเอดส (ขอมูล ณ เดือน กุมภาพันธ 2561)
จํานวนผูสูงอายุที่ขึ้นบัญชีรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ
จํานวนผูสูงอายุที่ขึ้นทะเบียนใหม ป 2562
รวมผูสูงอายุ (ทั้งตําบล)

จํานวน 1,012 คน
จํานวน 115 คน
จํานวน 1,127 คน

จํานวนคนพิการ หรือทุพพลภาพที่ขึ้นบัญชีรับเงินเบี้ยคนพิการ จํานวน 142
จํานวนคนพิการ หรือทุพพลภาพที่ขึ้นทะเบียนใหม ป 2562
จํานวน
รวมจํานวนคนพิการ (ทั้งตําบล)
จํานวน 143

คน
1 คน
คน

จํานวนผูปวยเอดสที่ขึ้นบัญชีรับเบี้ยผูปวยเอดส จํานวน
จํานวนผูปวยเอดสที่ที่ขึ้นทะเบียนใหม ป 2562
รวมผูปวยเอดส (ทั้งตําบล)

6 คน
1 คน
7 คน

จํานวน
จํานวน

ตารางแสดงจํานวนผูรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ คนพิการ ผูปวยเอดส ตามนโยบายเรงดวน
ของรัฐบาล ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61
ผูสูงอายุ
ผูพิการ
ผูปวยเอดส

หมูที่

รวม

1
250
28
๒
267

2
153
๑9
2
168

3
219
29
239

4
390
49
๒
401

รวม (คน)
1,012
142
6
1,160

หมายเหตุ : ขอมูล ณ เดือน กุมภาพันธ 2561

๕. ระบบบริการพื้นฐาน
ในเขต
พื้นที่องคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์มีระบบบริการพื้นฐาน ดังนี้
๕.1 เสนทางคมนาคม
ในเขตพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ มีเสนทางคมนาคมในพื้นที่เปนถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต ถนนหินคลุก และถนนลูกรัง ซึ่งผูบริหารมีนโยบายที่จะดําเนินการ
กอสรางถนนในเขตพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ ใหครบถวน 100 % ปญหาคือ องคการบริหารสวน
ตําบลไมสามารถดําเนินการไดเนื่องจากพื้นที่ยังไมเปนที่สาธารณะจะดําเนินการไดก็ตอเมื่อตองเปนที่สาธารณะ
ปจจุบันเสนทางคมนาคมที่ใชติดตอในเขตพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ มีดังนี้
 ทางหลวงแผนดิน
- หมายเลข นฐ 4006 สายศาลายา - นครชัยศรี
- หมายเลข นฐ 5035 สายเทพนิมิต - ลานตากฟา
 สะพาน
- สะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก จํานวน 15 แหง
- สะพานไม จํานวน 1 แหง
- สะพานแขวน จํานวน 1 แหง

๑๒
 ถนน
ขอมูลถนนในเขตพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ (ขอมูล ณ เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560)
ลําดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

ชื่อถนน
ถนนสายเลียบทางรถไฟ
ถนนสายทางเขา รร.มหาสวัสดิ์
สายเลียบคลองมหาสวัสดิ์
ถนนสายเขาวัดมหาสวัสดิ์
ถนนสายเลียบคลองควาย
ถนนซอยบานนายวิม
ถนนซอยบานกํานัน
ถนนซอยบานนายบุน
ถนนสายหนา รร.มหาสวัสดิ์
ถนนสายลานตากฟา - มหาสวัสดิ์
ถนนสายซอยยายแกว
ถนนสายทางเขาวัดสุวรรณฯ
ถนนสายราษฎรพัฒนา
ถนนสายซอยบานนายจิว
ถนนสายประชารวมใจ
ถนนสายซอยหอถังประปา
ถนนสายซอยบานนายมา
ถนนสายซอยบานครูแมว
ถนนสายสุขสมัย
ถนนสายเลียบคลองปฏิรูป 2

หมูที่
1,2,3
1
1,2,3
1
1
1
1
1
1
1,2,3
2
3
3
3
2,3
3
3
3
3,4
3,4

รายละเอียดถนน
กวาง/ยาว (ระยะเปนเมตร)
5.00 / 3,610
4.50 / 233
6.00 / 4,500
5.00 / 129
3.50 / 785
5.00 / 480
5.00 / 151
5.00 / 150
4.00 / 1,270
6.00 / 2,400
6.00 / 237
6.00 / 182
6.00 / 180
5.00 / 880
6.00 / 2,300
3.50 / 240
4.00 / 800
5.00 / 215
6.00 / 1,860
5.00 / 2,280

คาพิกัด
คาพิกัด จุดเริ่มตน
พิกัด UTM (E)
พิกัด UTM (N)
47P 638438
1526668
47P 635014
152656
47P 638451
1526793
47P 638250
1527051
47P 634743
1527058
47P 635462
1526606
47P 634244
1526623
47P 633911
1526587
47P 635127
1526930
47P 636020
1527165
47P 636038
1526603
47P 638008
1526522
47P 637641
1526478
47P 637219
1527198
47P 636025
1527165
47P 638130
1526488
47P 638250
1527051
47P 637233
1526522
47P 636038
1526963
47P 637372
1526870

คาพิกัด จุดสิ้นสุด
พิกัด UTM (E)
พิกัด UTM ( N )
47P 634862
1526984
47P 635065
1526872
47P 633771
1527138
47P 633835
1527651
47P 634976
1527690
47P 635456
1526137
47P 634223
1526480
47P 633901
1526454
47P 633680
1526959
47P 633835
1527651
47P 636033
1526328
47P 638096
1526687
47P 637589
1526318
47P 637283
1528060
47P 638250
1527051
47P 638047
1526285
47P 638427
1527988
47P 637188
1526328
47P 636011
1528836
47P 638427
1527988

หมายเหตุ
คสล.
คสล.
คสล./ลาดยางรวม 4,500 ม.
คสล.
คสล.(400ม.) / ลาดยาง(350 ม.)
ลาดยาง
หินคลุก
ลาดยาง
หินคลุก
ลาดยาง
คสล.
ลาดยาง
ลาดยาง
ลาดยาง
ลาดยาง
ลาดยาง
ลาดยาง
หินคลุก
ลาดยาง
คสล./ลาดยาง / หินคลุก

๑๓

ลําดับที่
21
22
23
24
25
26
27
28
29

ชื่อถนน
ถนนซอยยิ่งเจริญ
ถนนสายเลียบคลองกํานันขาว
สายโรงเรียนบานคลองโยง
สายเขารพ.สต.
สายขาง รพ.สต.
ถนนซอยขางโรงกลึง
ถนนเลียบคลองโยง
ถนนซอยบานปาวาด
ถนนเชื่อมคลองโยงกับเทพนิมิตร

หมูที่
1
4
4
4
4
4
4
1
4

รายละเอียดถนน
กวาง/ยาว (ระยะเปนเมตร)
5.00 / 180
3.00 / 550
4.00 / 350
5.00 / 350
3.00 / 235
4.00 / 265
4.00 / 880
4.00 / 150
5.00 / 260

คาพิกัด
คาพิกัด จุดเริ่มตน
พิกัด UTM (E)
พิกัด UTM (N)
47P 0634021
152665
47P 0636220
1528843
47P 0638484
1528984
47P 0636013
1528852
47P 0636006
1529071
47P 0635032
1528846
47P 0634881
1529103
47P 0634542
1526674

คาพิกัด จุดสิ้นสุด
พิกัด UTM (E)
พิกัด UTM ( N )
47P 0634131
1526451
47P 636223
1528389
47P 0638546
1529323
47P 0636056
1529146
47P 0635794
1529087
47P 0635078
1529099
47P 0635794
1529087
47P 0634489
1526798

หมายเหตุ
ลูกรัง / หินคลุก
ลูกรัง / หินคลุก
ค.ส.ล.
ค.ส.ล.
ค.ส.ล.
ลูกรัง
ลาดยาง
หินคลุก
ลาดยาง

๑๔
๕.๒ การไฟฟา
ปจจุบัน ในเขตพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ มีไฟฟาใชทุกครัวเรือน ปญหา และ
อุปสรรคที่พบ คือ ไฟฟาสองสวางทางหรือที่สาธารณะยังไมสามารถดําเนินการครอบคลุมพื้นที่ไดทั้งหมด
เนื่องจากพื้นที่ที่มีความตองการใหติดตั้งไฟฟาสองสวางนั้นยังไมเปนที่สาธารณะ
องคการบริหารสวนตําบล
จึงไมสามารถดําเนินการไดเชนเดียวกับถนน การแกปญหาคือ ประสานความรวมมือกันในหลายๆ ฝาย เพื่อที่จะ
ทําความเขาใจกับประชาชนในพื้นที่ และวิธีการที่จะดําเนินการแกไขอยางไร ทั้งนี้ องคการบริหารสวนตําบล
ก็ไดตั้งงบประมาณในสวนนี้ไวแลว และไดแจงประชาสัมพันธใหประชาชนไดรับทราบถึงเหตุผลเพื่อที่จะไดชวยกัน
แกไขปญหาใหกับชุมชน ปจจุบันในเขตองคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์มีไฟฟาใช ดังนี้
(๑) จํานวนครัวเรือนที่ใชไฟฟา 4,067 หลังคาเรือน
(๒
) ไฟฟาสาธารณะ จํานวน ๕ จุด ครอบคลุมถนนทุกสายในเขตองคการบริหารสวนตําบล
๕.๓ การประปา
องคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ มีประปาหมูบาน (แบบบาดาล) จํานวน ๖ แหง
โดยทุกหมูบานมีประปาหมูบานอยางนอย 1 แหง ยกเวนหมูที่ ๒ ซึ่ง ยกเลิกการใชประปาหมูบาน (แบบบาดาล)
และมีครัวเรือนสวนนอยที่หันไปใชประปาสวนภูมิภาคแทน เชน หมูที่ ๑, หมูที่ ๒ และหมูที่ ๔ ปจจุบันประชาชน
มีประปาใช ดังนี้
(๑) จํานวนครัวเรือนที่ใชน้ําประปาหมูบาน (แบบบาดาล) 2,880 หลังคาเรือน
(๒) จํานวนครัวเรือนที่ใชน้ําประปาสวนภูมิภาค
1,187 หลังคาเรือน
นอกจากนั้น ยังมีการดําเนินโครงการดานการกักเก็บและผันน้ําประปาสะอาดในชุมชน โดยสราง
หอถังน้ําเพื่อกักเก็บน้ําประปาสําหรับแจกจายไปยังครัวเรือน ครอบคลุมพื้นที่ตําบลมหาสวัสดิ์ ทําใหสามารถแกไข
ปญหาการขาดแคลนน้ําเพื่อการอุปโภคและบริโภค
ขอมูลหอถังประปาในเขตพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์
ตําบลมหาสวัสดิ์ อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
ลําดับที่

ชื่อหอถัง/สถานที่

หมู

1
2
3
4

หอถังประปา บริเวณโรงเรียนบานคลองมหาสวัสดิ์
หอถังประปา บริเวณบานนายเสนาะ สวัสดิ์จีน
หอถังประปา บริเวณปากคลองปฏิรูป 2
หอถังประปา บริเวณโรงเรียนบานคลองโยง
หอถังประปา บริเวณโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ตําบลมหาสวัสดิ์

1
1
3
4

5

4

รายละเอียดหอถังประปา
ขนาดเครื่องสูบน้ํา ขนาดความจุ
(HP)
(ลบ.ม.)
7.5
30
5
17
7.5
30
5
17
7

30

ปที่กอสราง
(พ.ศ.)
2528
2528
2537
2528
2535

๕.๔ โทรศัพท
มีตูโทรศัพทสาธารณะทุกหมูบาน แตอยูในสภาพทรุดโทรมไมสามารถใชงานได เนื่องจากปจจุบัน
นี้ประชาชนสวนใหญใชโทรศัพทมือถือ และโทรศัพทบานในการติดตอสื่อสาร
๕.๕ ไปรษณียหรือการสื่อสารหรือการขนสง และวัสดุ ครุภัณฑ
ในเขตพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ ไมมีที่ทําการไปรษณีย ตองไปใชบริการที่ทําการ
ไปรษณียพุทธมณฑล ซึ่งเปด ใหบริการ เวลา ๐๘.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น. ในวันจันทร - เสาร (วันเสารครึ่งวัน)
หยุด วันอาทิตย

๑๕
๖. ระบบเศรษฐกิจ
๖.๑ การเกษตร
ในเขตพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ มีเนื้อที่ประมาณ ๑๒.97 ตารางกิโลเมตร
หรือคิดเปน 8,106 ไร โดยมีพื้นที่อยูอาศัยอื่นๆ ประมาณ 4,270 ไร และพื้นที่สวนใหญใชทําเกษตรประมาณ
3,836 ไร ดังนี้
ประเภทการเกษตร
ประกอบอาชีพเกษตร
พื้นทีด่ ิน
ทํานาขาว
ทํานาบัว
ไมผล ไมยืนตน
ไมประดับ (กลวยไม)
พืชผัก

หมูที่ 1
หมูที่ 2
หมูที่ 3
หมูที่ 4
ครัวเรือน ไร/งาน ครัวเรือน ไร/งาน ครัวเรือน ไร/งาน ครัวเรือน ไร/งาน
61
46
18
10

1,688
728
117/2
50

62
52
4
18
4
-

1,562
674/2
27
100
62
-

60
36
10
28
10

2,125
655/2
124
94
28

78
61
2
5
4
-

2,731
1,025
26
33
91/2
-

ที่มา : สํานักงานเกษตรอําเภอพุทธมณฑล เดือน พฤศจิกายน 2559
๖.๒ การประมง
ประเภท
เลี้ยงปลา

หมูที่ 1
หมูที่ 2
ครัวเรือน ไร-งาน ครัวเรือน ไร-งาน
6
15
4
20

หมูที่ 3
ครัวเรือน ไร-งาน
3
8

หมูที่ 4
ครัวเรือน ไร-งาน
4
4

ที่มา : สํานักงานเกษตรอําเภอพุทธมณฑล เดือน พฤศจิกายน 2559
๖.๓ การปศุสัตว
พื้นที่เขตองคเปนการประกอบการในลักษณะเลี้ยงในครัวเรือนเปนอาชีพหลักและอาชีพเสริม
เชน การเลี้ยงไก เปด จํานวนสัตวในพื้นที่โดยประมาณ ดังนี้
ประเภท
ไกไข
เปดไข
เปดเทศ
ไกชน
ไกพื้นเมือง

หมูที่ 1
(ตัว)
20
20
10
20

หมูที่ 2
(ตัว)
50
100

หมูที่ 3
(ตัว)
10
100

ที่มา : สํานักงานเกษตรอําเภอพุทธมณฑล เดือน พฤศจิกายน 2559

หมูที่ 4
(ตัว)
2,000
500
10
50

๑๖
๖.๔ การบริการ
รานเสริมสวย
15
แหง
รานอาหาร
5
แหง
คลินิกรักษาสัตวเลี้ยง
1
แหง
คลินิกรักษาโรคทั่วไป
1
แหง
รานขายยาและอาหารสัตวเลี้ยง 1 แหง
รานขายยาทั่วไป 1 แหง
ทารถโดยสารประจําทาง 2
แหง
รานเกม / อินเตอรเน็ต
1
แหง
ตูเอทีเอ็ม 8 แหง
๖.๕ การทองเที่ยว
“แหลงทองเที่ยวเชิงเกษตรลองเรือชมสวนเลียบคลองมหาสวัสดิ์ ”
การทองเที่ยวเชิงเกษตร "ลองเรือชมสวนเลียบคลองมหาสวัสดิ์" เกิดจากแนวคิด ที่จะนําวิถีชีวิต
ของเกษตรกรที่ทําอยูเปนกิจวัตร มาผสานกับ "ทุนธรรมชาติ" ที่มีอยู คือทรัพยากรดานการเกษตร การทําสวน
ทําไร ไถนา ที่พอแมปูยาตายาย ทําสืบเนื่องมาจนถึงรุนลูกหลาน มาผสมผสานกับสิ่งที่มีอยูในพื้นที่ คือ คลองขุด
มหาสวัสดิ์ คลองประวัติศาสตร ที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลที่ 4) โปรดเกลาฯ ใหขุดเพื่อเปน
เสนทางเสด็จฯ ไปนมัสการองคพระปฐมเจดีย ใชเวลา 5 ป จึงขุดเสร็จ ตั้งแตป พ.ศ. 2398 - 2403 คลองขุด
มหาสวัสดิ์ที่มีความยาวจากกรุงเทพ ถึงแมน้ําทาจีน 27 กิโลเมตร และมีเรื่องเลาเกี่ยวกับคลองมากมาย เชน
การโปรดเกลาฯ ใหสรางศาลาริมคลอง ๗ ศาลา ยกตัวอยางเชน ศาลากลาง (ตําบลศาลากลาง จังหวัดนนทบุรี)
ศาลาธรรมสพม (เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร) ศาลายา และ ศาลาดิน ซึ่งอยูในเขตอําเภอพุทธมณฑล อีกทั้ง
มีผูใชนามสกุล ขึ้นตนและลงทายดวยคําวา "สวัสดิ์" ประมาณ 68 นามสกุล เชน สวัสดิ์แดง สวัสดิ์จุน สวัสดิ์สรเดช
สวัสดิ์นํา สวัสดิ์ดีมี ดีสวัสดิ์ ฯลฯ
แหลงทองเที่ยวเชิงเกษตรลองเรือชมสวนเลียบคลองมหาสวัสดิ์ นอกจากนักทองเที่ยวจะไดรับ
ความเพลิดเพลินจากทัศนียภาพที่สวยงามริมฝงคลองแลว ยังไดรับความรูเกี่ยวกับการเกษตร และวิธีการดํารงชีวิต
วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีที่นาสนใจ ประชาชนริมฝงคลองมีวิถีชีวิตแบบดั้งเดิม และทําการเกษตรกรรม
ไดแก ไมผล พืชผัก ไมดอกไมประดับ รวมทั้งทัศนียภาพเปนธรรมชาติ สวยงาม เหมาะแกการทองเที่ยว
และ
นักทองเที่ยวสามารถมาเรียนรู และฝกปฏิบัติการแปรรูปอาหาร จากผลผลิตทางการเกษตรไดดวยตนเอง
การทองเที่ยวเชิงเกษตรลองเรือชมสวนเลียบคลองมหาสวัสดิ์ เปดตัวเมื่อเดือนตุลาคม
พ.ศ. ๒๕๔๓ โดยมีจุดทองเที่ยวเชิงเกษตร 5 จุด
จุดที่ ๑ การทําสวนผลไม ไรนาสวนผสม ชิมผลไมตามฤดูกาล นั่งรถอีแตนชมสวน และทองนา
จุดที่ 2 ชมสวนฟกขาว ชิมน้ําดื่มฟกขาว น้ําดื่มอัญชันเพื่อสุขภาพ การทําซอสเย็นตาโฟฟกขาว
จุดที่
3 การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ทดลองทําขาวตังดวยตัวเอง
จุดที่
4 การทํานาบัว กิจกรรมพายเรือชมบัว หรือเก็บบัว
จุดที่
5 การทําสวนกลวยไม ใหความรูการทําสวนกลวยไม
การเดินทาง
- เดินทางโดยรถยนตสวนตัว ไปตามเสนทางถนนบรมราชชนนี ถึงสี่แยกพุทธมณฑล เลี้ยวขวาเขา
เสนทางศาลายา ผานมหาวิทยาลัยมหิดล สุดเขตมหาวิทยาลัย เลี้ยวซายไปอีก ประมาณ 5 กิโลเมตร สังเกตดานขวา
มีปายบอกทางเขา วัดสุวรรณาราม ขับเลี้ยวเขาไป เมื่อผานทางรถไฟ เลี้ยวขวาอีกครั้งขับตรงไปที่วัด จอดรถในวัด
- เดินทางโดยรถไฟฟรี จากสถานีธนบุรี ลงสถานี วัดสุวรรณาราม ใชเวลาประมาณ 35 นาที

๑๗
- เดินทางโดยรถประจําทาง สาย ปอ. 515 จากอนุสาวรีย ชัยสมรภูมิ - สถาบันเทคโนโลยี
ราชมงคลศาลายา ลงที่สี่แยก ถนนพุทธมณฑล สาย 5 (หางแม็คโคร สาขาศาลายา) แลวตอรถจักรยานยนต
รับจางไป วัดสุวรรณาราม
- เดินทางโดยรถประจําทาง สาย 84ก จากคลองสาน - บานเอื้ออาทร (ศาลายา 1-2) ลงที่
บานเอื้ออาทร (ศาลายา 1-2) แลวตอรถจักรยานยนตรับจางไป วัดสุวรรณาราม
- เดินทางโดยรถประจําทาง สาย ปอ.547 จากสวนลุมพินี (ฝงราชดําริปาย 2) - บานเอื้ออาทร
(ศาลายา 1-2) ลงที่บานเอื้ออาทร (ศาลายา 1-2) แลวตอรถจักรยานยนตรับจางไป วัดสุวรรณาราม
- เดินทางโดยรถประจําทาง สาย 124 จาก สนามหลวง (ม.ธรรมศาสตร) - บานเอื้ออาทร
(ศาลายา 1-2) แลวตอรถจักรยานยนตรับจางไป วัดสุวรรณาราม
๖.๖ อุตสาหกรรม
- จํานวนกิจการอุตสาหกรรมขนาดเล็ก จํานวน 24 แหง
(มีคนงานต่ํากวา ๑๐ คน หรือมีทรัพยสินถาวรที่เกิน ๑ ลานบาท)
๖.๗ การพาณิชยและกลุมอาชีพ
การพาณิชย
บริษัท
12 แหง
หางหุนสวนจํากัด
3 แหง
รานคา
38 แหง
มินิมารท
6
แหง
สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง
1
แหง
สถานีบริการกาซปริโตเลียมเหลว (LPG) 1 แหง
ตลาดสด
2 แหง
กลุมอาชีพ
มีกลุมอาชีพ จํานวน 11 กลุม
๑.
วิสาหกิจชุมชนกลุมแมบานเกษตรกรมหาสวัสดิ์
๒.
วิสาหกิจชุมชนกลุมขนมอบตําบลมหาสวัสดิ์
3. วิสาหกิจชุมชนกลุมแมบานเกษตรกรคลองปฏิรูป1
4. วิสาหกิจชุมชนการแปรรูปกลวยฉาบ
5. วิสาหกิจชุมชนกลุมสตรีสหกรณการเกษตรปฏิรูปที่ดินพุทธมณฑล
6. วิสาหกิจชุมชนกลุมผลิตเมล็ดพันธุขาวพันธุดีในผืนดินพระราชทาน
7. วิสาหกิจชุมชนกลุมผลิตปุยอินทรียชีวภาพ หมูที่ 3 ตําบลมหาสวัสดิ์
8. วิสาหกิจชุมชนขาวเกรียบวาวโบราณ
9. วิสาหกิจชุมชนขนมไทยหอใบตอง
10.วิสาหกิจชุมชนกระเปาสานอินเตอร
11.วิสาหกิจชุมชนกลุมผูใชน้ําเพื่อการเกษตร
๖.๘ แรงงาน
จากการสํารวจขอมูลพื้นฐาน ประจําป 2559 ในเขตพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์
ขอมูลภาพรวมระดับตําบล พบวา ประชากรที่มีอายุ ๑๕ - ๖๐ ป มีอาชีพและมีรายได คิดเปน รอยละ 98.39
ของจํานวนที่สํารวจ ทั้งหมด 871 คน ประชากรอายุมากกวา 60 ปเต็มขึ้นไป มีอาชีพและมีรายได คิดเปน
รอยละ 82.57 ของจํานวนที่สํารวจทั้งหมด 218 คน ในปจจุบันอัตราคาแรงขั้นต่ําจังหวัดนครปฐม เปนเงิน
วันละ 300 บาท

๑๘
และเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2559 คณะกรรมการคาจาง ไดมีการประชุมศึกษาและพิจารณา
ขอเท็จจริงเกี่ยวกับอัตราคาจางที่ลูกจางไดรับอยู ประกอบกับขอเท็จจริงอื่นตามที่กฎหมายกําหนด มีมติปรับขึ้น
คาจางขั้นต่ํา ประจําป 2560 อีก 5 - 10 บาท ทั่วประเทศ ทําใหจังหวัดนครปฐม มีอัตราคาแรงขั้นต่ํา
เพื่อใชบังคับ แกนายจางและลูกจางทุกคน เปนวันละ 310 บาท
ซึ่งมีผลบังคับใชวันที่ 1 มกราคม 2560
เปนตนไป
6

6

๗. เศรษฐกิจพอเพียงทองถิ่น (ดานการเกษตรและแหลงน้ํา)
๗.๒ ขอมูลดานการเกษตร
(๑) บานศาลานกกระจอก หมูที่ 1
จํานวนประชากรทั้งหมด 2,352 คน
ครอบครัวทั้งหมด 930 ครัวเรือน

ชาย 1,128 คน
พื้นที่ทั้งหมด 1,688 ไร

หญิง 1,224 คน

๑๙
(2) บานคลองมหาสวัสดิ์ หมูที่ 2
จํานวนประชากรทั้งหมด 867 คน
ครอบครัวทั้งหมด 220 ครัวเรือน

ชาย 406 คน
พื้นที่ทั้งหมด 1,562 ไร

หญิง 461 คน

๒๐
(3) บานศาลาดิน หมูที่ 3
จํานวนประชากรทั้งหมด 1,646 คน
ครอบครัวทั้งหมด 924 ครัวเรือน

ชาย 724 คน
พื้นที่ทั้งหมด 2,125 ไร

หญิง 922 คน

๒๑
(4) บานคลองโยง หมูที่ 4
จํานวนประชากรทั้งหมด 4,229 คน
ครอบครัวทั้งหมด 1,893 ครัวเรือน

ชาย 1,955 คน
พื้นที่ทั้งหมด 2,731 ไร

หญิง 2,274 คน

๒๒
๘. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม
เนื่องจากในเขตพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ ไมมีวัดในพื้นที่ การจัดกิจกรรมดานศาสนา
ประเพณี และวัฒนธรรม ตองไปรวมกับวัดอื่นที่มีพื้นที่ใกลเคียง เชน วัดมหาสวัสดิ์นาคพุฒาราม วัดสุวรรณาราม
วัดไทยาวาส และ วัดงิ้วราย
๘.๑ การนับถือศาสนา
- ผูที่นับถือศาสนาพุทธ
รอยละ 100
๘.๒ ประเพณีและงานประจําป
- ประเพณีวันสงกรานตและวันผูสูงอายุ ประมาณเดือน
เมษายน
- ประเพณีตักบาตรทองน้ํา
ประมาณเดือน พฤศจิกายน
๘.๓ ภูมิปญญาทองถิ่น ภาษาถิ่น
ภูมิปญญาทองถิ่น ประชาชนในเขต พื้นที่องคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ ไดอนุรักษภูมิ
ปญญาทองถิ่น ไดแก วิธีการแปรรูปอาหาร เชน ขาวตัง ไขเค็ม ผลไม น้ําฟกขาว ฯลฯ วิธีการทําเครื่องจักสา น
จากทางมะพราว และวิธีการจับปลาธรรมชาติ
ภาษาถิ่น ไดแก ภาษาไทย
๘.๔ สินคาพื้นเมืองและของที่ระลึก
ประชาชนในเขต
พื้นที่องคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ มีการรวมกลุมและไดจัดตั้งกลุมอาชีพ
ผลิตของใชเพื่อการอุปโภคและบริโภค และจําหนายใหแกนักทองเที่ยว ไดแก กระเปาสานพลาสติก ขาวตัง ไขเค็ม
ผลไมแปรรูป ขาวกลอง ขาวไรเบอรรี่ เปนตน
๙. ทรัพยากรธรรมชาติ
๙.๑ น้ํา ที่ใชในการอุปโภค-บริโภค เปนน้ํา ประปาหมูบาน (แบบบาดาล) น้ําประปาสวนภูมิภาค และ
จากคลองธรรมชาติ ไดแก คลองโยง และคลองขุดมหาสวัสดิ์ คลองควาย คลองโรงเจ คลองปฏิรูป๑ คลองเลียบ
ทางรถไฟ คลองกํานันขาว คลองสุคต คลองปฏิรูป ๒ คลองหมอมเจาเฉลิมศรี คลองตาแถม คลองตรงขาม
หมูบานกิตติชัย คลองตาฮง และคลองแยกคลองกํานันขาว ปจจุบันน้ําในคลองธรรมชาติเกิดปญหาน้ําเนาเสียจาก
การที่บานเรือนปลอยของเสียและสิ่งปฏิกูลลงสูแมน้ําลําคลอง การแพรกระจายของผักตบชวา และขยะมูลฝอย
ทําใหน้ําเนาเสีย สงกลิ่นรบกวน ไมสามารถใชในการอุปโภค บริโภคได คนในชุมชนสวนมากจึงมีคาใชจายในการ
ซื้อน้ําเพื่ออุปโภคบริโภคมากขึ้น
๙.๒ ปาไม ในเขตพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ไมมีปาไม
๙.๓ ภูเขา ในเขตพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ไมมีภูเขา
๙.๔ คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ
ในพื้นที่ องคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ สวนมากเปนพื้นที่สําหรับเพาะปลูก ที่อยูอาศัย
รานคา สถานประกอบการ ตามลําดับ และมีพื้นที่เพียงเล็กนอยที่เปนพื้นที่สาธารณะ มีแหลงน้ําธรรมชาติ ที่สําคัญ
ไดแก ลําคลองธรรมชาติ 2 สาย และคลอง สาขา 12 สาย ซึ่งคนในชุมชนใชเปนเสนทางสัญจรและใชเพื่อ
การเกษตร ปจจุบันน้ําในคลองธรรมชาติเกิดปญหาน้ําเนาเสียจากการที่บานเรือนปลอยของเสียและสิ่งปฏิกูลลงสู
แมน้ําลําคลอง การแพรกระจายของผักตบชวา และขยะมูลฝอย ทําใหน้ําเนาเสีย สงกลิ่นรบกวน ไมสามารถใช
ในการอุปโภค บริโภคได
สวนในดานการจัดการขยะมูลฝอย ขององคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ สามารถกําจัดขยะ
ไดเพียง 6 ตันตอวัน ทําใหเกิดปญหาขยะตกคางในชุมชน เนื่องจากคนในชุมชนยังขาดความรูความเขาใจในการ
จัดการขยะ ไมมีการคัดแยกขยะตั้งแตตนทาง และขาดการบริหารจัดการขยะที่มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะ
ในหมูบานจัดสรรจะประสบปญหาขยะตกคาง ทําใหสงกลิ่นเหม็นรบกวน สงผลกระทบตอสุขภาพ

๒๓
นอกจากนั้นในพื้นที่ องคการบริหารสวน ตําบลมหาสวัสดิ์ ยังใหความสําคัญกับการพัฒนาแหลง
ทองเที่ยงเชิงเกษตร และสงเสริมการทองเที่ยววิถีชุมชน โดยใหชุมชนมีสวนรวมในการดําเนินการ กระทั่งใน
ปจจุบันไดรับความสนใจจากนักทองเที่ยวที่ตองการศึกษาวิถีชีวิตชุมชนที่ยังคงมีความเปนธรรมชาติ ซึ่งทําใหคนใน
ชุมชนมีความตระหนักในการอนุรักษสิ่งแวดลอมมากยิ่งขึ้น
๑๐. อื่นๆ
10.1 ขอมูลเกี่ยวกับองคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์
องคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ เปนองคการบริหารสวนตําบลขนาดกลาง มีฐานะเปนนิติ
บุคคล และเปนราชการบริหารสวนทองถิ่นรูปแบบหนึ่ง ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการ
บริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และที่แกไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 การปกครองทองที่มี จํานนวน
๔ หมูบาน ประกอบดวยสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล ๘ คน นายกองคการบริหารสวนตําบล 1 คน และ
รองนายกองคการบริหารสวนตําบล 2 คน เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล 1 คน และที่ปรึกษานายก
องคการบริหารสวนตําบล ๒ คน การบริหารงานในเขตพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ระหวางทองถิ่น
กับทองที่ไมมีความขัดแยงกัน ประชาชน หนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และกลุมอาชีพ ใหความสําคัญและมีสวน
รวมในการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์
องคการบริหารสวนตําบล มีสภาตําบลอยูในระดับสูงสุด เปนผูกําหนดนโยบายและกํากับดูแล
กรรมการบริหาร ของ นายกองคการบริหารสวนตําบลซึ่งเปนผูใชอํานาจบริหารงานองคการบริหารสวนตําบล และ
มีพนักงานประจําที่เปนขาราชการสวนทองถิ่นเปนผูทํางานประจําวันโดยมีปลัดองคการบริหารสวนตําบลและรอง
ปลัดองคการบริหารสวนตําบล เปนหัวหนางานบริหาร ภายในองคกรมีการแบงออกเปนหนวยงานตางๆ ไดเทาที่
จําเปนตามภาระหนาที่ของ องคการบริหารสวนตําบลแตละแหงเพื่อตอบสนองความตองการของประชาชนในพื้นที่
ที่รับผิดชอบอยู ประกอบดวย
- ผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์
1. นายสุเทพ เพ็งนาเรนทร
ตําแหนง นายกองคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์
2. นายธวัชชัย ชยะสุนทร
ตําแหนง รองนายกองคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์
3. นายสยาม เพ็งนาเรนทร
ตําแหนง รองนายกองคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์
4. นางบุบผา โชคนาคะวโร
ตําแหนง เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์
๕. นายสามารถ ปนบัวงาม ตําแหนง ที่ปรึกษาองคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์
๖. นางสาวแดง คงศาสตร ตําแหนง ที่ปรึกษาองคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์
- ฝายสภาองคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์
1. นายดํารงค สวัสดิ์มา
ตําแหนง ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์
2. นายสมชาย มีคลองโยง
ตําแหนง รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์
3. นางสาววีรินทรภัทร บุรณศิริ ตําแหนง เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์
- สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์
1. นายไพโรจน สวนตะโก
ตําแหนง สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ หมู 1
2. นายจรินทร มีนาทุง
ตําแหนง สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ หมู 1
3. นายอุบล แกวไทรทวม
ตําแหนง สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ หมู 2
4. นายวันชัย สวัสดิ์แดง
ตําแหนง สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ หมู 3
5. นางวรรณา คําคม
ตําแหนง สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ หมู 3
6. นายสมชาย ชั้นอินทรงาม
ตําแหนง สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ หมู 4

๒๔
- พนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา พนักงานจางตามภารกิจ และพนักงานจางทั่วไป ประกอบดวย
- สํานักงานปลัด อบต. มีบุคลากรจํานวน ๒2 คน ดังนี้
ลําดับที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
14
15
16
17
18
19
20
21
22

ชื่อ – สกุล
นางสาววีรินทรภัทร บุรณศิริ
นางสาววราภัสร ทองกอน
นางสาวรัตติกานต สวัสดิ์หวาง
นางสาวลออ คํายอด
นางสาวปาณิสรา วงษสุนทร
นางสาวกัญญชิสา พูลชอบ
นางสาวสรียา ดอกบัวกลาง
นายยุทธพงษ บุญผา
จาสิบเอกนันทพร นอยพงษ
นายสมัย สวัสดิ์ตาล
นางสาวรัตนาภรณ แสงเพลิง
นางสาวพัชรีรัตน กันขํา
นางสาวจิราพร สังขขาล
นางสาวธัญญลักษณ ปนบัวงาม
นางสาวอนงค มะนะเวช
นายสมศักดิ์ สวัสดิ์ตาล
นายจําเนิน จันทรแสง
นายนิคม รูปหลอ
นางอารี มะนะเวช
นายจิระศักดิ์ เรืองสุวรรณ
นางมณฑา แอบทองใส
นางสาวสุนิสา สมพันธุ

ตําแหนง
ปลัดองคการบริหารสวนตําบล
รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล
หัวหนาสํานักปลัด อบต.
หัวหนาฝายบริหารทั่วไป
หัวหนาฝายนโยบายและแผน
นิติกรชํานาญการ
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ
นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ

เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยชํานาญงาน

ลูกจางประจํา (คนสวน)
ผูชวยนักวิเคราะหนโยบายและแผน
ผูชวยนักทรัพยากรบุคคล
ผูชวยเจาพนักงานธุรการ
คนงาน
ผูดูแลเด็ก
พนักงานขับรถยนต
พนักงานขับรถยนต
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
ภารโรง
ภารโรง
คนงาน
คนงาน

ระดับการศึกษา
ปริญญาโท
ปริญญาโท
ปริญญาโท
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาโท
ปริญญาโท
ปริญญาตรี
ปวส.
ประถมศึกษาปที่ 6
ปริญญาโท
ปริญญาตรี
ปวส.
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ประถมศึกษาปที่ 6
มัธยมศึกษาปที่ ๓
มัธยมศึกษาปที่ ๓
ประถมศึกษาปที่ ๔
ประถมศึกษาตอนตน
ประถมศึกษาปที่ ๗
ปริญญาตรี

- กองคลัง มีบุคลากรจํานวน 8 คน ดังนี้
ลําดับที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
8

ชื่อ – สกุล
นางสาวภัทรา จีนสืบสาย
นางทวินันท กาญจนดิษฐ
นายจรินทร กลิ่นขจร
นายอลงกรณ นันทสุนทร
นางพัชรี สุขผสาร
นางสาวพัชรินทร อินประเสริฐ
นางสาวประพิศพรรณ เครือวัลย
นางศศิประภา สวัสดิ์แยม

ตําแหนง

ผูอํานวยการกองคลัง
นักวิชาการจัดเก็บรายไดชํานาญการ
เจาพนักงานพัสดุชํานาญงาน
ผูชวยนักวิชาการจัดเก็บรายได
ผูชวยเจาพนักงานจัดเก็บรายได
ผูชวยเจาพนักงานจัดเก็บรายได
ผูชวยเจาพนักงานการเงินและบัญชี
ผูชวยเจาพนักงานธุรการ

ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปวส.
ปวช.
ปวส.
ปวช.

๒๕
- กองสวัสดิการสังคม มีบุคลากรจํานวน ๔ คน ดังนี้
ลําดับที่
๑
๒
๓
๔

ชื่อ – สกุล
นางสาวจันทิมา อนอินทร
นายนิยม สิงหครุธ
นางสาววัชรินทร สวัสดิ์หวาง
นางสาวอัมพร ศรีบัวทิม

ตําแหนง
ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
ผูชวยนักพัฒนาชุมชน
ผูชวยเจาพนักงานธุรการ

ระดับการศึกษา
ปริญญาโท
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปวส.

- กองชาง มีบุคลากรจํานวน ๑3 คน ดังนี้
ลําดับที่
๑
๒
๓
๔
5
6
7
8
9
๑0
11
12
13

ชื่อ – สกุล
นายชัยพัฒน ปนทอง
นายวัลลภ ภูนาสอน
นายอภิชาณัท ศรีคํานวน
นางนารีรัตน คําหวาน
นายพรชัย ชั้นอินทรงาม
นายสุชิน มีคลองโยง
นายกรินทร กฤษณานุวัตร
นายบรรจบ ขุนทรง
นายสมพงษ งามเสนาะ
นายสมศักดิ์ สุดใจ
นายพีระพัฒน แสงศรี
นายบันลือศักดิ์ ทับเพรียง
นางสาวมินตรา แอบทองใส

ตําแหนง

ผูอํานวยการกองชาง
นายชางโยธาอาวุโส
เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
พนักงานธุรการ
พนักงานจดมาตรวัดน้ํา
คนงาน
คนงาน
คนงาน
คนงาน
คนงาน
คนงาน
คนงาน
คนงาน

ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี
ปวส.
ปวส
ปวช.
มัธยมศึกษาปที่ 6
ประถมศึกษาปที่ ๖
ประถมศึกษาปที่ 6
ประถมศึกษาปที่ 4
ประถมศึกษาปที่ ๔
ประถมศึกษาปที่ ๔
ประถมศึกษาปที่ 6
ประถมศึกษาปที่ ๖
มัธยมศึกษาปที่ ๓

- กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม บุคลากรจํานวน 8 คน ดังนี้
ลําดับที่
๑
2
๒
๓
๔
๕
๖
๗
8

ชื่อ – สกุล
นางสาวอัมพาพันธ ลิ้มศุภรัตน
นายจาตุรงค บุญยะรัตน
นางสาววรรัตน พึ่งเกษม
นายแสน นัทธีศรี
นายมนตรี สมบูรณสุโข
นายสุวิทย อวมนาทุง
นายสุทธิศักดิ์ อินทรออน
นายสิทธิชัย เทพอํานวย
นายนิเวศน รูปหลอ

ตําแหนง
ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
เจาพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน
ผูชวยเจาพนักงานธุรการ
พนักงานขับรถยนต
คนงาน
คนงาน
คนงานประจํารถขยะ
คนงานประจํารถขยะ
คนงานประจํารถขยะ

ระดับการศึกษา
ปริญญาโท
ปริญญาตรี
ปวส.
ประถมศึกษาปที่ ๖
มัธยมศึกษาปที่ ๓
ประถมศึกษาปที่ ๗
มัธยมศึกษาปที่ ๓
มัธยมศึกษาปที่ ๓
ประถมศึกษาปที่ ๔

26

๒๗

สวนที่ ๒
สรุปผลการพัฒนาทองถิ่นตามแผนพัฒนาทองถิ่น
(พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐)
๑. สรุปผลการดําเนินงานตามงบประมาณที่ไดรับ และการเบิกจายงบประมาณในปงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐
๑.๑ สรุปสถานการณพัฒนา การตั้งงบประมาณ การเบิกจายงบประมาณ
- การวิเคราะหศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปจจุบันและโอกาสการพัฒนา
ในอนาคตของทองถิ่น ดวยเทคนิค SWOT Analysis (จุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค)
วิเคราะหปจจัยภายในองคกร
จุดแข็ง (Strengths)
๑. ดานการบริหาร
๑.๑ มีโครงสรางแบงสวนราชการชัดเจน
ครอบคลุม อํานาจหนาที่ตามภารกิจ
๑.๒ มีการแบงงาน/มอบหมายงานอยางชัดเจน
๑.๓ ผูบริหารทองถิ่นสามารถกําหนดนโยบายได
ภายใตกรอบของกฎหมาย
๑.๔ มีการมอบอํานาจการบริหารงานตามลําดับขั้น
๑.๕ มีการมอบอํานาจการบริหารงานตามลําดับชั้น
๑.๖ มีสวนราชการหลายสวนในพื้นที่
๑.๗ มีวัสดุอุปกรณเครื่องมือเครื่องใชในการ
ปฏิบัติงานอยางเพียงพอและทันสมัย
๒. ดานระเบียบ/กฎหมาย/อํานาจหนาที่
๒.๑ พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจ ฯ เอื้อตอการบริหารงานขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ทําให อบต. มีอํานาจในการ
บริหารจัดการงานไดทั่วถึงและรวดเร็ว
๒.๒ มีขอบเขต อํานาจหนาที่รับผิดชอบไมเต็มพื้นที่
๒.๓ การถายโอนภารกิจมีแนวโนมเพิ่มขึ้นมากตาม
แผนการกระจายอํานาจ ฯ
๒.๔ การปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นเปนรูปแบบพิเศษ/เต็มรูปแบบ

จุดออน (Weaknesses)
1. ดานการบริหาร
๑.๑ ที่ตั้งของที่ทําการองคการบริหารสวนตําบล
มีพื้นที่จํากัด สถานที่คับแคบ
๑.๒ ความตองการและคาดหวังของประชาชนมีสูง
ตอองคการบริหารสวนตําบลในการแกไขปญหาความ
เดือดรอน แตองคการบริหารสวนตําบลตอบสนองได
นอย

๒. ดานระเบียบ/กฎหมาย/อํานาจหนาที่
๒.๑ อํานาจหนาที่ตามแผนการกระจายอํานาจฯ
บางภารกิจขาดความชัดเจน
๒.๒ การถายโอนภารกิจขาดการกํากับดูแลจาก
หนวยงานจากตนสังกัด ถายโอนภารกิจแตไมถายโอน
งบประมาณ
๒.๓ มีสวนราชการหลายสวนในพื้นที่ที่มีอํานาจ
หนาที่ทับซอนกัน ทําใหไมสามารถแกไขปญหาได
ทันทวงที
๒.๕ การใหความอิสระองคการบริหารสวนตําบล
จากสวนกลางยังไมเต็มที่ ยังตองอยูภายใตการกํากับ
ควบคุมดูแลจากสวนภูมิภาค
๒.๖ กฎหมายบางฉบับลาสมัยและมีชองโหว ไมเอื้อ

๒๘
ตอการพัฒนา เชน พระราชบัญญัติภาษีบํารุงทองที่

จุดแข็ง (Strengths)
๓. ดานบุคลากร
๓.๑ สามารถจัดกรอบอัตรากําลังไดเอง
ตาม
ภารกิจและงบประมาณ
๓.๒ บุคลากรสวนใหญภูมิลําเนาอยูในพื้นที่ ทํา
ใหเขาใจวัฒนธรรมและปญหาของทองถิ่น
๓.๓ บุคลากรมีการพัฒนาตนเองโดยการประชุม
ฝกอบรมและศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น

จุดออน (Weaknesses)
๓. ดานบุคลากร
๓.๑ บุคลากรมีการโอน (ยาย)
บอย ทําใหการ
ทํางานไมตอเนื่อง
๓.๒ บุคลากรไมเพียงพอที่จะรองรับภารกิจ ทั้งที่
เปนอํานาจหนาที่ที่ตองทําและภารกิจที่ไดรับการ ถาย
โอน
๓.๓ บุคลากรขาดความรัก ความสามัคคี การมีสวน
รวมเปนหนึ่งใจเดียวกัน
๓.๔ ลักษณะการทํางานมุงที่ผลงานของแตละสวน
งานมากกวาการทํางานในภาพรวมของ อบต.
๓.๕ บุคลากรบางคนยังขาดการพัฒนาศักยภาพ
และขาดทักษะประสบการณ ไมเรียนรูงาน
๓.๖ มีระบบอุปถัมภและกลุมพรรคพวกแบบ เครือ
ญาติในชุมชน

๔. ดานงบประมาณ
๔. ดานงบประมาณ
๔.๑ มีรายไดจากการจัดเก็บภาษีเปนของตนเอง ทํา ๔.๑ การจัดสรรงบประมาณจากสวนกลางไมเปนไป
ใหมีอิสระและเกิดความคลองตัวในการบริหาร
ตามเปาหมายที่กําหนด มีแนวโนมลดลงทุกป
งบประมาณ
๔.๒ งบประมาณจํานวนมากใชในการพัฒนาดาน
๔.๒ ไดรับงบประมาณจากการจัดสรรจากสวนกลาง โครงสรางพื้นฐาน ทําใหดานอื่นๆ ขาดการพัฒนา เชน
ดานเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิต
๔.๓ รายไดจากการจัดเก็บภาษีมีแนวโนมลดลง

๒๙

วิเคราะหปจจัยภายนอกองคกร
โอกาส (Opportunities)
๑. ดานการเมืองการปกครอง
๑.๑ แนวโนมการกระจายอํานาจ/ขอเสนอการ
ปฏิรูปโครงสราง อํานาจ ทําใหบทบาทการบริหาร
ราชการสวนทองถิ่นเพิ่มขึ้น
๑.๒ รัฐบาลใหความสําคัญกับการพัฒนาพื้นที่
(Area-Based) และการบริหารราชการแบบบูรณาการ

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

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

๒. ดานเศรษฐกิจ
๒.๑ ความขัดแยงทางการเมืองสงผลใหการพัฒนา
ไมตอเนื่อง
๒.๒ คาครองชีพที่สูงขึ้น ความผันผวนของราคา
สินคาอุปโภค/บริโภค เชน น้ํามัน ขาวสารอาหารแหง
ยารักษาโรค แพงสูงขึ้นอยางตอเนื่อง
๒.๓ ราคาพืชผลการเกษตรไมคงที่ ขึ้นอยูกับกลไก
ราคาของตลาด
๒.๔ เกษตรกรยังนิยมใชสารเคมีในการเพิ่มผลผลิต
ทางการเกษตร
๒.๕ กลุมอาชีพขาดความเข็มแข็ง
๒.๖ ประชาชนยังมีระบบความคิด หรือการ
ประกอบอาชีพแบบเดิม ๆ เชน การปลูกพืชเชิงเดียว
๒.๗ เกิดภัยพิบัติ เชน อุทกภัย ทําใหเกิดความ
เสียหายตอผลผลิตทางดานเกษตรกรรม

๓. ดานสังคม วัฒนธรรม
๓.๑ เขตพื้นที่ตําบลอยูใกลแหลงสถานศึกษาทุก
ระดับ ศูนยการเรียนรูนอกระบบ และสวนราชการ ที่
สําคัญ
๓.๒ มีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ มีเจาหนาที่
เพียงพอตอการใหบริการประชาชน
๓.๓ รัฐบาลกําหนดใหการแกไขและปองกันปญหา
ยาเสพติดเปนวาระแหงชาติ
๓.๔ การขยายตัวเปนชุมชนเมือง

๓. ดานสังคม วัฒนธรรม
๓.๑ ปญหาการแพรระบาดของยาเสพติดในพื้นที่
๓.๒ ประชากรแฝงทําใหการจัดสรรงบประมาณ
จากรัฐบาลไมสมดุลกับจํานวนประชากรที่มีอยูจริง
เบียดบังการใชทรัพยากรของทองถิ่น
๓.๓ การตอบรับกระแสบริโภคนิยมและวัฒนธรรม
ตะวันตกของประชาชน
๓.๔ ปญหายาเสพติด แหลงอบายมุขเปนการมอม
เมาเยาวชนกอใหเกิดปญหาสังคม

๓๐

โอกาส (Opportunities)
๔. นโยบายรัฐบาล
๔.๑ นโยบายการแกไขและปองกันปญหายาเสพติด
เปนวาระแหงชาติ
๔.๒ ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
๔.๓ ยกระดับสินคาเกษตรและใหเกษตรกรเขาถึง
แหลงเงินทุน

อุปสรรค (Threats)
๔. นโยบายรัฐบาล
๔.๑ นโยบายสวนใหญของรัฐบาลเปนนโยบาย
ประชานิยม ขาดความจริงใจในการแกไขปญหาใหกับ
ประชาชน
๔.๒ นโยบายบางนโยบายที่ไมสามารถดําเนินการ
ไดจริง

๕. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
๕.๑ มีแหลงน้ําธรรมชาติสามารถใชประโยชนใน
การเกษตร

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

๖. เทคโนโลยีสารสนเทศ
๖.๑ เทคโนโลยีที่ทันสมัยทําใหการปฏิบัติงานและ
การเชื่อมโยงขอมูลกับหนวยงานตาง ๆ และใหบริการ
ขอมูลมีประสิทธิภาพมากขึ้น
๖.๒ การสืบคนขอมูลจากแหลงขอมูลภายนอก
สะดวกรวดเร็วขึ้น ทันตอเหตุการณตลอดเวลา

๖. เทคโนโลยีสารสนเทศ
๖.๑ ขาดบุคลากรที่มีความสามารถดาน ICT
๖.๒ ระบบฐานขอมูลที่มีอยู ยังไมไดนํามาบริหาร
จัดการและใชประโยชนอยางมีประสิทธิภาพ

๓๑

- การตั้งงบประมาณ (พ.ศ. 2557 – 2560)
ดาน

พ.ศ. 2557

ยอดรวม
พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559

ดานบริหารทั่วไป
แผนงานบริหารทั่วไป
10,009,220 10,600,760 11,904,834
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
1,117,000 1,262,000 1,164,000
ดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา
2,495,860 2,391,420 3,684,016
แผนงานสาธารณสุข
2,700,900 2,364,000 2,529,900
แผนงานสังคมสงเคราะห
638,120
710,000 1,753,650
แผนงานเคหะและชุมชน
9,421,100 3,368,000 4,032,000
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
1,514,000
514,000
438,000
แผนงานการศาสนาและวัฒนาธรรมและ
496,000
996,000 1,796,100
นันทนาการ
ดานการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
4,227,600 11,482,100 8,417,100
แผนงานการเกษตร
235,000
300,000
360,000
แผนงานการพาณิชย
1,594,000 1,780,000 1,720,000
ดานการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง
1,151,200 1,231,720 1,200,400
งบประมาณรายจายทั้งสิ้น
35,600,000 37,000,000 39,000,000

พ.ศ. 2560
12,656,520
2,079,000
2,873,155
2,378,590
1,414,000
2,704,000
450,000
363,000
11,408,920
782,600
1,550,000
10,612,715
49,272,500

๓๒

- การเบิกจายงบประมาณ พ.ศ. 2557 – 2560 (จายจากเงินรายรับ)
ดาน

พ.ศ. 2557

ยอดจายจริง
พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

ดานบริหารทั่วไป
11,814,505.41 10,337,284.72 10,527,497.47 724,464.32
แผนงานบริหารทั่วไป
738,223.11
533,145.70 823,563.46 39,400.00
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ดานบริการชุมชนและสังคม
2,167,465,.76 2,917,766.60 3,273,818.70 306,387.00
แผนงานการศึกษา
1,502,898.20 1,386,284.14 1,794,477.84 94,845.50
แผนงานสาธารณสุข
586,136.00
809,929.80 1,600,938.92 93,583.50
แผนงานสังคมสงเคราะห
8,373,201.91 2,026,788.72 4,563,352.69 118,904.39
แผนงานเคหะและชุมชน
629,464.25
341,525.00 321,397.70
3,675.00
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
59,461.00
131,177.50 2,009,149.50
0
แผนงานการศาสนาและวัฒนาธรรมและ
นันทนาการ
ดานการเศรษฐกิจ
4,182,163.99 19,694,697.91 8,654,165.47
3,675.00
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
97,150.00
306,200
253,708.50 204,474.10
แผนงานการเกษตร
1,384,400.77 1,115,058.31 964,350.31 69,083.88
แผนงานการพาณิชย
ดานการดําเนินงานอื่น
689,467.00 8,031,309.46 8,732,377.80 756,963.00
แผนงานงบกลาง
32,224,537.40 47,631,167.86 43,518,798.36 2,474,678.69
งบประมาณรายจายทั้งสิ้น

๓๓

1.๒ การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ
ตาราง แสดงจํานวนโครงการที่ปรากฏอยูในแผนพัฒนาสามป (เฉพาะป 2557 - 2560)
ยุทธศาสตร
๑. การพัฒนาดานบริการสาธารณะ
๒. การพัฒนาดานสิ่งแวดลอมและการทองเที่ยว
๓. การพัฒนาดานสังคม
๔. การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
๕. การพัฒนาดานเศรษฐกิจ
๖. การพัฒนาดานการบริหารจัดการที่ดี
รวม

จํานวนโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาสามป
2557
2558
2559
2560
35
52
34
30
10
18
16
16
43
52
51
39
23
24
40
21
9
16
10
9
20
34
54
32
140
196
205
147

ตาราง แสดงจํานวนโครงการที่ปรากฏอยูในขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2557 - 2560
ยุทธศาสตร
๑. การพัฒนาดานบริการสาธารณะ
๒. การพัฒนาดานสิ่งแวดลอมและการทองเที่ยว
๓. การพัฒนาดานสังคม
๔. การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
๕. การพัฒนาดานเศรษฐกิจ
๖. การพัฒนาดานการบริหารจัดการที่ดี
รวม

จํานวนโครงการที่ปรากฏในขอบัญญัติ
2557
2558
2559
14
14
7
5
5
7
20
9
19
12
7
27
3
0
5
18
15
46
72
50
111

2560
14
5
24
13
2
34
92

๓๔

ตาราง แสดงจํานวนงบประมาณที่ปรากฏอยูในแผนพัฒนาสามป (เฉพาะป 2557 - 2560)
ยุทธศาสตร
๑. การพัฒนาดานบริการสาธารณะ
๒. การพัฒนาดานสิ่งแวดลอมและการ
ทองเที่ยว
๓. การพัฒนาดานสังคม
๔. การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม
๕. การพัฒนาดานเศรษฐกิจ
๖. การพัฒนาดานการบริหารจัดการที่ดี
รวม

จํานวนงบประมาณที่ปรากฏในแผนพัฒนาสามป
2557
2558
2559
2560
44,791,760 57,049,620 48,120,300 32,432,000
7,950,000 10,780,800 7,636,100 3,950,000
23,829,200
3,225,820

25,093,000 16,059,300 13,185,800
6,372,000 4,862,200 2,926800

910,000
1,365,000
915,000
950,000
11,783,300 11,666,700 5,096,350 3,807,500
92,490,080 112,327,120 82,689,250 57,252,100

ตาราง แสดงจํานวนงบประมาณที่ปรากฏอยูในขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.
2557 – 2560
ยุทธศาสตร

จํานวนงบประมาณที่ปรากฏในขอบัญญัติ
2557
2558
2559
2560
4,153,300 5,419,600 1,465,300 5,399,000
1,215,000 1,418,000 3,865,100 1,518,000
1,835,000
645,000 1,370,000 11,281,800
2,583,180 2,056,420 3,375,016 2,677,955

๑. การพัฒนาดานบริการสาธารณะ
๒. การพัฒนาดานสิ่งแวดลอมและการทองเที่ยว
๓. การพัฒนาดานสังคม
๔. การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม
๕. การพัฒนาดานเศรษฐกิจ
95,000
0
120,000
70,000
๖. การพัฒนาดานการบริหารจัดการที่ดี
6,735,100 5,294,300 4,495,350 2,744,670
รวม
16,620,580 14,833,320 14,690,766 23,691,425

๓๕

1.๓ การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ

จากการสํารวจความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ผลการวิเคราะหขอมูลระดับความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการ
บริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ในภาพรวม จํานวนผูกรอกแบบสอบถาม จํานวน ๑๐๐ คน สรุปไดดังนี้
ตาราง แสดงคารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean)และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D)
ของระดับความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานในภาพรวม
รายการ
1. มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม
2. มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม
3. มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นตอโครงการ/กิจกรรม
4. มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมใหประชาชนทราบ
5. มีการเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม
6. การดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด
7. ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชน
8. ประโยชนที่ประชาชนในทองถิ่นไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
รวม

ระดับความพึงพอใจ (รอยละ)
มาก
ปานกลาง
นอย
10.00
78.00
12.00
11.00
85.00
4.00
4.00
91.00
5.00
12.00
83.00
5.00
8.00
85.00
7.00
8.00
89.00
3.00
6.00
89.00
5.00
12.00
56.00
32.00

8.88
82.00
9.13
จากตารางพบวา ประชาชนสวนใหญมีความพึงพอใจตอการดําเนินงานขององคการบริหารสวน
ตําบลมหาสวัสดิ์ในภาพรวม อยูในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ยรวมเทากับ 2.00 (Mean = 2.00)
เมื่อพิจารณารายขอพบวาสวนใหญมีความพึงพอใจมากที่สุด คือ ขอ 2 มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูล
ของโครงการ/กิจกรรม และขอ 4 มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมใหประชาชนทราบ มีคาเฉลี่ย
เทากับ 2.07 (Mean = 2.07) และมีความพึงพอใจนอยที่สุด คือ ขอ 8 ประโยชนที่ประชาชนในทองถิ่นไดรับ
จากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม มีคาเฉลี่ยเทากับ 1.80 (Mean = 1.80)
 ระดับ ความพึงพอใจมาก รอยละ
 ระดับ ความพึงพอใจปานกลาง รอยละ
 ระดับ ความพึงพอใจนอย รอยละ

8.88
82.00
9.13

๓๖
แผนภูมิแสดงความพึงพอใจของประชาชนตอผลการดําเนินงานในภาพรวม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
จากการสํารวจความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2560 ในแตละยุทธศาสตรจํานวนผูกรอกแบบสอบถามจํานวน ๑๐๐ คน สรุปไดดังนี้
ตาราง แสดงคารอยละ ( Percentage) คาเฉลี่ย ( Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( S.D)
ของระดับความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรทุกดาน
รายการ
1. ยุทธศาสตรดานบริการสาธารณะ
2. ยุทธศาสตรดานสิ่งแวดลอมและการ
ทองเที่ยว
3. ยุทธศาสตรดานสังคม
4. ยุทธศาสตรดานการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม
5. ยุทธศาสตรดานเศรษฐกิจ
6. ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการที่ดี
รวม

ระดับความพึงพอใจ (รอยละ)
มาก ปานกลาง นอย

19.80
27.00

75.40
64.50

4.80
6.00

ผลของ
Mean S.D. ระดับความ
พึงพอใจ
2.15 .470 ปานกลาง
2.24 .535 ปานกลาง

15.00
27.20

78.20
70.80

6.80
2.00

2.05
2.25

.442
.464

ปานกลาง
ปานกลาง

14.67
12.83
19.42

74.57
76.17
73.27

11.00
11.00
6.93

2.04
2.02
2.13

.502
.481
0.48

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

จากตารางพบวา ประชาชนมีความพึงพอใจตอการจัดทํากิจกรรม/โครงการพัฒนาทั้ง 6 ดาน
ขององคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ อยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายยุทธศาสตรพบวา ประชาชน
มีความพึงพอใจมากที่สุด คือ ยุทธศาสตรดานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
มีคาเฉลี่ยเทากับ ๒.25
(Mean = ๒.25) และมีความพึงพอใจนอยที่สุด คือ ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการที่ดี มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.02
(Mean = 2.02)
 ระดับ ความพึงพอใจมาก รอยละ
 ระดับ ความพึงพอใจปานกลาง รอยละ
 ระดับ ความพึงพอใจนอย รอยละ

19.42
73.27
6.93

แผนภูมิแสดงความพึงพอใจของประชาชนตอผลการดําเนินงานในแตละยุทธศาสตร
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560

๓๗
 ยุทธศาสตรที่ ๑ : การพัฒนาดานบริการสาธารณะ
ประชาชนสวนใหญมีความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรการพัฒนาดานบริการ
สาธารณะ อยูในระดับปานกลาง รอยละ 72.50 โดยองคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ไดปรับปรุงสิ่งอํานวย
ความสะดวก ดานสาธารณูปโภค และสาธารณูปการใหเหมาะสม เพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชน เพื่อให
ประชาชนมีความสะดวก ปลอดภัย เชน มีระบบประปาหมูบาน ไฟฟาสาธารณะ กอสราง/ปรับปรุง/ซอมแซมถนน
การระบายน้ํา เปนตน
ตารางแสดงคารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D)
ของระดับความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรการพัฒนาดานบริการสาธารณะ
รายการ
1.การกอสรางและปรับปรุงถนนในการสัญจร
2.การซอมแซมปรับปรุงไฟฟาสาธารณะ
3.การซอมแซมปรับปรุงระบบน้ําประปา
4.การซอมแซมปรับปรุงทอระบายน้ํา
5.การขุดลอกคูคลองในเขตพื้นที่ อบต.
มหาสวัสดิ์
รวม

ระดับความพึงพอใจ (รอยละ)
ผลของระดับ
Mean S.D.
ความพึงพอใจ
มาก ปานกลาง นอย
22.00 73.00 5.00 2.17 .493 ปานกลาง
26.00 72.00 2.00 2.24 .474 ปานกลาง
22.00 71.00 7.00 2.15 .520 ปานกลาง
12.00 84.00 4.00 2.08 .394 ปานกลาง
17.00 77.00 6.00 2.11 .469 ปานกลาง
19.80

75.40

4.80

2.15

.470

ปานกลาง

จากตารางพบวา ประชาชนสวนใหญมีความพึงพอใจตอการดําเนินงานตาม ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานบริการสาธารณะ อยูในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ยรวมเทากับ 2.15 (Mean = 2.15) เมื่อพิจารณาเปน
รายขอพบวาสวนใหญมีความพึงพอใจมากที่สุด ขอ 2 การซอมแซมปรับปรุงไฟฟาสาธารณะ มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.24
(Mean = 2.24) และมีความพึงพอใจนอยที่สุด ขอ ๔ การซอมแซมปรับปรุงทอระบายน้ํา มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.08
(Mean = 2.08)
 ระดับ ความพึงพอใจมาก รอยละ
 ระดับ ความพึงพอใจปานกลาง รอยละ
 ระดับ ความพึงพอใจนอย รอยละ

19.80
75.40
4.80

แผนภูมิแสดงความพึงพอใจของประชาชนตอผลการดําเนินงาน

๓๘
ยุทธศาสตรการพัฒนาดานบริการสาธารณะ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
 ยุทธศาสตรที่ ๒ : การพัฒนาดานสิ่งแวดลอมและการทองเที่ยว
ประชาชนสวนใหญมีความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
สิ่งแวดลอมและการทองเที่ยว อยูในระดับปานกลาง รอยละ 63.50 โดยองคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ได
สรางจิตสํานึกใหประชาชนมีความตระหนักถึงสิ่งแวดลอมพัฒนาสถานที่ทองเที่ยว เพื่อใหประชาชนใชเปนสถานที่
พักผอน ออกกําลังกาย ทองเที่ยว และกิจกรรมเพื่อการนันทนาการตางๆ รวมทั้งเพื่อเปนการบํารุงรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติใหคงอยูไมใหถูกทําลาย และพัฒนาทองถิ่นใหมีสิ่งแวดลอมที่ดีและสวยงาม
นาอยูนาเที่ยว
แตดวยศักยภาพขององคการบริหารสวนตําบลมีงบประมาณนอย จึงดําเนินการไดไมมากนัก
ตารางแสดงคารอยละ ( Percentage) คาเฉลี่ย ( Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( S.D)
ของระดับความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรการพัฒนาดานสิ่งแวดลอมและการทองเที่ยว
รายการ
1.การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
2.การดูแลรักษาความสะอาดถนนและลําคลอง
3.การพัฒนาและสงเสริมใหเปนแหลงทองเที่ยว
เชิงเกษตร
4.การปรับปรุง บํารุงรักษาแมน้ําลําคลอง แหลง
น้ําตางๆ
รวม

ระดับความพึงพอใจ (รอยละ)
ผลของระดับ
Mean S.D.
ความพึงพอใจ
มาก ปานกลาง นอย
27.00 71.00 2.00 2.25 .479 ปานกลาง
24.00
47.00

75.00
42.00

1.00 2.23 .446
11.00 2.36 .674

ปานกลาง
มาก

13.00

74.00

13.00 2.10 .541

ปานกลาง

27.00

67.00

6.00

ปานกลาง

2.24 .535

จากตารางพบวา ประชาชนสวนใหญมีความพึงพอใจตอการดําเนินงานตาม ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดานสิ่งแวดลอมและการทองเที่ยว อยูในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ยรวมเทากับ 2.24 (Mean =
2.24) เมื่อพิจารณารายขอพบวาสวนใหญมีความพึงพอใจ มากที่สุด ขอ 3 การพัฒนาและสงเสริมใหเปนแหลง
ทองเที่ยวเชิงเกษตร มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.36 (Mean =2.36) และมีความพึงพอใจนอยที่สุด ขอ ๔ การปรับปรุง
บํารุงรักษาแมน้ําลําคลอง แหลงน้ําตางๆ มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.10 (Mean = 2.10)
 ระดับ ความพึงพอใจมาก รอยละ
 ระดับ ความพึงพอใจปานกลาง รอยละ
 ระดับ ความพึงพอใจนอย รอยละ

27.00
67.00
6.00

แผนภูมิแสดงความพึงพอใจของประชาชนตอผลการดําเนินงาน

๓๙
ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสิ่งแวดลอมและการทองเที่ยวประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
 ยุทธศาสตรที่ ๓ : การพัฒนาดานสังคม
ประชาชนสวนใหญมีความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม
อยูในระดับปานกลาง รอยละ 67.40 โดยองคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ ไดสงเสริมพัฒนาดานสุขภาพ
อนามัย และคุณภาพชีวิตใหแกประชาชนในเขตพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ งาน สงเสริมสุขภาพและ
ปองกันควบคุมโรคระบาดตางๆ เชน โรคไขเลือดออก โรคพิษสุนัขบา และออกใหคําแนะนําบริการสาธารณสุข
แกผูปวยติดเตียง รวมรณรงคปองกันและแกไขปญหายาเสพติดตามนโยบายของรัฐบาล สงเสริมงานสวัสดิการ
สังคมและสังคมสงเคราะห สงเสริมใหผูสูงอายุ ผูพิการ และผูปวยเอดส ไดรับการดูแลดานสุขภาพอนามัยอยาง
ทั่วถึง สามารถชวยเหลือตนเองได โดยไมเปนภาระของผูอื่น และ การเฝาระวังความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ของประชาชน โดยการเตรียมความพรอมดานการบรรเทาสาธารณภัย
ตารางแสดงคารอยละ ( Percentage) คาเฉลี่ย ( Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( S.D)
ของระดับความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม
รายการ

.

1.การดูแลผูสูงอายุ ผูพิการ และผูปวยเอดส
2.การดําเนินการปองกันและแกไขปญหายา
เสพติด
3.การปองกันและระงับอัคคีภัย
4.การปองกันและแกไขอุบัติเหตุทางถนน
5.การสงเสริมดานการกีฬาและการออกกําลัง
กายเพื่อสุขภาพ
6.การใหความรูดานสาธารณสุขแกชุมชน
7.การปองกันและควบคุมโรคติดตอในชุมชน
8.การใหบริการดานการจัดเก็บขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล
9.การควบคุมดูแลรานอาหารใหความสะอาด
ปลอดภัยจากสารปนเปอน
10.การใหบริการถังรองรับขยะมูลฝอย
รวม

ระดับความพึงพอใจ (รอยละ)
มาก

ปานกลาง

57.00
77.00

4.00
9.00

2.35
2.05

ผลของระดับ
ความพึงพอใจ
.557
มาก
.479 ปานกลาง

8.00
7.00
19.00

81.00
79.00
78.00

11.00
14.00
3.00

1.97
1.93
1.84

.437
.455
.443

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

10.00
7.00
12.00

80.00
88.00
85.00

10.00
5.00
3.00

2.00
2.02
2.09

.449
.348
.379

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

9.00

84.00

7.00

2.02

.402

ปานกลาง

25.00
15.00

73.00
78.20

2.00
6.80

2.23
2.05

.468
.442

ปานกลาง
ปานกลาง

39.00
14.00

 ระดับ ความพึงพอใจมาก รอยละ
 ระดับ ความพึงพอใจปานกลาง รอยละ
 ระดับ ความพึงพอใจนอย รอยละ

นอย

15.00
78.20
6.80

Mean

S.D.

๔๐
 ยุทธศาสตรที่ ๔ : การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ประชาชนสวนใหญมีความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรการพัฒนาดาน การศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม อยูในระดับปานกลาง รอยละ 59.83 โดยองคการบริหารสวนตําบลไดสงเสริมและสนับสนุน
ดานการศึกษา โดยการอุดหนุนงบประมาณเพื่อการดําเนินงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในเขตองคการ
บริหารสวนตําบล
ตารางแสดงคารอยละ ( Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( S.D) ของระดับ
ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรการพัฒนาดานศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายการ

ระดับความพึงพอใจ (รอยละ)
ผลของระดับ
Mean S.D.
ความพึงพอใจ
มาก ปานกลาง นอย
16.00 80.00 4.00 2.12 .433 ปานกลาง
18.00 80.00 2.00 2.16 .420 ปานกลาง
37.00 61.00 2.00 2.35 .520
มาก
43.00 56.00 1.00 2.42 .516
มาก
22.00 77.00 1.00 2.21 .433 ปานกลาง

1.การจัดกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ
2.การจัดหาสื่อการเรียนรูและอุปกรณแกเด็ก
3.การจัดกิจกรรมวันสงกรานต
4.การจัดกิจกรรมวันผูสูงอายุ
5.การจัดงานวันสําคัญของชาติ เชน วันเฉลิม
พระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาฯ
นางเจาสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ฯลฯ
รวม
27.20

70.80

2.00

2.25

.464

ปานกลาง

จากตารางพบวา ประชาชนสวนใหญมีความพึงพอใจตอการดําเนินงานตามยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม อยูในระดับ ปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ยรวมเทากับ 2.25 (Mean = 2.25)
เมื่อพิจารณารายขอพบวาสวนใหญมีความพึงพอใจ มากที่สุด ขอ 4 การจัดกิจกรรมวันผูสูงอายุ คาเฉลี่ยเทากับ
2.42 (Mean = 2.42) และมีความพึงพอใจนอยที่สุด ขอ 1 การจัดกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ มีคาเฉลี่ยเทากับ
2.12 (Mean = 2.12)
 ระดับ ความพึงพอใจมาก รอยละ
27.20
 ระดับ ความพึงพอใจปานกลาง รอยละ 70.80
 ระดับ ความพึงพอใจนอย รอยละ
2.00

แผนภูมิแสดงความพึงพอใจของประชาชนตอผลการดําเนินงาน

๔๑
ยุทธศาสตรการพัฒนาดานศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560

 ยุทธศาสตรที่ ๕ : การพัฒนาดานเศรษฐกิจ
ประชาชนสวนใหญมีความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรการพัฒนาดาน เศรษฐกิจ
อยูในระดับปานกลาง รอยละ 68.50 โดยองคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ไดสงเสริมการฝกอาชีพใหแกกลุม
อาชีพ กลุมองคกรตางๆ ในชุมชน เชน กลุมสตรี กลุมเกษตรกร และกลุมผูสูงอายุ และสงเสริมสนับสนุนการ
พัฒนาการผลิตสินคาทางการเกษตร และการผลิตสินคา OTOP ของตําบลมหาสวัสดิ์
ตารางแสดงคารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D)
ของระดับความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรดานเศรษฐกิจ
รายการ

ระดับความพึงพอใจ (รอยละ)
มาก ปานกลาง นอย
9.00
84.70
7.00

1.การสงเสริม และสนับสนุน การลงทุนแก
กลุมอาชีพตาง ๆ
2.การฝกอบรมสงเสริมอาชีพ และการเพิ่ม 19.00
รายไดแกชุมชน
3.การสงเสริมและสนับสนุน การผลิตทาง 16.00
การเกษตร
รวม
14.67

Mean

S.D.

2.02

.402

ผลของระดับ
ความพึงพอใจ
ปานกลาง

68.00

13.00

2.06

.565

ปานกลาง

71.00

13.00

2.03

.540

ปานกลาง

74.57

11.00

2.04

.502

ปานกลาง

จากตารางพบวา ประชาชนสวนใหญมีความพึงพอใจตอการดําเนินงานตาม ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานเศรษฐกิจ อยูในระดับ ปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ยรวมเทากับ 2.04 (Mean = 2.04) เมื่อพิจารณารายขอ
พบวาสวนใหญมีความพึงพอใจ มากที่สุด ขอ 2 การฝกอบรมสงเสริมอาชีพและการเพิ่มรายไดแกชุมชน
มีคาเฉลี่ยเทากับ ๒.06 (Mean = ๒.06) และมีความพึงพอใจนอยที่สุด ขอ 1 การสงเสริมและสนับสนุนการ
ลงทุนแกกลุมอาชีพตาง มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.02 (Mean = 2.02)
 ระดับ ความพึงพอใจมาก รอยละ
 ระดับ ความพึงพอใจปานกลาง รอยละ
 ระดับ ความพึงพอใจนอย รอยละ

14.67
74.57
11.00

แผนภูมิแสดงความพึงพอใจของประชาชนตอผลการดําเนินงาน
ยุทธศาสตรดานเศรษฐกิจ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560

๔๒
 ยุทธศาสตรที่ ๖ : การพัฒนาดานการบริหารจัดการที่ดี
ประชาชนสวนใหญมีความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรการพัฒนาดาน การบริหาร
จัดการที่ดี อยูในระดับปานกลาง รอยละ 68.43 โดยองคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ไดจัดหาเครื่องมือ
เครื่องใชในการปฏิบัติงาน เพื่อความสะดวก คลองตัวในการทํางาน และสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน
ในกิจการตางๆ เชน การจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล การจัดทํางบประมาณ การมีสวนรวมในการ
จัดซื้อจัดจาง และการจัดประชุมระดมความคิดเห็นตางๆ
ตารางแสดงคารอยละ ( Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( S.D) ของระดับ
ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการที่ดี
รายการ
1.การอํานวยความสะดวกในการใหบริการแก
ประชาชน
2.การสงเสริมและพัฒนาระบบบริหารงานเพื่อ
ตอบสนองความตองการของประชาชน
3.การจัดโครงการฝกอบรมและศึกษาดูงาน
สําหรับผูนําชุมชนเพื่อนํามาประยุกตใชในการ
พัฒนาทองถิ่น
4.การใหความรูและสงเสริมบทบาทหนาที่ของ
ผูนําชุมชน
5.การสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการ
บริหารงาน อบต.
6.การประชาสัมพันธขอมูลขาวสารตางๆ
รวม

ระดับความพึงพอใจ (รอยละ)
Mean
มาก
ปานกลาง
นอย
23.00
64.00
13.00 2.10

.595

ผลของระดับ
ความพึงพอใจ
ปานกลาง

9.00

76.00

15.00

1.94

.489

ปานกลาง

15.00

73.00

12.00

2.03

.521

ปานกลาง

7.00

90.00

3.00

2.04

.317

ปานกลาง

13.00

76.00

11.00

2.02

.492

ปานกลาง

10.00
12.83

78.00
76.17

12.00
11.00

1.98
2.02

.471
.481

ปานกลาง
ปานกลาง

S.D.

จากตารางพบวา ประชาชนสวนใหญมีความพึงพอใจตอการดําเนินงานตาม ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
การบริหารจัดการที่ดี อยูในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ยรวมเทากับ 2.02 (Mean = 2.02) เมื่อพิจารณาราย
ขอพบวาสวนใหญมีความพึงพอใจมากที่สุด ขอ ๑ การอํานวยความสะดวกในการใหบริการแกประชาชน มีคาเฉลี่ย
เทากับ 2.10 (Mean = 2.10) และมีความพึงพอใจนอยที่สุด ขอ 2 การสงเสริมและพัฒนาระบบบริหารงานเพื่อ
ตอบสนองความตองการของประชาชน มีคาเฉลี่ยเทากับ 1.94 (Mean = 1.94)

แผนภูมิแสดงความพึงพอใจของประชาชนตอผลการดําเนินงาน

๔๓

2.

ยุทธศาสตร การพัฒนาดานการบริหารจัดการที่ดี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560

ผลที่ไดรับจากการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2560

ผลที่ไดรับ/ผลกระทบ
การ พัฒนาทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ พ.ศ. 2557 - 2560
ตามยุทธศาสตรการพัฒนาไดกําหนดไวเพื่อเปนกรอบในการกําหนดแนวทางการพัฒนาที่สอดคลองกับ
การใชงบประมาณของตนเองในการดําเนินงาน ทําใหเกิดการพัฒนาในดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดลอม แมน้ําคูคลอง การพัฒนาการสงเสริมการทองเที่ยว การพัฒนาคุณภาพชีวิตในดานการศึกษา
ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การสงเสริมงานดานสาธารณสุข การกีฬา นันทนาการ เพื่อใหประชาชนปลอดภัย
จากโรคภัยไขเจ็บ มีรางกายแข็งแรง การสงเสริมสวัสดิการสังคมสงเคราะหเพื่อพัฒนาคุณภาพเด็ก สตรี ผูสูงอายุ
ผูพิการ เพื่อสรางความแข็งแข็งและความเทาเทียมกันในสังคม การรักษาความสงบความปลอดภัย
ดานอาชญากรรมและยาเสพติด การสรางอาชีพสรางรายไดใหประชาชน มีการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
เพื่ออํานวยความสะดวกและความปลอดภัย ตลอดจนการพัฒนาการปฏิบัติงานขององคกรเพื่อใหบริการประชาชน
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยมีเปาหมายเพื่อใหประชาชนมีชีวิตและความเปนอยูที่ดีขึ้นในทุกๆ ดาน

3. สรุปปญหาอุปสรรคการดําเนินงานที่ผานมาและแนวทางการแกไข ปงบประมาณ พ.ศ.
2557 - 2560

3.1 ปญหาและอุปสรรค
- องคการบริหารสวนตําบลมีงบประมาณในการบริหารและการพัฒนาในจํานวนที่จํากัด
ไมเพียงพอกับการพัฒนาตามประเด็นความตองการพัฒนาของประชาชนในทองถิ่น
- จํานวนโครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนาสามปมีจํานวนมาก ซึ่งภายใต ขอจํากัด
ดานงบประมาณขององคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ จึงไมสามารถดําเนินโครงการไดครบทุกโครงการ
ตามแผนที่กําหนดได ทําใหรอยละของโครงการที่ดําเนินการแลวเสร็จนอย
- การเสนอโครงการ/กิจกรรมของประชาชนที่นํามาบรรจุในแผนพัฒนาสามปมีหลากหลาย
ประเด็น ทําใหโครงการมีจํานวนมาก ซึ่งเปนสิ่งที่สะทอนใหเห็นถึงปญหาความตองการที่แทจริงของประชาชน
ในการพัฒนาทองถิ่น แตงบประมาณที่รัฐบาลจัดสรรใหแกทองถิ่นไมสอดคลองกับจํานวนประเด็นปญหา
ความตองการที่มีอยูจริงของประชาชนในการพัฒนาทองถิ่น และปญหาความลาชาในการจัดสรรงบประมาณ
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล ทําใหไมสามารถดําเนินการตามโครงการไดทันที
- การจัดลําดับความสําคัญของโครงการที่เสนอเขามาบรรจุในแผนพัฒนาสามป
ยังคงมีความตองการใหทุกโครงการตองมีอยูในแผน โดยไมคํานึงถึงศักยภาพดานงบประมาณ
- ไมมีความพรอมในดานเครื่องมือใช เนื่องดวยงบประมาณมีจํากัด
3.2 แนวทางการแกไข
- สงเสริมและสรางกระบวนการการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาทองถิ่น
เพื่อใหประชาชน มีความรูความเขาใจ และตระหนักถึงความสําคัญของการมีสวนรวมในกระบวนการจัดทํา
แผนพัฒนาทองถิ่น รวมถึงสามารถสะทอนปญหาความตองการที่แทจริงของประชาชนโดยสวนรวมในการพัฒนา
ทองถิ่นใหออกมาในรูปแบบของการเสนอโครงการ/กิจกรรม เพื่อบรรจุในแผนพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหาร
สวนตําบล ใหมีความสอดคลองและเหมาะสมกับบริบทพื้นที่ขององคการบริหารสวนตําบล และเพื่อให
การดําเนินงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพตามแผนที่กําหนดไว
- สรรหาเครื่องมือและอุปกรณตางๆ ที่ยังขาดแคลน โดยมีการตั้งงบประมาณเพื่อจัดซื้อจัดจาง
*******************************

๔๔

สวนที่ ๓
ยุทธศาสตรองคกรปกครองสวนทองถิ่น

๑. ความสัมพันธระหวางแผนพัฒนาระดับมหภาค
๑.๑ แผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป (พ.ศ. 2560 - 2579)

ในการที่จะบรรลุวิสัยทัศนและทําใหประเทศไทยพัฒนาไปสูอนาคตที่พึงประสงคนั้น จําเปน
จะตองมีการวางแผนและกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาในระยะยาว และกําหนดแนวทางการพัฒนาของทุกภาค
สวนใหขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้น จึงจําเปนจะตองกําหนดยุทธศาสตรชาติในระยะยาวเพื่อถายทอด
แนวทางการพัฒนาสูการปฏิบัติในแตละชวงเวลาอยางตอเนื่องและมีการบูรณาการและสรางความเขาใจถึงอนาคต
ของประเทศไทยรวมกัน และเกิดการรวมพลังของทุกภาคสวนในสังคม ทั้งประชาชน เอกชน ประชาสังคม ในการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาเพื่อการสรางและรักษาไวซึ่งผลประโยชนแหงชาติและบรรลุวิสัยทัศน “ประเทศไทยมีความ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือคติพจน
ประจําชาติ “มั่งคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพื่อใหประเทศ มีขีดความสามารถ ในการแขงขัน มีรายไดสูง อยูในกลุมประเทศ
พัฒนาแลว คนไทยมีความสุข อยูดี กินดี สังคมมีความมั่นคง เสมอภาคและเปนธรรม ซึ่งยุทธศาสตรชาติที่จะใช
เปนกรอบแนวทาง การพัฒนาในระยะ 20 ป ตอจากนี้ไป จะประกอบดวย 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 ดวยการพัฒนาตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเปนคติพจนประจําชาติ วา “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ทั้งนี้ วิสัยทัศนดังกลาว
จะตองสนองตอบตอผลประโยชนแหงชาติ อันไดแก การมีเอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแหงเขตอํานาจรัฐ
การดํารงอยูอยางมั่นคง ยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ การดํารงอยูอยางมั่นคงของชาติ และประชาชนจากภัย
คุกคามทุกรูปแบบ การอยูรวมกันในชาติอยางสันติสุขเปนปกแผน มีความมั่นคงทางสังคมทามกลางพหุสังคมและ
การมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย ความเจริญเติบโตของชาติ ความเปนธรรมและความอยูดีมีสุข
ของประชาชน ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม ความมั่นคงทางสังคมทามกลางพหุสังคมและ
การมีเกียรติและศักดิ์ศรีไมเปนภาระของโลกและสามารถเกื้อกูลประเทศที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจทีดอยกวา
วิสัยทัศน : “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว
ดวยการพัฒนา ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

๔๕

ความมั่นคง

การมีความมั่นคงปลอดภัย
จากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศและภายนอก
ประเทศในทุกระดับทั้งประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปจเจกบุคคลและ มีความมั่นคงในทุกมิติ ทั้งมิติ
เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอมและการเมือง
ประเทศ มีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย มีสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริยที่เขมแข็ง
เปนศูนยกลางและเปนที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน ระบบการเมืองที่มั่นคงเปนกลไกที่นําไปสูการบริหาร
ประเทศที่ตอเนื่องและโปรงใสตามหลักธรรมาภิบาล
สังคม มีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกกําลังเพื่อพัฒนาประเทศ ชุมชน มีความ
เขมแข็ง ครอบครัว มีความอบอุน
ประชาชน มีความมั่นคงในชีวิตมีงานและรายไดที่มั่นคงพอเพียงกับการดํารงชีวิตมีที่อยูอาศัย
และความปลอดภัยในชีวิตทรัพยสิน
ฐานทรัพยากรและสิ่งแวดลอม มีความมั่นคงของอาหารพลังงาน และน้ํา

ความมั่งคั่ง

ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอยางตอเนื่อง ยกระดับเปนประเทศในกลุมประเทศ
รายไดสูง ความเหลื่อมล้ําของการพัฒนาลดลง ประชากรไดรับผลประโยชนจากการพัฒนาอยางเทาเทียมกันมากขึ้น
เศรษฐกิจมีความสามารถในการแขงขันสูง สามารถสรางรายไดทั้งจากภายในและนอกประเทศ
สรางฐานเศรษฐกิจและสังคมแหงอนาคต และเปนจุดสําคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาคทั้งการคมนาคมขนสง
การผลิต การคา การลงทุน และการทําธุรกิจ มีบทบาทสําคัญในระดับโลก เกิดสายสัมพันธทางเศรษฐกิจและ
การคาอยางมีพลัง

๔๖
ความสมบูรณในทุนที่จะสามารถสรางการพัฒนาตอเนื่อง ไดแก ทุนมนุษย ทุนทางปญญา
ทุนทางการเงิน ทุนที่เปนเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ความยั่งยืน

การพัฒนาที่สามารถสรางความเจริญ รายได และคุณภาพชีวิตของประชาชนใหเพิ่มขึ้น
อยางตอเนื่อง ซึ่งเปนการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่ไมใชทรัพยากรธรรมชาติเกินพอดี ไมสรางมลภาวะ
ตอสิ่งแวดลอมจนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศน
การผลิตและการบริโภคเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และสอดคลองกับกฎระเบียบของประชาคม
โลกซึ่งเปนที่ยอมรับรวมกัน ความอุดมสมบูรณของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมีคุณภาพดีขึ้น คนมีความ
รับผิดชอบตอสังคม มีความเอื้ออาทร เสียสละเพื่อผลประโยชนสวนรวม
มุงประโยชนสวนรวมอยางยั่งยืน ใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของประชาชนทุกภาคสวน
เพื่อการพัฒนาในทุกระดับอยางสมดุล มีเสถียรภาพ และยั่งยืน
ประชาชนทุกภาคสวนในสังคม ยึดถือและปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

อนาคตประเทศไทย ป 2579 : รวมมือกันขับเคลื่อนประเทศใหกาวไปสู........

1.
เศรษฐกิจและสังคมไทยมีการพัฒนาอยางมั่นคงและยั่งยืน โดยสถาบันหลักของชาติดํารง
อยูอยางมั่นคงเปนจุดยึดเหนี่ยวของสังคม มีความสามัคคีของคนในชาติ มีความสงบและอยูรวมกันอยางสันติสุข
ในทุกพื้นที่ และมีระดับรายไดในกลุมประเทศรายไดสูง มีความเปนธรรมในสังคม และความเหลื่อมล้ําลดลง
ในทุกมิติ ประเทศไทยมีบทบาทสําคัญในภูมิภาคและโลก
2.ระบบเศรษฐกิจมีความเปนชาติการคาบนรากฐานการขยายตัวของการคาสงคาปลีกและ
เศรษฐกิจดิจิทัลที่เขมขนขึ้น มีการเติบโตอยางมีคุณภาพ กระจายฐานการผลิตและบริการไปในพื้นที่ตางๆ
อยางทั่วถึง มีเสถียรภาพ แขงขันบนฐานการพัฒนานวัตกรรม และมีฐานการผลิตบริการ และลงทุนมีเชื่อมโยง
ในอาเซียน เพื่อใหประเทศไทยเขาสูการมีรายไดสูงภายในป 2579 และเขาสูการเปนประเทศพัฒนาแลว โดย
2.1 ภาคเกษตร เปนฐานการผลิต bio-bases ที่สําคัญ เปนฐานการผลิตอาหารที่มั่นคงและ
ปลอดภัย และเปนฐานการผลิตภาพการผลิตสูง มีระบบบริหารจัดการที่ดีดานประมง
2.2 ภาคอุตสาหกรรม ฐานอุตสาหกรรมเดิมมีศักยภาพสูงขึ้น มีอุตสาหกรรมอนาคต ที่ไดรับ
การพัฒนาใหเปนฐานรายไดใหม โดยมุงสูการเปนศูนยกลางการผลิต การคา และการลงทุนในอนุภูมิภาคอาเซียน
เชน ศูนยการผลิตรถยนตและชิ้นสวนและศูนยทดสอบและวิจัยพัฒนารถยนตและชิ้นสวนของเอเชีย ศูนยกลางการ
ผลิตพลังงาน/วัสดุชีวภาพของภูมิภาคอาเซียน ศูนยกลางการผลิตอุตสาหกรรมดิจิทัล เปนตน
2.3 ภาคบริการ ธุรกิจบริการเดิมไดรับการพัฒนายกระดับคุณภาพและศักยภาพ ใหสูงขึ้น
เชน การขนสง ทั้งทางบก ทางอากาศ และทางทะเล และสงเสริมธุรกิจบริการอนาคตใหเปนฐานรายไดใหม โดยมุง
สูการเปนศูนยกลางการลงทุนและการใหบริการของภูมิภาคอาเซียน เชน ศูนยกลางการใหบริการสุขภาพของ
ภูมิภาคอาเซียน เมืองหลวงแหงการทองเที่ยวและบริการของอาเซียน ศูนยบริการทางการเงิน การศึกษานานาชาติ
และบริการดานโลจิสติกส เปนตน
2.4 วิสาหกิจและการดําเนินธุรกิจ วิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดยอมเขมแข็ง เปนฐานการ
ผลิตและบริการที่สําคัญของประเทศ
3. คนไทยในอนาคต มีศักยภาพรวมกันพัฒนาประเทศ สามารถปรับตัวรองรับบริบทการพัฒนา
ในอนาคตมีความพรอมทั้งกาย ใจ สติปญญา มีทักษะในการวิเคราะหอยางมีเหตุผล มีการเรียนรูตลอดชีวิต
มีภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลง มีจิตสํานึกวัฒนธรรมที่ดีงาม รูคุณคาความเปนไทย และมีความรับผิดชอบเปน
รากฐานที่มั่นคงของชุมชนสังคม รักชาติ และสถาบันพระมหากษัตริย
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4. สังคมไทยเปนสังคมที่เปนธรรม มีความเหลื่อมล้ํานอย อัตราความยากจนต่ํา มีการกระจาย
โอกาสการเขาถึงทรัพยากรการสรางฐานอาชีพ บริการทางสังคมที่มีคุณภาพ และกระบวนการยุติธรรมอยางทั่วถึง
ไมคอรรัปชั่น โดยที่ประชาชนทุกชวงวัยมีคุณภาพชีวิตที่ดี ครอบครัวอยูดีมีสุข
5. เศรษฐกิจและสังคมพัฒนาอยางเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม เปนประเทศที่มีระบบเศรษฐกิจ
สีเขียว ระดับการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดต่ํามีพื้นที่สีเขียวใหญขึ้น ประชาชนมีพฤติกรรมการผลิตและการ
บริโภคที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
6. ระบบการบริหารภาครัฐมีประสิทธิภาพ ทันสมัย รับผิดชอบ โปรงใส ตรวจสอบไดและ
ประชาชนมีสวนรวม กระจายอํานาจและมีการกําหนดภารกิจที่เหมาะสมระหวางสวนกลาง ภูมิภาค และทองถิ่น

กรอบแนวทางที่สําคัญของยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป
ยุทธศาสตร
1. ดานความมั่นคง

กรอบแนวทางที่สําคัญ
(1) เสริมสรางความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองแบบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
(2) ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง ขจัด
คอรรัปชั่น สรางความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม
(3) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบรอย ตลอดจนการบริหาร
จัดการความมั่นคงชายแดนและชายฝงทะเล
(4) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความรวมมือระหวางประเทศทุก
ระดับ และรักษาดุลยภาพความสัมพันธกับประเทศมหาอํานาจ เพื่อปองกันและ
แกไขปญหาความมั่นคงรูปแบบใหม
(5) การพัฒนาเสริมสรางศักยภาพการผนึกกําลังปองกันประเทศ การรักษา
ความสงบเรียบรอยภายในประเทศ สรางความรวมมือกับประเทศเพื่อนบานและ
มิตรประเทศ
(6) การพัฒนาระบบการเตรียมพรอมแหงชาติ และระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ
รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
(7) การปรับกระบวนการทํางานของกลไกที่เกี่ยวของจากแนวดิ่งสูแนวระนาบ
มากขึ้น
2. ดานการสรางความสามารถ (1) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ สงเสริมการคา การลงทุน พัฒนาสูชาติ
ในการแขงขัน
การคา
(2) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ เสริมสรางฐานการผลิตเขมแข็ง ยั่งยืน
และสงเสริมเกษตรกรรายยอยสูเกษตรยั่งยืนเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
(3) การพัฒนาผูประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผูประกอบการ
ยกระดับผลิตภาพแรงงาน และพัฒนา SMEs สูสากล
(4) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดน และพัฒนาระบบเมืองศูนยกลางความเจริญ
(5) การลงทุนพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการขนสง ความมั่นคงและพลังงาน
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การวิจัยและพัฒนา
(6) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สรางความเปนหุนสวนการพัฒนา
กับนานาประเทศ สงเสริมใหไทยเปนฐานของการประกอบธุรกิจ ฯลฯ
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ยุทธศาสตร
กรอบแนวทางที่สําคัญ
3. ดานการพัฒนาและเสริมสราง (1) พัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต ใหสนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ
ศักยภาพคน
โดยพัฒนาเริ่มตั้งแตในครรภและตอเนื่องไปตลอดชวงชีวิต
(2) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูใหมีคุณภาพ เทาเทียมและ
ทั่วถึง
(3) ปลูกฝงระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่พึงประสงค
(4) การสรางเสริมใหคนมีสุขภาวะที่ดี
(5) การสรางความอยูดีมีสุขของครอบครัวไทยใหเอื้อตอการพัฒนาคน
4. ดานการสรางโอกาสความ (1) สรางความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจและสังคม
เสมอภาค และเทาเทียมกันทาง (2) พัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ
สังคม
(3) การสรางสภาพแวดลอมและนวัตกรรมที่เอื้อตอการดํารงชีวิตในสังคมสูงวัย
(4) การสรางความเขมแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรม และความ
เขมแข็งของชุมชน
(5) พัฒนาการสื่อสารมวลชนใหเปนกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา
5. ดานการสรางการเติบโตบน (1) จัดระบบอนุรักษ ฟนฟูและปองกันการทําลายทรัพยากรธรรมชาติ
คุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับ
(2) วางระบบบริหารจัดการน้ําใหมีประสิทธิภาพทั้ง 25 ลุมน้ํา เนนการปรับ
สิ่งแวดลอม
ระบบการบริหารจัดการอุทกภัยอยางบูรณาการ
(3) การพัฒนาและใชพลังงานที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
(4) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
(5) การรวมลดปญหาโลกรอนและปรับตัวใหพรอมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ
(6) การใชเครื่องมือทางเศรษฐศาสตรและนโยบายการคลังเพื่อสิ่งแวดลอม
6. ดานการปรับสมดุล และ
(1) การปรับปรุงโครงสราง บทบาท ภารกิจของหนวยงาน ภาครัฐ ใหมีขนาดที่
พัฒนาระบบการบริหารจัดการ เหมาะสม
(2) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณการ
ภาครัฐ
(3) การพัฒนาระบบบริหารจัดการกําลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ
(4) การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(5) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบตาง ๆ ใหทันสมัย เปนธรรม และเปน
สากล
(6) พัฒนาระบบการใหบริการประชาชนของหนวยงานภาครัฐ
(7) ปรับปรุงการบริหารจัดการรายไดและรายจายของภาครัฐ
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1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)
1.2.1 กรอบวิสัยทัศนและเปาหมาย

 กรอบวิสัยทัศนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒
จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงตางๆ ที่ประเทศกําลังประสบอยู ทําใหการกําหนด
วิสัยทัศนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ยังคงมีความตอเนื่องจากวิสัยทัศนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ และกรอบหลักการ
ของการวางแผนที่นอมนําและประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเปนศูนยกลางของการพัฒนา
อยางมีสวนรวม การพัฒนาที่ยึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศนของการพัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ตองให
ความสําคัญกับการกําหนดทิศทางการพัฒนาที่มุงสูการเปลี่ยนผานประเทศไทยจากประเทศที่มีรายไดปานกลาง
ไปสูประเทศที่มีรายไดสูง มีความมั่นคง และยั่งยืน สังคมอยูรวมกันอยางมีความสุข และนาไปสูการบรรลุวิสัยทัศน
ระยะยาว “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ของประเทศ
 การกําหนดตําแหนงทางยุทธศาสตรของประเทศ(Country Strategic Positioning)
เปนการกําหนดตําแหนงทางยุทธศาสตรของประเทศที่สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติที่ สศช. ไดจัดทําขึ้น
ประเทศไทยเปนประเทศรายไดสูงที่มีการกระจายรายไดอยางเปนธรรม เปนศูนยกลางดานการขนสงละโลจิสติกส
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) การพัฒนาศักยภาพคนใหสนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสราง
สังคมสูงวัยอยางมีคุณภาพ
• ประชาชนทุกชวงวัยมีความมั่นคงทางดานเศรษฐกิจและสังคม
(SocioEconomic Security) และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
• การศึกษาและการเรียนรูไดรับการพัฒนาคุณภาพ
• สถาบันทางสังคมมีความเขมแข็งเปนฐานรากที่เอื้อตอการพัฒนาคน
3) การลดความเหลื่อมล้ําในสังคม
• การกระจายรายไดมีความเทาเทียมกันมากขึ้น

๕๐
• บริการทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอยางทั่วถึง
4) การสรางการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
• รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร สรางสมดุลระหวางการอนุรักษและการใช
ประโยชนอยางยั่งยืนและเปนธรรม
• ขับเคลื่อนประเทศสูเศรษฐกิจและสังคมที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
• เพิ่มขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภา
พ
ภูมิอากาศ
• เพิ่มประสิทธิภาพและเสริมสรางธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
• มีการบริหารจัดการน้ําใหสมดุลระหวางการอุปสงคและอุปทานของน้ํา
5) การบริหารราชการแผนดินที่มีประสิทธิภาพ
• การบริหารงานภาครัฐที่โปรงใสเปนธรรม มีประสิทธิภาพ และมีสวนรวม
• ขจัดการทุจริตคอรรัปชั่น
• มีการกระจายอํานาจที่เหมาะสม

1.2.2 แนวทางการพัฒนา

1) การยกระดับศักยภาพการแขงขันและการหลุดพนกับดักรายไดปานกลางสูรายไดสูง
• การสงเสริมดานการวิจัยและพัฒนา
พัฒนาสภาวะแวดลอมของการพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ทั้งดานการลงทุนในการวิจัย
และพัฒนา ดานบุคลากรวิจัย ดานโครงสรางพื้นฐาน และดานการบริหารจัดการ รวมทั้งสนับสนุนและผลักดันให
ผูประกอบการมีบทบาทหลักดานเทคโนโลยีและนวัตกรรม ตลอดจนผลักดันงานวิจัยและพัฒนาใหใชประโยชน
อยางแทจริงทั้งเชิงพาณิชยและสาธารณะโดยใหความคุมครองทรัพยสินทางปญญา
• การพัฒนาผลิตภาพแรงงาน
สรางความรวมมือระหวางภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนากําลังคนและแรงงานใหมีทักษะความรูและ
สมรรถนะที่สอดคลองกับความตองการของตลาดและรองรับการเปดเสรีของประชาคมอาเซียน โดยยกระดับและ
พัฒนาสมรรถนะแรงงานไทยดวยเทคโนโลยี เรงรัดใหแรงงานทั้งระบบมีการเรียนรูขั้นพื้นฐานเพื่อสามารถแขงขัน
ในตลาดแรงงานได สนับสนุนใหแรงงานและปจจัยการผลิตมีความยืดหยุนในการเคลื่อนยายระหวางสาขาการผลิต
และระหวางพื้นที่การผลิต เพื่อใหแรงงานสามารถเคลื่อนยายไปสูสาขาการผลิตที่มีผลิตภาพการผลิตสูงสุด และ
สนับสนุนใหผูประกอบการในภาคอุตสาหกรรมและบริการจัดทากรอบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานฝมือแรงงานให
เปนมาตรฐานที่เชื่อมโยงกันเพื่อยกระดับทักษะของแรงงานไทย
• การสงเสริมผูประกอบการที่เขมแข็งและพาณิชยดิจิตอล
พัฒนาขีดความสามารถของผูประกอบการใหมีความยืดหยุน สามารถปรับตัวและดําเนินธุรกิจทามกลางการดําเนิน
นโยบายและมาตรการการกีดกันทางการคาในรูปแบบตางๆ
เพิ่มสัดสวนความเปนเจาของของคนไทยและ
สนับสนุนใหมีการขยายตลาดที่มีแบรนดสินคาและชองทางการตลาดที่เปนของตนเองมากขึ้น ตลอดจนพัฒนาตอ
ยอดอุตสาหกรรมและบริการเพื่อเขาสูการเปนศูนยกลางการผลิต บริการและอุตสาหกรรมดิจิตอล
• การลงทุนโครงสรางพื้นฐานเรงลงทุนและพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานการ
คมนาคมขนสงเพื่อเชื่อมโยงพื้นที่ เศรษฐกิจในประเทศและตางประเทศ ทั้งการพัฒนาและปรับปรุงโครงขาย
รถไฟใหเปนโครงขายหลักในการเดินทางและขนสงของประเทศ
พัฒนาโครงขายระบบขนสงสาธารณะและ
โครงขายทางหลวงพิเศษระหวางเมือง ขยายขีดความสามารถของทาอากาศยานหลักของประเทศ พัฒนาทาเรือที่มี
ศักยภาพใหเปนทาเรืออิเล็กทรอนิกสเต็มรูปแบบ รวมทั้งพัฒนาและปรับปรุงระบบโทรคมนาคมของประเทศ

๕๑
ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาดานอุตสาหกรรมที่เกิดจากลงทุนดานโครงสรางพื้นฐาน เชน อุตสาหกรรมซอมบํารุง
และผลิตชิ้นสวนอากาศยาน และอุตสาหกรรมระบบราง เปนตน เพื่อสรางโอกาสทางเศรษฐกิจใหกับประเทศใน
การเปนฐานการผลิตในภูมิภาคอาเซียน
• การปรับโครงสรางการผลิต ปรับโครงสรางการผลิตภาคเกษตร
โดยการปรับเปลี่ยนจา กการผลิตสินคาเกษตรขั้นปฐม เปนสินคาเกษตรแปรรูปที่มีมูลคาสูงมีคุณภาพและ
มาตรฐานสากล สามารถสรางความเชื่อมโยงทางดานวัตถุดิบกับประเทศเพื่อนบานและลดระดับการผลิตสินคาขั้น
ปฐมที่สูญเสียขีดความสามารถในการแขงขันลงสูระดับที่จาเปนสําหรับการสรางความมั่นคงทางดานอาหารและ
พลังงาน จัดระบบการผลิตใหสอดคลองกับศักยภาพพื้นที่และความตองการของตลาดตั้งแตตนนาถึงปลายนาทั้ง
ดานกายภาพและเศรษฐกิจ รวมทั้งสงเสริมการรวมกลุมทางการเกษตรจากกิจการเจาของคนเดียวเปนการ
ประกอบการในลักษณะสหกรณ หางหุนสวนและบริษัท เพื่อใหเกิดการประหยัดจากขนาด พิจารณาพันธุพืชที่
เหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่และแหลงน้ํา ใชเทคโนโลยีการผลิตในระดับที่เหมาะสม ใชกลไกตลาดในการ
ปองกันความเสี่ยง ตลอดจนสงเสริมและเรงขยายผลแนวคิดการทําการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และระบบเกษตรกรรมยั่งยืนปรับโครงสรางการผลิตภาคบริการโดยเรงพัฒนาระบบคมนาคมขนสงใหเกิด
ความเชื่อมโยงกันเปนโครงขายทั้งทางบก ทางน้ํา และทางอากาศ เรงพัฒนาทาเทียบเรือขนาดใหญเพื่อรองรับการ
เติบโตของการทองเที่ยวทางทะเล ปรับปรุงแกไขกฎหมายที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยวใหครอบคลุมและทันสมัยทั้ง
การควบคุมกิจกรรมตางๆ เกี่ยวกับการทองเที่ยวและสงเสริมการทองเที่ยวและกําหนดและจัดทํากฎหมายเพื่อ
ยกระดับมาตรฐานการทองเที่ยวของไทยสูสากลและรองรับการพัฒนาการทองเที่ยวใหสามารถแขงขันไดในระดับ
นานาชาติ รวมทั้งสงเสริมการพัฒนาเชิงพื้นที่ในลักษณะกลุมคลัสเตอรทองเที่ยว โดยสนับสนุนการพัฒนาดานการ
ทองเที่ยวของพื้นที่ที่มีความเชื่อมโยงทั้งทางกายภาพ
วิถีชีวิต /วัฒนธรรมทองถิ่นและกิจกรรมการทองเที่ยว
ตลอดจนสงเสริมการสรางความเชื่อมโยงดานการทองเที่ยวในภูมิภาคอาเซียน ทั้งประเทศที่มีพรมแดนติดกันและ
ประเทศที่มีโครงขายคมนาคมขนสงเชื่อมโยงกันเพื่อใหเกิดการพัฒนาแบบองครวมทั้งระบบพัฒนาตอยอด
อุตสาหกรรมอนาคตเพื่อเปนแหลงการถายทอดเทคโนโลยี เชื่อมโยงการผลิตกับอุตสาหกรรมที่เปนฐานรายได
ประเทศ และเปนกลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยใหเขาสูการเปนศูนยกลางการผลิตและบริการทั้งในระดับอนุ
ภูมิภาคและในภูมิภาคอาเซียนพัฒนาโครงสรางพื้นฐานที่สนับสนุนการขยายตัวดานการคาการลงทุน เชน โลจิ
สติกส และพลังงาน รวมทั้งปจจัยสนับสนุนการลงทุนอื่นๆ เชน ลดอุปสรรคการเคลื่อนยายเงินทุนระหวางประเทศ
เปนตน สงเสริมการนําเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกตใชทั้งภาคการผลิต การตลาด การบริหารจัดการ
การเงิน และโลจิสติกส เชื่อมโยงเศรษฐกิจดิจิตอล ในการอํานวยความสะดวกทางการคาการลงทุนดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส และสนับสนุนการลงทุนเพื่อสรางเศรษฐกิจและสังคมแหงปญญาและการเรียนรู มุงเนนการพัฒนา
ธุรกิจเชิงสรางสรรค การลงทุนที่ใชเทคโนโลยีขั้นสูงและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม การประหยัดพลังงานและการใช
พลังงานทดแทน การลงทุนดานการวิจัยและพัฒนาเชิงพาณิชย การจัดตั้งสํานักงานใหญขามประเทศ บริษัทการคา
ระหวางประเทศ รวมทั้งการใหความสําคัญเรื่องความรับผิดชอบและการตอบแทนสูสังคมขององคกร และกิจการ
เพื่อสังคม
๒) การพัฒนาศักยภาพคนตามชวงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสรางสังคมสูงวัยอยาง
 การพัฒนาศักยภาพคนในทุกชวงวัยใหสนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ
มีคุณภาพ
โดยชวงวัยเด็กตั้งแตแรกเกิดใหมีพัฒนาการที่สมวัยในทุกดาน วัยเรียน วัยรุนใหมีทักษะการเรียนรู ทักษะชีวิต
สามารถอยูรวมกับผูอื่นภายใตบริบทสังคมที่เปนพหุวัฒนธรรม วัยแรงงานใหมีการพัฒนายกระดับสมรรถนะฝมือ
แรงงานเพื่อสรางผลิตภาพเพิ่มใหกับประเทศ
วัยผูสูงอายุใหมีการทํางานที่เหมาะสมตามศักยภาพและ
ประสบการณ มีรายไดในการดํารงชีวิต มีการสรางเสริมและฟนฟูสุขภาพเพื่อปองกันหรือชะลอความทุพพลภาพ
และโรคเรื้อรังตางๆ ที่จะกอใหเกิดภาระแกปจเจกบุคคล ครอบครัว และระบบบริการสุขภาพ

๕๒
• การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูใหมีคุณภาพ
เทาเทียมและทั่วถึง
โดย (๑) ปฏิรูประบบบริหารจัดการทางการศึกษา โดยปรับระบบบริหารจัดการการศึกษาใหมเพื่อสรางความ
รับผิดชอบตอผลลัพธ (Accountability) (๒) ปฏิรูประบบการคลังดานการศึกษา เพื่อเพิ่มคุณภาพและ
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษาโดยการจัดสรรงบประมาณตรงสูผูเรียน
สงเสริมการมีสวนรวมจากภาคเอกชน
ในการจัดการศึกษา (๓) พัฒนาคุณภาพครูทั้งระบบ ตั้งแตกระบวนการผลิต สรรหา และการคัดเลือกใหไดคนดี
คนเกง รวมทั้งระบบการประเมินและรับรองคุณภาพที่เนนผลลัพธจากตัวผูเรียน และ (๔) ปฏิรูประบบการเรียนรู
โดยมุงจัดการเรียนรูเพื่อสรางสมรรถนะกําลังคนทั้งระบบการศึกษาตั้งแตระดับปฐมศึกษาจนถึงการเรียนรู
ตลอดชีวิต พัฒนาสื่อเพื่อการเรียนรู ปรับหลักสูตรและผลิตกําลังคนใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงและความ
ตองการของตลาด การวิจัยและการใชเทคโนโลยีและสื่อเพื่อการเรียนรู
• การพัฒนาดานสุขภาพ โดยสงเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ทางการแพทย เพื่อรองรับการเปนสังคมผูสูงอายุทั้งในดานผลิตภัณฑสุขภาพและ ที่อยูอาศัยสําหรับผูสูงอายุ
ยกระดับการบริหารจัดการระบบสุขภาพเพื่อลดความเหลื่อมล้ําและสรางความยั่งยืนในระยะยาว โดยพัฒนาระบบ
ขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรดานสาธารณสุข บูรณาการระบบหลักประกันสุขภาพภาครัฐใหเกิด
ความเปนเอกภาพในการบริหารจัดการและการใชทรัพยากร และสงเสริมการอภิบาลระบบสุขภาพในรูปแบบ
เครือขายที่มีการใชทรัพยากรรวมกัน พัฒนาศักยภาพของประเทศไทยสูการเปนศูนยกลางสุขภาพนานาชาติทั้งใน
ดานศูนยกลางบริการสุขภาพ (Medical Service Hub) ศูนยกลางบริการเพื่อสงเสริมสุขภาพ (Wellness Hub)
ศูนยกลางยาและผลิตภัณฑเพื่อสุขภาพ (Product Hub) และศูนยกลางบริการวิชาการและงานวิจัย (Academic
Hub) เพื่อนารายไดกลับมาใชยกระดับคุณภาพบริการสาธารณสุขภายในประเทศรวมทั้งสงเสริมการใหความสําคัญ
กับมิติสุขภาพในทุกนโยบายสาธารณะ (Health in All Policies) เพื่อใหการขับเคลื่อนนโยบายของทุกภาคสวน
ตระหนักถึงผลกระทบของนโยบายสาธารณะที่มีตอสุขภาพของประชาชน
• การสรางสภาพแวดลอมและนวัตกรรมที่เอื้อตอการดารงชีพในสังคมสูงวัย
โดยการปรับปรุงสภาพแวดลอมและความจําเปนทางกายภาพใหเหมาะกับวัย
และการพัฒนาระบบการดูแล
ผูสูงอายุในรูปแบบที่หลากหลายทั้งในดานการจัดบริการสุขภาพและสวัสดิการสังคมอยางบูรณาการ โดยการมีสวน
รวมของทุกภาคสวนอยางตอเนื่อง รวมทั้งพัฒนาชุมชนที่มีศักยภาพและความพรอมใหเปนตนแบบของการดูแล
ผูสูงอายุเพื่อขยายผลไปสูชุมชนอื่น ตลอดจนการพัฒนานวัตกรรมในการใชชีวิตประจาวันสําหรับผูสูงอายุ
3) การลดความเหลื่อมลาทางสังคม
• การยกระดับรายไดและสรางโอกาสในการประกอบอาชีพ มุงเนนการเพิ่มผลิตภาพ
แรงงาน โดยสนับสนุนใหแรงงานมีโอกาสเขาถึงการเรียนรูและพัฒนาทักษะฝมือแรงงานอยางมีมาตรฐาน ปรับ
โครงสรางคาจางแรงงานใหชัดเจนและสะทอนทักษะฝมือแรงงานอยางแทจริง เรงผลักดันใหการใชระบบมาตรฐาน
คุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานฝมือแรงงานในทางปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม นอกจากนี้ เพิ่มผลิตภาพทางการผลิตของ
เกษตรกรรายยอย โดยสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาและการผลิตทางการเกษตรที่สอดคลองกับพื้นที่
สราง
หลักประกันรายไดแทนการอุดหนุนดานราคาสินคาเกษตร ลดตนทุนทางการเกษตรโดยสนับสนุนปจจัยการผลิต
• การจัดบริการทางสังคมใหทุกคนตามสิทธิขั้นพื้นฐาน และเนนการสรางภูมิคุมกัน
ระดับปจเจก โดย (๑) พัฒนาระบบบริการสาธารณะใหมีคุณภาพและมีชองทางการเขาถึงอยางหลากหลาย
โดยเฉพาะระบบบริการสาธารณสุขและการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สวัสดิการสังคม และกระบวนการยุติธรรม
(๒) สนับสนุนการจัดหาที่อยูอาศัยของผูมีรายไดนอยและการเขาถึงระบบสาธารณูปโภค กําหนดเปนนโยบายที่อยู
อาศัยแหงชาติและเมืองนาอยู พัฒนาโครงการที่อยูอาศัยแกปญหาชุมชนแออัดในเมืองโดยดําเนินการรวมกับภาค
ธุรกิจเอกชน และ (๓) การจัดรูปแบบสวัสดิการพื้นฐานที่จําเปนและเหมาะสมตามกลุมเปาหมาย (Customized
Welfare) ที่คํานึงถึงฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมที่แตกตางกัน โดยมีแนวทางการรับภาระคาใชจายรวมกัน
(Cost Sharing)

๕๓
• การสรางความเสมอภาคในการเขาถึงทรัพยากร
โดยปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร
สนับสนุนใหเกษตรกรรายยอยที่ไรที่ดินทากินและยากจนไดมีที่ดินเปนของตนเองหรือมีสิทธิทํากินในที่ดินปฏิรูประบบ
การบริหารจัดการน้ําอยางเปนระบบและเขาถึงพื้นที่เปาหมายไดอยางแทจริงดวยการผลักดัน พ.ร.บ.ทรัพยากรน้ํา
พ.ศ. ….... และบูรณาการแผนงานและงบประมาณรวมกันของหนวยงานและสรางกระบวนการมีสวนรวม รวมทั้งปรับ
โครงสรางภาษีที่เปนธรรมเชน ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสรางภาษีมรดก และภาษีสิ่งแวดลอม เปนตน
• การเขาถึงกระบวนการยุติธรรมอยางเสมอภาค การคุมครองสิทธิขั้นพื้นฐาน และการ
เขาถึงกระบวนการยุติธรรมอยางเทาเทียมโดยการเสริมศักยภาพและความเขมแข็งดานกฎหมายใหแกประชาชน
รวมทั้งการปรับปรุงและบังคับใชกฎหมายเพื่อลดปญหาความเหลื่อมล้ํา เชน กฎหมายปาชุมชนกฎหมายภาษีมรดก
กฎหมายที่ดิน เปนตน
4. การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเปนเมือง
• การลงทุนดานโครงสรางพื้นฐานและสิ่งอานวยความสะดวกของเมือง เตรียมความ
พรอมรองรับความเปนเมือง ทั้งดานการบริหารจัดการดานผังเมืองดานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ระบบ
คมนาคมขนสง ระบบบริหารจัดการสิ่งแวดลอม ระบบการศึกษาและระบบสาธารณสุขที่ไดมาตรฐาน มีคุณภาพ
และเพียงพอตอความตองการของคนในเมือง รวมทั้งเสริมสรางความสามารถในการบริหารจัดการเมืองตามระดับ
การพัฒนา
• การพัฒนาดานการขนสงและโลจิสติกสเชื่อมโยงกับเพื่อนบาน สงเสริมและเรงรัดการ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการโลจิสติกสของประเทศเพื่อเพิ่มความสามารถในการแขงขันของประเทศทั้งดาน
การคา การลงทุน และการบริการ โดยคํานึงถึงการเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม (Green Logistics) สนับสนุนใหเกิด
ความรวมมือในหวงโซอุปทาน และปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ รวมทั้งปรับลดกระบวนงานดานอํานวยความ
สะดวกทางการคา ขนสง และโลจิสติกสใหมีความสะดวกและมีประสิทธิภาพตอภาคธุรกิจอยางแทจริง
• การสงเสริมการลงทุน การคาชายแดน และการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ให
ความสําคัญกับนโยบายสงเสริมการลงทุนและการคาชายแดนเพื่อดึงดูดใหนักลงทุนในภูมิภาคเขามาลงทุนในไทย
และประเทศเพื่อนบาน รวมทั้งสงเสริมการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในพื้นที่ชายแดนโดยใหความสําคัญกับ
การลงทุนโครงสรางพื้นฐาน การสงเสริมการลงทุนและสิทธิประโยชน การบริหารจัดการแรงงานตางดาว และการ
ใหบริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ เพื่อชวยอํานวยความสะดวกดานการคาชายแดนและการผานแดนระหวางไทยกับ
ประเทศในภูมิภาคมากขึ้น
๕. การสรางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอยางเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
• การรักษาทุนทางธรรมชาติเพื่อการเติบโตสีเขียว ใชประโยชนจากทุนธรรมชาติ
โดยคํานึงถึงขีดจํากัดและศักยภาพในการฟนตัว ปกปองรักษาทรัพยากรปาไม โดยสนธิกําลังของทุกภาคสวนนํา
ระบบสารสนเทศมาใชเพื่อการบริหารจัดการ บังคับใชกฎหมายอยางมีประสิทธิภาพและเปนธรรม เพิ่มพื้นที่ปาไม
โดยสงเสริมการปลูกไมมีคาทางเศรษฐกิจระยะยาว อนุรักษและใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพอยาง
ยั่งยืนและแบงปนผลประโยชนอยางเปนธรรม รวมทั้งผลักดันแนวทางการประเมินมูลคาของระบบนิเวศและการ
สรางรายไดจากการอนุรักษ จัดสรรที่ดินใหแกผูยากไร กระจายการถือครองที่ดิน จัดทําฐานขอมูลที่ดินเพื่อการ
บริหารจัดการอยางเปนระบบ การจัดเก็บภาษีที่ดินในอัตรากาวหนา กําหนดเพดานการถือครองที่ดินที่เหมาะสม
และกําหนดมาตรการปองกันการถือครองที่ดินของคนตางชาติ บริหารจัดการน้ําเพื่อใหเกิดความยั่งยืน บูรณาการ
ระหวางหนวยงานอยางเปนระบบ สรางศูนยขอมูลทรัพยากรน้ํา จัดตั้งองคกรบริหารจัดการน้ําในระดับพื้นที่ เชน
คณะกรรมการลุมน้ํา และองคกรผูนํา คุมครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝง ลดความขัดแยงเชิงนโยบายระหวาง
การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน การทองเที่ยว การประมง และวิถีชีวิตของชุมชนบริหารจัดการแรโดยกําหนดปริมาณ
ที่เหมาะสมในการน้ําแรมาใชประโยชน คํานึงถึงความจาเปนและมูลคาในอนาคต บังคับใชมาตรการควบคุม
ผลกระทบจากการทาเหมืองแรที่กอมลพิษตอสภาพแวดลอมและสุขภาพอนามัยของประชาชน

๕๔
• การสงเสริมการบริโภคที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม สรางระบบหมุนเวียนวัสดุที่ใชแลวที่
มีประสิทธิภาพ ขับเคลื่อนสู Zero Waste Society ผานมาตรการตางๆ เชน การปฏิรูประบบภาษีและ
คาธรรมเนียมเพื่อสิ่งแวดลอม การศึกษาเพื่อสิ่งแวดลอม มาตรฐานและฉลากสินคา เปนตน
• การสงเสริมการผลิต การลงทุน และการสรางงานสีเขียว เพื่อยกระดับประเทศสู
เศรษฐกิจและสังคมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม พัฒนาคลัสเตอรอุตสาหกรรมสีเขียว สงเสริมผูประกอบการให
สามารถปรับระบบสูหวงโซอุปทานหรือหวงโซคุณคาที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม (Green Supply Chain/Green
Value Chain) สงเสริมการทําการเกษตรกรรมยั่งยืน รวมทั้งสงเสริมภาคบริการที่มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอย
เพื่อใหประเทศไทยมีศักยภาพใหมีบทบาทมากขึ้นในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
• การจัดการมลพิษและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม ดวยการเรงรัดการควบคุมมลพิษทั้ง
ทางอากาศ ขยะ น้ําเสีย และของเสียอันตราย ที่เกิดจากการผลิตและบริโภค เพื่อสรางคุณภาพสิ่งแวดลอมที่ดี
ใหกับประชาชน เรงรัดแกไขปญหาการจัดการขยะเปนลําดับแรก โดยสงเสริมใหเกิดกลไกการคัดแยกขยะเพื่อนํา
กลับมาใชใหมใหมากที่สุดเรงกําจัดขยะมูลฝอยตกคางสะสมในสถานที่กําจัดในพื้นที่วิกฤต สรางรูปแบบการจัดการ
ขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายที่เหมาะสม เนนการแปรรูปเปนพลังงาน สรางวินัยของคนในชาติมุงสูการจัดการ
ที่ยั่งยืน โดยใหความรูแกประชาชน และการบังคับใชกฎหมาย
• การพัฒนาความรวมมือดานสิ่งแวดลอมระหวางประเทศ ผลักดันการจัดทําแผน
แมบทการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของอาเซียน หาแนวทางความรวมมือกับอาเซียนและ
อนุภูมิภาคลุมน้ําโขงในประเด็นการขนสงขามพรมแดน การเคลื่อนยายแรงงาน การบริหารจัดการพลังงานและการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
• การเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
และการบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงดานภัยพิบัติ เพิ่มขีดความสามารถในการรับมือและปรับตัวตอการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพิ่มศักยภาพในการลดการปลอยกาซเรือนกระจกใหกับทุกภาคสวน สงเสริมการ
วิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อลดผลกระทบและปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ พัฒนาระบบฐานขอมูลและระบบการเตือนภัย ตลอดจนสงเสริมความรวมมือระหวางประเทศดานการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ ใหความสําคัญกับการปองกันนาทวม วางแผนปองกัน
เมืองและพื้นที่ชายฝง พัฒนาเมืองที่สามารถปรับตัวและยืดหยุนตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate
Resilience City) การใหบริการของระบบนิเวศ สงเสริมการลงทุนของภาคเอกชนในการรับมือภัยพิบัติโดยสราง
แนวปองกันตามธรรมชาติ และการจัดทําแผนธุรกิจตอเนื่อง รวมทั้งการพัฒนาระบบการจัดการภัยพิบัติใหมี
ประสิทธิภาพพรอมรองรับแนวโนมการเกิดภัยพิบัติที่รุนแรงในอนาคต
6. การบริหารราชการแผนดินที่มีประสิทธิภาพ
• การสรางความโปรงใส ในทุกขั้นตอนของการปฏิบัติราชการ โดยใหมีชองทางใหทุก
ภาคสวนสามารถเขาถึง เขาตรวจสอบขอมูลของภาคราชการและรองเรียนได เชน ขอมูลการประกวดราคาจัดซื้อ
จัดจางโครงการของทางราชการ ขอมูลการประมูลโครงการ ผูชนะการประมูลและราคาปดประมูลขอมูล
ความกาวหนาตามกระบวนการยุติธรรม เชน คดีที่ไมดําเนินการตามหลักธรรมาภิบาล คดีทุจริตคอรรัปชันและคดี
ที่ประชาชนใหความสนใจในแตละยุคสมัย ฯลฯ
• การพัฒนาบุคลากรภาครัฐ ใหมีความเปนมืออาชีพและเพียงพอตอการขับเคลื่อน
ภารกิจภาครัฐรวมกับภาคเอกชนและภาคประชาสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อใหระบบราชการเล็กกะทัดรัดแตมี
ความคลองตัวและมีประสิทธิภาพสูง
• การสรางรูปแบบการพัฒนา อปท. ใหเหมาะสม สามารถรับมือการเปลี่ยนแปลง
ทางดานเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอม รวมทั้งเปนแกนหลักในการประสานเครือขายและเชื่อมโยงภาคสวนตางๆ
ในระดับพื้นที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ
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• การสรางระบบตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ สรางผลงานที่มี
คุณภาพ รวดเร็วและนาเชื่อถือ สามารถเปนเครื่องมือใหกับคณะรัฐมนตรีประกอบการตัดสินใจในเชิงนโยบายได
โดยเฉพาะอยางยิ่งการติดตาม ประเมินผลโครงการใหญๆ ที่มีการใชจายงบประมาณเปนจํานวนมาก และเปน
โครงการที่มีผลกระทบในวงกวาง

1.2.3 ประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ 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 ประพฤติมิชอบ
และธรรมาภิบาลในสังคมไทย
ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกส
ยุทธศาสตรที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
ยุทธศาสตรที่ 9 การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ
ยุทธศาสตรที่ 10 ความรวมมือระหวางประเทศเพื่อการพัฒนา

1.3 แผนพัฒนาภาค/ แผนพัฒนากลุมจังหวัด/ แผนพัฒนาจังหวัด

1.3.1 แผนพัฒนาภาค
สรุปกรอบยุทธศาสตรการพัฒนาภาค
: สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ มีสาระสําคัญดังนี้
1) แนวคิดและหลักการ
ยึดแนวคิดการพัฒนาตาม “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ใหเกิดการพัฒนาที่
สมดุลเปนธรรม และมีภูมิคุมกันตอผลกระทบจากกระแสการเปลี่ยนแปลงทั้งจากภายนอกและภายในประเทศ
ควบคูกับแนวคิด “การพัฒนาแบบองคกรวม” ที่ยึดคน ผลประโยชนของประชาชน ภูมิสังคม ยุทธศาสตร
พระราชทาน (เขาใจ เขาถึง และพัฒนา) ยึดหลักการมีสวนรวมของทุกภาคภาคีการพัฒนา และหลักธรรมาภิบาล
เพื่อใหสังคมสมานฉันท และอยูเย็นเปนสุขรวมกัน
2) ยุทธศาสตรการพัฒนาภาคกลาง
2.1 ยุทธศาสตรการพัฒนา
(1) พัฒนาฐานเศรษฐกิจหลักของประเทศใหมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง เพื่อ
รักษาเสถียรภาพการพัฒนาอุตสาหกรรม เกษตร การบริการ การลงทุนใหมีความมั่นคงและเพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการแขงขันของประเทศ เชน สงเสริมการพัฒนาพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม สงเสริมอุตสาหกรรม
ขนาดกลางและขนาดยอม พัฒนาการเกษตร ฟนฟูการบริหารจัดการแหลงทองเที่ยว พัฒนาประสิทธิภาพ
โลจิสติกส
(2) พัฒนาศักยภาพคน สังคม และชุมชน ใหมีคุณภาพ มีธรรมาภิบาล เพื่อ
พรอมรับการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจโลก ควบคูกับการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนใหดีขึ้น เชน สงเสริมการ
เรียนการสอนนอกระบบ การอาชีวศึกษา สงเสริมการวิจัยและพัฒนา โดยเฉพาะดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
สงเสริมบทบาทของครอบครัว ชุมชน และภาคประชาสังคมในการสรางวัฒนธรรมในการดูแลสุขภาพ
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(3) อนุรักษ ฟนฟู และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมใหมี
ความสมดุลตอระบบนิเวศ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาฐานเศรษฐกิจหลักของประเทศ โดยเรงแกไขปญหาการกัด
เซาะชายฝงทะเล ปองกันปญหาสิ่งแวดลอม ฟนฟูคุณภาพน้ําแมน้ําเจาพระยา สงเสริมการมีสวนรวมของภาคีการ
พัฒนาอนุรักษ และรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
(4) เสริมสรางศักยภาพการพัฒนาเมือง และพื้นที่ชายแดน ตามแนว
เศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบาน ทั้งแนวเหนือ-ใต และแนวตะวันออก-ตะวันตก เพื่อเปนประตูการคาเชื่อมโยง
ประเทศเพื่อนบานและนานาชาติ
(5) บริหารจัดการพัฒนาพื้นที่เมือง และชนบทอยางมีสวนรวม และเกื้อกูลกัน
เพื่อใหมีการจัดระเบียบรูปแบบการพัฒนาเมืองและชุมชนไดสอดคลองกับการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและความ
ตองการของชุมชน
2.2 ทิศทางการพัฒนากลุมจังหวัด
จังหวัดนครปฐม จัดอยูในกลุมจังหวัดภาคกลางตอนลาง 1 ซึ่งประกอบดวย
นครปฐม ราชบุรี กาญจนบุรี และสุพรรณบุรี มีทิศทางการพัฒนา ดังนี้
(1) พัฒนาฐานการผลิตและสงออกสินคาเกษตรอุตสาหกรรมดวยระบบการ
ผลิตที่ปลอดภัยตอสิ่งแวดลอม โดยกํากับควบคุมกระบวนการผลิตตั้งแตการปลูก การเก็บเกี่ยว การรวบรวม
ผลผลิต ขนสง และกระบวนการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม
(2) จัดตั้งศูนยเครือขายการศึกษาขั้นอุดมศึกษา และสนับสนุนสถาบัน
การศึกษา พัฒนาเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการผลิตสินคาเกษตรอุตสาหกรรม
ที่ปลอดภัยโดยเนนการตรวจสอบสารตกคางในพืชและสัตว
(3) สงเสริมการทองเที่ยวเชิงนิเวศน พัฒนาแหลงทองเที่ยวใหไดมาตรฐาน
พัฒนาการทองเที่ยวในรูปแบบใหม รวมทั้งพัฒนาการทองเที่ยวเชื่อมโยงกับสหภาพพมา อาทิ จัดกลุมแหลง
ทองเที่ยว ใหเชื่อมโยงกันภายในกลุม นอกกลุม เพื่อขยายตลาดการทองเที่ยว
(4) รักษา ฟนฟูลุมแมน้ําแมกลอง ทาจีน เพชรบุรี และแมน้ําอื่นๆ เพื่อใหเปน
แหลงน้ําที่สนับสนุนการเกษตร และอุตสาหกรรมในพื้นที่อยางยั่งยืน
(5) สงเสริมการศึกษาเพื่อจัดตั้งอุตสาหกรรมและศูนยกระจายสินคาบริเวณ
ชายแดนและพัฒนาเสนทางเชื่อมโยง กับสหภาพพมา กาญจนบุรี-ทวาย (พมา) เพื่อเปดประตูการคาสูฝงอันดามัน
และประโยชนในขนสง วัตถุดิบ อํานวยความสะดวกกับนักทองเที่ยว และการรวมทุนกับสหภาพพมา
1.3.2 แผนพัฒนากลุมจังหวัด
แผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคกลางตอนลาง 1 (นครปฐม ราชบุรี กาญจนบุรี และ
สุพรรณบุรี) ป พ.ศ. 2561 - 2564
ตําแหนงทางยุทธศาสตร (Positioning) ของกลุมจังหวัด
1. สินคาและบริการดานสุขภาพ (มุงเนนอาหารเพื่อสุขภาพและบริการดานสุขภาพ)
2. ทองเที่ยวอารยธรรมวารวดี (มุงเนน
Culture Tourism ภายใตแบรนด “อารยธรรมทวารวดี”)
3. ประตูเศรษฐกิจสูเอเชีย (มุงเนนการคาชายแดนและสงเสริมการลงทุน)
4. ตนแบบประเทศไทย 4.0 (มุงเนนใหเกษตรกร ผูประกอบการ เขาใจและปรับใชนวัตกรรม
ในกระบวนการผลิต)
วิสัยทัศนกลุมจังหวัด
“ศูนยกลางสินคาเกษตร อุตสาหกรรม และบริการเพื่อสุขภาพครบวงจร
การทองเที่ยวหลากหลายเชื่อมโยงอารยธรรมทวารวดี การคาและการลงทุนระดับสากล
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ที่มีความสามารถในการแขงขัน และการคาผานแดนสูเอเชีย”

เปาประสงครวม

เศรษฐกิจมั่นคง ประชาชนมั่งคั่ง และความสุขที่ยั่งยืน (มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน)

ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค และกลยุทธ มีรายละเอียดดังนี้
4 ประเด็นยุทธศาสตร
1. พัฒนาสินคาเกษตร
อุตสาหกรรม และ
บริการใหไดคุณภาพ
มาตรฐาน ยกระดับสู
การเปนศูนยกลาง
สุขภาพครบวงจร

2. สงเสริมอัตลักษณ
การทองเที่ยวเชื่อมโยง
กลุมจังหวัด อารยธรรม
ทวารวดี ไปยังแหลง
ทองเที่ยวในภูมิภาค
อาเซียน และยกระดับ
การทองเที่ยวใหมี
ชื่อเสียง

3. พัฒนาและสงเสริม
การคาขายแดนและ
การคาผานแดนใหมี
ศักยภาพ ผลักดันเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
นําไปสูกระตุนใหเกิด
การคา การลงทุน
เชื่อมโยงการคาสูเอเชีย

4 เปาประสงค
1. รายไดจากการ
จําหนายสินคา และ
บริการทางสุขภาพ
เพิ่มขึ้น

23 กลยุทธ
1. สงเสริมการเปนศูนยกลางสุขภาพครบวงจร
2. สงเสริมและสนับสนุนการตลาด ประชาสัมพันธ สินคา และ
บริการ
3. พัฒนาสินคาและบริการใหไดคุณภาพและมาตรฐาน
4. พัฒนาอุตสาหกรรมเชื่อมโยง สนับสนุนการเปนศูนยกลาง
สุขภาพครบวงจร
5. พัฒนาผูประกอบการและผูผลิตใหมีความพรอมและ
ศักยภาพในการผลิตสินคาและบริการ
6. ปรับปรุงโครงสรางพื้นฐาน และลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ
เพื่อสนับสนุนการพัฒนาสินคาเกษตร อุตสาหกรรม และ
บริการ
2. เพิ่มรายไดและ
7. การสงเสริมภาพลักษณและประชาสัมพันธอัตลักษณการ
จํานวนนักทองเที่ยว ทองเที่ยวของกลุมจังหวัด
8. การสนับสนุนกิจกรรมทางการตลาดและกิจกรรมสงเสริม
การทองเที่ยวของกลุมจังหวัด
9. สงเสริมสินคาและบริการการทองเที่ยวเชื่อมโยง แหลง
ทองเที่ยวเชื่อมโยง รวมถึงสินคาสนับสนุนดานการทองเที่ยว
อื่นๆ เชน ของที่ระลึกฯ
10. พัฒนาศักยภาพผูประกอบการ รวมถึงบุคลากรดานการ
ทองเที่ยว
11. ปรับปรุง พัฒนา ยกระดับคุณภาพเสนทางคมนาคม และ
สรางทางเชื่อมโยงแหลงทองเที่ยว
12. อํานวยความสะดวก ความปลอดภัยแกนักทองเที่ยว
3. มูลคาการคา
13. พัฒนาระบบอํานวยความสะดวก ระบบโลจิสติกส และ
บริเวณดานชายแดน เครือขาย คมนาคม เพื่อกระตุนใหเกิดการคา การลงทุน
เพิ่มขึ้น
เชื่อมโยงการคาสูเอเชีย
14. พัฒนาดานชายแดนและเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
15. สงเสริม และสนับสนุนกิจกรรมทางการตลาด และการ
ประชาสัมพันธทั้งในประเทศและตางประเทศ
16. พัฒนาสินคา ผลิตภัณฑ และบริการ เพื่อการสงออก
17. ยกระดับผูประกอบการของกลุมจังหวัดใหมีขีด

๕๘
ความสามารถในการแขงขัน และสามารถประกอบธุรกิจ
ระหวางประเทศได
18. พัฒนาระบบสงเสริม และกระตุนใหเกิดการคา การลงทุน
ในกลุมจังหวัดและผลักดันใหมีการลงทุนในตางประเทศ
4. ยกระดับการผลิต
4. เพิ่มผูผลิต
19. พัฒนาสินคา ผลิตภัณฑ และบริการ โดยใชนวัตกรรม
ภาคเกษตรกรรม
ภาคเกษตรกรรม
20. สงเสริมและปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิต โดยใช
พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รวมถึง Small Batch
สินคา ชุมชน และภาค อุตสาหกรรม สินคา 21. สงเสริมการสนับสนุนกิจกรรมทางการตลาดเพื่อสนับสนุน
แรงงาน ปรับเปลี่ยน
ชุมชน และภาค
สินคาเชิงนวัตกรรม
แรงงาน
ที
ป
่
รั
บ
เปลี
ย
่
น
กระบวนการผลิตโดย
22. สงเสริมความรูและความสามารถใหกับแรงงานในภาค
เนนวิทยาศาสตร เทคโน กระบวนการ
เกษตรกรรม พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม สินคาชุมชน ให
สู
ป

ระเทศไทย
4.0
โลยีและนวัตกรรม
สนับสนุนการทํางานเชิงนวัตกรรม
สูประเทศไทย 4.0
23. พัฒนาระบบการสงเสริม ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศนในการ
ยอมรับการเปลี่ยนเปนประเทศไทย 4.0

1.3.3 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 และความปลอดภัยของผลผลิตทางการเกษตรและอุตสาหกรรม
ตลอดหวงโซคุณคา
2. สงเสริมการทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตร ศาสนา และวัฒนธรรม ใหมีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐานการ
ทองเที่ยว
3. พัฒนาคุณภาพชีวิต สรางความมั่นคงทางสังคม ยกระดับคุณภาพการศึกษา และบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
เปาประสงครวม
1.
มูลคาการจําหนายผลผลิตการเกษตร และสินคาเกษตรปลอดภัยเพิ่มขึ้น
2. จํานวนแปลง/ฟารม ที่ผานการรับรองมาตรฐานเกษตรปลอดภัย (
GAP) และเกษตรอินทรียเพิ่มขึ้น
3. จํานวนโรงงานที่ผานเกณฑตัวชี้วัดอุตสาหกรรมเชิงนิเวศเพิ่มขึ้น
4. รายไดจากการทองเที่ยวเพิ่มขึ้น และมีแหลงทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตร ศาสนา และวัฒนธรรมที่ไดรับ
การพัฒนาตามเกณฑมาตรฐานการทองเที่ยวเพิ่มขึ้น

๕๙
5. การพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวาเกณฑมาตรฐานในระดับประเทศ
6. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน และคุณภาพสิ่งแวดลอมอยูใน
เกณฑมาตรฐานที่กําหนด
ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค และกลยุทธ มีรายละเอียดดังนี้
3 ประเด็นยุทธศาสตร
1. พัฒนาการจัดการหวงโซ
คุณคา สินคาเกษตร อาหาร
ปลอดภัย และสงเสริม
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

3 เปาประสงค
1. มูลคาสินคาเกษตรและ
อาหารปลอดภัยเพิ่มขึ้น
และอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
ไดรับการสงเสริมอยาง
ตอเนื่อง

2. ยกระดับการทองเที่ยว
เชิงประวัติศาสตร ศาสนา
และวัฒนธรรมใหมีคุณภาพ
ตามเกณฑมาตรฐานการ
ทองเที่ยว

2. การทองเที่ยวเชิง
ประวัติศาสตร ศาสนา
และวัฒนธรรม ไดรับการ
พัฒนาและยกระดับใหมี
คุณภาพตามเกณฑ
มาตรฐานการทองเที่ยว

3. พัฒนาคุณภาพชีวิตและ 3. ประชาชนมีคุณภาพ
ความมั่นคงทางสังคม
ชีวิตที่ดี สังคมเขมแข็ง
ยกระดับคุณภาพการศึกษา การศึกษามีคุณภาพ และ
และบริหารจัดการสิ่งแวดลอม มีการจัดการสิ่งแวดลอม
อยางยั่งยืน
อยางยั่งยืน

11 กลยุทธ
1. พัฒนาศักยภาพเกษตรกร ปจจัยพื้นฐาน และ
เทคโนโลยีนวัตกรรมที่เอื้อตอการผลิต
2. พัฒนามาตรฐานการผลิต การแปรรูป การลดตนทุน
และสงเสริมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
3. สรางมูลคาเพิ่มแกผลผลิตและพัฒนาความแตกตาง
ของผลิตภัณฑ
4. สงเสริมการคา การตลาด และเชื่อมโยงเครือขาย
ผูประกอบการทั้งในและตางประเทศ
5. พัฒนาโครงสรางและปจจัยพื้นฐานที่เอื้อตอการ
ทองเที่ยว และพัฒนาแหลงทองเที่ยว กิจกรรม และ
สินคาดานการทองเที่ยว
6. พัฒนามาตรฐานและบริหารจัดการแหลงทองเที่ยว
อยางมีประสิทธิภาพ
7. พัฒนาการตลาดและประชาสัมพันธการทองเที่ยว
เชิงรุก
8. พัฒนาโครงสรางและปจจัยพื้นฐานรองรับเศรษฐกิจ
และคุณภาพชีวิตที่ดี
9. เสริมสรางความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิต ทรัพยสิน
ของประชาชน และสรางความเขมแข็งทางสังคม
10. พัฒนาการใหบริการทางการศึกษาและสาธารณสุข
อยางมีประสิทธิภาพ
11. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
อยางยั่งยืน

๖๐

1.4 ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครปฐม
วิสัยทัศน

“ นครปฐมเมืองนาอยู ชุมชนเขมแข็ง แหลงผลิตอาหารปลอดภัย
มีแหลงทองเที่ยวและสิ่งแวดลอมดี เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนสูประชาคมอาเซียน ”

พันธกิจ
๑. ยกระดับคุณภาพชีวิตความเปนอยู และสรางรายไดใหแกประชาชน
๒. ปรับปรุงและพัฒนาระบบโครงขายคมนาคมทั้งทางบก ทางน้ํา ดานสาธารณูปโภค / สาธารณูปการ
และโครงสรางพื้นฐาน
๓. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
๔. พัฒนากระบวนการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี และการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาทองถิ่น
๕. สงเสริมการทองเที่ยวเพื่อพัฒนาทองถิ่น
เปาหมาย
๑. การพัฒนาดานการศึกษามีประสิทธิภาพ ไดมาตรฐาน ประชาชนมีศักยภาพในการเรียนรู เพื่อ
ประโยชนตอการพัฒนาทองถิ่น
๒. การทํานุบํารุงรักษาศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น
๓. เศรษฐกิจชุมชมมีความเขมแข็ง มีศักยภาพในการพัฒนาอาชีพ ประชาชนมีรายไดเพิ่มขึ้น รวมทั้งการ
สงเสริมการผลิตผลผลิตทางการเกษตรปลอดภัยจากสารพิษเพื่อการบริโภค
๔. การจัดการดานสาธารณสุข กีฬา นันทนาการ สวัสดิการสังคม / การสังคมสงเคราะห มีประสิทธิภาพ
ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
๕. การเชื่อมโยงระบบคมนาคมขนสงมีประสิทธิภาพ ไดมาตรฐาน และเพียงพอตอความตองการของ
ประชาชน สามารถรองรับการขยายตัวของเมืองในอนาคตและเศรษฐกิจของชุมชน
๖. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดรับการดูแลรักษาใหเกิดความสมดุลอยางมีคุณภาพ ประชาชนมี
สวนรวมในการอนุรักษ ฟนฟู ใหเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน
๗. แหลงทองเที่ยวทางวัฒนธรรม แหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศ / เชิงสุขภาพ มีศักยภาพ และสรางรายได
ใหแกทองถิ่น
๘. ระบบการบริหารจัดการและการปฏิบัติงานของทองถิ่นมีประสิทธิภาพ สงเสริมกระบวนการมีสวนรวม
และความรวมมือของทุกภาคสวนในการพัฒนาทองถิ่น
๙. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุมีประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ประกอบดวย ๖ ดาน ดังนี้
ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
แนวทางการพัฒนาที่ 1 พัฒนาการศึกษาและสงเสริมระบบการศึกษาอยางยั่งยืน
- พัฒนาระบบการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพและสงเสริม
การศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย และ
สงเสริมความเสมอภาคในการศึกษา

๖๑
- สรางศักยภาพทางการศึกษา สงเสริม และพัฒนาทักษะ เพื่อเตรียม
ความพรอมรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน

แนวทางการพัฒนาที่ ๒ สงเสริมการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
และงานรัฐพิธี
แนวทางการพัฒนาที่ ๓ สงเสริม สนับสนุน แหลงการเรียนรู ชองทางการรับรูขาวสาร
แนวทางการพัฒนาที่ ๔
สงเสริม สนับสนุนการเผยแพร และการปฏิบัติดานคุณธรรมทางศาสนา
จริยธรรม ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น
แนวทางการพัฒนาที่ ๕ อนุรักษศิลปวัฒนธรรม โบราณสถาน โบราณวัตถุ พิพิธภัณฑทองถิ่น
และศาสนสถาน
แนวทางการพัฒนาที่ ๖ สงเสริม สนับสนุน การเฝาระวังทางวัฒนธรรมในครอบครัว
สถานศึกษา และชุมชน
ยุทธศาสตรที่ ๒ การพัฒนาดานเศรษฐกิจ
แนวทางการพัฒนาที่ 1 พัฒนา สงเสริม และฝกอบรมอาชีพใหประชาชน
- สรางทักษะ พัฒนาฝมือกลุมอาชีพ พรอมรองรับการเขา
สูประชาคมอาเซียน
- สรางเครือขายในการพัฒนาอาชีพควบคูภูมิปญญาทองถิ่น
แนวทางการพัฒนาที่ ๒ สงเสริมและสนับสนุนการผลิต / ผลผลิตทางการเกษตรปลอดภัย
จากสารพิษ ผลิตภัณฑชุมชน และอุตสาหกรรม SME
แนวทางการพัฒนาที่ ๓ สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางพระราชดําริ
เศรษฐกิจพอเพียง
แนวทางการพัฒนาที่ ๔ สงเสริมการพัฒนาพลังงานทดแทน และการประหยัดพลังงาน
ยุทธศาสตรที่ ๓ การพัฒนาดานสังคม
แนวทางการพัฒนาที่ 1 สงเสริม สนับสนุนกีฬาและนันทนาการ
แนวทางการพัฒนาที่ ๒ สงเสริม สนับสนุนกิจการสาธารณสุข
แนวทางการพัฒนาที่ ๓ แกไข ปองกัน และตอตานยาเสพติด
แนวทางการพัฒนาที่ ๔ สงเสริม สนับสนุนการพัฒนาสังคม และงานสวัสดิการสังคม
แนวทางการพัฒนาที่ ๕ การปองกันและรักษาความสงบเรียบรอยในบานเมือง และความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
แนวทางการพัฒนาที่ ๖ สงเสริม สนับสนุนการดําเนินงานบรรเทาสาธารณภัย จัดหาวัสดุ
ครุภัณฑ และอุปกรณในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
แนวทางการพัฒนาที่ ๗ เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัวและชุมชน
แนวทางการพัฒนาที่ ๘ การเสริมสรางความสมานฉันทในสังคม
ยุทธศาสตรที่ ๔ การพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และการทองเที่ยว
แนวทางการพัฒนาที่ 1 พัฒนา สงเสริม สนับสนุนการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดลอม และมลภาวะ
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แนวทางการพัฒนาที่ ๒ บํารุงรักษาแมน้ําลําคลอง แหลงน้ําตาง ๆ และการปองกันน้ําทวมและ
น้ําเสีย
แนวทางการพัฒนาที่ ๓ การดูแลรักษา และพัฒนาที่สาธารณะ
แนวทางการพัฒนาที่ ๔ พัฒนาและสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศ และเชิง
สุขภาพ
แนวทางการพัฒนาที่ ๕ พัฒนา สงเสริม พื้นที่ที่มีศักยภาพดานการทองเที่ยวใหเปนแหลง
ทองเที่ยวใหม
แนวทางการพัฒนาที่ ๖ การเตรียมความพรอมในการรองรับภัยพิบัติทางธรรมชาติ
ยุทธศาสตรที่ ๕ การพัฒนาดานการบริหารจัดการที่ดี
แนวทางการพัฒนาที่ 1 พัฒนาการบริหารจัดการที่ดีในองคกร สงเสริมการมีสวนรวมของ
ประชาชนในการพัฒนาทองถิ่น และสงเสริมการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย
แนวทางการพัฒนาที่ ๒ สงเสริมธรรมาภิบาล การปองกันและปราบปรามการทุจริต และ
ประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการ
แนวทางการพัฒนาที่ ๓ สงเสริมสวัสดิการแกผูบริหาร และผูชวยเหลือ อปท. สมาชิกสภา
อปท. ขาราชการ ลูกจาง พนักงาน
แนวทางการพัฒนาที่ ๔ ปรับปรุง พัฒนาขีดสมรรถนะและวัฒนธรรมการทํางานของบุคลากร
- สรางประสิทธิภาพการจัดการความรูและพัฒนาหนวยงานใหเปน
องคกรแหงการเรียนรู พรอมรับการเขาสูประชาคมอาเซียน
แนวทางการพัฒนาที่ ๕ สนับสนุนการปฏิบัติงาน ปรับปรุง และพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ เครื่องมือเครื่องใช และอาคารสถานที่
แนวทางการพัฒนาที่ ๖ สงเสริมความรูความเขาใจเกี่ยวกับกิจการทองถิ่น
แนวทางการพัฒนาที่ ๗ ปรับปรุง พัฒนารายได และจัดการสินทรัพยราชการที่ไมไดใชงานให
เกิดประโยชนสูงสุด
แนวทางการพัฒนาที่ ๘ เพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบภายใน
แนวทางการพัฒนาที่ ๙ สนับสนุน สงเสริมการดําเนินงานพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ
กระบวนการยุติธรรมชุมชน และการจัดการความขัดแยงโดยสันติวิธี
ยุทธศาสตรที่ ๖ การพัฒนาดานการบริการสาธารณะ
แนวทางการพัฒนาที่ 1 กอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษาถนน สะพาน ทางเทา เสนทางจักรยาน
ทอระบายน้ํา ทาเทียบเรือ ระบบการจัดการขยะ ระบบบําบัดน้ําเสีย
และซอมแซมปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่ไดรับความเสียหายจาก
สาธารณภัย
แนวทางการพัฒนาที่ ๒ พัฒนาระบบจราจร และการคมนาคมขนสง
แนวทางการพัฒนาที่ ๓ พัฒนาระบบไฟฟา – ประปา
แนวทางการพัฒนาที่ ๔ สงเสริม สนับสนุน การจัดทําผังเมือง ผังเมืองรวม ผังเมืองเฉพาะ และ
ปองกันการบุกรุกที่สาธารณประโยชน
แนวทางการพัฒนาที่ ๕ พัฒนาแหลงน้ําคูคลอง และระบบชลประทาน เพื่อการอุปโภค-บริโภค
การเกษตร และอื่น ๆ
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2. ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2.1 วิสัยทัศน
“สิ่งแวดลอมเดน เนนสุขภาพดี

วิธีแกปญหาฉับไว ใสใจการอนุรักษ”

2.2 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
2.3 เปาประสงค
องคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ มุงหวังเปนอยางยิ่งที่จะพัฒนาทองถิ่นใหเจริญกาวหนา
ซึ่งจะสงผลใหประชาชนมีความเปนอยูที่ดี และสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น จึงไดกําหนดเปาประสงคเพื่อใหสามารถ
ดําเนินการจัดกิจกรรมตางๆ บรรลุตามวิสัยทัศนที่กําหนด ดังนี้
1. การพัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
2. การสงเสริมและสนับสนุน การทองเที่ยวเชิง เกษตร และการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
3. ประชาชนมีคุณภาพที่ดีขึ้น ชุมชนเขมแข็ง การบริการดานสาธารณสุขและการบริการ
ดานสวัสดิการสังคม ดานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย อยางทั่วถึง
4. การสงเสริมและสนับสนุนดานการศึกษา ทํานุบํารุงรักษาศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น
5. การสงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนมีอาชีพและรายได โดยยึดหลักการพัฒนา
เศรษฐกิจแบบพอเพียง
6. การบริหารจัดการภาครัฐแบบบูรณาการและสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน
2.4 ตัวชี้วัด
ยุทธศาสตรการพัฒนา
ตัวชี้วัด
การพัฒนาดานบริการสาธารณะ
1. รอยละความพึงพอใจของประชาชน
การพัฒนาดานสิ่งแวดลอมและการทองเที่ยว 1. จํานวนของปริมาณขยะลดลง
2. รอยละความพึงพอใจของประชาชน
3. จํานวนของผูไดรับประโยชน
การพัฒนาดานสังคม
1. จํานวนครั้งในการเกิดอุบัติเหตุลดลง
2. รอยละความพึงพอใจของผูเขาอบรม
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การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม

การพัฒนาดานเศรษฐกิจ
การพัฒนาดานการบริหารจัดการที่ดี

2.5 คาเปาหมาย
ยุทธศาสตรการพัฒนา
การพัฒนาดานบริการสาธารณะ

3. จํานวนครุภัณฑที่ใชในการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น
4. รอยละความพึงพอใจของประชาชน
5. จํานวนของผูไดรับประโยชน
6. จํานวนของผูพิการที่มีบัตรประจําตัวคนพิการ
7. รอยละความพึงพอใจของผูเขารวมกิจกรรม
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. โรงเรียนไดรับการพัฒนาเปนโรงเรียนคุณภาพโรงเรียนดีตําบล
มหาสวัสดิ์
1. รอยละความพึงพอใจของประชาชน
2. รอยละความพึงพอใจของผูเขาอบรม
1. รอยละความพึงพอใจของผูเขาอบรม
2. รอยละของผูไดรับประโยชน
3. คะแนนการประเมินไมต่ํากวารอยละ 60
4. รอยละของโครงการที่แลวเสร็จ
5. จํานวนเครื่องมือใชในการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น
6. จํานวนของผูที่ไดรับประโยชน
7. จํานวนของผูเขารวมโครงการ
คาเปาหมาย
1. เพื่อพัฒนาบํารุงรักษาเสนทางคมนาคม ระบบสาธารณูปโภค
สาธารณูปการ และงานกอสรางตางๆ ที่ไดมาตรฐาน
๒. เพื่อปรับปรุงเสนทางคมนาคมใหสามารถสัญจรไปมา
ไดอยางสะดวก
และปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
๓. เพื่อเปนทางระบายน้ําไมใหทวมขังในฤดูฝน
๔. เพื่อใหทุกครัวเรือนมีไฟฟาใชอยางทั่วถึง
๕. เพื่อติดตั้ง ซอมแซมไฟฟาสาธารณะใหสองสวาง
๖. เพื่อซอมแซม ปรับปรุง บํารุงรักษาระบบประปาหมูบานอยางมี
ประสิทธิภาพ และสะอาดเพียงพอตอ
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การพัฒนาดานสิ่งแวดลอมและการ
ทองเที่ยว

การพัฒนาดานสังคม

การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม

การพัฒนาดานเศรษฐกิจ

การพัฒนาดานการบริหารจัดการที่ดี

2.6 กลยุทธ

การอุปโภคบริโภค
๗. เพื่อบริหารจัดการแหลงน้ําเพื่ออุปโภคบริโภคอยางปลอดภัยและมี
คุณภาพ และเพียงพอตอการเกษตร
๑. เพื่อสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในชุมชนใหนาอยู
๒. เพื่อสงเสริมและลดภาระคาใชจายในการกําจัดขยะมูลฝอย
๓. เพื่อสงเสริมแหลงทองเที่ยวเชิงอนุรักษและผลิตภัณฑ OTOP
ของตําบลมหาสวัสดิ์
๑. เพื่อใหประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง
๒. เพื่อใหประชาชนมีสนามกีฬาและสวนนันทนาการไดออกกําลังกาย
๓. เพื่อใหเด็กและเยาวชนมีอุปกรณกีฬาไดออกกําลังกายและ
หางไกลยาเสพติด
๔. สงเสริมใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
๕. เพื่อชวยเหลือประชาชนไดรับการสงเคราะหและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตใหดีขึ้น
๖. เพื่อใหประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
๗. เพื่อปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาล
๘. เพื่อมีวัสดุอุปกรณใชในการปฏิบัติงานดานปองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย
๑. เพื่อพัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กใหมีคุณลักษณะที่พึงประสงคใหได
ตามเกณฑมาตรฐาน
๒. เพื่อพัฒนาทางดานการศึกษาของประชาชนมีโอกาสไดเรียนรู
ตลอดชีวิต
๓. เพื่อสืบทอดศิลปวัฒนธรรมประเพณีทองถิ่นใหอยูสืบไป
๑. สงเสริมและสนับสนุนสรางความเขมแข็งแกกลุมเกษตรกรและ
กลุมอาชีพตางๆ ในทองถิ่น
๒. สงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนมีรายไดเพิ่มอยางยั่งยืนและ
ลดคาใชจาย
๓. สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอาชีพ ฝกอบรมอาชีพเพื่อ
นําไปสูเศรษฐกิจชุมชนยั่งยืน
๔. สงเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อนระบบเกษตรกรรมที่ยั่งยืน
๕. สงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนมีความรู เขาใจและนําหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการดําเนินชีวิตอยางถูกตอง
1. เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดีมีประสิทธิภาพตามหลักการ
บริหารจัดการบานเมืองที่ดี
2. เพื่อใหประชาชนมีสวนรวมในการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

เพื่อใหบรรลุวิสัยทัศนขององคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ จําเปนอยางยิ่งที่จะตองให
ความสําคัญกับการวางบทบาทการพัฒนาทองถิ่นในอนาคตอยางเหมาะสม สอดคลองกับปญหาความตองการของ

๖๖
ประชาชน รวมทั้งสอดคลองกับศักยภาพและบทบาทหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ เพื่อที่จะให
ประชาชนไดรับประโยชนสูงสุด ดังนั้น จึงไดกําหนดกลยุทธ ดังนี้
1. สรางและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ใหเพียงพอกับความตองการของ
ประชาชน สามารถรองรับการขยายตัวของชุมชนไดในอนาคต
2. สงเสริมและสนับสนุนการทองเที่ยวเชิงเกษตร และ จัดระบบการควบคุมดูแลรักษา
สิ่งแวดลอมใหสอดคลองกับการพัฒนาอยางยั่งยืน
3. สงเสริมและพัฒนาระบบงานสวัสดิการสังคม และเสริมสรางความเขมแข็ง ของชุมชน การ
ใหบริการดานสาธารณสุข การสรางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน และการปองกันแกไขปญหา
ยาเสพติด
4. สงเสริมสนับสนุน พัฒนาระบบการศึกษาทั้งในและนอกระบบ สงเสริมคุณธรรมจริยธรรม
สืบสาน อนุรักษประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่นและงานรัฐพิธีตางๆ
5. การสรางรายไดใหแกชุมชน สงเสริมและสนับสนุนผลผลิตทางการเกษตรที่ปลอดสารพิษ
6. พัฒนาการบริหารจัดการที่ดีในองคก ร พัฒนาบุคลากร สงเสริมการมีสวนรวมของ
ประชาชนในการพัฒนาทองถิ่น และสงเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร
องคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม มีจุดเดนและจุดแข็ง ดังนี้
๑. มีการเกษตรที่เปนฐานหลักที่สามารถรองรับวิกฤตเศรษฐกิจได เปนแหลงผลิตอาหารที่สําคัญ
และมีพื้นที่อุดมสมบูรณเหมาะแกการทําการเกษตร
๒. การคมนาคมขนสงทางน้ําและทางบก ที่สะดวกรวดเร็ว
๓. ภูมิประเทศและอากาศรวมทั้งสภาวะแวดลอมที่เหมาะสมแกการพัฒนาเปนแหลงทองเที่ยว
เชิงนิเวศน
๔. วิถีชีวิตของคนในชุมชนมีความเรียบงาย อาศัยอยูในพื้นที่เปนเครือญาติ มีวัฒนธรรมประเพณี
กิจกรรมที่รวมกันอยางสม่ําเสมอ
๕. มีสินคา OTOP ที่ขึ้นชื่อ เชน ขาวตังที่ทําจากขาวกลอง ไขเค็มเสริมไอโอดีน กลวยอบน้ําผึ้ง
มะมวงปรุงรส เปนตน
ฉะนั้น ดวยสภาพพื้นที่ขององคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ที่มีความอุดมสมบูรณ
ทั้งทรัพยากรธรรมชาติและปจจัยที่เอื้อตางๆ จึงเหมาะแกการทําการเกษตรและพัฒนาเปนแหลงทองเที่ยว
เชิงนิเวศน จึงกําหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร (Positioning) ขององคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ขึ้น
2.8 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม
ในภาพรวมแลวยุทธศาสตรการพัฒนาของ องคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ มุงพัฒนา
ยุทธศาสตรทั้ง 6 ดาน ไดแก ยุทธศาสตรการพัฒนาดานบริการสาธารณะ ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสิ่งแวดลอม
และการทองเที่ยวยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการที่ดี เปนตน

๖๗

๓. การวิเคราะหเพื่อพัฒนาทองถิ่น
๓.๑ การวิเคราะหกรอบการจัดทํายุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
องคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ ไดทําการวิเคราะหสภาวะแวดลอม (SWOT ANALYSIS)
ที่เกี่ยวของขององคกรเพื่อมาสนับสนุนการวางแผนการจัดทํายุทธศาสตรเพื่อการพัฒนาทองถิ่น โดยไดจําแนกผล
การวิเคราะหปจจัยภายในที่เปนจุดแข็งและจุดออน และปจจัยภายนอกที่เปนโอกาสและอุปสรรคของ องคการ
บริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ โดยสรุปเฉพาะประเด็นที่สําคัญไดดังนี้

วิเคราะหปจจัยภายในองคกร
จุดแข็ง (Strengths)

จุดออน (Weaknesses)

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

1. ดานการบริหาร
๑.๑ ที่ตั้งของที่ทําการองคการบริหารสวนตําบล
มีพื้นที่จํากัด สถานที่คับแคบ
๑.๒ ความตองการและคาดหวังของประชาชนมีสูง
ตอองคการบริหารสวนตําบลในการแกไขปญหาความ
เดือดรอน แตองคการบริหารสวนตําบลตอบสนอง
ไดนอย

๖๘
ปฏิบัติงานอยางเพียงพอและทันสมัย
๒. ดานระเบียบ/กฎหมาย/อํานาจหนาที่
๒.๑ พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจ ฯ เอื้อตอการบริหารงานขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ทําให อบต. มีอํานาจในการ
บริหารจัดการงานไดทั่วถึงและรวดเร็ว
๒.๒ มีขอบเขต อํานาจหนาที่รับผิดชอบไมเต็มพื้นที่
๒.๓ การถายโอนภารกิจมีแนวโนมเพิ่มขึ้นมากตาม
แผนการกระจายอํานาจ ฯ
๒.๔ การปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นเปนรูปแบบพิเศษ/เต็มรูปแบบ

๒. ดานระเบียบ/กฎหมาย/อํานาจหนาที่
๒.๑ อํานาจหนาที่ตามแผนการกระจายอํานาจฯ
บางภารกิจขาดความชัดเจน
๒.๒ การถายโอนภารกิจขาดการกํากับดูแลจาก
หนวยงานจากตนสังกัด ถายโอนภารกิจแตไมถายโอน
งบประมาณ
๒.๓ มีสวนราชการหลายสวนในพื้นที่ที่มีอํานาจหนาท
ทับซอนกัน ทําใหไมสามารถแกไขปญหาไดทันทวงที
๒.4 การใหความอิสระองคการบริหารสวนตําบล
จากสวนกลางยังไมเต็มที่ ยังตองอยูภายใตการกํากับ
ควบคุมดูแลจากสวนภูมิภาค
๒. 5 กฎหมายบางฉบับลาสมัยและมีชองโหว
ไมเอื้อตอการพัฒนา เชน พระราชบัญญัติภาษีบํารุง
ทองที่

๓. ดานบุคลากร
๓.๑ สามารถจัดกรอบอัตรากําลังไดเองตามภารกิจ
และงบประมาณ
๓.๒ บุคลากรสวนใหญภูมิลําเนาอยูในพื้นที่ ทําให
เขาใจวัฒนธรรมและปญหาของทองถิ่น
๓.๓ บุคลากรมีการพัฒนาตนเองโดยการประชุม
ฝกอบรมและศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น

๓. ดานบุคลากร
๓.๑ บุคลากรมีการโอน (ยาย) บอย ทําใหการ
ทํางานไมตอเนื่อง
๓.๒ บุคลากรไมเพียงพอที่จะรองรับภารกิจทั้งที่
เปนอํานาจหนาที่ที่ตองทําและภารกิจที่ไดรับการถาย
โอน
๓.๓ บุคลากรขาดความรัก ความสามัคคี การมีสวน
รวมเปนหนึ่งใจเดียวกัน
๓.๔ ลักษณะการทํางานมุงที่ผลงานของแตละสวน
งานมากกวาการทํางานในภาพรวมของ อบต.
๓.๕ บุคลากรบางคนยังขาดการพัฒนาศักยภาพ
และขาดทักษะประสบการณ ไมเรียนรูงาน
๓.๖ มีระบบอุปถัมภและกลุมพรรคพวกแบบเครือ
ญาติในชุมชน

๔. ดานงบประมาณ
๔.๑ มีรายไดจากการจัดเก็บภาษีเปนของตนเอง ทํา
ใหมีอิสระและเกิดความคลองตัวในการบริหาร
งบประมาณ
๔.๒ ไดรับงบประมาณจากการจัดสรรจาก
สวนกลาง

๔. ดานงบประมาณ
๔.๑ การจัดสรรงบประมาณจากสวนกลางไม
เปนไปตามเปาหมายที่กําหนด มีแนวโนมลดลงทุกป
๔.๒ งบประมาณจํานวนมากใชในการพัฒนาดาน
โครงสรางพื้นฐาน ทําใหดานอื่นๆ ขาดการพัฒนา เชน
ดานเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิต
๔.๓ รายไดจากการจัดเก็บภาษีมีแนวโนมลดลง

๖๙

วิเคราะหปจจัยภายนอกองคกร
โอกาส (Opportunities)

อุปสรรค (Threats)

๑. ดานการเมืองการปกครอง
๑.๑ แนวโนมการกระจายอํานาจ/ขอเสนอการ
ปฏิรูปโครงสราง อํานาจ ทําใหบทบาทการบริหาร
ราชการสวนทองถิ่นเพิ่มขึ้น
๑.๒ รัฐบาลใหความสําคัญกับการพัฒนาพื้นที่
(Area-Based) และการบริหารราชการแบบบูรณาการ

๑. ดานการเมืองการปกครอง
๑.๑ การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง และการ
แทรกแซงทางการเมือง การเมืองขาดเสถียรภาพ สงผล
ตอการดําเนินนโยบายที่ขาดความตอเนื่อง
๑.๒ ไมมีทิศทางที่แนนอนในการเลือกตั้ง
๑.๓ พื้นที่ทับซอนระหวางสวนภูมิภาคและสวน
ทองถิ่นซึ่งอาจสงผลตอการบริหารงานได

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

๒. ดานเศรษฐกิจ
๒.๑ ความขัดแยงทางการเมืองสงผลใหการพัฒนา
ไมตอเนื่อง
๒.๒ คาครองชีพที่สูงขึ้น ความผันผวนของราคา
สินคาอุปโภค/บริโภค เชน น้ํามัน ขาวสารอาหารแหง
ยารักษาโรค แพงสูงขึ้นอยางตอเนื่อง
๒.๓ ราคาพืชผลการเกษตรไมคงที่ ขึ้นอยูกับกลไก
ราคาของตลาด
๒.๔ เกษตรกรยังนิยมใชสารเคมีในการเพิ่มผลผลิต
ทางการเกษตร
๒.๕ กลุมอาชีพขาดความเข็มแข็ง
๒.๖ ประชาชนยังมีระบบความคิด หรือการ
ประกอบอาชีพแบบเดิม ๆ เชน การปลูกพืชเชิงเดียว
๒.๗ เกิดภัยพิบัติ เชน อุทกภัย ทําใหเกิดความ

๗๐
เสียหายตอผลผลิตทางดานเกษตรกรรม
๓. ดานสังคม วัฒนธรรม
๓.๑ เขตพื้นที่ตําบลอยูใกลแหลงสถานศึกษาทุก
ระดับ ศูนยการเรียนรูนอกระบบ และสวนราชการที่
สําคัญ
๓.๒ มีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ มีเจาหนาที่
เพียงพอตอการใหบริการประชาชน
๓.๓ รัฐบาลกําหนดใหการแกไขและปองกันปญหา
ยาเสพติดเปนวาระแหงชาติ
๓.๔ การขยายตัวเปนชุมชนเมือง

โอกาส (Opportunities)

๓. ดานสังคม วัฒนธรรม
๓.๑ ปญหาการแพรระบาดของยาเสพติดในพื้นที่
๓.๒ ประชากรแฝงทําใหการจัดสรรงบประมาณ
จากรัฐบาลไมสมดุลกับจํานวนประชากรที่มีอยูจริง
เบียดบังการใชทรัพยากรของทองถิ่น
๓.๓ การตอบรับกระแสบริโภคนิยมและวัฒนธรรม
ตะวันตกของประชาชน
๓.๔ ปญหายาเสพติด แหลงอบายมุขเปนการมอม
เมาเยาวชนกอใหเกิดปญหาสังคม

อุปสรรค (Threats)

๔. นโยบายรัฐบาล
๔.๑ นโยบายการแกไขและปองกันปญหายาเสพติด
เปนวาระแหงชาติ
๔.๒ ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
๔.๓ ยกระดับสินคาเกษตรและใหเกษตรกรเขาถึง
แหลงเงินทุน

๔. นโยบายรัฐบาล
๔.๑ นโยบายสวนใหญของรัฐบาลเปนนโยบาย
ประชานิยม ขาดความจริงใจในการแกไขปญหาใหกับ
ประชาชน
๔.๒ นโยบายบางนโยบายที่ไมสามารถดําเนินการ
ไดจริง

๕. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
๕.๑ มีแหลงน้ําธรรมชาติสามารถใชประโยชนใน
การเกษตร

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

๖. เทคโนโลยีสารสนเทศ
๖.๑ เทคโนโลยีที่ทันสมัยทําใหการปฏิบัติงานและ
การเชื่อมโยงขอมูลกับหนวยงานตาง ๆ และใหบริการ
ขอมูลมีประสิทธิภาพมากขึ้น
๖.๒ การสืบคนขอมูลจากแหลงขอมูลภายนอก
สะดวกรวดเร็วขึ้น ทันตอเหตุการณตลอดเวลา

๖. เทคโนโลยีสารสนเทศ
๖.๑ ขาดบุคลากรที่มีความสามารถดาน ICT
๖.๒ ระบบฐานขอมูลที่มีอยู ยังไมไดนํามาบริหาร
จัดการและใชประโยชนอยางมีประสิทธิภาพ

3.2 การประเมินสถานการณสภาพแวดลอมภายนอกที่เกี่ยวของ

ในเขตพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ สวนใหญเปนพื้นที่ของราชพัสดุ เชน ที่ดินของ
สํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย ที่ดินของการรถไฟแหงประเทศไทย ที่ดินของสํานักกรมชลประทาน ทําให

๗๑
ยากตอการพัฒนา ประชาชนสวนใหญมีบานเรือนอยูริมคลองมหาสวัสดิ์ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทําสวนผลไม
ทําใหองคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์มุงเนนการสงเสริมและสนับสนุนการทองเที่ยวเชิงเกษตร เกิดจากแนวคิด
วิถีชีวิตของชาวบานริมคลองมหาสวัสดิ์ ที่จะใหนักทองเที่ยวเขามาสัมผัสวิถีชีวิตของเกษตรกรพรอมรวมทํากิจกรรม
ตางๆ ซึ่งอาจจะสงผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การเกิดอาชญากรรม ปริมาณขยะเพิ่มขึ้น
และน้ําเนาเสีย
ขอบขายและปริมาณของปญหา
1.ดานบริการสาธารณะ
1.1 ถนนมีสภาพชํารุดทรุดโทรม
1.2 ถนน สะพาน ทางเทายังไม
เพียงพอและยังไมไดรับความ
สะดวกสบายในการเดินทางและ
ขนสงสินคา
1.3 ไฟฟาสาธารณะ น้ําประปา
ยังมีไมทั่วถึง

พื้นที่เปาหมาย

กลุมปาหมาย

ในเขตพื้นที่
ประชาชนในเขตพื้นที่ มีระบบสาธารณูปโภคครบ
อบต.มหาสวัสดิ์
อบต.มหาสวัสดิ์
ทุกดานไดมาตรฐานตาม
ความตองการของประชาชน

2. ดานการพัฒนาสิ่งแวดลอมและ
การทองเที่ยว
ประชาชนในเขตพื้นที่
2.1 ปญหาขยะมูลฝอยมีจํานวนมาก ในเขตพื้นที่
อบต.มหาสวัสดิ์
อบต.มหาสวัสดิ์
และมีการทิ้งขยะลงแมน้ําลําคลอง
2.2 ปญหาน้ําในแมน้ําลําคลอง
เริ่มเนาเสียและมีวัชพืชและตื้นเขิน
2.3 ปญหามลพิษทางอากาศจาก
การฉีดพนสารเคมีกําจัดแมลงและ
เผาซังขาว
๒.๔ การสงเสริมและสนับสนุน
แหลงทองเที่ยวเชิงอนุรักษใหยั่งยืน
3.ดานสังคม
ในเขตพื้นที่
3.1 ไมไดความปลอดภัยในชีวิต
ประชาชนในเขตพื้นที่
อบต.มหาสวัสดิ์
และทรัพยสินเทาที่ควร
อบต.มหาสวัสดิ์
3.2 การแพรระบาดของยาเสพติดมี
มากขึ้นเด็กติดเกมอบายมุขเพิ่มขึ้น
3.3 การปองกันและบร รเทาสา
ธารณภัยยังมีไมเพียงพอ
3.4 การสงเสริมดานสาธารณสุข
ยังไมทั่วถึง
4.ดานการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม

การคาดการณ
แนวโนมในอนาคต

ประชาชนไดรับผลกระทบจาก
น้ําเนาเสียและจากอากาศเปน
พิษจากสารเคมีและการเผาซัง
ขาวนอยลง มีแหลงทองเที่ยว
เชิงอนุรักษเพิ่มมากขึ้น

เด็ก เยาวชน และประชาชน
ในเขตพื้นที่ตําบลมหาสวัสดิ์
ไดรับการบริการดาน
สาธารณสุขและการสงเสริม
สุขภาพการปองกันและ
ควบคุมโรคติดตออยางทั่วถึง
ทุกครัวเรือน เปนชุมชน
เขมแข็งปลอดจากยาเสพติด
และอบายมุข

๗๒
4.1 การสงเสริมการศึกษาในทุก
ระดับยังไมไดรับการสนับสนุนอยาง
เต็มที่
4.2 ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม
ที่ดีงามไมไดรับความสนใจจากเด็ก
และเยาวชน
5.ดานเศรษฐกิจ
๕.1 ประชาชนมีรายไดนอยและมี
อาชีพไมมั่นคง
๕.2 โอกาสเขาถึงแหลงเงินทุนใน
การประกอบอาชีพนอย
๕.3 ขาดการสงเสริมอาชีพอยาง
จริงจังจากหนวยงานราชการ
6.ดานบริหารจัดการที่ดี
6.1 การประชาสัมพันธเผยแพร
ขอมูลขาวสารยังไมทั่วถึง
6.2 การมีสวนรวมของประชาชน
แคสวนนอยไมหลากหลายและไมได
รับการสนใจที่จะเขารวมกิจกรรม
ตางๆ
6.3 ไมมีบุคลากรที่มีความรูเฉพาะ
ดานการปองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย
6.4 งบประมาณมีจํากัด
6.5 ขอจํากัดดานกฎหมาย ระเบียบ
ไมสามารถดําเนินการชวยเหลือ
ประชาชนได

ในเขตพื้นที่ - เด็ก เยาวชน
อบต.มหาสวัสดิ์ ประชาชนในพื้นที่
อบต.มหาสวัสดิ์
- ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
อบต.มหาสวัสดิ์
- โรงเรียนในเขตพื้นที่
อบต.มหาสวัสดิ์

- เด็ก เยาวชน ประชาชน
ไดมีโอกาสไดรับการศึกษา
อยางตอเนื่องและทั่วถึง
- เด็ก เยาวชนและประชาชน
สํานึกในคุณคาของวัฒนธรรม
ประเพณีและรวมกัน
อนุรักษไว

ในเขตพื้นที่ ประชาชนในเขตพื้นที่
อบต.มหาสวัสดิ์
อบต.มหาสวัสดิ์

ประชาชนไดมีโอกาส
ประกอบอาชีพที่มั่นคงและมี
รายไดเลี้ยงตนเองและ
ครอบครัวได โดยไมมีหนี้สิน
มีโอกาสเขาถึงแหลงเงินทุน
ไดงายขึ้นและมีเงินเก็บออม
ไวในยามฉุกเฉิน

ในเขตพื้นที่ ประชาชนในเขตพื้นที่
อบต.มหาสวัสดิ์
อบต.มหาสวัสดิ์

1.ดําเนินการใหประชาชนเกิด
ความสนใจและเขามามีสวน
รวมในกิจกรรมของ อบต.เพิ่ม
มากขึ้น
2. มีชองทางการรับทราบ
ขอมูลขาวสารที่หลากหลาย
และรวดเร็วทันตอเหตุการณ
ปจจุบัน
3. บริหารงบประมาณที่มีอยู
อยางจํากัดใหเกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด

๗๓
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3.3 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
โครงสรางความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ พ.ศ. 2561-2564

แบบ ยท. 01
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(ตอ)
โครงสรางความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ พ.ศ. 2561-2564

แบบ ยท. 01
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(ตอ)
โครงสรางความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ พ.ศ. 2561-2564

แบบ ยท. 01
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3.4 แผนผังยุทธศาสตร (strategic map)

แบบ ยท. 02
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“สิ่งแวดลอมเดน เนนสุขภาพดี
วิธีแกปญหาฉับไว ใสใจการอนุรักษ”

วิสัยทัศน

ยุทธศาสตร

ยุทธศาสตรที่ 1
การพัฒนาดาน
บริการสาธารณะ

ยุทธศาสตรที่ 2
การพัฒนาดาน
สิ่งแวดลอมและ
การทองเที่ยว

ยุทธศาสตรที่ 3
การพัฒนาดาน
สังคม

ยุทธศาสตรที่ 4
การพัฒนาดาน
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม

ยุทธศาสตรที่ 5
การพัฒนาดาน
เศรษฐกิจ

ยุทธศาสตรที่ 6
การพัฒนาดาน
การบริหารจัดการ
ที่ดี

เปาประสงค

การพัฒนาระบบ
โครงสรางพื้นฐาน
ระบบสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการ

การสงเสริมและ
สนับสนุนการ
ทองเที่ยวเชิง
เกษตร และการ
บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิ่งแวดลอม
อยางยั่งยืน

ประชาชนมี
คุณภาพที่ดีขึ้น
ชุมชนเขมแข็ง
การบริการดาน
สาธารณสุขและ
การบริการดาน
สวัสดิการสังคม
ดานปองกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัย อยางทั่วถึง

การสงเสริมและ
สนับสนุนดาน
การศึกษา ทํานุ
บํารุงรักษาศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม
จารีตประเพณี
และภูมิปญญา
ทองถิ่น

การสงเสริมและ
สนับสนุนให
ประชาชนมีอาชีพ
และรายได โดย
ยึดหลักการพัฒนา
เศรษฐกิจพอเพียง

การบริหารจัดการ
ภาครัฐแบบบูรณา
การและสงเสริม
การมีสวนรวมของ
ประชาชน
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(ตอ) แผนผังยุทธศาสตร (strategic map)

เปาประสงค

คาเปาหมาย

การพัฒนาระบบโครงสราง
พื้นฐาน ระบบ
สาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ

การสงเสริมและ
สนับสนุนการทองเที่ยว
เชิงเกษตร และการ
บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน

ประชาชนมีคุณภาพที่ดี
ขึ้น ชุมชนเขมแข็ง การ
บริการดานสาธารณสุข
และการบริการดาน
สวัสดิการสังคม ดาน
ปองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย อยางทั่วถึง

การสงเสริมและสนับสนุน
ดานการศึกษา ทํานุ
บํารุงรักษาศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณี และภูมิปญญา
ทองถิ่น

การสงเสริมและ
สนับสนุนใหประชาชนมี
อาชีพและรายได โดย
ยึดหลักการพัฒนา
เศรษฐกิจพอเพียง

การบริหารจัดการภาครัฐ
แบบบูรณาการและ
สงเสริมการมีสวนรวมของ
ประชาชน

1. เพื่อพัฒนาบํารุงรักษา
เสนทางคมนาคม ระบบ
สาธารณูปโภค
สาธารณูปการ และงาน
กอสรางตางๆ ที่ได
มาตรฐาน
2. เพื่อปรับปรุงเสนทาง
คมนาคมใหสามารถสัญจร
ไปมาไดอยางสะดวกและ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน
3. เพื่อเปนทางระบายน้ํา
ไมใหทวมขังในฤดูฝน
4. เพื่อใหทุกครัวเรือนมี
ไฟฟาใชอยางทั่วถึง
5. เพื่อติดตั้ง ซอมแซม
ไฟฟาสาธารณะใหสองสวาง
6. เพื่อซอมแซม ปรับปรุง
บํารุงรักษาระบบประปา
หมูบานอยางมี
ประสิทธิภาพ และสะอาด

1.เพื่อสงเสริมการมีสวน
รวมของประชาชนใน
การอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมในชุมชนให
นาอยู
2.เพื่อสงเสริมและลด
ภาระคาใชจายในการ
กําจัดขยะมูลฝอย
3. เพื่อสงเสริมแหลง
ทองเที่ยวเชิงอนุรักษ
และผลิตภัณฑ OTOP
ของตําบลมหาสวัสดิ์

1.เพื่อใหประชาชนมี
สุขภาพแข็งแรง
2. เพื่อใหประชาชนมี
สนามกีฬาและสวน
นันทนาการไดออกกําลัง
กาย
3. เพื่อใหเด็กและ
เยาวชนมีอุปกรณกีฬา
ไดออกกําลังกายและ
หางไกลยาเสพติด
4. เพื่อชวยเหลือ
ประชาชนไดรับการ
สงเคราะหและพัฒนา
คุณภาพชีวิตใหดีขึ้น
5. เพื่อชวยเหลือ
ประชาชนไดรับการ
สงเคราะหและพัฒนา
คุณภาพชีวิตใหดีขึ้น
6. เพื่อใหประชาชนมี
ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน

1.เพื่อพัฒนาศูนยพัฒนา
เด็กเล็กใหมีคุณลักษณะ
ที่พึงประสงคใหไดตาม
เกณฑมาตรฐาน
2. เพื่อพัฒนาทางดาน
การศึกษาของประชาชน
มีโอกาสไดเรียนรูตลอด
ชีวิต
3. เพื่อสืบทอด
ศิลปวัฒนธรรมประเพณี
ทองถิ่นใหอยูสืบไป

1.สงเสริมและสนับสนุน
สรางความเขมแข็งแก
กลุมเกษตรกรและกลุม
อาชีพตางๆ ในทองถิ่น
2.สงเสริมและสนับสนุน
ใหประชาชนมีรายได
เพิ่มอยางยั่งยืนและลด
คาใชจาย
3.สงเสริมและสนับสนุน
การพัฒนาอาชีพ
ฝกอบรมอาชีพ เพื่อ
นําไปสูเศรษฐกิจชุมชน
ยั่งยืน
4.สงเสริมและสนับสนุน
การขับเคลื่อนระบบ
เกษตรกรรมที่ยั่งยืน
5.สงเสริมและสนับสนุน
ใหประชาชนมีความรู
ความเขาใจและนําหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใชในการ

1.เพื่อพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการที่ดีมี
ประสิทธิภาพตาม
หลักการบริหารจัดการ
บานเมืองที่ดี
2.เพื่อใหประชาชนมี
สวนรวมในการบริหาร
จัดการบานเมืองที่ดี
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1. เพื่อพัฒนาบํารุงรักษาเสนทาง
คมนาคม ระบบสาธารณูปโภค
สาธารณูปการ และงานกอสราง
ตางๆ ที่ไดมาตรฐาน
2. เพื่อปรับปรุงเสนทางคมนาคม
ใหสามารถสัญจรไปมาไดอยาง
สะดวกและปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน
3. เพื่อเปนทางระบายน้ําไมให
ทวมขังในฤดูฝน
4. เพื่อใหทุกครัวเรือนมีไฟฟาใช
อยางทั่วถึง
5. เพื่อติดตั้ง ซอมแซมไฟฟา
สาธารณะใหสองสวาง
6. เพื่อซอมแซม ปรับปรุง
บํารุงรักษาระบบประปาหมูบาน
อยางมีประสิทธิภาพ และสะอาด
เพียงพอตอการอุปโภคบริโภค
7. เพื่อบริหารจัดการแหลงน้ํา
เพื่ออุปโภคบริโภคอยางปลอดภัย

1.เพื่อสงเสริมการมีสวนรวม
ของประชาชนในการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมในชุมชนใหนาอยู
2.เพื่อสงเสริมและลดภาระ
คาใชจายในการกําจัดขยะมูล
ฝอย
3. เพื่อสงเสริมแหลง
ทองเที่ยวเชิงอนุรักษและ
ผลิตภัณฑ OTOP ของตําบล
มหาสวัสดิ์

1.เพื่อใหประชาชนมีสุขภาพ
แข็งแรง
2. เพื่อใหประชาชนมีสนาม
กีฬาและสวนนันทนาการได
ออกกําลังกาย
3. เพื่อใหเด็กและเยาวชนมี
อุปกรณกีฬาไดออกกําลังกาย
และหางไกลยาเสพติด
4. เพื่อชวยเหลือประชาชน
ไดรับการสงเคราะหและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตใหดีขึ้น
5. เพื่อชวยเหลือประชาชน
ไดรับการสงเคราะหและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตใหดีขึ้น
6. เพื่อใหประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน
7. เพื่อใหประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน

1.เพื่อพัฒนาศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กใหมีคุณลักษณะที่พึง
ประสงคใหไดตามเกณฑ
มาตรฐาน
2. เพื่อพัฒนาทางดาน
การศึกษาของประชาชนมี
โอกาสไดเรียนรูตลอดชีวิต
3. เพื่อสืบทอดศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีทองถิ่นใหอยูสืบไป

1.สงเสริมและสนับสนุนสราง
ความเขมแข็งแกกลุม
เกษตรกรและกลุมอาชีพ
ตางๆ ในทองถิ่น
2.สงเสริมและสนับสนุนให
ประชาชนมีรายไดเพิ่มอยาง
ยั่งยืนและลดคาใชจาย
3.สงเสริมและสนับสนุนการ
พัฒนาอาชีพ ฝกอบรมอาชีพ
เพื่อนําไปสูเศรษฐกิจชุมชน
ยั่งยืน
4.สงเสริมและสนับสนุนการ
ขับเคลื่อนระบบเกษตรกรรม
ที่ยั่งยืน
5.สงเสริมและสนับสนุนให
ประชาชนมีความรูความ
เขาใจและนําหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาใชใน
การดําเนินชีวิตอยางถูกตอง

1.เพื่อพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการที่ดีมี
ประสิทธิภาพตามหลักการ
บริหารจัดการบานเมืองที่ดี
2.เพื่อใหประชาชนมีสวนรวม
ในการบริหารจัดการ
บานเมืองที่ดี
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กลยุทธ

1.สรางและปรับปรุง
ระบบสาธารณูปโภค
สาธารณูปการ ให
เพียงพอกับความ

2.สงเสริมและ
สนับสนุนการ
ทองเที่ยวเชิง
เกษตร และ

3.สงเสริมและ
พัฒนาระบบงาน
สวัสดิการสังคม
และเสริมสราง

4.สงเสริม
สนับสนุนพัฒนา
ระบบการศึกษาทั้ง
ในและระบบ

5.การสรางรายได
ใหแกชุมชน
สงเสริมและ
สนับสนุนผลผลิต

6.พัฒนาการ
บริหารจัดการที่ดี
ในองคกร พัฒนา
บุคลากร สงเสริม
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3.5 รายละเอียดยุทธศาสตร
ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร
จังหวัด

ยุทธศาสตรที่ 3
พัฒนาคุณภาพชีวิต
และความมั่นคงทาง
สังคมยกระดับ
คุณภาพการศึกษา
และบริหารจัดการ
สิ่งแวดลอมอยาง
ยั่งยืน

ยุทธศาสตร
อปท. ในเขต
จังหวัด

ยุทธศาสตร
อปท.

เปาประสงค

ตัวชี้วัด
ผลผลิต/
โครงการ

ยุทธศาสตรที่ 3 ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาระบบ รอยละความ
การพัฒนาดาน การพัฒนาดาน โครงสรางพื้นฐาน พึงพอใจของ
บริการสาธารณะ บริการสาธารณะ ระบบสาธารณูปโภ ประชาชน
และสาธารณูปการ

คาเปาหมาย
2561

2562

2563

2564

88

88

88

88

ความกาว
หนาของ
เปาหมาย
ปละ 88
โครงการ
รวม 352
โครงการ
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สรางและ
ปรับปรุง
สาธารณูปโภค
สาธารณูปการ
ใหเพียงพอกับ
ความตองการ
ของประชาชน
สามารถรองรับ
การขยายตัวของ
ชุมชนไดใน
อนาคต

หนวยงาน
ผลผลิต/โครงการ รับผิดชอบ
หลัก

- กอสราง
ถนนลาดยางแอสฟส
ติคคอนกรีต
- กอสรางถนนลูกรัง
- กอสรางทางเทา
คสล.
- กอสรางสะพาน
- วางทอระบายน้ํา
- วางทอลอด
- ลงหินคลุกซอมแซม
ถนน
- ปรับปรุงทางเทา
- ปรับปรุงผิวจราจร
- จัดทําและปรบปรุง
ปายชื่อซอย ถนน
- ซอมแซมฝาทอ
ระบายน้ํา

กองชาง

หนวย
สนับสนุน
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- ปรับปรุงซอมแซม
ขยายเขตไฟฟา
สาธารณะ
- ปรับปรุงซอมแซม
ขยายเขตระบบ
ประปา
- ติดตั้งซอมแซม
ขยายเขตระบบ
ประปา

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร
จังหวัด

ยุทธศาสตร
อปท. ในเขต
จังหวัด

ยุทธศาสตร
อปท.

เปาประสงค

ตัวชี้วัด
ผลผลิต/
โครงการ

คาเปาหมาย
2561

2562

2563

2564

ความกาว
หนาของ
เปาหมาย

หนวยงาน
ผลผลิต/โครงการ รับผิดชอบ
หลัก

กลยุทธ

- ติดตั้งปรับปรุง
ซอมแซมไฟฟาสอง
สวาง
- ติดตั้งเครื่องหมาย
บังคับการจราจรและ
สัญญาณไฟฟาจราจร
- จัดทําลูกระนาด
หรือเนินสะดุดถนน
- กอสรางศาลาที่พัก
ผูโดยสาร
- ถมดินสรางลานกีฬา
- กอสรางปรับปรุง
ลานกีฬา
- กอสรางสนามฟุต
ซอล
- ปรับปรุงระบบทอ
ประปา
- ซอมแซมหอถัง
ประปา
- กอสรางอาคาร
1

1

กองชาง

หนวย
สนับสนุน
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สนามเด็กเลนศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก
- ปรับปรุงพื้นที่ศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก
- ปรับปรุงสนามกีฬา
- ขุดลอกคลอง
- วางทอสงน้ํา
- กอสรางเขื่อนกันดิน
- กอสรางถนน คสล.
- เสริมผิวถนน คสล.
1

1

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร
จังหวัด

ยุทธศาสตร
อปท. ในเขต
จังหวัด

ยุทธศาสตร
อปท.

เปาประสงค

ตัวชี้วัด
ผลผลิต/
โครงการ

คาเปาหมาย
2561

2562

2563

2564

ยุทธศาสตรที่ 2
ยกระดับการ
ทองเที่ยวเชิง
ประวัติศาสตร
ศาสนา และ
วัฒนธรรมใหมี
คุณภาพตามเกณฑ
มาตรฐานการ
ทองเที่ยว
ยุทธศาสตรที่ 3
พัฒนาคุณภาพชีวิต
และความมั่นคงทาง
สังคมยกระดับ
คุณภาพการศึกษา
และบริหารจัดการ
สิ่งแวดลอมอยาง
ยั่งยืน

ยุทธศาสตรที่ 4
การพัฒนาดาน
ทรัพยากรธรรมช
าติสิ่งแวดลอม
และการ
ทองเที่ยว

ยุทธศาสตรที่ 2
การพัฒนาดาน
สิ่งแวดลอมและ
การทองเที่ยว

การสงเสริมและ
สนับสนุนการ
ทองเที่ยวเชิง
เกษตรและการ
บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิ่งแวดลอม
อยางยั่งยืน

1. จํานวนของ
ปริมาณขยะ
ลดลง
2. รอยละ
ความพึงพอใจ
ของประชาชน
3. จํานวนของผู
ไดรับประโยชน

17

17

17

17

ยุทธศาสตรที่ 3
พัฒนาคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตรที่ 3
การพัฒนาดาน

ยุทธศาสตรที่ 3
การพัฒนาดาน

ประชาชนมี
คุณภาพที่ดีขึ้น

1. จํานวนครั้ง
ในการเกิด

41

41

41

41

ความกาว
หนาของ
เปาหมาย

กลยุทธ

หนวยงาน
ผลผลิต/โครงการ รับผิดชอบ
หลัก

ปละ 17
โครงการ
รวม 68
โครงการ

สงเสริมและ
สนับสนุนการ
ทองเที่ยวเชิง
เกษตรและ
จัดระบบการ
ควบคุมดูแล
รักษาสิ่งแวดลอม
ใหสอดคลองกับ
การพัฒนาอยาง
ยั่งยืน

ปละ 41
โครงการ

สงเสริมและ
-โครงการตั้งดาน
พัฒนาระบบงาน ตรวจและเฝาระวัง

หนวย
สนับสนุน

-รณรงคสงเสริมการ สํานักงานปลัด/ กองชาง
อนุรักษทรัพยากรธรรม กองสาธารณสุข
ชาติและสิ่งแวดลอม และสิ่งแวดลอม
-ปรับปรุงภูมิทัศน
สวนสาธารณะ ถนน
และคลองสาธารณะ
-กําจัดขยะมูลฝอยและ
สิ่งปฏิกูล
-สงเสริม และ
สนับสนุน การพัฒนา
แหลงทองเที่ยวเชิง
เกษตรตําบลมหาสวัสดิ์

-สํานักงาน
ปลัด อบต.
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และความมั่นคงทาง
สังคมยกระดับ
คุณภาพการศึกษา
และบริหารจัดการ
สิ่งแวดลอมอยาง
ยั่งยืน

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร
จังหวัด

สังคม

ยุทธศาสตร
อปท. ในเขต
จังหวัด

สังคม

ยุทธศาสตร
อปท.

ชุมชนเขมแข็ง
การบริการดาน
สาธารณสุขและ
การบริการดาน
สวัสดิการสังคม
ดานปองกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัยอยางทั่วถึง

เปาประสงค

อุบัติเหตุลดลง
2.รอยละ
ความพึงพอใจ
ของผูเขา
อบรม
3.จํานวน
ครุภัณฑที่ใช
ในการ
ปฏิบัติงาน
เพิ่มขึ้น

ตัวชี้วัด
ผลผลิต/
โครงการ

4.รอยละ
ความพึงพอใจ
ของประชาชน
5.จํานวนของ
ผูไดรับ
ประโยชน
6.จํานวนของ
ผูพิการที่มีบัตร
ประจําตัวคน
พิการ
7.รอยละ
ความพึงพอใจ
ของผูเขารวม
กิจกรรม
8.รอยละ
ความพึงพอใจ
ของผูเขา
อบรม-บําบัด
9.จํานวน
ผูสูงอายุที่

รวม 164
โครงการ

คาเปาหมาย
2561

2562

2563

2564

ความกาว
หนาของ
เปาหมาย

สวัสดิการสังคม
และเสริมสราง
ความเขมแข็งของ
ชุมชน การ
ใหบริการดาน
สาธารณสุข การ
สรางความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของ
ประชาชน และ

กลยุทธ
การปองกัน
แกไขปญหายา
เสพติด

การเกิดอุบัติเหตุ
ในชวงเทศกาล
-โครงการฝกซอม
แผนปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
-สนับสนุนกิจกรรม
และสวัสดิการของ
ศูนย อปพร. อบต.
มหาสวัสดิ์

-กอง
สวัสดิการ
สังคม
-กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดลอม

หนวยงาน
ผลผลิต/โครงการ รับผิดชอบ
หลัก

-เสริมสรางศักยภาพ
ชุมชนดานการปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
-จัดตั้งและทบทวน
อปพร.
-จัดซื้ออุปกรณ
ครุภัณฑตางๆ ดาน
ปองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย
-ติดตั้งกลองวงจรปด
(CCTV)
-จัดซื้อสารเคมี
ทรายอะเบทและฉีดพน
หมอกควันกําจัดลูกน้ํา
ยุงลาย
-สงเสริมสนับสนุนการ
ปองกันโรคติดตอ
-ฝกอบรมการปองกัน
และแกไขปญหาโรค
เอดส

หนวย
สนับสนุน
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ไดรับเบี้ยยัง
ชีพ
10.จํานวนคน
พิการที่ไดรับ
เบี้ยยังชีพ
11.จํานวน
ของผูปวย
เอดสที่ไดรับ
เบี้ยยังชีพ

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร
จังหวัด

ยุทธศาสตร
อปท. ในเขต
จังหวัด

ยุทธศาสตร
อปท.

เปาประสงค

ตัวชี้วัด
ผลผลิต/
โครงการ

12.ประชาชน
มีสุขภาพ
แข็งแรง
13.รอยละ
ความพึงพอใจ
ของสมาชิก
กองทุนฯ

คาเปาหมาย
2561

2562

2563

2564

ความกาว
หนาของ
เปาหมาย

-จัดซื้อวัสดุอุปกรณ
ดานวิทยาศาสตร
-จัดซื้อเครื่องออกกําลัง
กายกลางแจง
-การฝกอบรมและ
พัฒนาอาชีพ
-กอสรางปรับปรุงสิ่ง
อํานวยความสะดวก
สําหรับคนพิการและ
ผูสูงอายุ

กลยุทธ

หนวยงาน
ผลผลิต/โครงการ รับผิดชอบ
หลัก

-สงเสริมสนับสนุน
การใหคนพิการไดรับ
สิทธิ์ และการ
แลกเปลี่ยนเรียนดาน
กฎหมายและระเบียบ
เกี่ยวกับคนพิการ
-การปองกันและ
แกไขปญหาความ
รุนแรงตอเด็ก สตรี
และบุคคลใน
ครอบครัว
-รณรงคใหความรูแก
เด็กนักเรียนเพื่อลด
ปญหาการตั้งครรภ
กอนวัยเรียน
-บําบัดทุกข บํารุงสุข
แบบ ABC
-ฝกอบรมสัมมนาและ
ศึกษาดูงาน
-การรณรงคปองกัน

หนวย
สนับสนุน

88

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร
จังหวัด

ยุทธศาสตร
อปท. ในเขต
จังหวัด

ยุทธศาสตร
อปท.

ยุทธศาสตรที่ 2
ยกระดับการ
ทองเที่ยวเชิง
ประวัติศาสตร
ศาสนา และ
วัฒนธรรมใหมี
คุณภาพตามเกณฑ
มาตรฐานการ
ทองเที่ยว
ยุทธศาสตรที่ 3
พัฒนาคุณภาพชีวิต
และความมั่นคงทาง
สังคมยกระดับ
คุณภาพการศึกษา
และบริหารจัดการ

ยุทธศาสตรที่ 1
การพัฒนาดาน
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม

ยุทธศาสตรที่ 4
การพัฒนาดาน
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม

เปาประสงค

ประชาชนมี
คุณภาพที่ดีขึ้น
ชุมชนเขมแข็ง
การบริการดาน
สาธารณสุขและ
การบริการดาน
สวัสดิการสังคม
ดานปองกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัยอยางทั่วถึง

ตัวชี้วัด
ผลผลิต/
โครงการ

1.รอยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
2.รอยละความ
พึงพอใจของ
ผูเขารวม
กิจกรรม
3.รอยละของ
เด็กนักเรียนที่
ไดรับอาหาร
กลางวัน
4.รอยละของ
เด็กนักเรียนที่
ไดรับอาหาร
เสริม (นม)

คาเปาหมาย
2561

17

2562

17

2563

17

2564

17

ความกาว
หนาของ
เปาหมาย

ปละ 17
โครงการ
รวม 68
โครงการ

และแกไขปญหายา
เสพติด
-การฝกอบรมการ
จัดทําบัญชี
-จัดกิจกรรมสําหรับ
เด็กและเยาวชน
-การแขงขันกีฬา
-การจายเบี้ยยังชีพ
ผูสูงอายุ คนพิการ
และผูปวยเอดส

กลยุทธ

สงเสริมสนับสนุน
พัฒนาระบบ
การศึกษาทั้งใน
และนอกระบบ
สงเสริมคุณธรรม
จริยธรรม สืบสาน
อนุรักษประเพณี
ศิลปวัฒนธรรม
ภูมิปญญา
ทองถิ่นและงาน
รัฐพิธีตางๆ

หนวยงาน
ผลผลิต/โครงการ รับผิดชอบ
หลัก

-สมทบเงินโครงการ
หลักประกันสุขภาพ
ระดับทองถิ่น
-สมทบกองทุน
สวัสดิการชุมชน
-จัดหาวัสดุอุปกรณ
และสื่อการเรียนการ
สอนเพื่อพัฒนาเด็ก
เล็ก
-สนับสนุน
งบประมาณใหแก
สถานศึกษา
-จัดกิจกรรมงานรัฐ
พิธีตางๆ
-จัดงานวันสําคัญทาง
ศาสนา
-จัดตั้งหองสมุด
ประจําหมูบานและ
จัดหาหนังสือ
วารสาร หนังสือพิมพ

สํานักงาน
ปลัด อบต.

หนวย
สนับสนุน
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สิ่งแวดลอมอยาง
ยั่งยืน

5.รอยละความ
พึงพอใจของผู
เขาอบรม
6. จํานวนวัสดุ
อุปกรณครุภัณฑ
7.โรงเรียนไดรับ
การพัฒนาเปน
โรงเรียนคุณภาพ
โรงเรียนดีตําบล
มหาสวัสดิ์

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร
จังหวัด

ยุทธศาสตร
อปท. ในเขต
จังหวัด

ยุทธศาสตร
อปท.

ยุทธศาสตรที่ 1
พัฒนาการจัดการ
หวงโซคุณคา สินคา
เกษตร อาหาร
ปลอดภัยและ
สงเสริมอุตสาหกรรม
เชิงนิเวศ
ยุทธศาสตรที่ 3
พัฒนาคุณภาพชีวิต
และความมั่นคงทาง
สังคมยกระดับ
คุณภาพการศึกษา
และบริหารจัดการ
สิ่งแวดลอมอยาง

ยุทธศาสตรที่ 2
การพัฒนาดาน
เศรษฐกิจ

ยุทธศาสตรที่ 5
การพัฒนาดาน
เศรษฐกิจ

เปาประสงค

การสงเสริมและ
สนับสนุนให
ประชาชนมี
อาชีพและรายได
โดยยึดหลักการ
พัฒนาเศรษฐกิจ
พอเพียง

ตัวชี้วัด
ผลผลิต/
โครงการ

1.รอยละ
ความพึงพอใจ
ของประชาชน
2.รอยละ
ความพึงพอใจ
ของผูเขา
อบรม

คาเปาหมาย
2561

10

2562

10

2563

10

2564

10

ความกาว
หนาของ
เปาหมาย

ปละ 10
โครงการ
รวม 40
โครงการ

สื่ออื่นๆ
-จัดกิจกรรมวันเด็ก
แหงชาติ
-จัดหาอาหาร
กลางวัน
-จัดหาอาหารเสริม
(นม)
-จัดฝกอบรม
ภาษาอังกฤษ และ
ภาษาจีน

กลยุทธ

การสรางรายได
ใหแกชุมชน
สงเสริมและ
สนับสนุน
ผลผลิตทาง
การเกษตรที่
ปลอดสารพิษ

หนวยงาน
ผลผลิต/โครงการ รับผิดชอบ
หลัก

-ออกเยี่ยมบานเด็ก
-ตรวจสุขภาพฟนเด็ก
-อบรมใหความรูแก
ผูปกครองเด็ก
-จัดหาเครื่องเลน
สนาม
-สงเสริมสนับสนุน
การสรางคุณคาทาง
ภูมิปญญาของกลุม
ผูสูงอายุ กลุมผูพิการ
- ฝกอบรมเพิ่มทักษะ
อาชีพ
-ฝกอบรมมัคคุเทศก
นอย
-จัดตั้งตลาดชุมชน
ตําบลมหาสวัสดิ์
-สงเสริมและ
สนับสนุนสินคาหนึ่ง
ตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ
ของชุมชน

หนวย
สนับสนุน
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ยั่งยืน

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร
จังหวัด

ยุทธศาสตรที่ 3
พัฒนาคุณภาพชีวิต
และความมั่นคงทาง
สังคมยกระดับ
คุณภาพการศึกษา
และบริหารจัดการ
สิ่งแวดลอมอยาง
ยั่งยืน

-สงเสริมสนับสนุน
การทําเกษตรแบบ
ปลอดสารพิษ
-สงเสริมการดําเนิน
ชีวิตตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
-อุดหนุนงบประมาณ
องคกรประชาชน

ยุทธศาสตร
อปท. ในเขต
จังหวัด

ยุทธศาสตรที่ 5
การพัฒนาดาน
การบริหารจัดการ
ที่ดี

ยุทธศาสตร
อปท.
ยุทธศาสตรที่ 6
การพัฒนาดาน
การบริหารจัดการ
ที่ดี

เปาประสงค
การบริหาร
จัดการภาครัฐ
แบบบูรณาการ
และสงเสริมการ
มีสวนรวมของ
ประชาชน

ตัวชี้วัด
ผลผลิต/
โครงการ

1.รอยละความ
พึงพอใจของผู
เขาอบรม
2.รอยละของผู
ไดรับประโยชน
3.คะแนนการ
ประเมินไมต่ํา
กวารอยละ 60
4.รอยละของ
โครงการที่แลว
เสร็จ
5.จํานวน
เครื่องมือใชใน
การปฏิบัติงาน
เพิ่มขึ้น
6.จํานวนของผู
ที่ไดรับ
ประโยชน
7.จํานวนของ
ผูเขารวม

คาเปาหมาย
2561

2561

2561

2561

51

51

51

51

ความกาว
หนาของ
เปาหมาย
ปละ 51
โครงการ
รวม 204
โครงการ

กลยุทธ
พัฒนาการบริหาร
จัดการที่ดีใน
องคกร พัฒนา
บุคลากร สงเสริม
การมีสวนรวมของ
ประชาชน และ
สงเสริมการ
ปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย

หนวยงาน
ผลผลิต/โครงการ รับผิดชอบ
หลัก

-จัดหาวัสดุอุปกรณให
มีความพรอมตอการ
ใชงานและบริการ
ประชาชน
-ฝกอบรมใหความรู
แกบุคลากรในองคกร
-การสงเสริม
ประชาธิปไตยใหแก
ประชาชน
-การจัดทําแผน
หมูบานและ
แผนพัฒนาทองถิ่น
-ออกหนวยบริการ
ประชาชน
-สนับสนุน
งบประมาณใหแก
หนวยงานอื่น

-สํานักงาน
ปลัด
-กองคลัง
-กองชาง
-กอง
สาธารณสุขแล
สิ่งแวดลอม
-กอง
สวัสดิการ
สังคม

หนวย
สนับสนุน
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โครงการ

๘๘

สวนที่ 4 การนําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปไปสูการปฏิบัติ
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนงาน
ที่

ยุทธศาสตร

ดาน

1

ยุทธศาสตรการพัฒนาบริการสาธารณะ - การเศรษฐกิจ

2

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสิ่งแวดลอม
และการทองเที่ยว

- บริการชุมชนและสังคม
- การเศรษฐกิจ

3

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม

- บริหารทั่วไป
- บริการชุมชนและสังคม
- การดําเนินงานอื่น

4

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรม

- บริหารทั่วไป
- บริการชุมชนและสังคม

แผนงาน

หนวยงานรับผิดชอบหลัก

- อุตสาหกรรมและการโยธา
- การเกษตร
- การพาณิชย
- เคหะและชุมชน
- การศาสนา วัฒนธรรม และ
นันทนาการ
- การเกษตร
- รักษาความสงบภายใน
- สาธารณสุข
- สังคมสงเคราะห
- สรางความเขมแข็งของชุมชน
- การศาสนา วัฒนธรรม และ
นันทนาการ
- งบกลาง
- บริหารงานทั่วไป
- การศาสนา วัฒนธรรม และ
นันทนาการ
- การศึกษา

- กองชาง
- กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
- กองชาง
- สํานักงานปลัด อบต.
- กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
- สํานักงานปลัด อบต.
- กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
- กองสวัสดิการสังคม

- สํานักงานปลัด อบต.

หนวยงาน
สนับสนุน

๘๙

ที่

ยุทธศาสตร

ดาน

แผนงาน

หนวยงานรับผิดชอบหลัก
- สํานักงานปลัด อบต.
- กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
- กองสวัสดิการสังคม
- กองชาง
- สํานักงานปลัด อบต.
- กองคลัง
- กองชาง
- กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
- กองสวัสดิการสังคม
5 หนวยงานหลัก

5

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ

- บริการชุมชนและสังคม
- การเศรษฐกิจ

- สังคมสงเคราะห
- สรางความเขมแข็งของชุมชน
- การเกษตร

6

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหาร
จัดการที่ดี

- บริหารทั่วไป
- บริการชุมชนและสังคม
- การเศรษฐกิจ

รวม

6 ยุทธศาสตร

- บริหารงานทั่วไป
- สาธารณสุข
- สังคมสงเคราะห
- สรางความเขมแข็งของชุมชน
- อุตสาหกรรมและการโยธา
12 แผนงาน

4 ดาน

หนวยงาน
สนับสนุน

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕61 - ๒๕๖5) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2563
องคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
ยุทธศาสตร

ป ๒๕61

ป ๒๕๖2
โครงการ

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาดานบริการสาธารณะ
1.1 แผนงานการเกษตร
1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
รวม

๐
๐
๐

๐
๐
๐

๑
๐
๑

๔๐๐,๐๐๐ ๐
๐
๑
๔๐๐,๐๐๐ ๑

๐
๐
๓๓๗,๐๐๐ ๑
๓๓๗,๐๐๐ ๑

๐
๐
๓๓๗,๐๐๐ ๑
๓๓๗,๐๐๐ ๑

๐
๑
๓๓๗,๐๐๐ ๓
๓๓๗,๐๐๐ ๔

๔๐๐,๐๐๐
๑,๐๑๑,๐๐๐
๑,๔๑๑,๐๐๐

ยุทธศาสตร 6 การพัฒนาดานบริหารจัดการที่ดี
6.1 แผนงานการพาณิชย
รวม
รวมทั้งสิ้น

๐
๐
๐

๐
๐
๐

๐
๐
๑

๐
๑
๐
๑
๔๐๐,๐๐๐ ๒

๑๒๘,๐๐๐ ๑
๑๒๘,๐๐๐ ๑
๔๖๕,๐๐๐ ๒

๖๔,๐๐๐ ๑
๖๔,๐๐๐ ๑
๔๐๑,๐๐๐ ๒

๖๔,๐๐๐ ๓
๖๔,๐๐๐ ๓
๔๐๑,๐๐๐ ๗

๒๕๖,๐๐๐
๒๕๖,๐๐๐
๑,๖๖๗,๐๐๐

(บาท)

โครงการ

(บาท)

โครงการ

(บาท)

จํานวน

โครงการ

งบประมาณ

รวม 5 ป

(บาท)

โครงการ

จํานวน

งบประมาณ

ป 2565

งบประมาณ

จํานวน

งบประมาณ

ป ๒๕๖4

จํานวน

จํานวน

งบประมาณ

ป ๒๕๖3

แบบ ผ.01

(บาท)

จํานวน

โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

๑๐๙

๐
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สวนที่ ๕
การติดตามและประเมินผล
๑. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร
ในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นนั้น จะตองมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยจะตอง
ติดตามและประเมินยุทธศาสตร ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ ขอ ๒๙ และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ขอ ๑๓ และในการประเมินแผนนั้นจะตองดําเนินการ
ประเมินคุณภาพของแผนยุทธศาสตรการพัฒนา ตามแนวทางการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรเพื่อสอดคลอง
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น แจงตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๒/
ว ๕๗๙๗ ลงวันที่ ๑0 ตุลาคม ๒๕๕๙ เรื่อง แนวทางและหลัก เกณฑการจัดทําและประสานแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙
๒. การติดตามและประเมินผลโครงการ
ในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นนั้น จะตองมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยจะตอง
ติดตามและประเมินยุทธศาสตร ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ ขอ ๒๙ และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ขอ ๑๓ และในการประเมินแผนนั้นจะตอง ดําเนินการ ประเมิน
คุณภาพของแผนยุทธศาสตรการพัฒนาตามแนวทางการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร
เพื่อสอดคลอง
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๕๗๙๗
ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ เรื่อง แนวทางและหลัก เกณฑการจัดทําและประสานแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙
๓. สรุปผลการพัฒนาทองถิ่นในภาพรวม
๓.๑ การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
(๑) การวัดผลในเชิงปริมาณ
ตามที่ องคการบริหารสวนตําบล ไดดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาขึ้นมาเพื่อใชเปนเครื่องมือในการ
พัฒนาองคการบริหารสวนตําบล ใหบรรลุเปาหมายที่วางไว เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแกไขปญหา
ใหกับประชาชน ในการจัดทําแผนพัฒนานั้นจะตองมีการติดตามและประเมินแผนพัฒนา ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ ขอ ๒๙ และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙
ขอ ๑๓ โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาเปนผูดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ซึ่งคณะกรรมการจะตองดําเนินการกําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดําเนินการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ตอผูบริหารทองถิ่น เพื่อใหผูบริหารทองถิ่น เสนอตอสภาทองถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น พรอมทั้ง
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นทราบในที่เปดเผยภายในสิบหาวันนับแต
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วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาวและตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอย
ปละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกป
โดยเครื่องมือที่ใชในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ มีดังนี้
- แบบที่ ๑ การกํากับการจัดทําแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
- แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
- แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร
- การติดตามและประเมินผลดวยระบบ e-plan (www.dla.go.th)
(๒) การวัดผลในเชิงคุณภาพ
การจัดผลเชิงคุณภาพ องคการบริหารสวนตําบล ใชการสํารวจความพึงพอใจในการวัดผล
เชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยไดมีการประเมินความพึงพอใจ ซึ่งการประเมินความพึงพอใจทําใหทราบถึงผล
เชิงคุณภาพในการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลในภาพรวม
โดยเครื่องมือที่ใชในการประเมินความพึงพอใจ มีดังนี้
- แบบที่ ๓/๒ แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบล
- แบบที่ ๓/๓ แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการใหบริการ
๔. ขอเสนอแนะในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นในอนาคต
๔.๑ ผลกระทบนําไปสูอนาคต
๑) เกิดการพัฒนาที่ลาชา เพราะการดําเนินงานตางๆ ขององคกรปกครองสวนตองผานกระบวนการ
หลายขั้นตอน สลับสับซอน
๒
) ประชาชนอาจเกิดความเบื่อหนายกับกระบวนการจัดทําแผนที่มีความยุงยากมากขึ้น
๓
) ปญหาอาจไมไดรับการแกไข หรือแกไขไม ตรงจุด เพราะขอจํากัดของ งบประมาณ ระเบียบ
กฎหมายที่ทําไดยากและบางเรื่องอาจทําไมได
๔.๒ ขอสังเกต ขอเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา
๑) การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปควรพิจารณาใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนามาเปนกรอบใน
การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปและใหมีความสอดคลองกัน
๒) การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปปควรพิจารณางบประมาณและคํานึงถึงสถานะการคลังในการ
พิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาถิ่นสี่ป
๓) ควรเรงรัดใหมีการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในขอบัญญัติงบประมาณรายจายใหสามารถ
ดําเนินการไดในปงบประมาณนั้น
๔) องคการบริหารสวนตําบลควรพิจารณาตั้งงบประมาณใหเพียงพอและเหมาะสมกับกับภารกิจ
แตละดานที่จะตองดําเนินการ ซึ่งจะชวยลดปญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด โอนตั้งจายรายการใหม
***************************

