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เรื่อง  ประกาศใชแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เปล่ียนแปลง ครั้งท่ี 1/2563 

องคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ 
---------------------------- 

ดวยองคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ ไดจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 1/2563 ตามมติ ท่ีประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ ในการประชุมสภาองคการ
บริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ สมัยสามัญ สมัย แรก ครั้งท่ี 1 ประจําป พ.ศ. 2563 พิจารณา ใหความ เห็นชอบแลว    
เม่ือวันท่ี 24 กุมภาพันธ 2563 โดยอาศัยอํานาจตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561  ขอ 22/1 “เพ่ือประโยชนของ
ประชาชน การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถ่ิน ใหเปนอํานาจของคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน สําหรับองคการบริหาร
สวนตําบลใหสงรางแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีเปลี่ยนแปลงใหสภาองคการบริหารสวนตําบลพิจารณาตามมาตรา ๔๖     
แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒ 53๗ ดวย เม่ือแผนพัฒนาทองถ่ิน ตามวรรคหนึ่ง
ไดรับความเห็นชอบแลว ใหสงแผนพัฒนาทองถ่ินดังกลาว  ใหผูบริหารทองถ่ินประกาศใช พรอมท้ังปดประกาศ        
ใหประชาชนทราบโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน นับแตวันท่ีผูบริหารทองถ่ินประกาศใช”  

เพ่ือใหเปนไปตามระเบียบกระ ทรวงมหาดไทย  วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครอง        
สวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561  องคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์              
จึงประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 1/2563  และประกาศใหประชาชน   
ในทองถ่ินทราบโดยท่ัวกัน  โดยไดเผยแพรใหทราบท่ัวกันทางเว็บไซต www.mahasawat.go.th และท่ีศูนยบริการ
ขอมูลขาวสารองคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ 

จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  24  เดือน  กุมภาพันธ  พ.ศ.  2563 

 
 

( นายสุเทพ  เพ็งนาเรนทร ) 
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คํานํา 

  ดวยพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง          
สวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 มาตรา 16 และ มาตรา 17 บัญญัติใหองคการบริหารสวนตําบล มีอํานาจหนาท่ีในการ
จัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินของตนเอง ภายใตการกํากับตรวจสอบ ดูแล ของหนวยงานรัฐ และ ผานการมีสวนรวม  
ของประชาชน และระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559 กําหนดวา “แผนพัฒนา ” หมายความวา แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปขององคกรปกครอง   
สวนทองถ่ิน โดยใหความหมายของแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป ไวดังนี้ 
 

  “แผนพัฒนาทองถ่ิน ” หมายความวา แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ท่ีกําหนด
วิสัยทัศน ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวชี้วัด คาเปาหมาย และกลยุทธ โดยสอดคลองกับแผนพัฒนาจังหวัด 
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ แผนพัฒนาตําบล 
แผนพัฒนาหมูบานหรือชุมชน อันมีลักษณะเปนการกําหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาท่ีจัดทําข้ึน
สําหรับปงบประมาณแตละป ซ่ึงมีความหมายตอเนื่องและเปนแผนกาวหนาและใหหมายความรวมถึงการเพ่ิมเติม  
หรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถ่ิน 
 

  องคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ ไดเล็งเห็นความจําเปนและความสําคัญเก่ียวกับการจัดทํา
แผนพัฒนาทองถ่ิน จึงจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 1/2563 ข้ึน       
ซ่ึงถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน     
แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 ขอ ๒๒/๑ เพ่ือประโยชนของประชาชน การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา
ทองถ่ิน ใหเปนอํานาจของคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน สําหรับองคการบริหารสวนตําบลใหสงรางแผนพัฒนา
ทองถ่ินท่ีเปลี่ยนแปลงใหสภาองคการบริหารสวนตําบลพิจารณาตามมาตรา ๔๖ แหงพระราชบัญญัติสภาตําบล
และองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒53๗ ดวย เม่ือแผนพัฒนาทองถ่ินไดรับความเห็นชอบแลว ใหสงแผนพัฒนา
ทองถ่ินดังกลาว  ใหผูบริหารทองถ่ินประกาศใช พรอมท้ังปดประกาศใหประชาชนทราบโดยเปดเผยไมนอยกวา
สามสิบวัน นับแตวันท่ีผูบริหารทองถ่ินประกาศใช  องคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์  หวังเปนอยางยิ่งวา 
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 1/2563 ฉบับนี้ จะใชเปนแนวทางการจัดทํา
งบประมาณประจําป และตอบสนองความตองการของประชาชน ในเขตองคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์     
ไดอยางมีประสิทธิภาพตอไป 
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สวนที่ ๑สวนที่ ๑  
 
 
 

๑. ดานกายภาพ 
๑.๑  ท่ีตั้งของหมูบาน  ประกอบไปดวย 4 หมูบาน  ไดแก  หมูท่ี 1 บานศาลานกกระจอก หมูท่ี 2     

บานคลองมหาสวัสดิ์ หมูท่ี 3 บานศาลาดิน  และหมูท่ี 4 บานคลองโยง  
 บานศาลานกกระจอก  หมูท่ี 1 ตําบลมหาสวัสดิ์ อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม มีเนื้อท่ี

ประมาณ 2.70 ตารางกิโลเมตร หรือคิดเปน 1,688 ไร  มีอาณาเขตติดตอ ดังนี้ 
 ทิศเหนือ  ติดตอกับ หมูท่ี 4 ตําบลมหาสวัสดิ์  
 ทิศใต  ติดตอกับ ตําบลหอมเกร็ด อําเภอสามพราน  
 ทิศตะวันออก ติดตอกับ หมูท่ี 2 ตําบลมหาสวัสดิ์  
 ทิศตะวันตก ติดตอกับ ตําบลง้ิวราย  อําเภอนครชัยศรี 

 บานคลองมหาสวัสดิ์  หมูท่ี 2 ตําบลมหาสวัสดิ์ อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม มีเนื้อท่ี
ประมาณ 2.50 ตารางกิโลเมตร หรือคิดเปน 1,562 ไร  มีอาณาเขตติดตอ ดังนี้ 

 ทิศเหนือ  ติดตอกับ หมูท่ี 3 ตําบลมหาสวัสดิ์  
 ทิศใต  ติดตอกับ ตําบลหอมเกร็ด อําเภอสามพราน  
 ทิศตะวันออก ติดตอกับ หมูท่ี 3 ตําบลมหาสวัสดิ์ 
 ทิศตะวันตก ติดตอกับ หมูท่ี 1 ตําบลมหาสวัสดิ์  

 บานศาลาดิน  หมูท่ี 3 ตําบลมหาสวัสดิ์ อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม มีเนื้อท่ีประมาณ 
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 หมูท่ี 1 ตําบลมหาสวัสดิ์  

 บานคลองโยง  หมูท่ี 4 ตําบลมหาสวัสดิ์ อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม มีเนื้อท่ีประมาณ 
4.99 ตารางกิโลเมตร หรือคิดเปน 3,118.75 ไร  มีอาณาเขตติดตอ ดังนี้ 

 ทิศเหนือ  ติดตอกับ ตําบลคลองโยง อําเภอพุทธมณฑล    
 ทิศใต  ติดตอกับ หมูท่ี 3 ตําบลมหาสวัสดิ์   
 ทิศตะวันออก ติดตอกับ ตําบลศาลายา อําเภอพุทธมณฑล 
 ทิศตะวันตก ติดตอกับ ตําบลมหาสวัสดิ์ อําเภอนครชัยศรี  

         

๑.๒  ลักษณะภูมิประเทศ 
  สภาพภูมิประเทศขององคการบริหารสวน ตําบลมหาสวัสดิ์  มีภูมิประเทศเปนท่ีราบลุม  มีคลอง
ธรรมชาตแิละคลองสงน้ําไหลผานหลายสาย มีผลทําใหพ้ืนท่ีขององคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ เปนพ้ืนท่ีอุดม
สมบูรณเหมาะแกการเพาะปลูก ทําการเกษตรเปนอยางยิ่ง มีเนื้อท่ีประมาณ 12.97 ตารางกิโลเมตร หรือคิดเปน 
8,106 ไร โดยมีพ้ืนท่ีอยูอาศัยอ่ืนๆ ประมาณ 3,924 ไร  
 

สภาพทั่วไปและขอมูล

พื้นฐาน 
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 ๑.๓  ลักษณะภูมิอากาศ   
ปริมาณน้ําฝน  สภาพภูมิอากาศโดยท่ัวไปอยูภายใตอิทธิพลของลมมรสุม มีฝนตกชุกในฤดูฝน    

ในฤดูหนาวอากาศไมหนาวจัด สวนในฤดูรอนอากาศคอนขางรอน จากสถิติของสถานีอุตุนิยมวิทยานครปฐมในป 
พ.ศ. ๒๕๕๖ มีฝนตกประมาณ ๑๐๙ วัน ปริมาณน้ําฝนวัดได ๙๕๗.๔ มิลลิเมตร โดยฤดูรอนจะเริ่มตั้งแต
กลางเดือนกุมภาพันธ ถึง กลางเดือนพฤษภาคม อุณหภูมิสูงท่ีสุด ๔๐.๑ องศาเซลเซียส สวนฤดูหนาวจะเริ่มตั้งแต
กลางเดือนตุลาคม ถึง กลางเดือนกุมภาพันธ โดยจะมีอากาศหนาวเย็นเปนชวง ๆ มีอุณหภูมิต่ําท่ีสุด ๑๒ องศา
เซลเซียส 
  อุณหภูมิ   จังหวัดนครปฐมมีอุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ ๒๗.๙ องศาเซลเซียส อุณหภูมิเฉลี่ย      
สูงสุด ๓๓.๔ องศาเซลเซียส อุณหภูมิเฉลี่ยต่ําสุด ๒๒.๓ องศาเซลเซียส 

 ฤดูรอน  อากาศจะรอนและแหง เริ่มตั้งแตกลางเดือนกุมภาพันธถึงกลางเดือน
พฤษภาคม อุณหภูมิสูงสุดจะอยูในชวงเดือนเมษายนถึงตนเดือนพฤษภาคม 

 ฤดูฝน จะเริ่มกลางเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม จะมีฝนตกท้ิงชวงในระยะเดือน
มิถุนายนถึงกลางเดือนกรกฎาคม ซ่ึงในระยะเดือนท่ีฝนท้ิงชวงนี้ จะยังคงมีฝนตก       
แตปริมาณของน้ําฝนอาจไมเพียงพอตอการเกษตร 

 ฤดูหนาว   อากาศเย็นและมีหมอกในตอนเชา เริ่มตั้งแตกลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือน
กุมภาพันธ โดยจะมีมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนและมองโกเลียแผลงมาเปนชวง ๆ      
ทําใหอากาศของจังหวัดหนาวเย็นเปนระยะๆ ชวงท่ีอากาศหนาวท่ีสุดอยูระหวาง        
เดือนธันวาคม ถึง ตนเดือนมกราคม 

๑.๔ ลักษณะของดิน 
   ในเขตพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ ลักษณะดินโดย สวนใหญ เปนชุดดินบางเขน  
จํานวน 7,506 ไร คิดเปน 92.60 %  และรองลงมาเปนชุดดินธนบุรี จํานวน 600 ไร คิดเปน 7.40 %   
  ชุดดินบางเขน (Bang Khen Series : Bn) 
  การกําเนิด เกิดจากตะกอนน้ํากรอยพามาทับถมอยูบนท่ีลุมน้ําเคยทวมถึงสภาพพ้ืนท่ีราบเรียบถึง
คอนขางราบเรียบ มีความลาดชัน 0-1% อยูสูง 2-4 เมตรจากระดับน้ําทะเล การระบายน้ําเลว การไหลบาของน้ํา
บนผิวดินชา การซึมผานไดของน้ําชา พืชพรรณธรรมชาติและการใชประโยชนท่ีดิน 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  
   กลุมชุดดินท่ีมีการยกรอง เพ่ือเปลี่ยนสภาพการใชท่ีดินจากนาขาวเปนพืชผักหรือไมผล ทําให
ลักษณะและสมบัติดินในแตละพ้ืนท่ีไมสมํ่าเสมอ ข้ึนอยูกับลักษณะและสมบัติดินเดิมกอนมีการยกรองและวิธีการ
เตรียมแปลงปลูก โดยท่ัวไปจะนําดินชั้นลางท่ีมีโครงสรางแนนทึบ ความอุดมสมบูรณต่ํามาก ชั้นดินท่ีเปนกรด
รุนแรงมากหรือเปนดินเค็มมาไวท่ีผิวดิน ทําใหไมเหมาะสมตอการปลูกพืช จําเปนตองมีปรับปรุงดินดวย
อินทรียวัตถุ แกไขความเปนกรดรุนแรงมากหรือความเค็มของดิน กอนท่ีจะมีการปลูกพืช 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  ซ่ึงคน        
ในชุมชนใชเปนเสนทางสัญจรและ  ใชเพ่ือการเกษตร ปจจุบันน้ําในคลองธรรมชาติเกิดปญหาน้ําเนาเสียจากการ    
ท่ีบานเรือนปลอยของเสียและสิ่งปฏิกูลลงสูแมน้ําลําคลอง การแพรกระจายของผักตบชวา และขยะมูลฝอย ทําให
น้ําเนาเสีย สงกลิ่นรบกวน ไมสามารถใชในการอุปโภค บริโภคได คนในชุมชนสวนมากจึงมีคาใชจายในการ        
ซ้ือน้ําเพ่ืออุปโภคบริโภคมากข้ึน     

๑.6 ลักษณะของไมและปาไม 
  ในเขต พ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ ไมมีปาไม  แตมีตนไมท่ีชาวบานปลูกลักษณะ   
ของไมเปนไมยืนตน ผลัดใบ 
 
๒. ดานการเมือง/การปกครอง 

2.1 เขตการปกครอง 
ตําบลมหาสวัสดิ์ สมัยกอนจะมีการปกครองโดยมีกํานันเปนผูปกครองในระดับตําบลและยังไมมีการแบง

เขตท่ีแนนอน กํานันท่ีได รับการคัดเลือก มาจากบุคคลท่ีเปนคนดีและชาวบานใหความเคารพยกยองนับถือ         
ซ่ึง กํานันคนแรกของตําบลมหาสวัสดิ์ คือ กํานันแดง  (ขุนมหาสวัสดิ์) ซ่ึงอยูในสมัยรัชกาลท่ี  5 กํานันคนตอมา         
คือ กํานันขาว ไทยนิยม ซ่ึงเปนบุตรชายของกํานันแดง  ไดรับตําแหนงแทนหลังจาก ท่ีกํานันแดงเสียชีวิตลง          
ไดมีการคัดเลือกกํานันขาวเปนกํานันแทน ตําแหนงวาง  ตอมากํานันขาวเสียชีวิตก็คัดเลือก  กํานันเขียว ไทยนิยม 
บุตรของกํานันขาว  ข้ึนดํารงตําแหนงกํานันตําบลมหาสวัสดิ์ ชวงกํานันเขียว ดํารงตําแหนง ไดมีการกําหนดเกณฑ
การเกษียณเม่ืออายุ ครบ 60 ป และในสมัยกํานันเขียว  ไดมีการแบงการปกครองของหมูบานออกเปน 4 หมูบาน  
อยูในเขตการปกครองของอําเภอนครชัยศรี และไดมีการเลือกตั้งผูใหญบานข้ึนมาปกครองหมูบาน ในแตละหมู   
และไดมีการคัดเลือกกํานันจากผูใหญ บานท้ัง 4 หมูบาน  โดยการยกมือ  ซ่ึงสมัยนั้นไดมีนายอําเภอเปน สักขีพยาน 
ในการคัดเลือก  ปรากฏวา นาย ยนต  สุดใจ  ไดรับการคัดเลือก เปนกํานัน ตําบลมหาสวัสดิ์ และในสมัย            
กํานันยนต  สุดใจ ไดมีการริเริ่มตัดถนนเขาหมูบานเพ่ือใหมีการคมนาคมสะดวกข้ึน  หลังจาก  กํานันยนต  สุดใจ  
เกษียณแลวไดมีการคัดเลือกกํานันข้ึนใหม  และเปนกํานันคนสุดทายท่ีจะดํารงตําแหนงกํานันในอายุ 60 ป   
เพราะไดเปลี่ยนแปลงการคัดเลือกกํานันเปนการดํารงตําแหนงไดครั้งละ 4 ป และกํานันคนปจจุบันคือ          
นายมานพ ทรัพยแสนดี 

ในป พ.ศ. 2539 ไดมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองรูปแบบใหมเปนการกระจายอํานาจลงสูทองถ่ิน 
ตําบลมหาสวัสดิ์ไดรับการยกฐานะเปนสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและ
องคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ. 2537 เม่ือวันท่ี 31 มีนาคม 2539 ไดมีการจัดการเลือกตั้งตัวแทนเขามาเปน
สมาชิกสภา องคการบริหารสวนตําบล หมูบานละ  2 คนและผูท่ีไดรับเลือกเขามาก็มาคัดเลือกประธาน
กรรมการบริหารเพ่ือบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบล ตอมาไดเปลี่ยนแปลงกฎหมาย ระเบียบการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาและนายกองคการบริหารสวนตําบล มีวาระการดํารงตําแหนง 4 ป ซ่ึงนายกองคการบริหารสวนตําบล
มหาสวัสดิ์คนปจจุบัน ไดแก นายสุเทพ เพ็งนาเรนทร     

องคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์  มีพ้ืนท่ีท้ังหมด 12.97 ตารางกิโลเมตร หรือคิดเปน  8,106  ไร 
ตั้งอยูทางทิศ ตะวันตก ของท่ีวาการอําเภอพุทธมณฑล  ซ่ึง มีระยะหางจากท่ีวาการอําเภอพุทธมณฑล         
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  : ติดตอกับตําบลง้ิวราย  อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 
    และตําบลลานตากฟา  อําเภอนครชัยศรี  จังหวัดนครปฐม  

      ๒.๒ การเลือกตั้ง   
เดิมองคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ไดแบงเขตเลือกตั้งนายกองคการบริหารสวนตําบลและสมาชิก

สภาองคการบริหารสวนตําบล ดังนี้ 
เขตเลือกตั้งท่ี 1  (หมูท่ี 1)    

หนวยเลือกตั้งท่ี 1  สถานท่ีเลือกตั้ง ณ บริเวณโรงอาหารโรงเรียนบานคลองมหาสวัสดิ์  
หนวยเลือกตั้งท่ี 2  สถานท่ีเลือกตั้ง ณ ปะรําบริเวณบานนางศรีนวล  สิริอําไพพงศ   

เขตเลือกตั้งท่ี 2  (หมูท่ี 2)   
หนวยเลือกตั้งท่ี 1  สถานท่ีเลือกตั้ง ณ ปะรําบริเวณบานนายทรงชัย เกิดประเสริฐ 

เขตเลือกตั้งท่ี 3  (หมูท่ี 3)   
หนวยเลือกตั้งท่ี 1  สถานท่ีเลือกตั้ง ณ ปะรําบริเวณบานหมูบานเอ้ืออาทร 1 
หนวยเลือกตั้งท่ี 2  สถานท่ีเลือกตั้ง ณ ปะรําบริเวณขางหอถังจายน้ําประจําหมูบาน 

เขตเลือกตั้งท่ี 4  (หมูท่ี 4)   
หนวยเลือกตั้งท่ี 1  สถานท่ีเลือกตั้ง ณ อาคารอเนกประสงคโรงเรียนบานคลองโยง 
หนวยเลือกตั้งท่ี 2  สถานท่ีเลือกตั้ง ณ ปะรําบริเวณหมูบานกิตติชัย 8 
หนวยเลือกตั้งท่ี 3  สถานท่ีเลือกตั้ง ณ ปะรําบริเวณสนามกีฬาหมูบานพฤกษา 4 

ประชาชนในเขต องคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ สวนใหญรวมกิจกรรมทางการเมืองเสมอมา  และ
ประชาชนในเขต องคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ ยังมีสวนรวมในการบริหารงาน  การชวยเหลืองาน การ
เสนอแนะในกิจกรรมขององคการบริหารสวนตําบลในการดําเนินงานตางๆ เชน การประชุมประชาคมในการจัด ทํา
แผนพัฒนาทองถ่ิน ประชุมประชาคมแกไขปญหาความยากจน ฯลฯ  

จํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้ง   
   -  จํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้ง  นายกองคการบริหารสวนตําบล และ สมาชิกสภา องคการบริหาร   
สวนตําบล 5,981 คน   

 จํานวนผูมาใชสิทธิเลือกตั้ง    
-  จํานวนผูมาใชสิทธิเลือกตั้ง  นายกองคการบริหารสวนตําบล และ สมาชิกสภาองคการบริหาร

สวนตําบล 4,354 คน จากผูมีสิทธิเลือกตั้งท้ังสิ้น 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 
เลือกตั้งเม่ือวันท่ี 7 ตุลาคม พ.ศ. 2555 
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๓. ประชากร 
 ๓.๑ ขอมูลเกี่ยวกับจํานวนประชากร (ขอมูล ณ เดือน มกราคม พ.ศ. 2561) 
 
หมูท่ี ชื่อหมูบาน จํานวนครัวเรือน ชาย (คน) หญิง (คน) รวม 
1 ศาลานกกระจอก 945 1,131 1,235 2,366 
2 คลองมหาสวัสดิ์ 224 410 454 864 
3 ศาลาดิน 933 708 907 1,615 
4 คลองโยง 2,075 2,183 2,563 4,746 

รวม 4,177 4,432 5,159 9,591 
 

๓.๒ ชวงอายุและจํานวนประชากร 
 

หมูท่ี 1 ชาย (คน) หญิง (คน) หมายเหตุ 
จํานวนประชากร เยาวชน 245 258 อายุต่ํากวา 18 ป 
จํานวนประชากร 744 821 อายุ 18-60 ป 
จํานวนประชากร ผูสูงอายุ 141 155 อายุมากกวา 60 ป 

รวม 1,130 1,235 ท้ังสิ้น  2,366  คน 
 

หมูท่ี 2 ชาย (คน) หญิง (คน) หมายเหตุ 
จํานวนประชากร เยาวชน 79 94 อายุต่ํากวา 18 ป 
จํานวน ประชากร 274 265 อายุ 18-60 ป 
จํานวน ประชากรผูสูงอายุ 57 95 อายุมากกวา 60 ป 

รวม 410 454 ท้ังสิ้น  864  คน 
    

หมูท่ี 3 ชาย (คน) หญิง (คน) หมายเหตุ 
จํานวนประชากร เยาวชน 149 122 อายุต่ํากวา 18 ป 
จํานวนประชากร 459 651 อายุ 18-60 ป 
จํานวนประชากร ผูสูงอายุ 99 134 อายุมากกวา 60 ป 

รวม 708 907 ท้ังสิ้น  1,615 คน 
 

หมูท่ี 4 ชาย (คน) หญิง (คน) หมายเหตุ 
จํานวนประชากร เยาวชน 576 545 อายุต่ํากวา 18 ป 
จํานวนประชากร 1,416 1,732 อายุ 18-60 ป 
จํานวนประชากรผูสูงอายุ 188 282 อายุมากกวา 60 ป 

รวม 2,183 2,563 ท้ังสิ้น  4,746 คน 
 

ตําบลมหาสวัสดิ์ ชาย (คน) หญิง (คน) หมายเหตุ 
จํานวนประชากร เยาวชน 999 963 อายุต่ํากวา 18 ป 
จํานวนประชากร 2,943 3,525 อายุ 18-60 ป 
จํานวนประชากร ผูสูงอายุ 485 666 อายุมากกวา 60 ป 

รวม 4,427 5,164 ท้ังสิ้น  9,591 คน 
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๔. สภาพทางสังคม 
๔.๑ การศึกษา 

ขอมูลนักเรียน  :  ณ  วันท่ี  1  พฤศจิกายน  2560 

 

องคการบริหารสวนตําบล มหาสวัสดิ์  มีสถานศึกษาในความรับผิดชอบ  จํานวน 3 แหง และมีโรงเรียน    
ท่ีตั้งอยูในเขตพ้ืนท่ีความรับผิดชอบ ประกอบดวย  

ก. โรงเรียนระดับปฐมวัย จํานวน 3 แหง ดังนี้ 
(1) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ หมูท่ี 1 
(2) โรงเรียนอนุบาลพรละมัย (เอกชน) หมูท่ี 3 
(3) โรงเรียนอนุบาลธรรมรักษา (เอกชน) หมูท่ี 2 

ข. โรงเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนตน จํานวน 2 แหง ดังนี้ 
(1) โรงเรียนบานคลองมหาสวัสดิ์ หมูท่ี 1 
(2) โรงเรียนบานคลองโยง (ขยายโอกาสมัธยมศึกษาตอนตน) หมูท่ี 4 

ค. โรงเรียนระดับอาชีวศึกษา จํานวน 1 แหง ดังนี้ 
(1) โรงเรียนสุขภาพเชตะวัน (เอกชน) หมูท่ี 1 

ง.    ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศ ั�ย จํานวน 1 แหง ดังนี้ 
(1) ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตําบลมหาสวัสดิ์ หมูท่ี 1  

โรงเรียนในเขต พ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบล มหาสวัสดิ์ มีจํานวน 2 แหง คือ โรงเรียนบานคลองโยง 
และโรงเรียนบานคลองมหาสวัสดิ์ โดยนักเรียนท่ีเขารับการศึกษาในโรงเรียนสวนใหญเปนเด็กยากจน ผูปกครอง    
มีรายไดไมเพียงพอในการสนับสนุนคาใชจายใหเด็กไปเรียนตางพ้ืนท่ี และเด็กในพ้ืนท่ีทุกคนอยูในระบบการศึกษา 
รวมถึงเด็กพิการดานตางๆ และไมมีนักเรียนออกกลางคันในระดับประถมศึกษา แตมีปญหาการออกกลางคัน      
ในระดับมัธยมศึกษา นอกจากนี้มีศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ จํานวน 1 แหง       
มีจํานวนนักเรียน 31 คน และมีจํานวนครูผูดูแลเด็ก 2 คน 

นอกจากนั้น องคการบริหารสวนตําบล มหาสวัสดิ์ยังไดจัดใหมีการเรียนรูตลอดชีวิตผานชองทางตางๆ 
ประกอบดวย การจัดเวทีชาวบาน /ผูนําชุมชน การฝกอบรม /การศึกษาดูงาน  ซ่ึงหนวยงานของรัฐ /เอกชนจัดข้ึน 
การเรียนรูจากกลุมอาชีพ /กลุมเครือขายอาชีพ หอกระจายขาวประจําหมูบาน รายการวิทยุ /โทรทัศน เอกสาร /
สิ่งพิมพตางๆ  ท่ีทางหนวยงานของรัฐ /เอกชนสงใหหมูบาน รวมท้ังพ้ืนท่ีใกลเคียงของ องคการบริหารสวนตําบล
มหาสวัสดิ์ยังเปนท่ีตั้งของมหาวิทยาลัยมหิดล ซ่ึง องคการบริหารสวนตําบล มหาสวัสดิ์ไดมีโครงการรวมกับ
มหาวิทยาลัยมหิดล เชน การพัฒนาพัฒนาการของเด็กปฐมวัย  

 

           ตารางแสดงจํานวนนักเรียนของโรงเรียนในความรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ 
 

ลําดับ
ท่ี 

ชื่อโรงเรียน 
จํานวนนักเรียน  (คน) 

รวม กอน
เกณฑ 

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

1 
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  
อบต.มหาสวัสดิ ์

29 - - - - - - - - - - - 29 

2 
โรงเรียนบานคลอง 
มหาสวัสดิ ์

- 11 13 5 7 8 5 11 13 - - - 73 

3 โรงเรียนบานคลองโยง - 14 15 16 12 16 28 25 19 26 18 20 209 
รวม 29 25 28 21 19 24 33 36 32 26 18 20 311 
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ปญหาการขาดแคลนบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนระดับประถมศึกษาในพ้ืนท่ี เปนโรงเรียนขนาดเล็ก 
มีปญหาการขาดแคลนครู โดยมีครู 5 คน แตสอนถึง 8 ระดับชั้น ทําใหขาดแคลนครูท่ีมีความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน 
ทําใหการเรียนการสอนไมมีคุณภาพ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาต่ํา และการสนับสนุนงบประมาณแก
โรงเรียนก็ไมอยูในขอบเขตอํานาจหนาท่ีของ อปท. สงผลใหโรงเรียนไมไดรับการสนับสนุนทางดานงบประมาณ
และทรัพยากรตางๆ อยางเพียงพอ  

การจัดการศึกษาของโรงเรียนในเขตพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์  มุงเนนการใหนักเรียนทุก
คนไดมีโอกาสและเขาถึงการศึกษาข้ันพ้ืนฐานตามนโยบายรัฐบาล  ซ่ึงสอดคลองกับนโยบายการจัดการศึกษา
ทองถ่ิน ใหบุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการเขารับบริการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานไมนอยกวา  12 ป ใหไดอยาง
ท่ัวถึงและมีคุณภาพโดยไมเก็บคาใชจาย  เด็กในเกณฑการศึกษาภาคบังคับทุกคนตองไดรับการศึกษาและมีโอกาส
ไดศึกษาตอในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  และสนับสนุนใหผูพิการและผูดอยโอกาสไดรับบริการการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานตามศักยภาพท่ีจะเรียนได  

หากพิจารณา ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ของสํานักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) (สทศ.) โรงเรียนในเขตพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์  
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในเขตพ้ืนท่ีมีคะแนนโอเน็ตระดับชั้นประถมศึกษาอยูในระดับต่ําเม่ือเทียบกับ
คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ โดยเฉพาะวิชาคณิตศาสตรและภาษาอังกฤษ 

ตารางแสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน  (O-NET) ระดับประถมศึกษา  โรงเรียนในเขตพ้ืน
องคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ 

 

ระดับคะแนน 
(O-NET) 

ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร 
สังคมศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

ภาษา 
อังกฤษ 

สุขศึกษา
และ 

พลศึกษา 
ศิลปะ 

การงาน
อาชีพและ
เทคโนโลยี 

บานคลองโยง 43.55 25.91 38.57 46.45 23.41 52.36 44.55 60.73 

บานคลองมหาสวัสด์ิ 41.27 31.36 34.91 41.82 25.68 47.64 38.18 50.91 
นครปฐม 47.80 43.42 46.08 55.44 42.08 56.27 49.44 60.45 

ประเทศ 44.88 38.06 42.13 50.67 36.02 52.20 45.61 56.32 

  ท่ีมา : สถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (องคการมหาชน) (สทศ.) 
 

๔.๒ สาธารณสุข 

ดานสาธารณสุข มีโรงพยาบาลตั้งอยูในเขตพ้ืนท่ี องคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์  จํานวน 1 แหง  
ไดแก โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลมหาสวัสดิ์ ซ่ึงมี ผูเขารับบริการเฉลี่ยประมาณ  30 คน/วัน โดยใหบริการ
สาธารณสุขเชิงรุก  ท้ังในดานการสงเสริมสุขภาพ การควบคุมและปองกันโรค การรักษาพยาบาล การฟนฟูสภาพ
และการคุมครองผูบริโภคดานสาธารณสุข อยางมีประสิทธิภาพ รวมถึงการสนับสนุนใหประชาชน และทุกภาคสวน 
มีสวนรวมในการจัดระบบบริการสุขภาพ โดยมีจํานวนบุคลากร สรุปตามตาราง  

ตารางแสดงบุคลากรของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลมหาสวัสดิ์ (ขอมูล ณ วันท่ี 30 กันยายน 2559) 

สาขาวิชาชีพ 
จํานวน (คน) สัดสวน : ประชากร 

ประจํา หมุนเวียน ท่ีปรึกษา 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 
เจาหนาท่ีสาธารณสุข/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 

        โครงการที่ไดรับงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับทองถ่ินตําบลมหาสวัสดิ์ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 
 
ตารางแสดงการดําเนินงาน : 
โครงการกองทุน สปสช. ขององคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
การอนุมัติ การดําเนินงาน 

1. มหกรรมสุขภาพ สุขภาพดี วิถีพอเพียง ตําบลมหาสวัสดิ์ 
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

63,750.00 อนุมัต ิ ดําเนินการแลว 

2. โครงการสงเสริมพัฒนาการเด็กเล็กศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการ
บริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ 

5,000.00 อนุมัต ิ ดําเนินการแลว 

3. อบรมเชิงปฏิบัติการเพือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 26,750.00 อนุมัต ิ ดําเนินการแลว 

4. สงเสริมสุขภาพแมและเด็กตําบลมหาสวัสดิ์ 12,600.00 อนุมัต ิ ดําเนินการแลว 

5. โครงการอบรมผูปกครองเพ่ือสงเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย 
ตําบลมหาสวัสดิ ์

14,250.00 อนุมัต ิ ดําเนินการแลว 

6. โครงการรณรงคตรวจคัดกรองโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง 
ตําบลมหาสวัสดิ ์

22,000.00 อนุมัต ิ ดําเนินการแลว 

7. โครงการเฝาระวังและปองกันภาวะแทรกซอนในผูปวยเบาหวาน
ความดันโลหิตสูง 

37,250.00 อนุมัต ิ ดําเนินการแลว 

8. โครงการบานนาอยู ชุมชนใสใจ ปลอดภัยโรคไขเลือดออก ตําบล
มหาสวัสดิ ์

45,500.00 อนุมัต ิ ดําเนินการแลว 

9. โครงการเกษตรกรตําบลมหาสวัสดิ์ รูเทาทันการใชสารเคมีกําจัด
ศัตรูพืช 

11,950.00 อนุมัต ิ ดําเนินการแลว 

10. โครงการสรางเสริมสุขภาพผูสูงวัย ใหมีสุขอนามัยท่ีพึงประสงค 115,000.00 อนุมัต ิ ดําเนินการแลว 

รวมเปนเงินท้ังสิ้น 354,050.00   

  
 
 
 
 
 
 
 



๙ 
 

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

ลําดับ
ท่ี 

ประเภทกลุมโรค 
ป พ.ศ. 2557 ป พ.ศ. 2558 ป พ.ศ. 2559 

จํานวน รอยละ จํานวน 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, อาการแสดงและสิ่งผิดปกติท่ีพบได
จากการตรวจทางคลินิกและทาง
หองปฏิบัติการท่ีไมสามารถจําแนกโรคใน
กลุมอ่ืนได 

452 8.92 419 7.09 393 6.57 

4 โรคระบบยอย รวมโรคในชองปาก 555 10.95 604 10.21 524 8.75 

5 โรคระบบกลามเน้ือ รวมโครงรางและเน้ือยึด
เสริม 

293 5.78 328 5.55 349 5.83 

๖ โรคผิวหนังและเน้ือเยื่อใตผิวหนัง 287 5.66 260 4.40 226 3.78 

๗ สาเหตุจากภายนอกอ่ืน ๆ ท่ีทําใหปวย    
หรือตาย 

131 2.58 135 2.28 136 2.27 

๘ โรคเก่ียวกับตอไรทอโภชนาการและเมตะบอลิสั  131 8.70 1,039 17.57 1,252 20.92 

๙ โรคตารวมสวนประกอบของตา 191 3.77 177 2.99 158 2.64 

๑๐ โรคติดเช้ือและปรสิต 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 ท่ีไดรับ 

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

ประธาน อสม. ตําบลมหาสวัสดิ์) 
๗. รางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ีสอง การประกวด รพ.สต.ยอดเยี่ยม จังหวัดนครปฐม ป ๒๕๕๔ 
๘. รางวัล อสม. ดีเดนระดับจังหวัด สาขาการจัดการสุขภาพชุมชน ป ๒๕๕๕  (นางอาภรณ ชอยประเสริฐ) 
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 เท่ียงนาดอน) 
๑3. รางวัลชนะเลิศ การประกวด รพ.สต.ดีเดน จังหวัดนครปฐม ป ๒๕๕๗ 
๑4. รางวัลชนะเลิศ นวัตกรรมสุขภาพปฐมภูมิ จังหวัดนครปฐม ป ๒๕๕8 
 
๔.๓ อาชญากรรม 

  องคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ ไมมีเหตุอาชญากรรมเกิดข้ึน แตมีเหตุการณลักขโมย
ทรัพยสินประชาชน  ซ่ึง องคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ ก็ไดดําเนินการปองกันแกไขปญหา ตามอํานาจหนาท่ี
และงบประมาณท่ีมีอยูอยางจํากัด  คือการติดตั้งกลองวงจรปดในจุดท่ีเปนท่ีสาธารณะ  และติดตั้งกระจกโคงนูน
ทางรวมทางแยก  รวมท้ังไดตั้งจุดตรวจ จุดสกัด จุดบริการ ในชวงเทศกาลท่ีมีวันหยุดหลายวันเพ่ืออํานวยความ
สะดวกใหกับประชาชน และผูท่ีสัญจรไปมา   
 

๔.๔ ยาเสพติด 
ปญหายาเสพติดใน เขตพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์  พบวาในเขตองคการบริหาร

สวนตําบลมหาสวัสดิ์มีผูท่ีติดยาเสพติดนอย และผูคาไมมี เม่ือเปรียบเทียบในระดับตําบลของอําเภอพุทธมณฑล
เปนอันดับสุดทาย เหตุผลก็เนื่องจาก ไดรับความรวมมือกับทางผูนํา ประชาชน หนวยงานของ องคการบริหารสวน
ตําบลท่ีชวยสอดสองดูแลอยูเปนประจํา การแกไขปญหาของ องคการบริหารสวนตําบล สามารถทําไดเฉพาะตาม
อํานาจหนาท่ีเทานั้น เชน การ รณรงค การประชาสัมพันธ การแจงเบาะแส การฝกอบรมใหความรู  ถา
นอกเหนือจากอํานาจหนาท่ี  ก็เปนเรื่องของอําเภอหรือตํารวจแลวแตกรณี ท้ังนี้ องคการบริหารสวนตําบล ก็ไดให
ความรวมมือมาโดยตลอด  ท่ีผานมาองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดรับการจัดสรรงบประมาณเพ่ือดําเนินโครงการ
ปองกันและแกไขปญหายาเสพติด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 มีผูเขารวมโครงการ จํานวน 19 คน 
กิจกรรมสําหรับสงเสริมการบําบัดฟนฟูผูติด/ผูเสพยาเสพติด และกิจกรรมสําหรับฝกอาชีพใหแกผูท่ีผานการบําบัด
ฟนฟูเรงรัดการดําเนินการ   

  
 ๔.๕ การสังคมสังเคราะห 
 ตารางแสดงการใหการสงเคราะหเพ่ือยังชีพ ใหแก ผูสูงอายุ คนพิการ และผูปวยเอดส ในเขตพ้ืนท่ี
องคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 
 

ประเภท จํานวนผูไดรับการชวยเหลือ (ราย) 
เงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ  1,012 
เงินเบี้ยความพิการใหคนพิการ 142 
เงินเบี้ยยังชีพผูปวยเอดส  6 

รวม 1,160 

หมายเหตุ : ขอมูล  ณ  เดือน กุมภาพันธ 2561   
 
 
 
 
 



๑๑ 
 

ขอมูลผูสูงอายุ คนพิการ และผูปวยเอดส   (ขอมูล  ณ  เดือน กุมภาพันธ 2561) 
 

จํานวนผูสูงอายุท่ีข้ึนบัญชีรับเงินเบ้ียยังชีพผูสูงอายุ    จํานวน 1,012   คน 
จํานวนผูสูงอายุท่ีข้ึนทะเบียนใหม ป 2562       จํานวน    115   คน 
รวมผูสูงอายุ (ท้ังตําบล)       จํานวน 1,127  คน 
 

จํานวนคนพิการ หรือทุพพลภาพท่ีข้ึนบัญชีรับเงินเบ้ียคนพิการ   จํานวน    142   คน 
จํานวนคนพิการ หรือทุพพลภาพท่ีข้ึนทะเบียนใหม ป 2562    จํานวน          1  คน 
รวมจํานวนคนพิการ (ท้ังตําบล)      จํานวน    143   คน 
 

จํานวนผูปวยเอดสท่ีข้ึนบัญชีรับเบ้ียผูปวยเอดส      จํานวน          6  คน 
จํานวนผูปวยเอดสท่ีท่ีข้ึนทะเบียนใหม ป 2562     จํานวน          1  คน 
รวมผูปวยเอดส (ท้ังตําบล)       จํานวน         7  คน 

 
ตารางแสดงจํานวนผูรับเงินเบ้ียยังชีพผูสูงอายุ คนพิการ ผูปวยเอดส ตามนโยบายเรงดวน 
ของรัฐบาล ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61   

 

หมูท่ี 1 2 3 4 รวม (คน) 

ผูสูงอายุ 250 153 219 390 1,012 

ผูพิการ 28 ๑9 29 49 142 

ผูปวยเอดส ๒ 2 - ๒ 6 

รวม 267 168 239 401 1,160 
 

หมายเหตุ  :  ขอมูล  ณ  เดือน กุมภาพันธ 2561 
       
 

๕. ระบบบริการพ้ืนฐาน 
 ในเขต พ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์มีระบบบริการพ้ืนฐาน  ดังนี้ 

๕.1  เสนทางคมนาคม 
ในเขต พ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ มีเสนทางคมนาคมในพ้ืนท่ีเปนถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก ถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต ถนนหินคลุก และถนนลูกรัง   ซ่ึงผูบริหารมีนโยบายท่ีจะดําเนินการ
กอสรางถนนในเขตพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ ใหครบถวน 100 %  ปญหาคือ องคการบริหารสวน
ตําบลไมสามารถดําเนินการไดเนื่องจากพ้ืนท่ียังไมเปนท่ีสาธารณะจะดําเนินการไดก็ตอเม่ือตองเปนท่ีสาธารณะ 
ปจจุบันเสนทางคมนาคมท่ีใชติดตอในเขตพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ 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 
ขอมูลถนนในเขตพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์  (ขอมูล  ณ  เดือน ตุลาคม  พ.ศ. 2560)  

   รายละเอียดถนน 
คาพิกัด 

 
ลําดับที่ ชื่อถนน หมูที่ คาพิกัด จุดเร่ิมตน คาพิกัด จุดส้ินสุด หมายเหตุ 

  

 กวาง/ยาว (ระยะเปนเมตร) พิกัด UTM (E) พิกัด UTM (N) พิกัด UTM (E) พิกัด UTM ( N ) 
 

1 ถนนสายเลียบทางรถไฟ 1,2,3 5.00 / 3,610 47P 638438 1526668 47P 634862 1526984 คสล. 

2 ถนนสายทางเขา รร.มหาสวัสด์ิ 1 4.50 / 233 47P 635014 152656 47P 635065 1526872 คสล. 

3 สายเลียบคลองมหาสวัสด์ิ 1,2,3 6.00 / 4,500 47P 638451 1526793 47P 633771 1527138 คสล./ลาดยางรวม 4,500 ม. 

4 ถนนสายเขาวัดมหาสวัสด์ิ 1 5.00 / 129 47P 638250 1527051 47P 633835 1527651 คสล. 

5 ถนนสายเลียบคลองควาย 1 3.50 / 785 47P 634743 1527058 47P 634976 1527690 คสล.(400ม.) / ลาดยาง(350 ม.) 

6 ถนนซอยบานนายวิม 1 5.00 / 480 47P 635462 1526606 47P 635456 1526137 ลาดยาง 

7 ถนนซอยบานกํานัน 1 5.00 / 151 47P 634244 1526623 47P 634223 1526480 หินคลุก 

8 ถนนซอยบานนายบุน 1 5.00 / 150 47P 633911 1526587 47P 633901 1526454 ลาดยาง 

9 ถนนสายหนา รร.มหาสวัสด์ิ 1 4.00 / 1,270 47P 635127 1526930 47P 633680 1526959 หินคลุก 

10 ถนนสายลานตากฟา - มหาสวัสด์ิ 1,2,3 6.00 / 2,400 47P 636020 1527165 47P 633835 1527651 ลาดยาง 

11 ถนนสายซอยยายแกว 2 6.00 / 237 47P 636038 1526603 47P 636033 1526328 คสล. 

12 ถนนสายทางเขาวัดสุวรรณฯ 3 6.00 / 182 47P 638008 1526522 47P 638096 1526687 ลาดยาง 

13 ถนนสายราษฎรพัฒนา 3 6.00 / 180 47P 637641 1526478 47P 637589 1526318 ลาดยาง 

14 ถนนสายซอยบานนายจิว 3 5.00 / 880 47P 637219 1527198 47P 637283 1528060 ลาดยาง 

15 ถนนสายประชารวมใจ 2,3 6.00 / 2,300 47P 636025 1527165 47P 638250 1527051 ลาดยาง 

16 ถนนสายซอยหอถังประปา 3 3.50 / 240 47P 638130 1526488 47P 638047 1526285 ลาดยาง 

17 ถนนสายซอยบานนายมา 3 4.00 / 800 47P 638250 1527051 47P 638427 1527988 ลาดยาง 

18 ถนนสายซอยบานครูแมว 3 5.00 / 215 47P 637233 1526522 47P 637188 1526328 หินคลุก 

19 ถนนสายสุขสมัย 3,4 6.00 / 1,860 47P 636038 1526963 47P 636011 1528836 ลาดยาง 

20 ถนนสายเลียบคลองปฏิรูป 2 3,4 5.00 / 2,280 47P 637372 1526870 47P 638427 1527988 คสล./ลาดยาง / หินคลุก 

 



๑๓ 
 

   รายละเอียดถนน 
คาพิกัด 

 
ลําดับที่ ชื่อถนน หมูที่ คาพิกัด จุดเร่ิมตน คาพิกัด จุดส้ินสุด หมายเหตุ 

  

 กวาง/ยาว (ระยะเปนเมตร) พิกัด UTM (E) พิกัด UTM (N) พิกัด UTM (E) พิกัด UTM ( N ) 
 

21 ถนนซอยยิ่งเจริญ 1 5.00 / 180 47P 0634021 152665 47P 0634131 1526451 ลูกรัง / หินคลุก 

22 ถนนสายเลียบคลองกํานันขาว 4 3.00 / 550 47P 0636220 1528843 47P 636223 1528389 ลูกรัง / หินคลุก 

23 สายโรงเรียนบานคลองโยง 4 4.00 / 350 47P 0638484 1528984 47P 0638546 1529323 ค.ส.ล. 

24 สายเขารพ.สต. 4 5.00 / 350 47P 0636013 1528852 47P 0636056 1529146 ค.ส.ล. 

25 สายขาง รพ.สต. 4 3.00 / 235 47P 0636006 1529071 47P 0635794 1529087 ค.ส.ล. 

26 ถนนซอยขางโรงกลึง 4 4.00 / 265 47P 0635032 1528846 47P 0635078 1529099 ลูกรัง 

27 ถนนเลียบคลองโยง 4 4.00 / 880 47P 0634881 1529103 47P 0635794 1529087 ลาดยาง 

28 ถนนซอยบานปาวาด 1 4.00 / 150 47P 0634542 1526674 47P 0634489 1526798 หินคลุก 

29 ถนนเชื่อมคลองโยงกับเทพนิมิตร 4 5.00 / 260 
    

ลาดยาง 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



๑๔ 
 

๕.๒ การไฟฟา 
ปจจุบัน ในเขตพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ มีไฟฟาใชทุกครัวเรือน ปญหา และ

อุปสรรคท่ีพบ คือ  ไฟฟาสองสวางทางหรือท่ีสาธารณะยังไมสามารถดําเนินการครอบคลุมพ้ืนท่ีไดท้ังหมด  
เนื่องจากพ้ืนท่ีท่ีมีความตองการใหติดตั้งไฟฟาสองสวางนั้นยังไมเปนท่ีสาธารณะ องคการบริหารสวนตําบล        
จึงไมสามารถดําเนินการไดเชนเดียวกับถนน การแกปญหาคือ  ประสานความรวมมือกันในหลายๆ ฝาย เพ่ือท่ีจะ  
ทําความเขาใจกับประชาชนในพ้ืนท่ี และวิธีการท่ีจะดําเนินการแกไขอยางไร  ท้ังนี้ องคการบริหารสวนตําบล       
ก็ไดตั้งงบประมาณในสวนนี้ไวแลว และไดแจงประชาสัมพันธใหประชาชนไดรับทราบถึงเหตุผลเพ่ือท่ีจะไดชวยกัน
แกไขปญหาใหกับชุมชน ปจจุบันในเขตองคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์มีไฟฟาใช ดังนี้ 

(๑)  จํานวนครัวเรือนท่ีใชไฟฟา  4,067  หลังคาเรือน 
  (๒ )  ไฟฟาสาธารณะ  จํานวน ๕ จุด ครอบคลุมถนนทุกสายในเขตองคการบริหารสวนตําบล 
 

๕.๓ การประปา 
องคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ มีประปาหมูบาน (แบบบาดาล) จํานวน ๖ แหง  

โดยทุกหมูบานมีประปาหมูบานอยางนอย 1 แหง ยกเวนหมูท่ี ๒ ซ่ึงยกเลิกการใชประปาหมูบาน (แบบบาดาล) 
และมีครัวเรือนสวนนอยท่ีหันไปใชประปาสวนภูมิภาคแทน เชน หมูท่ี ๑, หมูท่ี ๒ และหมูท่ี ๔  ปจจุบันประชาชน  
มีประปาใช ดังนี้ 

(๑)  จํานวนครัวเรือนท่ีใชน้ําประปาหมูบาน (แบบบาดาล)    2,880  หลังคาเรือน 
(๒)  จํานวนครัวเรือนท่ีใชน้ําประปาสวนภูมิภาค       1,187  หลังคาเรือน  

  นอกจากนั้น ยังมีการดําเนินโครงการดานการกักเก็บและผันน้ําประปาสะอาดในชุมชน โดยสราง
หอถังน้ําเพ่ือกักเก็บน้ําประปาสําหรับแจกจายไปยังครัวเรือน ครอบคลุมพ้ืนท่ีตําบลมหาสวัสดิ์ ทําใหสามารถแกไข
ปญหาการขาดแคลนน้ําเพ่ือการอุปโภคและบริโภค 
 

ขอมูลหอถังประปาในเขตพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์  
ตําบลมหาสวัสดิ์  อําเภอพุทธมณฑล  จังหวัดนครปฐม 

 

ลําดับท่ี ชื่อหอถัง/สถานท่ี หมู 
รายละเอียดหอถังประปา 

ปท่ีกอสราง 
(พ.ศ.) 

ขนาดเครื่องสูบนํ้า 
(HP) 

ขนาดความจุ 
(ลบ.ม.) 

1 หอถังประปา บริเวณโรงเรียนบานคลองมหาสวัสดิ์ 1 7.5 30 2528 
2 หอถังประปา บริเวณบานนายเสนาะ สวัสดิ์จีน 1 5 17 2528 
3 หอถังประปา บริเวณปากคลองปฏิรูป 2 3 7.5 30 2537 
4 หอถังประปา บริเวณโรงเรียนบานคลองโยง 4 5 17 2528 

5 
หอถังประปา บริเวณโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ตําบลมหาสวัสดิ์ 

4 7 30 2535 

๕.๔ โทรศัพท 
มีตูโทรศัพทสาธารณะทุกหมูบาน แตอยูในสภาพทรุดโทรมไมสามารถใชงานได เนื่องจากปจจุบัน

นี้ประชาชนสวนใหญใชโทรศัพทมือถือ และโทรศัพทบานในการติดตอสื่อสาร 
 

๕.๕ ไปรษณียหรือการส่ือสารหรือการขนสง และวัสดุ ครุภัณฑ 
  ในเขตพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ ไมมีท่ีทําการไปรษณีย ตองไปใชบริการท่ีทําการ
ไปรษณียพุทธมณฑล ซ่ึงเปด ใหบริการ  เวลา  ๐๘.๐๐  น. - ๑๖.๐๐  น. ในวันจันทร  - เสาร  (วันเสารครึ่งวัน)              
หยุด วันอาทิตย      
 



๑๕ 
 

๖. ระบบเศรษฐกิจ 
๖.๑ การเกษตร 
 ในเขตพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ มีเนื้อท่ีประมาณ ๑๒.97 ตารางกิโลเมตร    

หรือคิดเปน 8,106 ไร โดยมีพ้ืนท่ีอยูอาศัยอ่ืนๆ ประมาณ 4,270 ไร และพ้ืนท่ีสวนใหญใชทําเกษตรประมาณ 
3,836 ไร  ดังนี้ 

 

ประเภทการเกษตร 
หมูท่ี 1 หมูท่ี 2 หมูท่ี 3 หมูท่ี 4 

ครัวเรือน ไร/งาน ครัวเรือน ไร/งาน ครัวเรือน ไร/งาน ครัวเรือน ไร/งาน 
ประกอบอาชีพเกษตร 61 - 62 - 60 - 78 - 
พ้ืนท่ีดิน  - 1,688 - 1,562 - 2,125 - 2,731 
ทํานาขาว 46 728 52 674/2 36 655/2 61 1,025 
ทํานาบัว - - 4 27 10 124 2 26 
ไมผล ไมยืนตน 18 117/2 18 100 28 94 5 33 
ไมประดับ (กลวยไม) - - 4 62 - - 4 91/2 
พืชผัก 10 50 - - 10 28 - - 
         

 

ท่ีมา :  สํานักงานเกษตรอําเภอพุทธมณฑล เดือน พฤศจิกายน 2559 
   
๖.๒ การประมง 
 

ประเภท 
หมูที่ 1 หมูที่ 2 หมูที่ 3 หมูที่ 4 

ครัวเรือน ไร-งาน ครัวเรือน ไร-งาน ครัวเรือน ไร-งาน ครัวเรือน ไร-งาน 
เลี้ยงปลา 6 15 4 20 3 8 4 4 

         
 

 ท่ีมา :  สํานักงานเกษตรอําเภอพุทธมณฑล เดือน พฤศจิกายน 2559 
 

๖.๓ การปศสัุตว 
พ้ืนท่ีเขตองคเปนการประกอบการในลักษณะเลี้ยงในครัวเรือนเปนอาชีพหลักและอาชีพเสริม 

เชน การเลี้ยงไก เปด จํานวนสัตวในพ้ืนท่ีโดยประมาณ ดังนี้ 
 

ประเภท 
หมูที่ 1 หมูที่ 2 หมูที่ 3 หมูที่ 4 
(ตัว) (ตัว) (ตัว) (ตัว) 

ไกไข    20 50  - 2,000 
เปดไข - - - 500 
เปดเทศ 20 - - - 
ไกชน 10 - 10 10 
ไกพื้นเมือง 20 100 100 50 

 

ท่ีมา :  สํานักงานเกษตรอําเภอพุทธมณฑล เดือน พฤศจิกายน 2559  
 
 
 



๑๖ 
 

๖.๔ การบริการ 
รานเสริมสวย   15  แหง  
รานอาหาร   5  แหง  
คลินิกรักษาสัตวเลี้ยง  1  แหง  
คลินิกรักษาโรคท่ัวไป  1  แหง  
รานขายยาและอาหารสัตวเลี้ยง 1 แหง  

  รานขายยาท่ัวไป   1 แหง 
ทารถโดยสารประจําทาง   2    แหง 
รานเกม / อินเตอรเน็ต  1      แหง 
ตูเอทีเอ็ม   8 แหง  

๖.๕ การทองเท่ียว 
“แหลงทองเท่ียวเชิงเกษตรลองเรือชมสวนเลียบคลองมหาสวัสดิ์” 

  การทองเท่ียวเชิงเกษตร  "ลองเรือชมสวนเลียบคลองมหาสวัสดิ์" เกิดจากแนวคิด ท่ีจะนําวิถีชีวิต
ของเกษตรกรท่ีทําอยูเปนกิจวัตร มาผสานกับ  "ทุนธรรมชาติ" ท่ีมีอยู คือทรัพยากรดานการเกษตร การทําสวน   
ทําไร ไถนา ท่ีพอแมปูยาตายาย ทําสืบเนื่องมาจนถึงรุนลูกหลาน มาผสมผสานกับสิ่งท่ีมีอยูในพ้ืนท่ี คือ  คลองขุด
มหาสวัสดิ์ คลองประวัติศาสตร ท่ีพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลท่ี 4) โปรดเกลาฯ ใหขุดเพ่ือเปน
เสนทางเสด็จฯ ไปนมัสการองคพระปฐมเจดีย ใชเวลา 5 ป จึงขุดเสร็จ ตั้งแตป พ.ศ. 2398 - 2403 คลองขุด
มหาสวัสดิ์ท่ีมีความยาวจากกรุงเทพ ถึงแมน้ําทาจีน 27 กิโลเมตร และมีเรื่องเลาเก่ียวกับคลองมากมาย เชน    
การโปรดเกลาฯ ใหสรางศาลาริมคลอง ๗ ศาลา ยกตัวอยางเชน  ศาลากลาง (ตําบลศาลากลาง จังหวัดนนทบุรี) 
ศาลาธรรมสพม (เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร)  ศาลายา และ  ศาลาดิน ซ่ึงอยูในเขตอําเภอพุทธมณฑล อีกท้ัง     
มีผูใชนามสกุล ข้ึนตนและลงทายดวยคําวา "สวัสดิ์" ประมาณ 68 นามสกุล เชน สวัสดิ์แดง สวัสดิ์จุน  สวัสดิ์สรเดช 
สวัสดิ์นํา สวัสดิ์ดีมี ดีสวัสดิ์ ฯลฯ 

แหลงทองเท่ียวเชิงเกษตรลองเรือชมสวนเลียบคลองมหาสวัสดิ์  นอกจากนักทองเท่ียวจะไดรับ
ความเพลิดเพลินจากทัศนียภาพท่ีสวยงามริมฝงคลองแลว ยังไดรับความรูเก่ียวกับการเกษตร และวิธีการดํารงชีวิต 
วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีนาสนใจ ประชาชนริมฝงคลองมีวิถีชีวิตแบบดั้งเดิม และทําการเกษตรกรรม
ไดแก ไมผล พืชผัก ไมดอกไมประดับ รวมท้ังทัศนียภาพเปนธรรมชาติ สวยงาม เหมาะแกการทองเท่ียว  และ
นักทองเท่ียวสามารถมาเรียนรู และฝกปฏิบัติการแปรรูปอาหาร จากผลผลิตทางการเกษตรไดดวยตนเอง 

การทองเท่ียวเชิงเกษตรลองเรือชมสวนเลียบคลองมหาสวัสดิ์ เปดตัวเม่ือเดือนตุลาคม         
พ.ศ. ๒๕๔๓  โดยมีจุดทองเท่ียวเชิงเกษตร 5 จุด  
            จุดท่ี ๑ การทําสวนผลไม ไรนาสวนผสม ชิมผลไมตามฤดูกาล นั่งรถอีแตนชมสวน และทองนา 

จุดท่ี 2 ชมสวนฟกขาว ชิมน้ําดื่มฟกขาว น้ําดื่มอัญชันเพ่ือสุขภาพ การทําซอสเย็นตาโฟฟกขาว 
  จุดท่ี 3 การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ทดลองทําขาวตังดวยตัวเอง 

            จุดท่ี 4 การทํานาบัว กิจกรรมพายเรือชมบัว หรือเก็บบัว 
            จุดท่ี 5 การทําสวนกลวยไม  ใหความรูการทําสวนกลวยไม  

การเดินทาง 
- เดินทางโดยรถยนตสวนตัว ไปตามเสนทางถนนบรมราชชนนี ถึงสี่แยกพุทธมณฑล เลี้ยวขวาเขา

เสนทางศาลายา ผานมหาวิทยาลัยมหิดล สุดเขตมหาวิทยาลัย เลี้ยวซายไปอีก ประมาณ 5 กิโลเมตร สังเกตดานขวา 
มีปายบอกทางเขา วัดสุวรรณาราม ขับเลี้ยวเขาไป เม่ือผานทางรถไฟ เลี้ยวขวาอีกครั้งขับตรงไปท่ีวัด จอดรถในวัด 

- เดินทางโดยรถไฟฟรี จากสถานีธนบุรี ลงสถานี วัดสุวรรณาราม ใชเวลาประมาณ 35 นาที 
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- เดินทางโดยรถประจําทาง สาย ปอ. 515 จากอนุสาวรีย ชัยสมรภูมิ  - สถาบันเทคโนโลยี       
ราชมงคลศาลายา  ลงท่ีสี่แยก  ถนนพุทธมณฑล สาย 5 (หางแม็คโคร สาขาศาลายา) แลวตอรถจักรยานยนต  
รับจางไป วัดสุวรรณาราม 

- เดินทางโดยรถประจําทาง  สาย  84ก จากคลองสาน -  บานเอ้ืออาทร (ศาลายา 1-2) ลงท่ี       
บานเอ้ืออาทร (ศาลายา 1-2) แลวตอรถจักรยานยนตรับจางไป วัดสุวรรณาราม 

- เดินทางโดยรถประจําทาง  สาย ปอ.547 จากสวนลุมพินี (ฝงราชดําริปาย  2) - บานเอ้ืออาทร 
(ศาลายา 1-2) ลงท่ีบานเอ้ืออาทร (ศาลายา 1-2) แลวตอรถจักรยานยนตรับจางไป วัดสุวรรณาราม 

- เดินทางโดยรถประจําทาง สาย 124 จาก สนามหลวง  (ม.ธรรมศาสตร)  - บานเอ้ืออาทร 
(ศาลายา 1-2) แลวตอรถจักรยานยนตรับจางไป วัดสุวรรณาราม 

๖.๖ อุตสาหกรรม 
-  จํานวนกิจการอุตสาหกรรมขนาดเล็ก จํานวน  24  แหง 

                  (มีคนงานต่ํากวา  ๑๐  คน  หรือมีทรัพยสินถาวรท่ีเกิน  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. วิสาหกิจชุมชนกลุมสตรีสหกรณการเกษตรปฏิรูปท่ีดินพุทธมณฑล  
   6. วิสาหกิจชุมชนกลุมผลิตเมล็ดพันธุขาวพันธุดีในผืนดินพระราชทาน  
   7. วิสาหกิจชุมชนกลุมผลิตปุยอินทรียชีวภาพ หมูท่ี 3 ตําบลมหาสวัสดิ์  
   8. วิสาหกิจชุมชนขาวเกรียบวาวโบราณ  
   9. วิสาหกิจชุมชนขนมไทยหอใบตอง  
   10.วิสาหกิจชุมชนกระเปาสานอินเตอร  
   11.วิสาหกิจชุมชนกลุมผูใชน้ําเพ่ือการเกษตร 

๖.๘ แรงงาน 
 จากการสํารวจขอมูลพ้ืนฐาน  ประจําป 2559 ในเขตพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์       
ขอมูลภาพรวมระดับตําบล พบวา ประชากรท่ีมีอายุ ๑๕  - ๖๐ ป มีอาชีพและมีรายได คิดเปน รอยละ  98.39  
ของจํานวนท่ีสํารวจ ท้ังหมด 871 คน  ประชากรอายุมากกวา 60 ปเต็มข้ึนไป มีอาชีพและมีรายได คิดเปน   
รอยละ 82.57  ของจํานวนท่ีสํารวจท้ังหมด 218 คน ในปจจุบันอัตราคาแรงข้ันต่ําจังหวัดนครปฐม เปนเงิน    
วันละ 300 บาท  
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6และเม่ือวันท่ี 19 ตุลาคม พ.ศ. 2559 คณะกรรมการคาจาง ไดมีการประชุมศึกษาและพิจารณา
ขอเท็จจริงเก่ียวกับอัตราคาจางท่ีลูกจางไดรับอยู ประกอบกับขอเท็จจริงอ่ืนตามท่ีกฎหมายกําหนด มีมติปรับข้ึน
คาจางข้ันต่ํา  ประจําป 2560 อีก 5 - 10 บาท ท่ัวประเทศ  ทําใหจังหวัดนครปฐม มีอัตราคาแรงข้ันต่ํา         
เพ่ือใชบังคับ แกนายจางและลูกจางทุกคน เปนวันละ 310 บาท 6 ซ่ึงมีผลบังคับใชวันท่ี 1 มกราคม 2560      
เปนตนไป 

 
๗. เศรษฐกิจพอเพียงทองถิ่น (ดานการเกษตรและแหลงน้ํา) 

๗.๒ ขอมูลดานการเกษตร 
 

 (๑)  บานศาลานกกระจอก หมูท่ี 1  
 

จํานวนประชากรท้ังหมด  2,352  คน ชาย  1,128  คน หญิง  1,224  คน 
ครอบครัวท้ังหมด  930  ครัวเรือน พ้ืนท่ีท้ังหมด  1,688  ไร 
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(2)  บานคลองมหาสวัสดิ์ หมูท่ี 2  
 

จํานวนประชากรท้ังหมด  867  คน ชาย  406  คน หญิง  461  คน 
ครอบครัวท้ังหมด  220  ครัวเรือน พ้ืนท่ีท้ังหมด  1,562  ไร 
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(3)  บานศาลาดิน หมูท่ี 3 
 

จํานวนประชากรท้ังหมด  1,646  คน ชาย  724  คน หญิง  922  คน 
ครอบครัวท้ังหมด  924  ครัวเรือน พ้ืนท่ีท้ังหมด  2,125  ไร 
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(4)  บานคลองโยง หมูท่ี 4 
 
จํานวนประชากรท้ังหมด  4,229  คน ชาย  1,955  คน หญิง  2,274  คน 
ครอบครัวท้ังหมด  1,893  ครัวเรือน พ้ืนท่ีท้ังหมด  2,731  ไร 
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๘. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
เนื่องจากในเขตพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ ไมมีวัดในพ้ืนท่ี การจัดกิจกรรมดานศาสนา 

ประเพณี และวัฒนธรรม ตองไปรวมกับวัดอ่ืนท่ีมีพ้ืนท่ีใกลเคียง เชน วัดมหาสวัสดิ์นาคพุฒาราม วัดสุวรรณาราม 
วัดไทยาวาส และ วัดง้ิวราย 

๘.๑ การนับถือศาสนา 
-  ผูท่ีนับถือศาสนาพุทธ    รอยละ   100   

      ๘.๒ ประเพณีและงานประจําป 
-  ประเพณีวันสงกรานตและวันผูสูงอายุ ประมาณเดือน  เมษายน 
-  ประเพณีตักบาตรทองน้ํา  ประมาณเดือน พฤศจิกายน 

๘.๓ ภูมิปญญาทองถิ่น ภาษาถิ่น 
  ภูมิปญญาทองถิ่น   ประชาชนในเขต พ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ ไดอนุรักษภูมิ
ปญญาทองถ่ิน  ไดแก  วิธีการแปรรูปอาหาร เชน ขาวตัง ไขเค็ม ผลไม น้ําฟกขาว ฯลฯ วิธีการทําเครื่องจักสา น
จากทางมะพราว  และวิธีการจับปลาธรรมชาติ   
  ภาษาถิ่น    ไดแก ภาษาไทย  
   ๘.๔ สินคาพ้ืนเมืองและของท่ีระลึก 
  ประชาชนในเขต พ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ มีการรวมกลุมและไดจัดตั้งกลุมอาชีพ
ผลิตของใชเพ่ือการอุปโภคและบริโภค และจําหนายใหแกนักทองเท่ียว ไดแก  กระเปาสานพลาสติก ขาวตัง ไขเค็ม 
ผลไมแปรรูป ขาวกลอง ขาวไรเบอรรี่ เปนตน     
 

๙. ทรัพยากรธรรมชาติ 
๙.๑ น้ํา  ท่ีใชในการอุปโภค-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
การท่ีบานเรือนปลอยของเสียและสิ่งปฏิกูลลงสูแมน้ําลําคลอง การแพรกระจายของผักตบชวา และขยะมูลฝอย  
ทําใหน้ําเนาเสีย สงกลิ่นรบกวน ไมสามารถใชในการอุปโภค บริโภคได คนในชุมชนสวนมากจึงมีคาใชจายในการ
ซ้ือน้ําเพ่ืออุปโภคบริโภคมากข้ึน 

๙.๒ ปาไม  ในเขตพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ไมมีปาไม 
๙.๓ ภูเขา  ในเขตพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ไมมีภูเขา 
๙.๔ คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 

ในพ้ืนท่ี องคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ สวนมากเปนพ้ืนท่ีสําหรับเพาะปลูก ท่ีอยูอาศัย  
รานคา สถานประกอบการ ตามลําดับ และมีพ้ืนท่ีเพียงเล็กนอยท่ีเปนพ้ืนท่ีสาธารณะ  มีแหลงน้ําธรรมชาติ ท่ีสําคัญ 
ไดแก ลําคลองธรรมชาติ 2 สาย และคลอง สาขา  12  สาย ซ่ึงคนในชุมชนใชเปนเสนทางสัญจรและใชเพ่ือ
การเกษตร ปจจุบันน้ําในคลองธรรมชาติเกิดปญหาน้ําเนาเสียจากการท่ีบานเรือนปลอยของเสียและสิ่งปฏิกูลลงสู
แมน้ําลําคลอง การแพรกระจายของผักตบชวา และขยะมูลฝอย ทําใหน้ําเนาเสีย สงกลิ่นรบกวน ไมสามารถใช    
ในการอุปโภค บริโภคได    

สวนในดานการจัดการขยะมูลฝอย ขององคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์  สามารถกําจัดขยะ  
ไดเพียง 6 ตันตอวัน ทําใหเกิดปญหาขยะตกคางในชุมชน เนื่องจากคนในชุมชนยังขาดความรูความเขาใจในการ
จัดการขยะ ไมมีการคัดแยกขยะตั้งแตตนทาง และขาดการบริหารจัดการขยะท่ีมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะ         
ในหมูบานจัดสรรจะประสบปญหาขยะตกคาง ทําใหสงกลิ่นเหม็นรบกวน สงผลกระทบตอสุขภาพ 
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นอกจากนั้นในพ้ืนท่ี องคการบริหารสวน ตําบลมหาสวัสดิ์ ยังใหความสําคัญกับการพัฒนาแหลง
ทองเท่ียงเชิงเกษตร และสงเสริมการทองเท่ียววิถีชุมชน โดยใหชุมชนมีสวนรวมในการดําเนินการ กระท่ังใน
ปจจุบันไดรับความสนใจจากนักทองเท่ียวท่ีตองการศึกษาวิถีชีวิตชุมชนท่ียังคงมีความเปนธรรมชาติ ซ่ึงทําใหคนใน
ชุมชนมีความตระหนักในการอนุรักษสิ่งแวดลอมมากยิ่งข้ึน 

 

๑๐. อ่ืนๆ  
10.1 ขอมูลเกี่ยวกับองคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์  

องคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ เปนองคการบริหารสวนตําบลขนาดกลาง  มีฐานะเปนนิติ
บุคคล และเปนราชการบริหารสวนทองถ่ินรูปแบบหนึ่ง ซ่ึงจัดตั้งข้ึนตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการ
บริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมจนถึงฉบับท่ี 6 พ.ศ. 2552 การปกครองทองท่ีมี จํานนวน      
๔ หมูบาน ประกอบดวย สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล ๘ คน นายกองคการบริหารสวนตําบล 1 คน และ
รองนายกองคการบริหารสวนตําบล 2 คน เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล 1 คน และท่ีปรึกษานายก
องคการบริหารสวนตําบล ๒ คน การบริหารงานในเขตพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ระหวางทองถ่ิน
กับทองท่ีไมมีความขัดแยงกัน  ประชาชน หนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และกลุมอาชีพ ใหความสําคัญและมีสวน
รวมในการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์  

องคการบริหารสวนตําบล มีสภาตําบลอยูในระดับสูงสุด เปนผูกําหนดนโยบายและกํากับดูแล
กรรมการบริหาร ของ นายกองคการบริหารสวนตําบลซ่ึงเปนผูใชอํานาจบริหารงานองคการบริหารสวนตําบล และ 
มีพนักงานประจําท่ีเปนขาราชการสวนทองถ่ินเปนผูทํางานประจําวันโดยมีปลัดองคการบริหารสวนตําบลและรอง
ปลัดองคการบริหารสวนตําบล เปนหัวหนางานบริหาร ภายในองคกรมีการแบงออกเปนหนวยงานตางๆ ไดเทาท่ี
จําเปนตามภาระหนาท่ีของ องคการบริหารสวนตําบลแตละแหงเพ่ือตอบสนองความตองการของประชาชนในพ้ืนท่ี
ท่ีรับผิดชอบอยู  ประกอบดวย   

 - ผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์   
1. นายสุเทพ เพ็งนาเรนทร  ตําแหนง  นายกองคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ 
2. นายธวัชชัย ชยะสุนทร  ตําแหนง  รองนายกองคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ ์
3. นายสยาม เพ็งนาเรนทร  ตําแหนง  รองนายกองคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ ์
4. นางบุบผา โชคนาคะวโร  ตําแหนง  เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ 
๕. นายสามารถ ปนบัวงาม ตําแหนง  ท่ีปรึกษาองคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์  
๖. นางสาวแดง คงศาสตร ตําแหนง  ท่ีปรึกษาองคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ 
- ฝายสภาองคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์   
1. นายดํารงค สวัสดิ์มา   ตําแหนง  ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ ์
2. นายสมชาย  มีคลองโยง  ตําแหนง  รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ 
3. นางสาววีรินทรภัทร  บุรณศิร ิ 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 และพนักงานจางท่ัวไป ประกอบดวย 
 

- สํานักงานปลัด อบต.  มีบุคลากรจํานวน  ๒2 คน  ดังน้ี 
 

ลําดับท่ี ชื่อ  –  สกุล ตําแหนง ระดับการศึกษา 
๑ นางสาววีรินทรภัทร  บุรณศิริ ปลัดองคการบริหารสวนตําบล ปริญญาโท 
๒ นางสาววราภัสร  ทองกอน รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล ปริญญาโท 
๓ นางสาวรัตติกานต  สวัสดิ์หวาง หัวหนาสํานักปลัด อบต. ปริญญาโท 
๔ นางสาวลออ  คํายอด หัวหนาฝายบริหารท่ัวไป ปริญญาตร ี
๕ นางสาวปาณิสรา  วงษสุนทร หัวหนาฝายนโยบายและแผน ปริญญาโท 
๖ นางสาวกัญญชิสา  พูลชอบ นิติกรชํานาญการ ปริญญาโท 
๗ นางสาวสรียา  ดอกบัวกลาง นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ ปริญญาโท 
๘ นายยุทธพงษ  บุญผา นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ ปริญญาตรี 
๙ จาสิบเอกนันทพร  นอยพงษ เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยชํานาญงาน ปวส. 

๑๐ นายสมัย   สวัสดิ์ตาล ลูกจางประจํา (คนสวน) ประถมศึกษาปท่ี 6 
๑๑ นางสาวรัตนาภรณ  แสงเพลิง ผูชวยนักวิเคราะหนโยบายและแผน ปริญญาโท 
๑๒ นางสาวพัชรีรัตน  กันขํา ผูชวยนักทรัพยากรบุคคล ปริญญาตร ี
๑๓ นางสาวจิราพร  สังขขาล ผูชวยเจาพนักงานธุรการ ปวส. 
14 นางสาวธัญญลักษณ  ปนบัวงาม คนงาน ปริญญาตร ี
15 นางสาวอนงค  มะนะเวช ผูดูแลเด็ก ปริญญาตรี 
16 นายสมศักดิ์  สวัสดิ์ตาล พนักงานขับรถยนต ประถมศึกษาปท่ี 6 
17 นายจําเนิน  จันทรแสง พนักงานขับรถยนต มัธยมศึกษาปท่ี ๓ 
18 นายนิคม  รูปหลอ พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา มัธยมศึกษาปท่ี ๓ 
19 นางอาร ี  มะนะเวช ภารโรง ประถมศึกษาปท่ี ๔ 
20 นายจิระศักดิ ์ เรืองสุวรรณ ภารโรง ประถมศึกษาตอนตน 
21 นางมณฑา  แอบทองใส คนงาน  ประถมศึกษาปท่ี ๗ 
22 นางสาวสุนิสา  สมพันธุ คนงาน   ปริญญาตร ี

 
- กองคลัง  มีบุคลากรจํานวน  8  คน  ดังน้ี 

 

ลําดับท่ี ชื่อ  –  สกุล ตําแหนง ระดับการศึกษา 
๑ นางสาวภัทรา  จีนสืบสาย ผูอํานวยการกองคลัง ปริญญาตรี  
๒ นางทวินันท  กาญจนดิษฐ นักวิชาการจัดเก็บรายไดชํานาญการ ปริญญาโท 
๓ นายจรินทร  กลิ่นขจร เจาพนักงานพัสดุชํานาญงาน ปริญญาตร ี
๔ นายอลงกรณ  นันทสุนทร ผูชวยนักวิชาการจัดเก็บรายได ปริญญาตรี 
๕ นางพัชร ี สุขผสาร ผูชวยเจาพนักงานจัดเก็บรายได ปวส. 
๖ นางสาวพัชรินทร  อินประเสริฐ ผูชวยเจาพนักงานจัดเก็บรายได ปวช. 
๗ นางสาวประพิศพรรณ  เครือวัลย ผูชวยเจาพนักงานการเงินและบัญชี ปวส. 
8 นางศศิประภา  สวัสดิ์แยม ผูชวยเจาพนักงานธุรการ ปวช. 

 
 
 
 
 
 



๒๕ 
 

- กองสวัสดิการสังคม  มีบุคลากรจํานวน  ๔  คน  ดังน้ี 
 

ลําดับท่ี ชื่อ  –  สกุล ตําแหนง ระดับการศึกษา 
๑ นางสาวจันทิมา  อนอินทร ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม ปริญญาโท 
๒ นายนิยม  สิงหครุธ นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ปริญญาตรี 
๓ นางสาววัชรินทร  สวัสดิ์หวาง ผูชวยนักพัฒนาชุมชน ปริญญาตร ี
๔ นางสาวอัมพร  ศรีบัวทิม ผูชวยเจาพนักงานธุรการ ปวส. 

 
- กองชาง  มีบุคลากรจํานวน ๑3  คน  ดังน้ี 

 

ลําดับท่ี ชื่อ  –  สกุล ตําแหนง ระดับการศึกษา 
๑ นายชัยพัฒน  ปนทอง ผูอํานวยการกองชาง ปริญญาตร ี
๒ นายวัลลภ  ภูนาสอน นายชางโยธาอาวุโส ปวส. 
๓ นายอภิชาณัท  ศรีคํานวน เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ปวส 
๔ นางนารีรัตน  คําหวาน พนักงานธุรการ ปวช. 
5 นายพรชัย  ช้ันอินทรงาม พนักงานจดมาตรวัดนํ้า มัธยมศึกษาปท่ี 6 
6 นายสุชิน  มีคลองโยง คนงาน  ประถมศึกษาปท่ี ๖ 
7 นายกรินทร  กฤษณานุวัตร คนงาน ประถมศึกษาปท่ี 6 
8 นายบรรจบ  ขุนทรง คนงาน  ประถมศึกษาปท่ี 4 
9 นายสมพงษ  งามเสนาะ คนงาน  ประถมศึกษาปท่ี ๔ 

๑0 นายสมศักดิ ์ สุดใจ คนงาน  ประถมศึกษาปท่ี ๔ 
11 นายพีระพัฒน  แสงศร ี คนงาน  ประถมศึกษาปท่ี 6 
12 นายบันลือศักดิ์  ทับเพรียง คนงาน  ประถมศึกษาปท่ี ๖ 
13 นางสาวมินตรา  แอบทองใส คนงาน มัธยมศึกษาปท่ี ๓ 

 
- กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม  บุคลากรจํานวน  8  คน  ดังน้ี 

 

ลําดับท่ี ชื่อ  –  สกุล ตําแหนง ระดับการศึกษา 
๑ นางสาวอัมพาพันธ  ลิ้มศุภรัตน ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ปริญญาโท 
2 นายจาตุรงค  บุญยะรัตน เจาพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน ปริญญาตรี 
๒ นางสาววรรัตน  พ่ึงเกษม ผูชวยเจาพนักงานธุรการ ปวส. 
๓ นายแสน  นัทธีศร ี พนักงานขับรถยนต ประถมศึกษาปท่ี ๖ 
๔ นายมนตร ี สมบูรณสุโข คนงาน  มัธยมศึกษาปท่ี ๓ 
๕ นายสุวิทย  อวมนาทุง คนงาน  ประถมศึกษาปท่ี ๗ 
๖ นายสุทธิศักดิ์  อินทรออน คนงานประจํารถขยะ มัธยมศึกษาปท่ี ๓ 
๗ นายสิทธิชัย  เทพอํานวย คนงานประจํารถขยะ มัธยมศึกษาปท่ี ๓ 
8 นายนิเวศน   รูปหลอ คนงานประจํารถขยะ ประถมศึกษาปท่ี ๔ 
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๒๗ 
 

 

สวนที่ ๒สวนที่ ๒  
 

 

 

๑.  สรุปผลการดําเนินงานตามงบประมาณที่ไดรับ และการเบิกจายงบประมาณในปงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ 

๑.๑ สรุปสถานการณพัฒนา  การตั้งงบประมาณ  การเบิกจายงบประมาณ 
 

- การวิเคราะหศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาในปจจุบันและโอกาสการพัฒนา 
ในอนาคตของทองถิ่น ดวยเทคนิค SWOT Analysis  (จุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค) 

 

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

1. ดานการบริหาร 
     ๑.๑ ท่ีตั้งของท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบล   
มีพ้ืนท่ีจํากัด สถานท่ีคับแคบ      
     ๑.๒ ความตองการและคาดหวังของประชาชนมีสูง
ตอองคการบริหารสวนตําบลในการแกไขปญหาความ
เดือดรอน แตองคการบริหารสวนตําบลตอบสนองได
นอย 
 

๒. ดานระเบียบ/กฎหมาย/อํานาจหนาท่ี 
     ๒.๑ พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการ
กระจายอํานาจ ฯ เอ้ือตอการบริหารงานขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน ทําให อบต. มีอํานาจในการ
บริหารจัดการงานไดท่ัวถึงและรวดเร็ว 
     ๒.๒ มีขอบเขต อํานาจหนาท่ีรับผิดชอบไมเต็มพ้ืนท่ี 
     ๒.๓ การถายโอนภารกิจมีแนวโนมเพ่ิมข้ึนมากตาม
แผนการกระจายอํานาจ ฯ  
     ๒.๔ การปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินเปนรูปแบบพิเศษ/เต็มรูปแบบ 
 

๒. ดานระเบียบ/กฎหมาย/อํานาจหนาท่ี 
     ๒.๑ อํานาจหนาท่ีตามแผนการกระจายอํานาจฯ 
บางภารกิจขาดความชัดเจน 
     ๒.๒ การถายโอนภารกิจขาดการกํากับดูแลจาก
หนวยงานจากตนสังกัด ถายโอนภารกิจแตไมถายโอน
งบประมาณ 
      ๒.๓ มีสวนราชการหลายสวนในพ้ืนท่ีท่ีมีอํานาจ
หนาท่ีทับซอนกัน ทําใหไมสามารถแกไขปญหาได
ทันทวงที 
     ๒.๕ การใหความอิสระองคการบริหารสวนตําบล 
จากสวนกลางยังไมเต็มท่ี ยังตองอยูภายใตการกํากับ
ควบคุมดูแลจากสวนภูมิภาค 
     ๒.๖ กฎหมายบางฉบับลาสมัยและมีชองโหว ไมเอ้ือ

สรุปผลการพัฒนาทองถ่ินตามแผนพัฒนาทองถ่ิน  
(พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐) 

 

วิเคราะหปจจัยภายในองคกร 



๒๘ 
 

 

ตอการพัฒนา เชน พระราชบัญญัติภาษีบํารุงทองท่ี 
  
 
 
 
 

จุดแข็ง  (Strengths) จุดออน  (Weaknesses)             
๓. ดานบุคลากร 
     ๓.๑ สามารถจัดกรอบอัตรากําลังไดเอง        ตาม
ภารกิจและงบประมาณ 
     ๓.๒ บุคลากรสวนใหญภูมิลําเนาอยูในพ้ืนท่ี     ทํา
ใหเขาใจวัฒนธรรมและปญหาของทองถ่ิน 
     ๓.๓  บุคลากรมีการพัฒนาตนเองโดยการประชุม 
ฝกอบรมและศึกษาตอในระดับท่ีสูงข้ึน 
      

๓. ดานบุคลากร 
     ๓.๑ บุคลากรมีการโอน (ยาย)  บอย ทําใหการ
ทํางานไมตอเนื่อง 
     ๓.๒ บุคลากรไมเพียงพอท่ีจะรองรับภารกิจ ท้ังท่ี
เปนอํานาจหนาท่ีท่ีตองทําและภารกิจท่ีไดรับการ  ถาย
โอน 
     ๓.๓ บุคลากรขาดความรัก ความสามัคคี การมีสวน
รวมเปนหนึ่งใจเดียวกัน 
     ๓.๔ ลักษณะการทํางานมุงท่ีผลงานของแตละสวน
งานมากกวาการทํางานในภาพรวมของ อบต. 
     ๓.๕ บุคลากรบางคนยังขาดการพัฒนาศักยภาพ
และขาดทักษะประสบการณ ไมเรียนรูงาน 
     ๓.๖ มีระบบอุปถัมภและกลุมพรรคพวกแบบ เครือ
ญาติในชุมชน   
 

๔. ดานงบประมาณ 
     ๔.๑ มีรายไดจากการจัดเก็บภาษีเปนของตนเอง ทํา
ใหมีอิสระและเกิดความคลองตัวในการบริหาร
งบประมาณ 
     ๔.๒ ไดรับงบประมาณจากการจัดสรรจากสวนกลาง 

      

๔. ดานงบประมาณ 
   ๔.๑  การจัดสรรงบประมาณจากสวนกลางไมเปนไป
ตามเปาหมายท่ีกําหนด มีแนวโนมลดลงทุกป 
   ๔.๒ งบประมาณจํานวนมากใชในการพัฒนาดาน
โครงสรางพ้ืนฐาน ทําใหดานอ่ืนๆ ขาดการพัฒนา   เชน 
ดานเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิต 

   ๔.๓ รายไดจากการจัดเก็บภาษีมีแนวโนมลดลง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๙ 
 

 

 
 
 
 
 

โอกาส  (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 
๑. ดานการเมืองการปกครอง 
     ๑.๑ แนวโนมการกระจายอํานาจ/ขอเสนอการ
ปฏิรูปโครงสราง อํานาจ ทําใหบทบาทการบริหาร
ราชการสวนทองถ่ินเพ่ิมข้ึน 
     ๑.๒ รัฐบาลใหความสําคัญกับการพัฒนาพ้ืนท่ี 
(Area-Based) และการบริหารราชการแบบบูรณาการ 
 

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

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

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

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

๓. ดานสังคม วัฒนธรรม 
     ๓.๑ ปญหาการแพรระบาดของยาเสพติดในพ้ืนท่ี 
     ๓.๒ ประชากรแฝงทําใหการจัดสรรงบประมาณ
จากรัฐบาลไมสมดุลกับจํานวนประชากรท่ีมีอยูจริง 
เบียดบังการใชทรัพยากรของทองถ่ิน 
      ๓.๓ การตอบรับกระแสบริโภคนิยมและวัฒนธรรม
ตะวันตกของประชาชน 
     ๓.๔ ปญหายาเสพติด แหลงอบายมุขเปนการมอม
เมาเยาวชนกอใหเกิดปญหาสังคม 
 

วิเคราะหปจจัยภายนอกองคกร 



๓๐ 
 

 

 
 
 

โอกาส  (Opportunities) 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 นโยบายบางนโยบายท่ีไมสามารถดําเนินการ
ไดจริง   
 

๕. ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
     ๕.๑ มีแหลงน้ําธรรมชาติสามารถใชประโยชนใน
การเกษตร 

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

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

๖. เทคโนโลยีสารสนเทศ 
     ๖.๑ ขาดบุคลากรท่ีมีความสามารถดาน ICT 
     ๖.๒ ระบบฐานขอมูลท่ีมีอยู ยังไมไดนํามาบริหาร
จัดการและใชประโยชนอยางมีประสิทธิภาพ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๑ 
 

 

 
   

- การตั้งงบประมาณ  (พ.ศ. 2557 – 2560) 
 

ดาน 
ยอดรวม 

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 

ดานบริหารท่ัวไป     
  แผนงานบริหารท่ัวไป 10,009,220 10,600,760 11,904,834 12,656,520 
  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1,117,000 1,262,000 1,164,000 2,079,000 
ดานบริการชุมชนและสังคม     
  แผนงานการศึกษา 2,495,860 2,391,420 3,684,016 2,873,155 
  แผนงานสาธารณสุข 2,700,900 2,364,000 2,529,900 2,378,590 
  แผนงานสังคมสงเคราะห 638,120 710,000 1,753,650 1,414,000 
  แผนงานเคหะและชุมชน 9,421,100 3,368,000 4,032,000 2,704,000 
  แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 1,514,000 514,000 438,000 450,000 
  แผนงานการศาสนาและวัฒนาธรรมและ
นันทนาการ 

496,000 996,000 1,796,100 363,000 

ดานการเศรษฐกิจ     
  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 4,227,600 11,482,100 8,417,100 11,408,920 
  แผนงานการเกษตร 235,000 300,000 360,000 782,600 
  แผนงานการพาณิชย 1,594,000 1,780,000 1,720,000 1,550,000 
ดานการดําเนินงานอ่ืน     
  แผนงานงบกลาง 1,151,200 1,231,720 1,200,400 10,612,715 

งบประมาณรายจายท้ังส้ิน 35,600,000 37,000,000 39,000,000 49,272,500 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๒ 
 

 

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

 

ดาน 
ยอดจายจริง 

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 

ดานบริหารท่ัวไป     

  แผนงานบริหารท่ัวไป 11,814,505.41 10,337,284.72 10,527,497.47 724,464.32 

  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 738,223.11 533,145.70 823,563.46 39,400.00 

ดานบริการชุมชนและสังคม     

  แผนงานการศึกษา 2,167,465,.76 2,917,766.60 3,273,818.70 306,387.00 

  แผนงานสาธารณสุข 1,502,898.20 1,386,284.14 1,794,477.84 94,845.50 

  แผนงานสังคมสงเคราะห 586,136.00 809,929.80 1,600,938.92 93,583.50 

  แผนงานเคหะและชุมชน 8,373,201.91 2,026,788.72 4,563,352.69 118,904.39 

  แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 629,464.25 341,525.00 321,397.70 3,675.00 

  แผนงานการศาสนาและวัฒนาธรรมและ   
  นันทนาการ 

59,461.00 131,177.50 2,009,149.50 0 

ดานการเศรษฐกิจ     

  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 4,182,163.99 19,694,697.91 8,654,165.47 3,675.00 

  แผนงานการเกษตร 97,150.00 306,200 253,708.50 204,474.10 

  แผนงานการพาณิชย 1,384,400.77 1,115,058.31 964,350.31 69,083.88 

ดานการดําเนินงานอ่ืน     

  แผนงานงบกลาง 689,467.00 8,031,309.46 8,732,377.80 756,963.00 

งบประมาณรายจายท้ังส้ิน 32,224,537.40 47,631,167.86 43,518,798.36 2,474,678.69 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๓ 
 

 

 
 

1.๒  การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ  
 

ตาราง  แสดงจํานวนโครงการท่ีปรากฏอยูในแผนพัฒนาสามป  (เฉพาะป 2557 - 2560)  
 

  

ยุทธศาสตร 
จํานวนโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาสามป 

 2557 2558  2559  2560 
๑. การพัฒนาดานบริการสาธารณะ 35 52 34 30 
๒. การพัฒนาดานสิ่งแวดลอมและการทองเที่ยว 10 18 16 16 
๓. การพัฒนาดานสังคม 43 52 51 39 
๔. การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 23 24 40 21 
๕. การพัฒนาดานเศรษฐกิจ 9 16 10 9 
๖. การพัฒนาดานการบริหารจัดการที่ด ี 20 34 54 32 

รวม 140 196 205 147 

 
 
 
 

ตาราง  แสดงจํานวนโครงการที่ปรากฏอยูในขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2557 - 2560  

  

ยุทธศาสตร 
จํานวนโครงการที่ปรากฏในขอบัญญัต ิ

 2557 2558  2559  2560 
๑. การพัฒนาดานบริการสาธารณะ 14 14 7 14 
๒. การพัฒนาดานสิ่งแวดลอมและการทองเที่ยว 5 5 7 5 
๓. การพัฒนาดานสังคม 20 9 19 24 
๔. การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 12 7 27 13 
๕. การพัฒนาดานเศรษฐกิจ 3 0 5 2 
๖. การพัฒนาดานการบริหารจัดการที่ด ี 18 15 46 34 

รวม 72 50 111 92 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๔ 
 

 

 
 
 
 

ตาราง แสดงจํานวนงบประมาณท่ีปรากฏอยูในแผนพัฒนาสามป (เฉพาะป 2557 - 2560)  
  

ยุทธศาสตร 
จํานวนงบประมาณที่ปรากฏในแผนพัฒนาสามป 

 2557 2558  2559  2560 
๑. การพัฒนาดานบริการสาธารณะ 44,791,760 57,049,620 48,120,300 32,432,000 
๒. การพัฒนาดานสิ่งแวดลอมและการ
ทองเที่ยว 

7,950,000 10,780,800 7,636,100 3,950,000 

๓. การพัฒนาดานสังคม 23,829,200 25,093,000 16,059,300 13,185,800 
๔. การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

3,225,820 6,372,000 4,862,200 2,926800 

๕. การพัฒนาดานเศรษฐกิจ 910,000 1,365,000 915,000 950,000 
๖. การพัฒนาดานการบริหารจัดการที่ด ี 11,783,300 11,666,700 5,096,350 3,807,500 

รวม 92,490,080 112,327,120 82,689,250 57,252,100 

 
 
 
 
ตาราง แสดงจํานวนงบประมาณท่ีปรากฏอยูในขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.  

2557 – 2560 
 

ยุทธศาสตร 
จํานวนงบประมาณที่ปรากฏในขอบัญญัต ิ

 2557 2558  2559  2560 
๑. การพัฒนาดานบริการสาธารณะ 4,153,300 5,419,600 1,465,300 5,399,000 
๒. การพัฒนาดานสิ่งแวดลอมและการทองเที่ยว 1,215,000 1,418,000 3,865,100 1,518,000 
๓. การพัฒนาดานสังคม 1,835,000 645,000 1,370,000 11,281,800 
๔. การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

2,583,180 2,056,420 3,375,016 2,677,955 

๕. การพัฒนาดานเศรษฐกิจ 95,000 0 120,000 70,000 
๖. การพัฒนาดานการบริหารจัดการที่ด ี 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  

จากตารางพบวา ประชาชนสวนใหญมีความพึงพอใจตอการดําเนินงานขององคการบริหารสวน
ตําบลมหาสวัสดิ์ในภาพรวม  อยูในระดับปานกลาง  โดยมีคาเฉลี่ยรวมเทากับ 2.00 (Mean = 2.00)          
เม่ือพิจารณารายขอพบวาสวนใหญมีความพึงพอใจมากท่ีสุด คือ ขอ 2 มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูล

ของโครงการ/กิจกรรม และขอ 4 มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมใหประชาชนทราบ  มีคาเฉลี่ย
เทากับ 2.07 (Mean = 2.07) และมีความพึงพอใจนอยท่ีสุด คือ ขอ 8 ประโยชนที่ประชาชนในทองถ่ินไดรับ  

จากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม มีคาเฉลี่ยเทากับ 1.80 (Mean = 1.80) 
 

 ระดับ ความพึงพอใจมาก  รอยละ      8.88  
 ระดับ ความพึงพอใจปานกลาง รอยละ    82.00 
 ระดับ ความพึงพอใจนอย รอยละ      9.13 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายการ 
ระดับความพึงพอใจ (รอยละ) 

มาก ปานกลาง นอย 
1. มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม 10.00 78.00 12.00 
2. มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม 11.00 85.00 4.00 
3. มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นตอโครงการ/กิจกรรม 4.00 91.00 5.00 
4. มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมใหประชาชนทราบ 12.00 83.00 5.00 
5. มีการเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม 8.00 85.00 7.00 
6. การดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด 8.00 89.00 3.00 
7. ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชน 6.00 89.00 5.00 
8. ประโยชนที่ประชาชนในทองถ่ินไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 12.00 56.00 32.00 

รวม 8.88 82.00 9.13 



๓๖ 
 

 

แผนภูมิแสดงความพึงพอใจของประชาชนตอผลการดําเนินงานในภาพรวม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 
จากการสํารวจความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2560 ในแตละยุทธศาสตร จํานวนผูกรอกแบบสอบถาม  จํานวน  ๑๐๐  คน  สรุปไดดังนี้ 
 

ตาราง แสดงคารอยละ ( Percentage) คาเฉลี่ย ( Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( S.D)    
ของระดับความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรทุกดาน 

รายการ 
ระดับความพึงพอใจ (รอยละ) 

Mean S.D. 
ผลของ

ระดับความ
พึงพอใจ 

มาก ปานกลาง นอย 

1. ยุทธศาสตรดานบริการสาธารณะ 19.80 75.40 4.80 2.15 .470 ปานกลาง 
2. ยุทธศาสตรดานสิ่งแวดลอมและการ
ทองเที่ยว 

27.00 64.50 6.00 2.24 .535 ปานกลาง 

3. ยุทธศาสตรดานสังคม 15.00 78.20 6.80 2.05 .442 ปานกลาง 
4. ยุทธศาสตรดานการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

27.20 70.80 2.00 2.25 .464 ปานกลาง 

5. ยุทธศาสตรดานเศรษฐกิจ 14.67 74.57 11.00 2.04 .502 ปานกลาง 
6. ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการที่ดี 12.83 76.17 11.00 2.02 .481 ปานกลาง 

รวม 19.42 73.27 6.93 2.13 0.48 ปานกลาง 
 

จากตารางพบวา ประชาชนมีความพึงพอใจตอการจัดทํากิจกรรม/โครงการพัฒนาท้ัง 6 ดาน          
ขององคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ อยูในระดับปานกลาง  เม่ือพิจารณารายยุทธศาสตรพบวา ประชาชน       
มีความพึงพอใจมากท่ีสุด คือ ยุทธศาสตรดานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  มีคาเฉลี่ยเทากับ  ๒.25     
(Mean = ๒.25)  และมีความพึงพอใจนอยท่ีสุด คือ ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการท่ีดี มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.02 
(Mean = 2.02) 

 ระดับ ความพึงพอใจมาก  รอยละ    19.42  
 ระดับ ความพึงพอใจปานกลาง รอยละ    73.27 
 ระดับ ความพึงพอใจนอย รอยละ      6.93 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภูมิแสดงความพึงพอใจของประชาชนตอผลการดําเนินงานในแตละยุทธศาสตร 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 



๓๗ 
 

 

 
 ยุทธศาสตรท่ี ๑ : การพัฒนาดานบริการสาธารณะ 
 ประชาชนสวนใหญมีความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรการพัฒนาดานบริการ

สาธารณะ  อยูในระดับปานกลาง รอยละ  72.50 โดยองคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ไดปรับปรุงสิ่งอํานวย
ความสะดวก  ดานสาธารณูปโภค  และสาธารณูปการใหเหมาะสม  เพ่ือรองรับการขยายตัวของชุมชน  เพ่ือให
ประชาชนมีความสะดวก ปลอดภัย เชน มีระบบประปาหมูบาน  ไฟฟาสาธารณะ  กอสราง/ปรับปรุง/ซอมแซมถนน  
การระบายน้ํา เปนตน 

ตารางแสดงคารอยละ  (Percentage) คาเฉลี่ย  (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D)    
ของระดับความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรการพัฒนาดานบริการสาธารณะ 

รายการ 
ระดับความพึงพอใจ (รอยละ) 

Mean S.D. 
ผลของระดับ
ความพึงพอใจ มาก ปานกลาง นอย 

1.การกอสรางและปรับปรุงถนนในการสัญจร 22.00 73.00 5.00 2.17 .493 ปานกลาง 
2.การซอมแซมปรับปรุงไฟฟาสาธารณะ 26.00 72.00 2.00 2.24 .474 ปานกลาง 
3.การซอมแซมปรับปรุงระบบน้ําประปา 22.00 71.00 7.00 2.15 .520 ปานกลาง 
4.การซอมแซมปรับปรุงทอระบายน้ํา 12.00 84.00 4.00 2.08 .394 ปานกลาง 
5.การขุดลอกคูคลองในเขตพื้นที่ อบต. 
   มหาสวัสดิ์ 

17.00 77.00 6.00 2.11 .469 ปานกลาง 

รวม 19.80 75.40 4.80 2.15 .470 ปานกลาง 

จากตารางพบวา ประชาชนสวนใหญมีความพึงพอใจตอการดําเนินงานตาม ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานบริการสาธารณะ อยูในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ยรวมเทากับ 2.15  (Mean = 2.15)  เม่ือพิจารณาเปน
รายขอพบวาสวนใหญมีความพึงพอใจมากท่ีสุด ขอ 2 การซอมแซมปรับปรุงไฟฟาสาธารณะ  มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.24 
(Mean = 2.24) และมีความพึงพอใจนอยท่ีสุด ขอ ๔ การซอมแซมปรับปรุงทอระบายน้ํา  มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.08 
(Mean = 2.08) 

 ระดับ ความพึงพอใจมาก  รอยละ    19.80  
 ระดับ ความพึงพอใจปานกลาง รอยละ    75.40 
 ระดับ ความพึงพอใจนอย รอยละ      4.80 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิแสดงความพึงพอใจของประชาชนตอผลการดําเนินงาน 



๓๘ 
 

 

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานบริการสาธารณะ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 
 ยุทธศาสตรท่ี ๒ :  การพัฒนาดานส่ิงแวดลอมและการทองเท่ียว 

 ประชาชนสวนใหญมีความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
สิ่งแวดลอมและการทองเท่ียว อยูในระดับปานกลาง รอยละ 63.50 โดยองคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ได
สรางจิตสํานึกใหประชาชนมีความตระหนักถึงสิ่งแวดลอมพัฒนาสถานท่ีทองเท่ียว  เพ่ือใหประชาชนใชเปนสถานท่ี
พักผอน  ออกกําลังกาย  ทองเท่ียว  และกิจกรรมเพ่ือการนันทนาการตางๆ  รวมท้ังเพ่ือเปนการบํารุงรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติใหคงอยูไมใหถูกทําลาย และพัฒนาทองถ่ินใหมีสิ่งแวดลอมท่ีดีและสวยงาม  นาอยูนาเท่ียว    
แตดวยศักยภาพขององคการบริหารสวนตําบลมีงบประมาณนอย จึงดําเนินการไดไมมากนัก 

ตารางแสดงคารอยละ ( Percentage) คาเฉลี่ย ( Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( S.D)    
ของระดับความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรการพัฒนาดานส่ิงแวดลอมและการทองเท่ียว 

 

รายการ 
ระดับความพึงพอใจ (รอยละ) 

Mean S.D. 
ผลของระดับ
ความพึงพอใจ มาก ปานกลาง นอย 

1.การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

27.00 71.00 2.00 2.25 .479 ปานกลาง 

2.การดูแลรักษาความสะอาดถนนและลําคลอง 24.00 75.00 1.00 2.23 .446 ปานกลาง 
3.การพัฒนาและสงเสริมใหเปนแหลงทองเที่ยว
เชิงเกษตร 

47.00 42.00 11.00 2.36 .674 มาก 

4.การปรับปรุง บํารุงรักษาแมน้ําลําคลอง แหลง
น้ําตางๆ 

13.00 74.00 13.00 2.10 .541 ปานกลาง 

รวม 27.00 67.00 6.00 2.24 .535 ปานกลาง 

จากตารางพบวา   ประชาชนสวนใหญมีความพึงพอใจตอการดําเนินงานตาม ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดานส่ิงแวดลอมและการทองเท่ียว อยูในระดับปานกลาง  โดยมีคาเฉลี่ยรวมเทากับ 2.24  (Mean = 
2.24) เม่ือพิจารณารายขอพบวาสวนใหญมีความพึงพอใจ มากท่ีสุด ขอ 3 การพัฒนาและสงเสริมใหเปนแหลง

ทองเที่ยวเชิงเกษตร มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.36  (Mean =2.36) และมีความพึงพอใจนอยท่ีสุด ขอ ๔ การปรับปรุง 

บํารุงรักษาแมน้ําลําคลอง แหลงน้ําตาง ๆ มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.10 (Mean = 2.10) 
 

 ระดับ ความพึงพอใจมาก  รอยละ    27.00  
 ระดับ ความพึงพอใจปานกลาง รอยละ    67.00 
 ระดับ ความพึงพอใจนอย รอยละ      6.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แผนภูมิแสดงความพึงพอใจของประชาชนตอผลการดําเนินงาน 



๓๙ 
 

 

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสิ่งแวดลอมและการทองเท่ียวประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 
 ยุทธศาสตรท่ี ๓ :  การพัฒนาดานสังคม 
    ประชาชนสวนใหญมีความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม   

อยูในระดับปานกลาง รอยละ 67.40  โดยองคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ ไดสงเสริมพัฒนาดานสุขภาพ
อนามัย และคุณภาพชีวิตใหแกประชาชนในเขตพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ งาน สงเสริมสุขภาพและ
ปองกันควบคุมโรคระบาดตางๆ เชน โรคไขเลือดออก โรคพิษสุนัขบา และออกใหคําแนะนําบริการสาธารณสุข   
แกผูปวยติดเตียง รวมรณรงคปองกันและแกไขปญหายาเสพติดตามนโยบายของรัฐบาล สงเสริมงานสวัสดิการ
สังคมและสังคมสงเคราะห สงเสริมใหผูสูงอายุ ผูพิการ และผูปวยเอดส ไดรับการดูแลดานสุขภาพอนามัยอยาง
ท่ัวถึง สามารถชวยเหลือตนเองได โดยไมเปนภาระของผูอ่ืน และ การเฝาระวังความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ของประชาชน โดยการเตรียมความพรอมดานการบรรเทาสาธารณภัย 

ตารางแสดงคารอยละ ( Percentage) คาเฉลี่ย ( Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( S.D)    
ของระดับความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม 

 

รายการ 
ระดับความพึงพอใจ (รอยละ) 

Mean S.D. 
ผลของระดับ
ความพึงพอใจ มาก ปานกลาง นอย 

1.การดูแลผูสูงอายุ ผูพิการ และผูปวยเอดส 39.00 57.00 4.00 2.35 .557 มาก 
2.การดําเนินการปองกันและแกไขปญหายา
เสพติด 

14.00 77.00 9.00 2.05 .479 ปานกลาง 

3.การปองกันและระงับอัคคีภัย 8.00 81.00 11.00 1.97 .437 ปานกลาง 
4.การปองกันและแกไขอุบัติเหตุทางถนน 7.00 79.00 14.00 1.93 .455 ปานกลาง 
5.การสงเสริมดานการกีฬาและการออกกําลัง
กายเพื่อสุขภาพ 

19.00 78.00 3.00 1.84 .443 ปานกลาง 

6.การใหความรูดานสาธารณสุขแกชุมชน 10.00 80.00 10.00 2.00 .449 ปานกลาง 
7.การปองกันและควบคุมโรคติดตอในชุมชน 7.00 88.00 5.00 2.02 .348 ปานกลาง 
8.การใหบริการดานการจัดเก็บขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล 

12.00 85.00 3.00 2.09 .379 ปานกลาง 

9.การควบคุมดูแลรานอาหารใหความสะอาด
ปลอดภัยจากสารปนเปอน 

9.00 84.00 7.00 2.02 .402 ปานกลาง 

10.การใหบริการถังรองรับขยะมูลฝอย 25.00 73.00 2.00 2.23 .468 ปานกลาง 
รวม 15.00 78.20 6.80 2.05 .442 ปานกลาง 

. 

 ระดับ ความพึงพอใจมาก  รอยละ    15.00  
 ระดับ ความพึงพอใจปานกลาง รอยละ    78.20 
 ระดับ ความพึงพอใจนอย รอยละ      6.80 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๐ 
 

 

 
 ยุทธศาสตรท่ี ๔ : การพัฒนาดานการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 

ประชาชนสวนใหญมีความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรการพัฒนาดาน การศึกษา  
ศาสนาและวัฒนธรรม อยูในระดับปานกลาง รอยละ 59.83 โดยองคการบริหารสวนตําบลไดสงเสริมและสนับสนุน
ดานการศึกษา โดยการอุดหนุนงบประมาณเพ่ือการดําเนินงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในเขตองคการ
บริหารสวนตําบล 

ตารางแสดงคารอยละ ( Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( S.D) ของระดับ
ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรการพัฒนาดานศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 

รายการ 
ระดับความพึงพอใจ (รอยละ) 

Mean S.D. 
ผลของระดับ
ความพึงพอใจ มาก ปานกลาง นอย 

1.การจัดกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ 16.00 80.00 4.00 2.12 .433 ปานกลาง 
2.การจัดหาสื่อการเรียนรูและอุปกรณแกเด็ก 18.00 80.00 2.00 2.16 .420 ปานกลาง 
3.การจัดกิจกรรมวันสงกรานต 37.00 61.00 2.00 2.35 .520 มาก 
4.การจัดกิจกรรมวันผูสูงอายุ 43.00 56.00 1.00 2.42 .516 มาก 
5.การจัดงานวันสําคัญของชาติ  เชน วันเฉลิม
พระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ 
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาฯ 

22.00 77.00 1.00 2.21 .433 ปานกลาง 

นางเจาสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ฯลฯ       
รวม 27.20 70.80 2.00 2.25 .464 ปานกลาง 

 

จากตารางพบวา ประชาชนสวนใหญมีความพึงพอใจตอการดําเนินงานตามยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  อยูในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ยรวมเทากับ 2.25 (Mean = 2.25)  
เม่ือพิจารณารายขอพบวาสวนใหญมีความพึงพอใจ มากท่ีสุด ขอ 4 การจัดกิจกรรมวันผูสูงอายุ คาเฉลี่ยเทากับ 
2.42 (Mean = 2.42) และมีความพึงพอใจนอยท่ีสุด  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 
 

 ยุทธศาสตรท่ี 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) 

Mean S.D. 
ผลของระดับ
ความพึงพอใจ มาก ปานกลาง นอย 

1.การสงเสริม และสนับสนุน การลงทุนแก
กลุมอาชีพตาง ๆ  

9.00 84.70 7.00 2.02 .402 ปานกลาง 

2.การฝกอบรมสงเสริมอาชีพ และการเพิ่ม
รายไดแกชุมชน  

19.00 68.00 13.00 2.06 .565 ปานกลาง 

3.การสงเสริมและสนับสนุน การผลิตทาง
การเกษตร 

16.00 71.00 13.00 2.03 .540 ปานกลาง 

รวม 14.67 74.57 11.00 2.04 .502 ปานกลาง 
 

จากตารางพบวา ประชาชนสวนใหญมีความพึงพอใจตอการดําเนินงานตาม ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานเศรษฐกิจ  อยูในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ยรวมเทากับ 2.04  (Mean = 2.04) เม่ือพิจารณารายขอ
พบวาสวนใหญมีความพึงพอใจ มากท่ีสุด ขอ 2 การฝกอบรมสงเสริมอาชีพและการเพ่ิมรายไดแกชุมชน         
มีคาเฉลี่ยเทากับ ๒.06  (Mean = ๒.06) และมีความพึงพอใจนอยท่ีสุด  ขอ 1 การสงเสริมและสนับสนุนการ
ลงทุนแกกลุมอาชีพตาง  มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.02  (Mean = 2.02)   

 

 ระดับ ความพึงพอใจมาก  รอยละ    14.67  
 ระดับ ความพึงพอใจปานกลาง รอยละ    74.57 
 ระดับ ความพึงพอใจนอย รอยละ    11.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิแสดงความพึงพอใจของประชาชนตอผลการดําเนินงาน 

ยุทธศาสตรดานเศรษฐกิจ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 



๔๒ 
 

 

 
 ยุทธศาสตรท่ี ๖ : การพัฒนาดานการบริหารจัดการท่ีด ี
   ประชาชนสวนใหญมีความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรการพัฒนาดาน การบริหาร

จัดการท่ีดี  อยูในระดับปานกลาง รอยละ 68.43 โดยองคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ไดจัดหาเครื่องมือ
เครื่องใชในการปฏิบัติงาน  เพ่ือความสะดวก  คลองตัวในการทํางาน และสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน      
ในกิจการตางๆ เชน การจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล การจัดทํางบประมาณ  การมีสวนรวมในการ
จัดซ้ือจัดจาง และการจัดประชุมระดมความคิดเห็นตางๆ 

ตารางแสดงคารอยละ ( Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( S.D) ของระดับ
ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการท่ีดี 
 

รายการ 
ระดับความพึงพอใจ (รอยละ) 

Mean S.D. 
ผลของระดับ
ความพึงพอใจ มาก ปานกลาง นอย 

1.การอํานวยความสะดวกในการใหบริการแก
ประชาชน 

23.00 64.00 13.00 2.10 .595 ปานกลาง 

2.การสงเสริมและพัฒนาระบบบริหารงานเพ่ือ
ตอบสนองความตองการของประชาชน 

9.00 76.00 15.00 1.94 .489 ปานกลาง 

3.การจัดโครงการฝกอบรมและศึกษาดูงาน
สําหรับผูนําชุมชนเพ่ือนํามาประยุกตใชในการ
พัฒนาทองถ่ิน 

15.00 73.00 12.00 2.03 .521 ปานกลาง 

4.การใหความรูและสงเสริมบทบาทหนาท่ีของ
ผูนําชุมชน 

7.00 90.00 3.00 2.04 .317 ปานกลาง 

5.การสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการ
บริหารงาน อบต. 

13.00 76.00 11.00 2.02 .492 ปานกลาง 

6.การประชาสัมพันธขอมูลขาวสารตางๆ  10.00 78.00 12.00 1.98 .471 ปานกลาง 
รวม 12.83 76.17 11.00 2.02 .481 ปานกลาง 

 

จากตารางพบวา ประชาชนสวนใหญมีความพึงพอใจตอการดําเนินงานตาม ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
การบริหารจัดการท่ีดี  อยูในระดับปานกลาง  โดยมีคาเฉลี่ยรวมเทากับ  2.02 (Mean = 2.02) เม่ือพิจารณาราย
ขอพบวาสวนใหญมีความพึงพอใจมากท่ีสุด ขอ ๑ การอํานวยความสะดวกในการใหบริการแกประชาชน มีคาเฉลี่ย
เทากับ 2.10 (Mean = 2.10) และมีความพึงพอใจนอยท่ีสุด  ขอ 2 การสงเสริมและพัฒนาระบบบริหารงานเพ่ือ
ตอบสนองความตองการของประชาชน มีคาเฉลี่ยเทากับ 1.94 (Mean = 1.94) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิแสดงความพึงพอใจของประชาชนตอผลการดําเนินงาน 



๔๓ 
 

 

ยุทธศาสตร การพัฒนาดานการบริหารจัดการท่ีดี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

 2.  ผลที่ไดรับจากการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2560 
  ผลท่ีไดรับ/ผลกระทบ 

 การ พัฒนาทองถ่ินขององคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ พ.ศ. 2557 - 2560              
ตามยุทธศาสตรการพัฒนาไดกําหนดไวเพ่ือเปนกรอบในการกําหนดแนวทางการพัฒนาท่ีสอดคลองกับ           
การใชงบประมาณของตนเองในการดําเนินงาน ทําใหเกิดการพัฒนาในดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดลอม แมน้ําคูคลอง การพัฒนาการสงเสริมการทองเท่ียว การพัฒนาคุณภาพชีวิตในดานการศึกษา     
ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การสงเสริมงานดานสาธารณสุข การกีฬา นันทนาการ เพ่ือใหประชาชนปลอดภัย 
จากโรคภัยไขเจ็บ มีรางกายแข็งแรง การสงเสริมสวัสดิการสังคมสงเคราะหเพ่ือพัฒนาคุณภาพเด็ก สตรี ผูสูงอายุ  
ผูพิการ เพ่ือสรางความแข็งแข็งและความเทาเทียมกันในสังคม การรักษาความสงบความปลอดภัย               
ดานอาชญากรรมและยาเสพติด การสรางอาชีพสรางรายไดใหประชาชน มีการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน    
เพ่ืออํานวยความสะดวกและความปลอดภัย ตลอดจนการพัฒนาการปฏิบัติงานขององคกรเพ่ือใหบริการประชาชน
มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน โดยมีเปาหมายเพ่ือใหประชาชนมีชีวิตและความเปนอยูท่ีดีข้ึนในทุกๆ ดาน 
 

3. สรุปปญหาอุปสรรคการดําเนินงานที่ผานมาและแนวทางการแกไข ปงบประมาณ พ.ศ. 
2557 - 2560 
  3.1 ปญหาและอุปสรรค 

- องคการบริหารสวนตําบลมีงบประมาณในการบริหารและการพัฒนาในจํานวนท่ีจํากัด         
ไมเพียงพอกับการพัฒนาตามประเด็นความตองการพัฒนาของประชาชนในทองถ่ิน        

- จํานวนโครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนาสามปมีจํานวนมาก ซ่ึงภายใต ขอจํากัด         
ดานงบประมาณขององคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ จึงไมสามารถดําเนินโครงการไดครบทุกโครงการ      
ตามแผนท่ีกําหนดได ทําใหรอยละของโครงการท่ีดําเนินการแลวเสร็จนอย         

- การเสนอโครงการ/กิจกรรมของประชาชนท่ีนํามาบรรจุในแผนพัฒนาสามปมีหลากหลาย
ประเด็น ทําใหโครงการมีจํานวนมาก ซ่ึงเปนสิ่งท่ีสะทอนใหเห็นถึงปญหาความตองการท่ีแทจริงของประชาชน    
ในการพัฒนาทองถ่ิน แตงบประมาณท่ีรัฐบาลจัดสรรใหแกทองถ่ินไมสอดคลองกับจํานวนประเด็นปญหา       
ความตองการท่ีมีอยูจริงของประชาชนในการพัฒนาทองถ่ิน และปญหาความลาชาในการจัดสรรงบประมาณ    
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล ทําใหไมสามารถดําเนินการตามโครงการไดทันที        

- การจัดลําดับความสําคัญของโครงการท่ีเสนอเขามาบรรจุในแผนพัฒนาสามป           
ยังคงมีความตองการใหทุกโครงการตองมีอยูในแผน โดยไมคํานึงถึงศักยภาพดานงบประมาณ  

- ไมมีความพรอมในดานเครื่องมือใช เนื่องดวยงบประมาณมีจํากัด 
  3.2 แนวทางการแกไข   

- สงเสริมและสรางกระบวนการการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาทองถ่ิน           
เพ่ือใหประชาชน มีความรูความเขาใจ และตระหนักถึงความสําคัญของการมีสวนรวมในกระบวนการจัดทํา
แผนพัฒนาทองถ่ิน รวมถึงสามารถสะทอนปญหาความตองการท่ีแทจริงของประชาชนโดยสวนรวมในการพัฒนา
ทองถ่ินใหออกมาในรูปแบบของการเสนอโครงการ/กิจกรรม เพ่ือบรรจุในแผนพัฒนาทองถ่ินขององคการบริหาร
สวนตําบล  ใหมีความสอดคลองและเหมาะสมกับบริบทพ้ืนท่ีขององคการบริหารสวนตําบล และเพ่ือให            
การดําเนินงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพตามแผนท่ีกําหนดไว  

    - สรรหาเครื่องมือและอุปกรณตางๆ ท่ียังขาดแคลน โดยมีการตั้งงบประมาณเพ่ือจัดซ้ือจัดจาง  
 

******************************* 



๔๔ 

สวนที่ ๓สวนที่ ๓  
 
 

 

๑.  ความสัมพันธระหวางแผนพัฒนาระดับมหภาค 
 ๑.๑ แผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป (พ.ศ. 2560 - 2579)  
  ในการท่ีจะบรรลุวิสัยทัศนและทําใหประเทศไทยพัฒนาไปสูอนาคตท่ีพึงประสงคนั้น จําเปน
จะตองมีการวางแผนและกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาในระยะยาว และกําหนดแนวทางการพัฒนาของทุกภาค
สวนใหขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้น จึงจําเปนจะตองกําหนดยุทธศาสตรชาติในระยะยาวเพ่ือถายทอด
แนวทางการพัฒนาสูการปฏิบัติในแตละชวงเวลาอยางตอเนื่องและมีการบูรณาการและสรางความเขาใจถึงอนาคต
ของประเทศไทยรวมกัน และเกิดการรวมพลังของทุกภาคสวนในสังคม ท้ังประชาชน  เอกชน ประชาสังคม ในการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาเพ่ือการสรางและรักษาไวซ่ึงผลประโยชนแหงชาติและบรรลุวิสัยทัศน “ประเทศไทยมีความ
ม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือคติพจน
ประจําชาติ “ม่ังคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน” เพ่ือใหประเทศ มีขีดความสามารถ ในการแขงขัน มีรายไดสูง อยูในกลุมประเทศ
พัฒนาแลว คนไทยมีความสุข อยูดี กินดี สังคมมีความม่ันคง เสมอภาคและเปนธรรม ซ่ึงยุทธศาสตรชาติท่ีจะใช
เปนกรอบแนวทาง การพัฒนาในระยะ 20 ป ตอจากนี้ไป จะประกอบดวย 6 ยุทธศาสตร ไดแก 
  (1) ยุทธศาสตร ดานความม่ันคง  
  (2) ยุทธศาสตร ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 
  (3) ยุทธศาสตร ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน  
  (4) ยุทธศาสตร ดานการสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม  
  (5) ยุทธศาสตร ดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  
  (6) ยุทธศาสตร ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  
 

 วิสัยทัศน 
  วิสัยทัศน “ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเปนคติพจนประจําชาติ วา “ม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน” ท้ังนี้ วิสัยทัศนดังกลาว
จะตองสนองตอบตอผลประโยชนแหงชาติ อันไดแก การมีเอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแหงเขตอํานาจรัฐ    
การดํารงอยูอยางม่ันคง ยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ การดํารงอยูอยางม่ันคงของชาติ และประชาชนจากภัย
คุกคามทุกรูปแบบ การอยูรวมกันในชาติอยางสันติสุขเปนปกแผน มีความม่ันคงทางสังคมทามกลางพหุสังคมและ
การมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย ความเจริญเติบโตของชาติ ความเปนธรรมและความอยูดีมีสุข     
ของประชาชน ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม ความม่ันคงทางสังคมทามกลางพหุสังคมและ
การมีเกียรติและศักดิ์ศรีไมเปนภาระของโลกและสามารถเก้ือกูลประเทศท่ีมีศักยภาพทางเศรษฐกิจทีดอยกวา  
 
 
 
 
   
 
 

ยุทธศาสตรองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 

วิสัยทัศน  :  “ประเทศมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ย่ังยืน เปนประเทศพัฒนาแลว 
                               ดวยการพัฒนา ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 



๔๕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

ความมั่นคง 
  การมีความม่ันคงปลอดภัย   จากภัยและการเปลี่ยนแปลงท้ังภายในประเทศและภายนอก
ประเทศในทุกระดับท้ังประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปจเจกบุคคลและ มีความม่ันคงในทุกมิติ ท้ังมิติ 
เศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดลอมและการเมือง 
  ประเทศ มีความม่ันคงในเอกราชและอธิปไตย มีสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริยท่ีเขมแข็ง
เปนศูนยกลางและเปนท่ียึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน ระบบการเมืองท่ีม่ันคงเปนกลไกท่ีนําไปสูการบริหาร
ประเทศท่ีตอเนื่องและโปรงใสตามหลักธรรมาภิบาล 
  สังคม มีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกกําลังเพ่ือพัฒนาประเทศ ชุมชน มีความ
เขมแข็ง ครอบครัว มีความอบอุน 
  ประชาชน  มีความม่ันคงในชีวิตมีงานและรายไดท่ีม่ันคงพอเพียงกับการดํารงชีวิตมีท่ีอยูอาศัย
และความปลอดภัยในชีวิตทรัพยสิน 
  ฐานทรัพยากรและส่ิงแวดลอม มีความม่ันคงของอาหารพลังงาน และน้ํา 
 

 ความมั่งคั่ง 
  ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอยางตอเนื่อง  ยกระดับเปนประเทศในกลุมประเทศ
รายไดสูง ความเหลื่อมล้ําของการพัฒนาลดลง ประชากรไดรับผลประโยชนจากการพัฒนาอยางเทาเทียมกันมากข้ึน 
  เศรษฐกิจมีความสามารถในการแขงขันสูง สามารถสรางรายไดท้ังจากภายในและนอกประเทศ
สรางฐานเศรษฐกิจและสังคมแหงอนาคต และเปนจุดสําคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาคท้ังการคมนาคมขนสง   
การผลิต การคา การลงทุน และการทําธุรกิจ มีบทบาทสําคัญในระดับโลก เกิดสายสัมพันธทางเศรษฐกิจและ
การคาอยางมีพลัง 



๔๖ 

  ความสมบูรณในทุนท่ีจะสามารถสรางการพัฒนาตอเนื่อง ไดแก ทุนมนุษย ทุนทางปญญา      
ทุนทางการเงิน ทุนท่ีเปนเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 ความยั่งยืน 
  การพัฒนาท่ีสามารถสรางความเจริญ  รายได และคุณภาพชีวิตของประชาชนใหเพ่ิมข้ึน    
อยางตอเนื่อง ซ่ึงเปนการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจท่ีไมใชทรัพยากรธรรมชาติเกินพอดี ไมสรางมลภาวะ          
ตอสิ่งแวดลอมจนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศน 
  การผลิตและการบริโภคเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม  และสอดคลองกับกฎระเบียบของประชาคม
โลกซ่ึงเปนท่ียอมรับรวมกัน ความอุดมสมบูรณของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมีคุณภาพดีข้ึน คนมีความ
รับผิดชอบตอสังคม มีความเอ้ืออาทร เสียสละเพ่ือผลประโยชนสวนรวม 
  มุงประโยชนสวนรวมอยางย่ังยืน  ใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของประชาชนทุกภาคสวน 
เพ่ือการพัฒนาในทุกระดับอยางสมดุล มีเสถียรภาพ และยั่งยืน 
  ประชาชนทุกภาคสวนในสังคม ยึดถือและปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  

อนาคตประเทศไทย ป  2579 : รวมมือกันขับเคลื่อนประเทศใหกาวไปสู........ 
  1. เศรษฐกิจและสังคมไทยมีการพัฒนาอยางม่ันคงและย่ังยืน  โดยสถาบันหลักของชาติดํารง
อยูอยางม่ันคงเปนจุดยึดเหนี่ยวของสังคม มีความสามัคคีของคนในชาติ มีความสงบและอยูรวมกันอยางสันติสุข  
ในทุกพ้ืนท่ี และมีระดับรายไดในกลุมประเทศรายไดสูง มีความเปนธรรมในสังคม และความเหลื่อมล้ําลดลง      
ในทุกมิติ ประเทศไทยมีบทบาทสําคัญในภูมิภาคและโลก 
 

2.ระบบเศรษฐกิจมีความเปนชาติการคาบนรากฐานการขยายตัวของการคาสงคาปลีกและ
เศรษฐกิจดิจิทัลท่ีเขมขนข้ึน มีการเติบโตอยางมีคุณภาพ กระจายฐานการผลิตและบริการไปในพ้ืนท่ีตางๆ    
อยางท่ัวถึง มีเสถียรภาพ แขงขันบนฐานการพัฒนานวัตกรรม และมีฐานการผลิตบริการ และลงทุนมีเชื่อมโยง    
ในอาเซียน เพ่ือใหประเทศไทยเขาสูการมีรายไดสูงภายในป 2579 และเขาสูการเปนประเทศพัฒนาแลว โดย 

2.1 ภาคเกษตร เปนฐานการผลิต bio-bases ท่ีสําคัญ เปนฐานการผลิตอาหารท่ีม่ันคงและ
ปลอดภัย และเปนฐานการผลิตภาพการผลิตสูง มีระบบบริหารจัดการท่ีดีดานประมง 

2.2 ภาคอุตสาหกรรม ฐานอุตสาหกรรมเดิมมีศักยภาพสูงข้ึน มีอุตสาหกรรมอนาคต ท่ีไดรับ
การพัฒนาใหเปนฐานรายไดใหม โดยมุงสูการเปนศูนยกลางการผลิต การคา และการลงทุนในอนุภูมิภาคอาเซียน 
เชน ศูนยการผลิตรถยนตและชิ้นสวนและศูนยทดสอบและวิจัยพัฒนารถยนตและชิ้นสวนของเอเชีย ศูนยกลางการ
ผลิตพลังงาน/วัสดุชีวภาพของภูมิภาคอาเซียน ศูนยกลางการผลิตอุตสาหกรรมดิจิทัล เปนตน 

2.3 ภาคบริการ ธุรกิจบริการเดิมไดรับการพัฒนายกระดับคุณภาพและศักยภาพ ใหสูงข้ึน 
เชน การขนสง ท้ังทางบก ทางอากาศ และทางทะเล และสงเสริมธุรกิจบริการอนาคตใหเปนฐานรายไดใหม โดยมุง
สูการเปนศูนยกลางการลงทุนและการใหบริการของภูมิภาคอาเซียน เชน ศูนยกลางการใหบริการสุขภาพของ
ภูมิภาคอาเซียน เมืองหลวงแหงการทองเท่ียวและบริการของอาเซียน ศูนยบริการทางการเงิน การศึกษานานาชาติ 
และบริการดานโลจิสติกส เปนตน 

2.4 วิสาหกิจและการดําเนินธุรกิจ วิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดยอมเขมแข็ง เปนฐานการ
ผลิตและบริการท่ีสําคัญของประเทศ 

3. คนไทยในอนาคต มีศักยภาพรวมกันพัฒนาประเทศ สามารถปรับตัวรองรับบริบทการพัฒนา
ในอนาคตมีความพรอมท้ังกาย ใจ สติปญญา มีทักษะในการวิเคราะหอยางมีเหตุผล มีการเรียนรูตลอดชีวิต        
มีภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลง มีจิตสํานึกวัฒนธรรมท่ีดีงาม รูคุณคาความเปนไทย และมีความรับผิดชอบเปน
รากฐานท่ีม่ันคงของชุมชนสังคม รักชาติ และสถาบันพระมหากษัตริย 
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4. สังคมไทยเปนสังคมท่ีเปนธรรม มีความเหล่ือมลํ้านอย อัตราความยากจนต่ํา มีการกระจาย
โอกาสการเขาถึงทรัพยากรการสรางฐานอาชีพ บริการทางสังคมท่ีมีคุณภาพ และกระบวนการยุติธรรมอยางท่ัวถึง 
ไมคอรรัปชั่น โดยท่ีประชาชนทุกชวงวัยมีคุณภาพชีวิตท่ีดี ครอบครัวอยูดีมีสุข 

5. เศรษฐกิจและสังคมพัฒนาอยางเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม  เปนประเทศท่ีมีระบบเศรษฐกิจ    
สีเขียว ระดับการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดต่ํามีพ้ืนท่ีสีเขียวใหญข้ึน ประชาชนมีพฤติกรรมการผลิตและการ
บริโภคท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม  

6. ระบบการบริหารภาครัฐมีประสิทธิภาพ ทันสมัย รับผิดชอบ โปรงใส ตรวจสอบไดและ
ประชาชนมีสวนรวม กระจายอํานาจและมีการกําหนดภารกิจท่ีเหมาะสมระหวางสวนกลาง ภูมิภาค และทองถ่ิน 
 
 กรอบแนวทางที่สําคัญของยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป 
 

ยุทธศาสตร กรอบแนวทางท่ีสําคัญ 
1. ดานความม่ันคง (1) เสริมสรางความม่ันคงของสถาบันหลักและการปกครองแบบประชาธิปไตย

อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
(2) ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความม่ันคงทางการเมือง ขจัด
คอรรัปชั่น สรางความเชื่อม่ันในกระบวนการยุติธรรม 
(3) การรักษาความม่ันคงภายในและความสงบเรียบรอย ตลอดจนการบริหาร
จัดการความม่ันคงชายแดนและชายฝงทะเล 
(4) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความรวมมือระหวางประเทศทุก
ระดับ และรักษาดุลยภาพความสัมพันธกับประเทศมหาอํานาจ เพ่ือปองกันและ
แกไขปญหาความม่ันคงรูปแบบใหม 
(5) การพัฒนาเสริมสรางศักยภาพการผนึกกําลังปองกันประเทศ การรักษา
ความสงบเรียบรอยภายในประเทศ สรางความรวมมือกับประเทศเพ่ือนบานและ
มิตรประเทศ 
(6) การพัฒนาระบบการเตรียมพรอมแหงชาติ และระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ
รักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
(7) การปรับกระบวนการทํางานของกลไกท่ีเก่ียวของจากแนวดิ่งสูแนวระนาบ
มากข้ึน 

2. ดานการสรางความสามารถ
ในการแขงขัน 

(1) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ สงเสริมการคา การลงทุน พัฒนาสูชาติ
การคา 
(2) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ เสริมสรางฐานการผลิตเขมแข็ง ยั่งยืน 
และสงเสริมเกษตรกรรายยอยสูเกษตรยั่งยืนเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
(3) การพัฒนาผูประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผูประกอบการ 
ยกระดับผลิตภาพแรงงาน และพัฒนา SMEs สูสากล 
(4) การพัฒนาพ้ืนท่ีเศรษฐกิจพิเศษและเมือง พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
ชายแดน และพัฒนาระบบเมืองศูนยกลางความเจริญ 
(5) การลงทุนพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน ดานการขนสง ความม่ันคงและพลังงาน 
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การวิจัยและพัฒนา 
(6) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สรางความเปนหุนสวนการพัฒนา
กับนานาประเทศ สงเสริมใหไทยเปนฐานของการประกอบธุรกิจ ฯลฯ 
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ยุทธศาสตร กรอบแนวทางท่ีสําคัญ 
3. ดานการพัฒนาและเสริมสราง
ศักยภาพคน 

(1) พัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต ใหสนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ
โดยพัฒนาเริ่มตั้งแตในครรภและตอเนื่องไปตลอดชวงชีวิต 
(2) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูใหมีคุณภาพ เทาเทียมและ
ท่ัวถึง 
(3) ปลูกฝงระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม คานิยมท่ีพึงประสงค 
(4) การสรางเสริมใหคนมีสุขภาวะท่ีดี 
(5) การสรางความอยูดีมีสุขของครอบครัวไทยใหเอ้ือตอการพัฒนาคน 

4. ดานการสรางโอกาสความ
เสมอภาค และเทาเทียมกันทาง
สังคม 

(1) สรางความม่ันคงและการลดความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจและสังคม 
(2) พัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 
(3) การสรางสภาพแวดลอมและนวัตกรรมท่ีเอ้ือตอการดํารงชีวิตในสังคมสูงวัย 
(4) การสรางความเขมแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรม และความ
เขมแข็งของชุมชน 
(5) พัฒนาการสื่อสารมวลชนใหเปนกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 

5. ดานการสรางการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม 

(1) จัดระบบอนุรักษ ฟนฟูและปองกันการทําลายทรัพยากรธรรมชาติ 
(2) วางระบบบริหารจัดการน้ําใหมีประสิทธิภาพท้ัง 25 ลุมน้ํา เนนการปรับ
ระบบการบริหารจัดการอุทกภัยอยางบูรณาการ 
(3) การพัฒนาและใชพลังงานท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
(4) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
(5) การรวมลดปญหาโลกรอนและปรับตัวใหพรอมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ 
(6) การใชเครื่องมือทางเศรษฐศาสตรและนโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดลอม 

6. ดานการปรับสมดุล และ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ 

(1) การปรับปรุงโครงสราง บทบาท ภารกิจของหนวยงาน ภาครัฐ ใหมีขนาดท่ี
เหมาะสม 
(2) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณการ 
(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 ฉบับท่ี ๑๒ 

จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงตางๆ  ท่ีประเทศกําลังประสบอยู  ทําใหการกําหนด
วิสัยทัศนแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ ยังคงมีความตอเนื่องจากวิสัยทัศนแผนพัฒนาฯ  ฉบับท่ี ๑๑ และกรอบหลักการ
ของการวางแผนท่ีนอมนําและประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ยึดคนเปนศูนยกลางของการพัฒนา
อยางมีสวนรวม การพัฒนาท่ียึดหลักสมดุล  ยั่งยืน โดยวิสัยทัศนของการพัฒนาในแผนพัฒนาฯ  ฉบับท่ี ๑๒ ตองให
ความสําคัญกับการกําหนดทิศทางการพัฒนาท่ีมุงสูการเปลี่ยนผานประเทศไทยจากประเทศท่ีมีรายไดปานกลาง
ไปสูประเทศท่ีมีรายไดสูง มีความม่ันคง และยั่งยืน สังคมอยูรวมกันอยางมีความสุข  และนาไปสูการบรรลุวิสัยทัศน
ระยะยาว “ม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน” ของประเทศ 

 การกําหนดตําแหนงทางยุทธศาสตรของประเทศ (Country Strategic Positioning)  
เปนการกําหนดตําแหนงทางยุทธศาสตรของประเทศท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติท่ี  สศช. ไดจัดทําข้ึน

ประเทศไทยเปนประเทศรายไดสูงท่ีมีการกระจายรายไดอยางเปนธรรม  เปนศูนยกลางดานการขนสงละโลจิสติกส        
ของภูมิภาคสูความเปนชาติการคาและบริการ  (Trading and Service Nation) เปนแหลงผลิตสินคาเกษตร
อินทรียและเกษตรปลอดภัย แหลงอุตสาหกรรมสรางสรรคและมีนวัตกรรมสูงท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

  เปาหมาย 
1) การหลุดพนจากกับดักประเทศรายไดปานกลางสูรายไดสูง 

• เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยไมต่ํากวารอยละ ๕.๐ 

• ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศตอหัว  (GDP Per Capita) และรายไดประชาชาติ
ตอหัว (GNP Per Capita) ณ สิ้นแผนพัฒนาฯ  ฉบับท่ี ๑๒ ในป ๒๕๔๖ เพ่ิมข้ึนเปน 
๓๑๗,๐๕๑ บาท (๙,๓๒๕ ดอลลาร สรอ.) และ ๓๐๑,๑๙๙  บาท (๘,๘๕๙ ดอลลาร 
สรอ.) ตอคนตอป 

• ผลิตภาพการผลิตเพ่ิมข้ึนไมต่ํากวาเฉลี่ยรอยละ ๒.๕ ตอป 

• การลงทุนรวมขยายตัวไมต่ํากวาเฉลี่ยรอยละ ๘.๐  (การขยายตัวของการลงทุน
ภาครัฐไมต่ํากวารอยละ ๑๐.๐ และการลงทุนของภาคเอกชนขยายตัวไมต่ํากวาเฉลี่ย
รอยละ ๗.๕ ในขณะท่ีปริมาณการสงออกขยายตัวเฉลี่ยไมต่ํากวารอยละ ๔.๐ ตอป) 

2) การพัฒนาศักยภาพคนใหสนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสราง
สังคมสูงวัยอยางมีคุณภาพ 

• ประชาชนทุกชวงวัยมีความม่ันคงทางดานเศรษฐกิจและสังคม  (Socio-
Economic Security) และมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 

• การศึกษาและการเรียนรูไดรับการพัฒนาคุณภาพ 

• สถาบันทางสังคมมีความเขมแข็งเปนฐานรากท่ีเอ้ือตอการพัฒนาคน 
3) การลดความเหล่ือมลํ้าในสังคม 

• การกระจายรายไดมีความเทาเทียมกันมากข้ึน 



๕๐ 

• บริการทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอยางท่ัวถึง 
4) การสรางการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 

• รักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากร สรางสมดุลระหวางการอนุรักษและการใช
ประโยชนอยางยั่งยืนและเปนธรรม 

• ขับเคลื่อนประเทศสูเศรษฐกิจและสังคมท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

• เพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภา พ
ภูมิอากาศ 

• เพ่ิมประสิทธิภาพและเสริมสรางธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

• มีการบริหารจัดการน้ําใหสมดุลระหวางการอุปสงคและอุปทานของน้ํา 
5) การบริหารราชการแผนดินท่ีมีประสิทธิภาพ 

• การบริหารงานภาครัฐท่ีโปรงใส เปนธรรม มีประสิทธิภาพ และมีสวนรวม 

• ขจัดการทุจริตคอรรัปชั่น 

• มีการกระจายอํานาจท่ีเหมาะสม 
 

1.2.2 แนวทางการพัฒนา 
1) การยกระดับศักยภาพการแขงขันและการหลุดพนกับดักรายไดปานกลางสูรายไดสูง 

• การสงเสริมดานการวิจัยและพัฒนา 
พัฒนาสภาวะแวดลอมของการพัฒนาวิทยาศาสตร  เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม  ท้ังดานการลงทุนในการวิจัย
และพัฒนา ดานบุคลากรวิจัย  ดานโครงสรางพ้ืนฐาน  และดานการบริหารจัดการ  รวมท้ังสนับสนุนและผลักดันให
ผูประกอบการมีบทบาทหลักดานเทคโนโลยีและนวัตกรรม  ตลอดจนผลักดันงานวิจัยและพัฒนาใหใชประโยชน
อยางแทจริงท้ังเชิงพาณิชยและสาธารณะโดยใหความคุมครองทรัพยสินทางปญญา 

• การพัฒนาผลิตภาพแรงงาน 
สรางความรวมมือระหวางภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนากําลังคนและแรงงานใหมีทักษะความรูและ
สมรรถนะท่ีสอดคลองกับความตองการของตลาดและรองรับการเปดเสรีของประชาคมอาเซียน  โดยยกระดับและ
พัฒนาสมรรถนะแรงงานไทยดวยเทคโนโลยี  เรงรัดใหแรงงานท้ังระบบมีการเรียนรูข้ันพ้ืนฐานเพ่ือสามารถแขงขัน
ในตลาดแรงงานได สนับสนุนใหแรงงานและปจจัยการผลิตมีความยืดหยุนในการเคลื่อนยายระหวางสาขาการผลิต
และระหวางพ้ืนท่ีการผลิต  เพ่ือใหแรงงานสามารถเคลื่อนยายไปสูสาขาการผลิตท่ีมีผลิตภาพการผลิตสูงสุด  และ
สนับสนุนใหผูประกอบการในภาคอุตสาหกรรมและบริการจัดทากรอบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานฝมือแรงงานให
เปนมาตรฐานท่ีเชื่อมโยงกันเพ่ือยกระดับทักษะของแรงงานไทย 

• การสงเสริมผูประกอบการท่ีเขมแข็งและพาณิชยดิจิตอล 
พัฒนาขีดความสามารถของผูประกอบการใหมีความยืดหยุน สามารถปรับตัวและดําเนินธุรกิจทามกลางการดําเนิน
นโยบายและมาตรการการกีดกันทางการคาในรูปแบบตางๆ  เพ่ิมสัดสวนความเปนเจาของของคนไทยและ
สนับสนุนใหมีการขยายตลาดท่ีมีแบรนดสินคาและชองทางการตลาดท่ีเปนของตนเองมากข้ึน  ตลอดจนพัฒนาตอ
ยอดอุตสาหกรรมและบริการเพ่ือเขาสูการเปนศูนยกลางการผลิต บริการและอุตสาหกรรมดิจิตอล 

• การลงทุนโครงสรางพ้ืนฐานเรงลงทุนและพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานการ
คมนาคมขนสงเพ่ือเช่ือมโยงพ้ืนท่ี  เศรษฐกิจในประเทศและตางประเทศ  ท้ังการพัฒนาและปรับปรุงโครงขาย
รถไฟใหเปนโครงขายหลักในการเดินทางและขนสงของประเทศ  พัฒนาโครงขายระบบขนสงสาธารณะและ
โครงขายทางหลวงพิเศษระหวางเมือง ขยายขีดความสามารถของทาอากาศยานหลักของประเทศ  พัฒนาทาเรือท่ีมี
ศักยภาพใหเปนทาเรืออิเล็กทรอนิกสเต็มรูปแบบ  รวมท้ังพัฒนาและปรับปรุงระบบโทรคมนาคมของประเทศ  



๕๑ 

ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาดานอุตสาหกรรมท่ีเกิดจากลงทุนดานโครงสรางพ้ืนฐาน  เชน อุตสาหกรรมซอมบํารุง
และผลิตชิ้นสวนอากาศยาน  และอุตสาหกรรมระบบราง  เปนตน เพ่ือสรางโอกาสทางเศรษฐกิจใหกับประเทศใน
การเปนฐานการผลิตในภูมิภาคอาเซียน 

 
 

• การปรับโครงสรางการผลิต ปรับโครงสรางการผลิตภาคเกษตร 
โดยการปรับเปลี่ยนจา กการผลิตสินคาเกษตรข้ันปฐม  เปนสินคาเกษตรแปรรูปท่ีมีมูลคาสูงมีคุณภาพและ
มาตรฐานสากล สามารถสรางความเชื่อมโยงทางดานวัตถุดิบกับประเทศเพ่ือนบานและลดระดับการผลิตสินคาข้ัน
ปฐมท่ีสูญเสียขีดความสามารถในการแขงขันลงสูระดับท่ีจาเปนสําหรับการสรางความม่ันคงทางดานอาหารและ
พลังงาน จัดระบบการผลิตใหสอดคลองกับศักยภาพพ้ืนท่ีและความตองการของตลาดตั้งแตตนนาถึงปลายนาท้ัง
ดานกายภาพและเศรษฐกิจ  รวมท้ังสงเสริมการรวมกลุมทางการเกษตรจากกิจการเจาของคนเดียวเปนการ
ประกอบการในลักษณะสหกรณ  หางหุนสวนและบริษัท  เพ่ือใหเกิดการประหยัดจากขนาด  พิจารณาพันธุพืชท่ี
เหมาะสมกับศักยภาพของพ้ืนท่ีและแหลงน้ํา  ใชเทคโนโลยีการผลิตในระดับท่ีเหมาะสม  ใชกลไกตลาดในการ
ปองกันความเสี่ยง  ตลอดจนสงเสริมและเรงขยายผลแนวคิดการทําการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และระบบเกษตรกรรมยั่งยืนปรับโครงสรางการผลิตภาคบริการโดยเรงพัฒนาระบบคมนาคมขนสงใหเกิด
ความเชื่อมโยงกันเปนโครงขายท้ังทางบก ทางน้ํา และทางอากาศ  เรงพัฒนาทาเทียบเรือขนาดใหญเพ่ือรองรับการ
เติบโตของการทองเท่ียวทางทะเล ปรับปรุงแกไขกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการทองเท่ียวใหครอบคลุมและทันสมัยท้ัง
การควบคุมกิจกรรมตางๆ  เก่ียวกับการทองเท่ียวและสงเสริมการทองเท่ียวและกําหนดและจัดทํากฎหมายเพ่ือ
ยกระดับมาตรฐานการทองเท่ียวของไทยสูสากลและรองรับการพัฒนาการทองเท่ียวใหสามารถแขงขันไดในระดับ
นานาชาติ รวมท้ังสงเสริมการพัฒนาเชิงพ้ืนท่ีในลักษณะกลุมคลัสเตอรทองเท่ียว  โดยสนับสนุนการพัฒนาดานการ
ทองเท่ียวของพ้ืนท่ีท่ีมีความเชื่อมโยงท้ังทางกายภาพ  วิถีชีวิต /วัฒนธรรมทองถ่ินและกิจกรรมการทองเท่ียว  
ตลอดจนสงเสริมการสรางความเชื่อมโยงดานการทองเท่ียวในภูมิภาคอาเซียน  ท้ังประเทศท่ีมีพรมแดนติดกันและ
ประเทศท่ีมีโครงขายคมนาคมขนสงเชื่อมโยงกันเพ่ือใหเกิดการพัฒนาแบบองครวมท้ังระบบพัฒนาตอยอด
อุตสาหกรรมอนาคตเพ่ือเปนแหลงการถายทอดเทคโนโลยี  เชื่อมโยงการผลิตกับอุตสาหกรรมท่ีเปนฐานรายได
ประเทศ และเปนกลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยใหเขาสูการเปนศูนยกลางการผลิตและบริการท้ังในระดับอนุ
ภูมิภาคและในภูมิภาคอาเซียนพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานท่ีสนับสนุนการขยายตัวดานการคาการลงทุน  เชน โลจิ
สติกส และพลังงาน รวมท้ังปจจัยสนับสนุนการลงทุนอ่ืนๆ เชน ลดอุปสรรคการเคลื่อนยายเงินทุนระหวางประเทศ  
เปนตน สงเสริมการนําเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกตใชท้ังภาคการผลิต  การตลาด  การบริหารจัดการ
การเงิน และโลจิสติกส  เชื่อมโยงเศรษฐกิจดิจิตอล  ในการอํานวยความสะดวกทางการคาการลงทุนดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส และสนับสนุนการลงทุนเพ่ือสรางเศรษฐกิจและสังคมแหงปญญาและการเรียนรู  มุงเนนการพัฒนา
ธุรกิจเชิงสรางสรรค  การลงทุนท่ีใชเทคโนโลยีข้ันสูงและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  การประหยัดพลังงานและการใช
พลังงานทดแทน การลงทุนดานการวิจัยและพัฒนาเชิงพาณิชย การจัดตั้งสํานักงานใหญขามประเทศ  บริษัทการคา
ระหวางประเทศ  รวมท้ังการใหความสําคัญเรื่องความรับผิดชอบและการตอบแทนสูสังคมขององคกร  และกิจการ
เพ่ือสังคม 

๒) การพัฒนาศักยภาพคนตามชวงวัยและการปฏิรูประบบเพ่ือสรางสังคมสูงวัยอยาง
มีคุณภาพ               การพัฒนาศักยภาพคนในทุกชวงวัยใหสนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 
โดยชวงวัยเด็กตั้งแตแรกเกิดใหมีพัฒนาการท่ีสมวัยในทุกดาน  วัยเรียน วัยรุนใหมีทักษะการเรียนรู  ทักษะชีวิต
สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนภายใตบริบทสังคมท่ีเปนพหุวัฒนธรรม  วัยแรงงานใหมีการพัฒนายกระดับสมรรถนะฝมือ
แรงงานเพ่ือสรางผลิตภาพเพ่ิมใหกับประเทศ  วัยผูสูงอายุใหมีการทํางานท่ีเหมาะสมตามศักยภาพและ
ประสบการณ  มีรายไดในการดํารงชีวิต  มีการสรางเสริมและฟนฟูสุขภาพเพ่ือปองกันหรือชะลอความทุพพลภาพ
และโรคเรื้อรังตางๆ ท่ีจะกอใหเกิดภาระแกปจเจกบุคคล ครอบครัว และระบบบริการสุขภาพ 



๕๒ 

•  การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูใหมีคุณภาพ  เทาเทียมและท่ัวถึง    
โดย (๑) ปฏิรูประบบบริหารจัดการทางการศึกษา  โดยปรับระบบบริหารจัดการการศึกษาใหมเพ่ือสรางความ
รับผิดชอบตอผลลัพธ  (Accountability)  (๒) ปฏิรูประบบการคลังดานการศึกษา  เพ่ือเพ่ิมคุณภาพและ
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษาโดยการจัดสรรงบประมาณตรงสูผูเรียน  สงเสริมการมีสวนรวมจากภาคเอกชน      
ในการจัดการศึกษา   (๓) พัฒนาคุณภาพครูท้ังระบบ  ตั้งแตกระบวนการผลิต  สรรหา และการคัดเลือกใหไดคนดี
คนเกง รวมท้ังระบบการประเมินและรับรองคุณภาพท่ีเนนผลลัพธจากตัวผูเรียน และ  (๔) ปฏิรูประบบการเรียนรู  
โดยมุงจัดการเรียนรูเพ่ือสรางสมรรถนะกําลังคนท้ังระบบการศึกษาตั้งแตระดับปฐมศึกษาจนถึงการเรียนรู     
ตลอดชีวิต พัฒนาสื่อเพ่ือการเรียนรู  ปรับหลักสูตรและผลิตกําลังคนใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงและความ
ตองการของตลาด การวิจัยและการใชเทคโนโลยีและสื่อเพ่ือการเรียนรู 

•  การพัฒนาดานสุขภาพ  โดยสงเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม            
ทางการแพทย   เพ่ือรองรับการเปนสังคมผูสูงอายุท้ังในดานผลิตภัณฑสุขภาพและ  ท่ีอยูอาศัยสําหรับผูสูงอายุ
ยกระดับการบริหารจัดการระบบสุขภาพเพ่ือลดความเหลื่อมล้ําและสรางความยั่งยืนในระยะยาว  โดยพัฒนาระบบ
ขอมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารทรัพยากรดานสาธารณสุข  บูรณาการระบบหลักประกันสุขภาพภาครัฐใหเกิด
ความเปนเอกภาพในการบริหารจัดการและการใชทรัพยากร  และสงเสริมการอภิบาลระบบสุขภาพในรูปแบบ
เครือขายท่ีมีการใชทรัพยากรรวมกัน  พัฒนาศักยภาพของประเทศไทยสูการเปนศูนยกลางสุขภาพนานาชาติท้ังใน
ดานศูนยกลางบริการสุขภาพ  (Medical Service Hub) ศูนยกลางบริการเพ่ือสงเสริมสุขภาพ  (Wellness Hub) 
ศูนยกลางยาและผลิตภัณฑเพ่ือสุขภาพ  (Product Hub) และศูนยกลางบริการวิชาการและงานวิจัย  (Academic 
Hub) เพ่ือนารายไดกลับมาใชยกระดับคุณภาพบริการสาธารณสุขภายในประเทศรวมท้ังสงเสริมการใหความสําคัญ
กับมิติสุขภาพในทุกนโยบายสาธารณะ  (Health in All Policies) เพ่ือใหการขับเคลื่อนนโยบายของทุกภาคสวน
ตระหนักถึงผลกระทบของนโยบายสาธารณะท่ีมีตอสุขภาพของประชาชน 

•  การสรางสภาพแวดลอมและนวัตกรรมท่ีเอ้ือตอการดารงชีพในสังคมสูงวัย  
โดยการปรับปรุงสภาพแวดลอมและความจําเปนทางกายภาพใหเหมาะกับวัย  และการพัฒนาระบบการดูแล
ผูสูงอายุในรูปแบบท่ีหลากหลายท้ังในดานการจัดบริการสุขภาพและสวัสดิการสังคมอยางบูรณาการ  โดยการมีสวน
รวมของทุกภาคสวนอยางตอเนื่อง  รวมท้ังพัฒนาชุมชนท่ีมีศักยภาพและความพรอมใหเปนตนแบบของการดูแล
ผูสูงอายุเพ่ือขยายผลไปสูชุมชนอ่ืน ตลอดจนการพัฒนานวัตกรรมในการใชชีวิตประจาวันสําหรับผูสูงอายุ 

3) การลดความเหล่ือมลาทางสังคม 

•  การยกระดับรายไดและสรางโอกาสในการประกอบอาชีพ  มุงเนนการเพ่ิมผลิตภาพ
แรงงาน โดยสนับสนุนใหแรงงานมีโอกาสเขาถึงการเรียนรูและพัฒนาทักษะฝมือแรงงานอยางมีมาตรฐาน  ปรับ
โครงสรางคาจางแรงงานใหชัดเจนและสะทอนทักษะฝมือแรงงานอยางแทจริง เรงผลักดันใหการใชระบบมาตรฐาน
คุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานฝมือแรงงานในทางปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม นอกจากนี้ เพ่ิมผลิตภาพทางการผลิตของ
เกษตรกรรายยอย  โดยสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาและการผลิตทางการเกษตรท่ีสอดคลองกับพ้ืนท่ี  สราง
หลักประกันรายไดแทนการอุดหนุนดานราคาสินคาเกษตร ลดตนทุนทางการเกษตรโดยสนับสนุนปจจัยการผลิต 

•  การจัดบริการทางสังคมใหทุกคนตามสิทธิข้ันพ้ืนฐาน  และเนนการสรางภูมิคุมกัน
ระดับปจเจก  โดย (๑) พัฒนาระบบบริการสาธารณะใหมีคุณภาพและมีชองทางการเขาถึงอยางหลากหลาย  
โดยเฉพาะระบบบริการสาธารณสุขและการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  สวัสดิการสังคม  และกระบวนการยุติธรรม           
(๒) สนับสนุนการจัดหาท่ีอยูอาศัยของผูมีรายไดนอยและการเขาถึงระบบสาธารณูปโภค  กําหนดเปนนโยบายท่ีอยู
อาศัยแหงชาติและเมืองนาอยู  พัฒนาโครงการท่ีอยูอาศัยแกปญหาชุมชนแออัดในเมืองโดยดําเนินการรวมกับภาค
ธุรกิจเอกชน  และ (๓) การจัดรูปแบบสวัสดิการพ้ืนฐานท่ีจําเปนและเหมาะสมตามกลุมเปาหมาย  (Customized 
Welfare) ท่ีคํานึงถึงฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีแตกตางกัน  โดยมีแนวทางการรับภาระคาใชจายรวมกัน   
(Cost Sharing) 



๕๓ 

•  การสรางความเสมอภาคในการเขาถึงทรัพยากร  โดยปฏิรูปท่ีดินเพ่ือการเกษตร  
สนับสนุนใหเกษตรกรรายยอยท่ีไรท่ีดินทากินและยากจนไดมีท่ีดินเปนของตนเองหรือมีสิทธิทํากินในท่ีดินปฏิรูประบบ
การบริหารจัดการน้ําอยางเปนระบบและเขาถึงพ้ืนท่ีเปาหมายไดอยางแทจริงดวยการผลักดัน  พ.ร.บ.ทรัพยากรน้ํา 
พ.ศ. ….... และบูรณาการแผนงานและงบประมาณรวมกันของหนวยงาน และสรางกระบวนการมีสวนรวม รวมท้ังปรับ
โครงสรางภาษีท่ีเปนธรรม เชน ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสราง ภาษีมรดก และภาษีสิ่งแวดลอม เปนตน 

•  การเขาถึงกระบวนการยุติธรรมอยางเสมอภาค  การคุมครองสิทธิข้ันพ้ืนฐาน  และการ
เขาถึงกระบวนการยุติธรรมอยางเทาเทียมโดยการเสริมศักยภาพและความเขมแข็งดานกฎหมายใหแกประชาชน  
รวมท้ังการปรับปรุงและบังคับใชกฎหมายเพ่ือลดปญหาความเหลื่อมล้ํา เชน กฎหมายปาชุมชนกฎหมายภาษีมรดก  
กฎหมายท่ีดิน เปนตน 

4. การรองรับการเช่ือมโยงภูมิภาคและความเปนเมือง 

•  การลงทุนดานโครงสรางพ้ืนฐานและส่ิงอานวยความสะดวกของเมือง  เตรียมความ
พรอมรองรับความเปนเมือง  ท้ังดานการบริหารจัดการดานผังเมืองดานสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  ระบบ
คมนาคมขนสง  ระบบบริหารจัดการสิ่งแวดลอม  ระบบการศึกษาและระบบสาธารณสุขท่ีไดมาตรฐาน  มีคุณภาพ 
และเพียงพอตอความตองการของคนในเมือง  รวมท้ังเสริมสรางความสามารถในการบริหารจัดการเมืองตามระดับ
การพัฒนา 

•  การพัฒนาดานการขนสงและโลจิสติกสเช่ือมโยงกับเพ่ือนบาน สงเสริมและเรงรัดการ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการโลจิสติกสของประเทศเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแขงขันของประเทศท้ังดาน
การคา การลงทุน และการบริการ  โดยคํานึงถึงการเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม  (Green Logistics) สนับสนุนใหเกิด
ความรวมมือในหวงโซอุปทาน  และปรับปรุงกฎหมาย  กฎระเบียบ รวมท้ังปรับลดกระบวนงานดานอํานวยความ
สะดวกทางการคา ขนสง และโลจิสติกสใหมีความสะดวกและมีประสิทธิภาพตอภาคธุรกิจอยางแทจริง 

•  การสงเสริมการลงทุน การคาชายแดน และการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ  ให
ความสําคัญกับนโยบายสงเสริมการลงทุนและการคาชายแดนเพ่ือดึงดูดใหนักลงทุนในภูมิภาคเขามาลงทุนในไทย
และประเทศเพ่ือนบาน  รวมท้ังสงเสริมการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในพ้ืนท่ีชายแดนโดยใหความสําคัญกับ
การลงทุนโครงสรางพ้ืนฐาน การสงเสริมการลงทุนและสิทธิประโยชน  การบริหารจัดการแรงงานตางดาว  และการ
ใหบริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ  เพ่ือชวยอํานวยความสะดวกดานการคาชายแดนและการผานแดนระหวางไทยกับ
ประเทศในภูมิภาคมากข้ึน 

๕. การสรางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอยางเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 

•  การรักษาทุนทางธรรมชาติเพ่ือการเติบโตสีเขียว  ใชประโยชนจากทุนธรรมชาติ   
โดยคํานึงถึงขีดจํากัดและศักยภาพในการฟนตัว  ปกปองรักษาทรัพยากรปาไม  โดยสนธิกําลังของทุกภาคสวนนํา
ระบบสารสนเทศมาใชเพ่ือการบริหารจัดการ  บังคับใชกฎหมายอยางมีประสิทธิภาพและเปนธรรม  เพ่ิมพ้ืนท่ีปาไม
โดยสงเสริมการปลูกไมมีคาทางเศรษฐกิจระยะยาว  อนุรักษและใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพอยาง
ยั่งยืนและแบงปนผลประโยชนอยางเปนธรรม  รวมท้ังผลักดันแนวทางการประเมินมูลคาของระบบนิเวศและการ
สรางรายไดจากการอนุรักษ  จัดสรรท่ีดินใหแกผูยากไร  กระจายการถือครองท่ีดิน  จัดทําฐานขอมูลท่ีดินเพ่ือการ
บริหารจัดการอยางเปนระบบ  การจัดเก็บภาษีท่ีดินในอัตรากาวหนา  กําหนดเพดานการถือครองท่ีดินท่ีเหมาะสม  
และกําหนดมาตรการปองกันการถือครองท่ีดินของคนตางชาติ  บริหารจัดการน้ําเพ่ือใหเกิดความยั่งยืน  บูรณาการ
ระหวางหนวยงานอยางเปนระบบ  สรางศูนยขอมูลทรัพยากรน้ํา  จัดตั้งองคกรบริหารจัดการน้ําในระดับพ้ืนท่ี  เชน 
คณะกรรมการลุมน้ํา และองคกรผูนํา คุมครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝง ลดความขัดแยงเชิงนโยบายระหวาง
การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน การทองเท่ียว การประมง และวิถีชีวิตของชุมชนบริหารจัดการแรโดยกําหนดปริมาณ
ท่ีเหมาะสมในการน้ําแรมาใชประโยชน  คํานึงถึงความจาเปนและมูลคาในอนาคต  บังคับใชมาตรการควบคุม
ผลกระทบจากการทาเหมืองแรท่ีกอมลพิษตอสภาพแวดลอมและสุขภาพอนามัยของประชาชน 



๕๔ 

•  การสงเสริมการบริโภคท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม  สรางระบบหมุนเวียนวัสดุท่ีใชแลวท่ี
มีประสิทธิภาพ  ขับเคลื่อนสู  Zero Waste Society ผานมาตรการตางๆ  เชน การปฏิรูประบบภาษีและ
คาธรรมเนียมเพ่ือสิ่งแวดลอม การศึกษาเพ่ือสิ่งแวดลอม มาตรฐานและฉลากสินคา เปนตน 

•  การสงเสริมการผลิต  การลงทุน และการสรางงานสีเขียว  เพ่ือยกระดับประเทศสู
เศรษฐกิจและสังคมท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  พัฒนาคลัสเตอรอุตสาหกรรมสีเขียว  สงเสริมผูประกอบการให
สามารถปรับระบบสูหวงโซอุปทานหรือหวงโซคุณคาท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  (Green Supply Chain/Green 
Value Chain) สงเสริมการทําการเกษตรกรรมยั่งยืน  รวมท้ังสงเสริมภาคบริการท่ีมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอย  
เพ่ือใหประเทศไทยมีศักยภาพใหมีบทบาทมากข้ึนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 

•  การจัดการมลพิษและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม  ดวยการเรงรัดการควบคุมมลพิษท้ัง
ทางอากาศ ขยะ น้ําเสีย และของเสียอันตราย  ท่ีเกิดจากการผลิตและบริโภค  เพ่ือสรางคุณภาพสิ่งแวดลอมท่ีดี
ใหกับประชาชน  เรงรัดแกไขปญหาการจัดการขยะเปนลําดับแรก  โดยสงเสริมใหเกิดกลไกการคัดแยกขยะเพ่ือนํา
กลับมาใชใหมใหมากท่ีสุดเรงกําจัดขยะมูลฝอยตกคางสะสมในสถานท่ีกําจัดในพ้ืนท่ีวิกฤต  สรางรูปแบบการจัดการ
ขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายท่ีเหมาะสม  เนนการแปรรูปเปนพลังงาน  สรางวินัยของคนในชาติมุงสูการจัดการ
ท่ียั่งยืน โดยใหความรูแกประชาชน และการบังคับใชกฎหมาย 

•  การพัฒนาความรวมมือดานส่ิงแวดลอมระหวางประเทศ  ผลักดันการจัดทําแผน
แมบทการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของอาเซียน  หาแนวทางความรวมมือกับอาเซียนและ
อนุภูมิภาคลุมน้ําโขงในประเด็นการขนสงขามพรมแดน การเคลื่อนยายแรงงาน การบริหารจัดการพลังงานและการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

•  การเพ่ิมขีดความสามารถในการปรับตัวเพ่ือรองรับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ
และการบริหารจัดการเพ่ือลดความเส่ียงดานภัยพิบัติ  เพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือและปรับตัวตอการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  เพ่ิมศักยภาพในการลดการปลอยกาซเรือนกระจกใหกับทุกภาคสวน  สงเสริมการ
วิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร เทคโนโลย ีและนวัตกรรมเพ่ือลดผลกระทบและปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ พัฒนาระบบฐานขอมูลและระบบการเตือนภัย  ตลอดจนสงเสริมความรวมมือระหวางประเทศดานการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ  ใหความสําคัญกับการปองกันนาทวม  วางแผนปองกัน
เมืองและพ้ืนท่ีชายฝง  พัฒนาเมืองท่ีสามารถปรับตัวและยืดหยุนตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  (Climate 
Resilience City) การใหบริการของระบบนิเวศ  สงเสริมการลงทุนของภาคเอกชนในการรับมือภัยพิบัติโดยสราง
แนวปองกันตามธรรมชาติ  และการจัดทําแผนธุรกิจตอเนื่อง  รวมท้ังการพัฒนาระบบการจัดการภัยพิบัติใหมี
ประสิทธิภาพพรอมรองรับแนวโนมการเกิดภัยพิบัติท่ีรุนแรงในอนาคต 

6. การบริหารราชการแผนดินท่ีมีประสิทธิภาพ 

•  การสรางความโปรงใส ในทุกข้ันตอนของการปฏิบัติราชการ  โดยใหมีชองทางใหทุก
ภาคสวนสามารถเขาถึง  เขาตรวจสอบขอมูลของภาคราชการและรองเรียนได  เชน ขอมูลการประกวดราคาจัดซ้ือ  
จัดจางโครงการของทางราชการ  ขอมูลการประมูลโครงการ  ผูชนะการประมูลและราคาปดประมูลขอมูล
ความกาวหนาตามกระบวนการยุติธรรม  เชน คดีท่ีไมดําเนินการตามหลักธรรมาภิบาล  คดีทุจริตคอรรัปชันและคดี
ท่ีประชาชนใหความสนใจในแตละยุคสมัย ฯลฯ 

•  การพัฒนาบุคลากรภาครัฐ ใหมีความเปนมืออาชีพและเพียงพอตอการขับเคลื่อน
ภารกิจภาครัฐรวมกับภาคเอกชนและภาคประชาสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไป  เพ่ือใหระบบราชการเล็กกะทัดรัดแตมี
ความคลองตัวและมีประสิทธิภาพสูง 

•  การสรางรูปแบบการพัฒนา  อปท. ใหเหมาะสม  สามารถรับมือการเปลี่ยนแปลง
ทางดานเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอม รวมท้ังเปนแกนหลักในการประสานเครือขายและเชื่อมโยงภาคสวนตางๆ  
ในระดับพ้ืนท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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•  การสรางระบบตรวจสอบ  ติดตามและประเมินผลท่ีมีประสิทธิภาพ  สรางผลงานท่ีมี
คุณภาพ รวดเร็วและนาเชื่อถือ  สามารถเปนเครื่องมือใหกับคณะรัฐมนตรีประกอบการตัดสินใจในเชิงนโยบายได  
โดยเฉพาะอยางยิ่งการติดตาม  ประเมินผลโครงการใหญๆ  ท่ีมีการใชจายงบประมาณเปนจํานวนมาก  และเปน
โครงการท่ีมีผลกระทบในวงกวาง 

 

1.2.3 ประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) 

ยุทธศาสตรท่ี 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 
ยุทธศาสตรท่ี 2 การสรางความเปนธรรมลดความเหลื่อมล้ําในสังคม 
ยุทธศาสตรท่ี 3 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน 
ยุทธศาสตรท่ี 4 การเติบโตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน 
ยุทธศาสตรท่ี 5 การเสริมสรางความม่ันคงแหงชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสูความม่ังค่ังและยั่งยืน 
ยุทธศาสตรท่ี 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การปองกันการทุจริต ประพฤติมิชอบ 
                    และธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
ยุทธศาสตรท่ี 7 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส 
ยุทธศาสตรท่ี 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
ยุทธศาสตรท่ี 9 การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตรท่ี 10 ความรวมมือระหวางประเทศเพ่ือการพัฒนา 
 

1.3  แผนพัฒนาภาค/ แผนพัฒนากลุมจังหวัด/ แผนพัฒนาจังหวัด 
  1.3.1 แผนพัฒนาภาค  
   สรุปกรอบยุทธศาสตรการพัฒนาภาค : สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ มีสาระสําคัญดังนี้ 
   1) แนวคิดและหลักการ 
        ยึดแนวคิดการพัฒนาตาม “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ใหเกิดการพัฒนาท่ี
สมดุลเปนธรรม และมีภูมิคุมกันตอผลกระทบจากกระแสการเปลี่ยนแปลงท้ังจากภายนอกและภายในประเทศ 
ควบคูกับแนวคิด “การพัฒนาแบบองคกรวม” ท่ียึดคน ผลประโยชนของประชาชน ภูมิสังคม ยุทธศาสตร
พระราชทาน (เขาใจ เขาถึง และพัฒนา) ยึดหลักการมีสวนรวมของทุกภาคภาคีการพัฒนา และหลักธรรมาภิบาล 
เพ่ือใหสังคมสมานฉันท และอยูเย็นเปนสุขรวมกัน 
   2) ยุทธศาสตรการพัฒนาภาคกลาง 
        2.1 ยุทธศาสตรการพัฒนา  
    (1) พัฒนาฐานเศรษฐกิจหลักของประเทศใหมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง  เพ่ือ
รักษาเสถียรภาพการพัฒนาอุตสาหกรรม เกษตร การบริการ การลงทุนใหมีความม่ันคงและเพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแขงขันของประเทศ เชน สงเสริมการพัฒนาพ้ืนท่ีนิคมอุตสาหกรรม สงเสริมอุตสาหกรรม
ขนาดกลางและขนาดยอม พัฒนาการเกษตร ฟนฟูการบริหารจัดการแหลงทองเท่ียว พัฒนาประสิทธิภาพ         
โลจิสติกส 
    (2) พัฒนาศักยภาพคน สังคม และชุมชน ใหมีคุณภาพ มีธรรมาภิบาล  เพ่ือ
พรอมรับการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจโลก ควบคูกับการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนใหดีข้ึน เชน สงเสริมการ
เรียนการสอนนอกระบบ การอาชีวศึกษา สงเสริมการวิจัยและพัฒนา โดยเฉพาะดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
สงเสริมบทบาทของครอบครัว ชุมชน และภาคประชาสังคมในการสรางวัฒนธรรมในการดูแลสุขภาพ 
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    (3) อนุรักษ ฟนฟู และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอมใหมี
ความสมดุลตอระบบนิเวศ  เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาฐานเศรษฐกิจหลักของประเทศ โดยเรงแกไขปญหาการกัด
เซาะชายฝงทะเล ปองกันปญหาสิ่งแวดลอม ฟนฟูคุณภาพน้ําแมน้ําเจาพระยา สงเสริมการมีสวนรวมของภาคีการ
พัฒนาอนุรักษ และรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
    (4) เสริมสรางศักยภาพการพัฒนาเมือง และพ้ืนท่ีชายแดน ตามแนว
เศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบาน ท้ังแนวเหนือ-ใต และแนวตะวันออก-ตะวันตก  เพ่ือเปนประตูการคาเชื่อมโยง
ประเทศเพ่ือนบานและนานาชาติ 
    (5) บริหารจัดการพัฒนาพ้ืนท่ีเมือง และชนบทอยางมีสวนรวม และเกื้อกูลกัน 
เพ่ือใหมีการจัดระเบียบรูปแบบการพัฒนาเมืองและชุมชนไดสอดคลองกับการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและความ
ตองการของชุมชน 

     2.2 ทิศทางการพัฒนากลุมจังหวัด 
 จังหวัดนครปฐม จัดอยูในกลุมจังหวัดภาคกลางตอนลาง 1 ซ่ึงประกอบดวย 

นครปฐม ราชบุรี กาญจนบุรี และสุพรรณบุรี มีทิศทางการพัฒนา ดังนี้ 
 (1) พัฒนาฐานการผลิตและสงออกสินคาเกษตรอุตสาหกรรมดวยระบบการ

ผลิตท่ีปลอดภัยตอสิ่งแวดลอม โดยกํากับควบคุมกระบวนการผลิตตั้งแตการปลูก การเก็บเก่ียว การรวบรวม
ผลผลิต ขนสง และกระบวนการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม 

 (2) จัดตั้งศูนยเครือขายการศึกษาข้ันอุดมศึกษา และสนับสนุนสถาบัน 
การศึกษา พัฒนาเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือการผลิตสินคาเกษตรอุตสาหกรรม           
ท่ีปลอดภัยโดยเนนการตรวจสอบสารตกคางในพืชและสัตว 

 (3) สงเสริมการทองเท่ียวเชิงนิเวศน พัฒนาแหลงทองเท่ียวใหไดมาตรฐาน 
พัฒนาการทองเท่ียวในรูปแบบใหม รวมท้ังพัฒนาการทองเท่ียวเชื่อมโยงกับสหภาพพมา อาทิ จัดกลุมแหลง
ทองเท่ียว ใหเชื่อมโยงกันภายในกลุม นอกกลุม เพ่ือขยายตลาดการทองเท่ียว 

 (4) รักษา ฟนฟูลุมแมน้ําแมกลอง ทาจีน เพชรบุรี และแมน้ําอ่ืนๆ เพ่ือใหเปน
แหลงน้ําท่ีสนับสนุนการเกษตร และอุตสาหกรรมในพ้ืนท่ีอยางยั่งยืน 

 (5) สงเสริมการศึกษาเพ่ือจัดตั้งอุตสาหกรรมและศูนยกระจายสินคาบริเวณ
ชายแดนและพัฒนาเสนทางเชื่อมโยง กับสหภาพพมา กาญจนบุรี-ทวาย (พมา) เพ่ือเปดประตูการคาสูฝงอันดามัน 
และประโยชนในขนสง วัตถุดิบ อํานวยความสะดวกกับนักทองเท่ียว และการรวมทุนกับสหภาพพมา 
  

  1.3.2 แผนพัฒนากลุมจังหวัด  
           แผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคกลางตอนลาง 1 (นครปฐม ราชบุรี กาญจนบุรี และ
สุพรรณบุรี) ป พ.ศ. 2561 - 2564 
ตําแหนงทางยุทธศาสตร (Positioning) ของกลุมจังหวัด 
 1. สินคาและบริการดานสุขภาพ (มุงเนนอาหารเพ่ือสุขภาพและบริการดานสุขภาพ) 
 2. ทองเท่ียวอารยธรรมวารวดี (มุงเนน Culture Tourism ภายใตแบรนด “อารยธรรมทวารวดี”) 
 3. ประตูเศรษฐกิจสูเอเชีย (มุงเนนการคาชายแดนและสงเสริมการลงทุน)  
 4. ตนแบบประเทศไทย 4.0 (มุงเนนใหเกษตรกร ผูประกอบการ เขาใจและปรับใชนวัตกรรม            
ในกระบวนการผลิต) 
วิสัยทัศนกลุมจังหวัด 
 

“ศูนยกลางสินคาเกษตร อุตสาหกรรม และบริการเพ่ือสุขภาพครบวงจร 
การทองเท่ียวหลากหลายเชื่อมโยงอารยธรรมทวารวดี การคาและการลงทุนระดับสากล 



๕๗ 

ท่ีมีความสามารถในการแขงขัน และการคาผานแดนสูเอเชีย” 
 
 
 
เปาประสงครวม 

เศรษฐกิจม่ันคง ประชาชนม่ังค่ัง และความสุขท่ียั่งยืน (ม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน) 
 
ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค และกลยุทธ มีรายละเอียดดังนี้  
 

4 ประเด็นยุทธศาสตร 4 เปาประสงค 23 กลยุทธ 
1. พัฒนาสินคาเกษตร 
อุตสาหกรรม และ
บริการใหไดคุณภาพ 
มาตรฐาน ยกระดับสู
การเปนศูนยกลาง
สุขภาพครบวงจร 

1. รายไดจากการ
จําหนายสินคา และ
บริการทางสุขภาพ
เพ่ิมข้ึน 

1. สงเสริมการเปนศูนยกลางสุขภาพครบวงจร 
2. สงเสริมและสนับสนุนการตลาด ประชาสัมพันธ สินคา และ
บริการ 
3. พัฒนาสินคาและบริการใหไดคุณภาพและมาตรฐาน 
4. พัฒนาอุตสาหกรรมเชื่อมโยง สนับสนุนการเปนศูนยกลาง
สุขภาพครบวงจร 
5. พัฒนาผูประกอบการและผูผลิตใหมีความพรอมและ
ศักยภาพในการผลิตสินคาและบริการ 
6. ปรับปรุงโครงสรางพ้ืนฐาน และลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ
เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาสินคาเกษตร อุตสาหกรรม และ
บริการ 

2. สงเสริมอัตลักษณ 
การทองเท่ียวเชื่อมโยง
กลุมจังหวัด อารยธรรม
ทวารวดี ไปยังแหลง
ทองเท่ียวในภูมิภาค
อาเซียน และยกระดับ
การทองเท่ียวใหมี
ชื่อเสียง 

2. เพ่ิมรายไดและ
จํานวนนักทองเท่ียว 

7. การสงเสริมภาพลักษณและประชาสัมพันธอัตลักษณการ
ทองเท่ียวของกลุมจังหวัด 
8. การสนับสนุนกิจกรรมทางการตลาดและกิจกรรมสงเสริม
การทองเท่ียวของกลุมจังหวัด 
9. สงเสริมสินคาและบริการการทองเท่ียวเชื่อมโยง แหลง
ทองเท่ียวเชื่อมโยง รวมถึงสินคาสนับสนุนดานการทองเท่ียว
อ่ืนๆ เชน ของท่ีระลึกฯ 
10. พัฒนาศักยภาพผูประกอบการ รวมถึงบุคลากรดานการ
ทองเท่ียว 
11. ปรับปรุง พัฒนา ยกระดับคุณภาพเสนทางคมนาคม และ
สรางทางเชื่อมโยงแหลงทองเท่ียว 
12. อํานวยความสะดวก ความปลอดภัยแกนักทองเท่ียว 

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

3. มูลคาการคา
บริเวณดานชายแดน
เพ่ิมข้ึน 

13. พัฒนาระบบอํานวยความสะดวก ระบบโลจิสติกส และ
เครือขาย คมนาคม เพ่ือกระตุนใหเกิดการคา การลงทุน 
เชื่อมโยงการคาสูเอเชีย 
14. พัฒนาดานชายแดนและเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
15. สงเสริม และสนับสนุนกิจกรรมทางการตลาด และการ
ประชาสัมพันธท้ังในประเทศและตางประเทศ 
16. พัฒนาสินคา ผลิตภัณฑ และบริการ เพ่ือการสงออก 
17. ยกระดับผูประกอบการของกลุมจังหวัดใหมีขีด



๕๘ 

ความสามารถในการแขงขัน และสามารถประกอบธุรกิจ
ระหวางประเทศได 
18. พัฒนาระบบสงเสริม และกระตุนใหเกิดการคา การลงทุน
ในกลุมจังหวัดและผลักดันใหมีการลงทุนในตางประเทศ 

4. ยกระดับการผลิต
ภาคเกษตรกรรม  
พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม 

สินคา ชุมชน และภาค
แรงงาน ปรับเปลี่ยน
กระบวนการผลิตโดย
เนนวิทยาศาสตร เทคโน 
โลยีและนวัตกรรม      
สูประเทศไทย 4.0 

4. เพิ่มผูผลิต 
ภาคเกษตรกรรม 
พาณิชยกรรม 
อุตสาหกรรม สินคา
ชุมชน และภาค
แรงงาน ท่ีปรับเปล่ียน
กระบวนการ 
สูประเทศไทย 4.0 

19. พัฒนาสินคา ผลิตภัณฑ และบริการ โดยใชนวัตกรรม 
20. สงเสริมและปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิต โดยใช
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รวมถึง Small Batch 
21. สงเสริมการสนับสนุนกิจกรรมทางการตลาดเพ่ือสนับสนุน 
สินคาเชิงนวัตกรรม 
22. สงเสริมความรูและความสามารถใหกับแรงงานในภาค
เกษตรกรรม พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม สินคาชุมชน ให
สนับสนุนการทํางานเชิงนวัตกรรม 
23. พัฒนาระบบการสงเสริม ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศนในการ
ยอมรับการเปลี่ยนเปนประเทศไทย 4.0 

 

1.3.3 แผนพัฒนาจังหวัด 
  แผนพัฒนาจังหวัดนครปฐม พ.ศ. 2561-2564 

ตําแหนงทางยุทธศาสตร (Positioning) ของจังหวัด 
 1. เมืองเกษตรและอุตสาหกรรมปลอดภัย  
 2. แหลงทองเท่ียวเชิงประวัติศาสตร ศาสนา และวัฒนธรรม  
 3. ศูนยกลางการศึกษา  
 4. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี  
 
วิสัยทัศนจังหวัด 

“เมืองเกษตรและอุตสาหกรรมปลอดภัย แหลงทองเท่ียวเชิงประวัติศาสตร ศาสนา วัฒนธรรม 
ศูนยกลางการศึกษา และประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี” 

 
พันธกิจ 
 1. สงเสริมพัฒนามาตรฐานดานคุณภาพ และความปลอดภัยของผลผลิตทางการเกษตรและอุตสาหกรรม
ตลอดหวงโซคุณคา 
 2. สงเสริมการทองเท่ียวเชิงประวัติศาสตร ศาสนา และวัฒนธรรม ใหมีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐานการ
ทองเท่ียว 
 3. พัฒนาคุณภาพชีวิต สรางความม่ันคงทางสังคม ยกระดับคุณภาพการศึกษา และบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 
 
เปาประสงครวม 
 1.  มูลคาการจําหนายผลผลิตการเกษตร และสินคาเกษตรปลอดภัยเพ่ิมข้ึน 
 2. จํานวนแปลง/ฟารม ท่ีผานการรับรองมาตรฐานเกษตรปลอดภัย ( GAP) และเกษตรอินทรียเพ่ิมข้ึน 
 3. จํานวนโรงงานท่ีผานเกณฑตัวชี้วัดอุตสาหกรรมเชิงนิเวศเพ่ิมข้ึน  
 4. รายไดจากการทองเท่ียวเพ่ิมข้ึน และมีแหลงทองเท่ียวเชิงประวัติศาสตร ศาสนา และวัฒนธรรมท่ีไดรับ
การพัฒนาตามเกณฑมาตรฐานการทองเท่ียวเพ่ิมข้ึน 



๕๙ 

 5. การพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวาเกณฑมาตรฐานในระดับประเทศ  
 6. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน และคุณภาพสิ่งแวดลอมอยูใน
เกณฑมาตรฐานท่ีกําหนด 
 
ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค และกลยุทธ มีรายละเอียดดังนี้ 
 

3 ประเด็นยุทธศาสตร 3 เปาประสงค 11 กลยุทธ 
1. พัฒนาการจัดการหวงโซ
คุณคา สินคาเกษตร อาหาร
ปลอดภัย และสงเสริม
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 

1. มูลคาสินคาเกษตรและ
อาหารปลอดภัยเพ่ิมข้ึน 
และอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
ไดรับการสงเสริมอยาง
ตอเนื่อง 

1. พัฒนาศักยภาพเกษตรกร ปจจัยพ้ืนฐาน และ
เทคโนโลยีนวัตกรรมท่ีเอ้ือตอการผลิต 
2. พัฒนามาตรฐานการผลิต การแปรรูป การลดตนทุน 
และสงเสริมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
3. สรางมูลคาเพ่ิมแกผลผลิตและพัฒนาความแตกตาง
ของผลิตภัณฑ 
4. สงเสริมการคา การตลาด และเชื่อมโยงเครือขาย
ผูประกอบการท้ังในและตางประเทศ 

2. ยกระดับการทองเท่ียว
เชิงประวัติศาสตร ศาสนา 
และวัฒนธรรมใหมีคุณภาพ
ตามเกณฑมาตรฐานการ
ทองเท่ียว 

2. การทองเท่ียวเชิง
ประวัติศาสตร ศาสนา 
และวัฒนธรรม ไดรับการ
พัฒนาและยกระดับใหมี
คุณภาพตามเกณฑ
มาตรฐานการทองเท่ียว 

5. พัฒนาโครงสรางและปจจัยพ้ืนฐานท่ีเอ้ือตอการ
ทองเท่ียว และพัฒนาแหลงทองเท่ียว กิจกรรม และ
สินคาดานการทองเท่ียว 
6. พัฒนามาตรฐานและบริหารจัดการแหลงทองเท่ียว
อยางมีประสิทธิภาพ 
7. พัฒนาการตลาดและประชาสัมพันธการทองเท่ียว
เชิงรุก 

3. พัฒนาคุณภาพชีวิตและ
ความม่ันคงทางสังคม 
ยกระดับคุณภาพการศึกษา 
และบริหารจัดการสิ่งแวดลอม
อยางยั่งยืน 

3. ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดี สังคมเขมแข็ง 
การศึกษามีคุณภาพ และ
มีการจัดการสิ่งแวดลอม
อยางยั่งยืน 

8. พัฒนาโครงสรางและปจจัยพ้ืนฐานรองรับเศรษฐกิจ
และคุณภาพชีวิตท่ีดี 
9. เสริมสรางความม่ันคง ปลอดภัยในชีวิต ทรัพยสิน
ของประชาชน และสรางความเขมแข็งทางสังคม 
10. พัฒนาการใหบริการทางการศึกษาและสาธารณสุข
อยางมีประสิทธิภาพ 
11. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
อยางยั่งยืน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๐ 

 
 
 
 

 1.4  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครปฐม 
 

 วิสัยทัศน  
“ นครปฐมเมืองนาอยู ชุมชนเขมแข็ง แหลงผลิตอาหารปลอดภัย  

มีแหลงทองเท่ียวและส่ิงแวดลอมดี  เพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืนสูประชาคมอาเซียน” 
 

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

 เปาหมาย 
๑. การพัฒนาดานการศึกษามีประสิทธิภาพ ไดมาตรฐาน ประชาชนมีศักยภาพในการเรียนรู เพ่ือ
ประโยชนตอการพัฒนาทองถ่ิน 
๒. การทํานุบํารุงรักษาศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ิน 
๓. เศรษฐกิจชุมชมมีความเขมแข็ง มีศักยภาพในการพัฒนาอาชีพ ประชาชนมีรายไดเพ่ิมข้ึน รวมท้ังการ
สงเสริมการผลิตผลผลิตทางการเกษตรปลอดภัยจากสารพิษเพ่ือการบริโภค 
๔. การจัดการดานสาธารณสุข กีฬา นันทนาการ สวัสดิการสังคม / การสังคมสงเคราะห  มีประสิทธิภาพ 
ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
๕. การเชื่อมโยงระบบคมนาคมขนสงมีประสิทธิภาพ ไดมาตรฐาน และเพียงพอตอความตองการของ
ประชาชน สามารถรองรับการขยายตัวของเมืองในอนาคตและเศรษฐกิจของชุมชน 
๖. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดรับการดูแลรักษาใหเกิดความสมดุลอยางมีคุณภาพ ประชาชนมี
สวนรวมในการอนุรักษ ฟนฟู ใหเกิดการพัฒนาท่ียั่งยืน 
๗. แหลงทองเท่ียวทางวัฒนธรรม แหลงทองเท่ียวเชิงนิเวศ / เชิงสุขภาพ มีศักยภาพ และสรางรายได
ใหแกทองถ่ิน 
๘. ระบบการบริหารจัดการและการปฏิบัติงานของทองถ่ินมีประสิทธิภาพ สงเสริมกระบวนการมีสวนรวม
และความรวมมือของทุกภาคสวนในการพัฒนาทองถ่ิน 
๙. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุมีประสิทธิภาพ 
 

 ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ประกอบดวย ๖ ดาน ดังนี้  
ยุทธศาสตรท่ี 1  การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

 แนวทางการพัฒนาท่ี 1  พัฒนาการศึกษาและสงเสริมระบบการศึกษาอยางยั่งยืน  
- พัฒนาระบบการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพและสงเสริม
การศึกษาท้ังในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย และ
สงเสริมความเสมอภาคในการศึกษา 
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- สรางศักยภาพทางการศึกษา สงเสริม และพัฒนาทักษะ เพ่ือเตรียม
ความพรอมรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน 

  
 
 
แนวทางการพัฒนาท่ี ๒  สงเสริมการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

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

   แนวทางการพัฒนาท่ี ๕  อนุรักษศิลปวัฒนธรรม โบราณสถาน โบราณวัตถุ พิพิธภัณฑทองถ่ิน
และศาสนสถาน 

   แนวทางการพัฒนาท่ี ๖  สงเสริม สนับสนุน การเฝาระวังทางวัฒนธรรมในครอบครัว
สถานศึกษา และชุมชน 

 

ยุทธศาสตรท่ี ๒  การพัฒนาดานเศรษฐกิจ 
   แนวทางการพัฒนาท่ี 1  พัฒนา สงเสริม และฝกอบรมอาชีพใหประชาชน  

- สรางทักษะ พัฒนาฝมือกลุมอาชีพ พรอมรองรับการเขา 
  สูประชาคมอาเซียน 
- สรางเครือขายในการพัฒนาอาชีพควบคูภูมิปญญาทองถ่ิน 

 แนวทางการพัฒนาท่ี ๒  สงเสริมและสนับสนุนการผลิต / ผลผลิตทางการเกษตรปลอดภัย  
                                    จากสารพิษ ผลิตภัณฑชุมชน และอุตสาหกรรม SME 
 แนวทางการพัฒนาท่ี ๓  สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางพระราชดําริ

เศรษฐกิจพอเพียง 
    แนวทางการพัฒนาท่ี ๔  สงเสริมการพัฒนาพลังงานทดแทน และการประหยัดพลังงาน  
 

ยุทธศาสตรท่ี ๓  การพัฒนาดานสังคม 
    แนวทางการพัฒนาท่ี 1  สงเสริม สนับสนุนกีฬาและนันทนาการ  

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

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
 แนวทางการพัฒนาท่ี ๖  สงเสริม สนับสนุนการดําเนินงานบรรเทาสาธารณภัย จัดหาวัสดุ 

ครุภัณฑ และอุปกรณในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 แนวทางการพัฒนาท่ี ๗  เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัวและชุมชน  
 แนวทางการพัฒนาท่ี ๘  การเสริมสรางความสมานฉันทในสังคม  
 

ยุทธศาสตรท่ี ๔  การพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดลอม และการทองเท่ียว 
    แนวทางการพัฒนาท่ี 1  พัฒนา สงเสริม สนับสนุนการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ  
     สิ่งแวดลอม และมลภาวะ  
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 แนวทางการพัฒนาท่ี ๒  บํารุงรักษาแมน้ําลําคลอง แหลงน้ําตาง ๆ และการปองกันน้ําทวมและ
น้ําเสีย 

    แนวทางการพัฒนาท่ี ๓  การดูแลรักษา และพัฒนาท่ีสาธารณะ  
    แนวทางการพัฒนาท่ี ๔  พัฒนาและสงเสริมการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศ และเชิง

สุขภาพ 
 แนวทางการพัฒนาท่ี ๕  พัฒนา สงเสริม พ้ืนท่ีท่ีมีศักยภาพดานการทองเท่ียวใหเปนแหลง

ทองเท่ียวใหม 
 แนวทางการพัฒนาท่ี ๖  การเตรียมความพรอมในการรองรับภัยพิบัติทางธรรมชาติ  
 
ยุทธศาสตรท่ี ๕  การพัฒนาดานการบริหารจัดการท่ีดี 
    แนวทางการพัฒนาท่ี 1  พัฒนาการบริหารจัดการท่ีดีในองคกร สงเสริมการมีสวนรวมของ

ประชาชนในการพัฒนาทองถ่ิน และสงเสริมการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย 

 แนวทางการพัฒนาท่ี ๒  สงเสริมธรรมาภิบาล การปองกันและปราบปรามการทุจริต และ
ประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการ   

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

    แนวทางการพัฒนาท่ี ๔  ปรับปรุง พัฒนาขีดสมรรถนะและวัฒนธรรมการทํางานของบุคลากร  
  - สรางประสิทธิภาพการจัดการความรูและพัฒนาหนวยงานใหเปน

องคกรแหงการเรียนรู พรอมรับการเขาสูประชาคมอาเซียน  
 แนวทางการพัฒนาท่ี ๕  สนับสนุนการปฏิบัติงาน ปรับปรุง และพัฒนาระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ เครื่องมือเครื่องใช และอาคารสถานท่ี   
 แนวทางการพัฒนาท่ี ๖  สงเสริมความรูความเขาใจเก่ียวกับกิจการทองถ่ิน 
 แนวทางการพัฒนาท่ี ๗  ปรับปรุง พัฒนารายได และจัดการสินทรัพยราชการท่ีไมไดใชงานให

เกิดประโยชนสูงสุด   
 แนวทางการพัฒนาท่ี ๘  เพ่ิมประสิทธิภาพการตรวจสอบภายใน  
 แนวทางการพัฒนาท่ี ๙  สนับสนุน สงเสริมการดําเนินงานพัฒนาเพ่ือเสริมความม่ันคงของชาติ 

กระบวนการยุติธรรมชุมชน และการจัดการความขัดแยงโดยสันติวิธี 
 

ยุทธศาสตรท่ี ๖  การพัฒนาดานการบริการสาธารณะ 
    แนวทางการพัฒนาท่ี 1  กอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษาถนน สะพาน ทางเทา เสนทางจักรยาน 

ทอระบายน้ํา ทาเทียบเรือ ระบบการจัดการขยะ ระบบบําบัดน้ําเสีย 
และซอมแซมปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคท่ีไดรับความเสียหายจาก
สาธารณภัย 

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

ปองกันการบุกรุกท่ีสาธารณประโยชน 
 แนวทางการพัฒนาท่ี ๕  พัฒนาแหลงน้ําคูคลอง และระบบชลประทาน เพ่ือการอุปโภค-บริโภค 

การเกษตร และอ่ืน ๆ   
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2. ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 

 2.1 วิสัยทัศน   “ส่ิงแวดลอมเดน  เนนสุขภาพดี  

วิธีแกปญหาฉับไว  ใสใจการอนุรักษ” 
 

 2.2 ยุทธศาสตร  
  2.2.1 ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาดานบริการสาธารณะ 
  2.2.2 ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาดานสิ่งแวดลอมและการทองเท่ียว  

2.2.3 ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาดานสังคม 
2.2.4 ยุทธศาสตรท่ี 4 การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
2.2.5 ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาดานเศรษฐกิจ 
2.2.6 ยุทธศาสตรท่ี 6 การพัฒนาดานการบริหารจัดการท่ีดี 

 2.3 เปาประสงค  
  องคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ มุงหวังเปนอยางยิ่งท่ีจะพัฒนาทองถ่ินใหเจริญกาวหนา    
ซ่ึงจะสงผลใหประชาชนมีความเปนอยูท่ีดี และสะดวกสบายมากยิ่งข้ึน จึงไดกําหนดเปาประสงคเพ่ือใหสามารถ
ดําเนินการจัดกิจกรรมตางๆ บรรลุตามวิสัยทัศนท่ีกําหนด  ดังนี้ 

1. การพัฒนาระบบโครงสรางพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ   
2. การสงเสริมและสนับสนุน การทองเท่ียวเชิง เกษตร และการบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน  
3. ประชาชนมีคุณภาพท่ีดีข้ึน ชุมชนเขมแข็ง การบริการดานสาธารณสุขและการบริการ

ดานสวัสดิการสังคม  ดานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย อยางท่ัวถึง   
4. การสงเสริมและสนับสนุนดานการศึกษา ทํานุบํารุงรักษาศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 

จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ิน 
5. การสงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนมีอาชีพและรายได  โดยยึดหลักการพัฒนา

เศรษฐกิจแบบพอเพียง                                                                      
6. การบริหารจัดการภาครัฐแบบบูรณาการและสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน  

 2.4 ตัวช้ีวัด  
ยุทธศาสตรการพัฒนา ตัวช้ีวัด 

การพัฒนาดานบริการสาธารณะ 1. รอยละความพึงพอใจของประชาชน 
การพัฒนาดานสิ่งแวดลอมและการทองเท่ียว 1. จํานวนของปริมาณขยะลดลง 

2. รอยละความพึงพอใจของประชาชน 
3. จํานวนของผูไดรับประโยชน 

การพัฒนาดานสังคม 1. จํานวนครั้งในการเกิดอุบัติเหตุลดลง 
2. รอยละความพึงพอใจของผูเขาอบรม 
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3. จํานวนครุภัณฑท่ีใชในการปฏิบัติงานเพ่ิมข้ึน 
4. รอยละความพึงพอใจของประชาชน 
5. จํานวนของผูไดรับประโยชน 
6. จํานวนของผูพิการท่ีมีบัตรประจําตัวคนพิการ 
7. รอยละความพึงพอใจของผูเขารวมกิจกรรม 
8. รอยละความพึงพอใจของผูเขาอบรม-บําบัด 
9. จํานวนผูสูงอายุท่ีไดรับเบี้ยยังชีพ 
10. จํานวนของคนพิการท่ีไดรับเบี้ยยังชีพ 
11. จํานวนของผูปวยเอดสท่ีไดรับเบี้ยยังชีพ 
12. ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง 
13. รอยละความพึงพอใจของสมาชิกกองทุนฯ 

การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

1. รอยละความพึงพอใจของประชาชน 
2. รอยละความพึงพอใจของผูเขารวมกิจกรรม 
3. รอยละของเด็กนักเรียนท่ีไดรับอาหารกลางวัน   
4. รอยละของเด็กนักเรียนท่ีไดรับอาหารเสริม (นม) 
5. รอยละความพึงพอใจของผูเขาอบรม 
6. จํานวนวัสดุอุปกรณครุภัณฑ 
7. โรงเรียนไดรับการพัฒนาเปนโรงเรียนคุณภาพโรงเรียนดีตําบล
มหาสวัสดิ์  

การพัฒนาดานเศรษฐกิจ 1. รอยละความพึงพอใจของประชาชน 
2. รอยละความพึงพอใจของผูเขาอบรม 

การพัฒนาดานการบริหารจัดการท่ีดี 1. รอยละความพึงพอใจของผูเขาอบรม 
2. รอยละของผูไดรับประโยชน 
3. คะแนนการประเมินไมต่ํากวารอยละ 60 
4. รอยละของโครงการท่ีแลวเสร็จ 
5. จํานวนเครื่องมือใชในการปฏิบัติงานเพ่ิมข้ึน 
6. จํานวนของผูท่ีไดรับประโยชน 
7. จํานวนของผูเขารวมโครงการ 

 
 2.5 คาเปาหมาย  
 

ยุทธศาสตรการพัฒนา คาเปาหมาย 
การพัฒนาดานบริการสาธารณะ 1. เพ่ือพัฒนาบํารุงรักษาเสนทางคมนาคม ระบบสาธารณูปโภค 

สาธารณูปการ และงานกอสรางตางๆ ท่ีไดมาตรฐาน 
๒. เพ่ือปรับปรุงเสนทางคมนาคมใหสามารถสัญจรไปมา ไดอยางสะดวก
และปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
๓. เพ่ือเปนทางระบายน้ําไมใหทวมขังในฤดูฝน 
๔. เพ่ือใหทุกครัวเรือนมีไฟฟาใชอยางท่ัวถึง 
๕. เพ่ือติดตั้ง ซอมแซมไฟฟาสาธารณะใหสองสวาง 
๖. เพ่ือซอมแซม ปรับปรุง บํารุงรักษาระบบประปาหมูบานอยางมี
ประสิทธิภาพ และสะอาดเพียงพอตอ 



๖๕ 

การอุปโภคบริโภค 
๗. เพ่ือบริหารจัดการแหลงน้ําเพ่ืออุปโภคบริโภคอยางปลอดภัยและมี
คุณภาพ และเพียงพอตอการเกษตร 

การพัฒนาดานสิ่งแวดลอมและการ
ทองเท่ียว 

๑. เพ่ือสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในชุมชนใหนาอยู 
๒. เพ่ือสงเสริมและลดภาระคาใชจายในการกําจัดขยะมูลฝอย 
๓. เพ่ือสงเสริมแหลงทองเท่ียวเชิงอนุรักษและผลิตภัณฑ OTOP 
ของตําบลมหาสวัสดิ์ 

การพัฒนาดานสังคม ๑. เพ่ือใหประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง 
๒. เพื่อใหประชาชนมีสนามกีฬาและสวนนันทนาการไดออกกําลังกาย 
๓. เพ่ือใหเด็กและเยาวชนมีอุปกรณกีฬาไดออกกําลังกายและ
หางไกลยาเสพติด 
๔. สงเสริมใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
๕. เพ่ือชวยเหลือประชาชนไดรับการสงเคราะหและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตใหดีข้ึน 
๖. เพ่ือใหประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
๗. เพ่ือปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาล 
๘. เพ่ือมีวัสดุอุปกรณใชในการปฏิบัติงานดานปองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 

การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

๑. เพ่ือพัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กใหมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงคใหได
ตามเกณฑมาตรฐาน 
๒. เพ่ือพัฒนาทางดานการศึกษาของประชาชนมีโอกาสไดเรียนรู
ตลอดชีวิต 
๓. เพ่ือสืบทอดศิลปวัฒนธรรมประเพณีทองถ่ินใหอยูสืบไป 

การพัฒนาดานเศรษฐกิจ ๑. สงเสริมและสนับสนุนสรางความเขมแข็งแกกลุมเกษตรกรและ
กลุมอาชีพตางๆ ในทองถ่ิน 
๒. สงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนมีรายไดเพ่ิมอยางยั่งยืนและ
ลดคาใชจาย 
๓. สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอาชีพ ฝกอบรมอาชีพเพ่ือ
นําไปสูเศรษฐกิจชุมชนยั่งยืน 
๔. สงเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อนระบบเกษตรกรรมท่ียั่งยืน 
๕. สงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนมีความรู เขาใจและนําหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการดําเนินชีวิตอยางถูกตอง 

การพัฒนาดานการบริหารจัดการท่ีดี 1. เพ่ือพัฒนาระบบการบริหารจัดการท่ีดีมีประสิทธิภาพตามหลักการ
บริหารจัดการบานเมืองท่ีดี 
2. เพ่ือใหประชาชนมีสวนรวมในการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี 

 

 2.6 กลยุทธ  
  เพ่ือใหบรรลุวิสัยทัศนขององคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ จําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองให
ความสําคัญกับการวางบทบาทการพัฒนาทองถ่ินในอนาคตอยางเหมาะสม สอดคลองกับปญหาความตองการของ



๖๖ 

ประชาชน รวมท้ังสอดคลองกับศักยภาพและบทบาทหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ เพ่ือท่ีจะให
ประชาชนไดรับประโยชนสูงสุด ดังนั้น จึงไดกําหนดกลยุทธ ดังนี้ 

1. สรางและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ใหเพียงพอกับความตองการของ
ประชาชน สามารถรองรับการขยายตัวของชุมชนไดในอนาคต 

2. สงเสริมและสนับสนุนการทองเท่ียวเชิงเกษตร และ จัดระบบการควบคุมดูแลรักษา
สิ่งแวดลอมใหสอดคลองกับการพัฒนาอยางยั่งยืน 

3. สงเสริมและพัฒนาระบบงานสวัสดิการสังคม และเสริมสรางความเขมแข็ง ของชุมชน การ
ใหบริการดานสาธารณสุข การสรางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน และการปองกันแกไขปญหา
ยาเสพติด   

4. สงเสริมสนับสนุน พัฒนาระบบการศึกษาท้ังในและนอกระบบ  สงเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
สืบสาน อนุรักษประเพณี  ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ินและงานรัฐพิธีตางๆ 

5. การสรางรายไดใหแกชุมชน สงเสริมและสนับสนุนผลผลิตทางการเกษตรท่ีปลอดสารพิษ  
6. พัฒนาการบริหารจัดการท่ีดีในองคก ร พัฒนาบุคลากร สงเสริมการมีสวนรวมของ

ประชาชนในการพัฒนาทองถ่ิน  และสงเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย  
 

 2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร  
องคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม มีจุดเดนและจุดแข็ง ดังนี้ 

  ๑. มีการเกษตรท่ีเปนฐานหลักท่ีสามารถรองรับวิกฤตเศรษฐกิจได เปนแหลงผลิตอาหารท่ีสําคัญ  
และมีพ้ืนท่ีอุดมสมบูรณเหมาะแกการทําการเกษตร 
  ๒. การคมนาคมขนสงทางน้ําและทางบก ท่ีสะดวกรวดเร็ว 
  ๓. ภูมิประเทศและอากาศรวมท้ังสภาวะแวดลอมท่ีเหมาะสมแกการพัฒนาเปนแหลงทองเท่ียว
เชิงนิเวศน  
  ๔. วิถีชีวิตของคนในชุมชนมีความเรียบงาย อาศัยอยูในพ้ืนท่ีเปนเครือญาติ มีวัฒนธรรมประเพณี  
กิจกรรมท่ีรวมกันอยางสมํ่าเสมอ 
  ๕. มีสินคา OTOP ท่ีข้ึนชื่อ เชน ขาวตังท่ีทําจากขาวกลอง ไขเค็มเสริมไอโอดีน กลวยอบน้ําผึ้ง  
มะมวงปรุงรส เปนตน 

ฉะนั้น ดวยสภาพพ้ืนท่ีขององคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ท่ีมีความอุดมสมบูรณ            
ท้ังทรัพยากรธรรมชาติและปจจัยท่ีเอ้ือตางๆ จึงเหมาะแกการทําการเกษตรและพัฒนาเปนแหลงทองเท่ียว       
เชิงนิเวศน จึงกําหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร (Positioning) ขององคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ข้ึน  
 
 2.8 ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม 

ในภาพรวมแลวยุทธศาสตรการพัฒนาของ องคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์  มุงพัฒนา
ยุทธศาสตรท้ัง 6 ดาน ไดแก ยุทธศาสตรการพัฒนาดานบริการสาธารณะ ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสิ่งแวดลอม
และการทองเท่ียวยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการท่ีดี เปนตน 
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๓. การวิเคราะหเพ่ือพัฒนาทองถิ่น 
 

 ๓.๑ การวิเคราะหกรอบการจัดทํายุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  
  องคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ ไดทําการวิเคราะหสภาวะแวดลอม  (SWOT ANALYSIS)    
ท่ีเก่ียวของขององคกรเพ่ือมาสนับสนุนการวางแผนการจัดทํายุทธศาสตรเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน โดยไดจําแนกผล
การวิเคราะหปจจัยภายในท่ีเปนจุดแข็งและจุดออน และปจจัยภายนอกท่ีเปนโอกาสและอุปสรรคของ องคการ
บริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ โดยสรุปเฉพาะประเด็นท่ีสําคัญไดดังนี้ 
  

 
 
 
 
 
 

จุดแข็ง  (Strengths) จุดออน  (Weaknesses)             

๑. ดานการบริหาร 
     ๑.๑ มีโครงสรางแบงสวนราชการชัดเจน 
ครอบคลุม อํานาจหนาท่ีตามภารกิจ 
     ๑.๒ มีการแบงงาน/มอบหมายงานอยางชัดเจน 
     ๑.๓ ผูบริหารทองถ่ินสามารถกําหนดนโยบายได
ภายใตกรอบของกฎหมาย 
     ๑.๔ มีการมอบอํานาจการบริหารงานตามลําดับข้ัน 
     ๑.๕ มีการมอบอํานาจการบริหารงานตามลําดับชั้น 
     ๑.๖ มีสวนราชการหลายสวนในพ้ืนท่ี 
     ๑.๗ มีวัสดุอุปกรณเครื่องมือเครื่องใชในการ

1. ดานการบริหาร 
     ๑.๑ ท่ีตั้งของท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบล   
มีพ้ืนท่ีจํากัด สถานท่ีคับแคบ      
     ๑.๒ ความตองการและคาดหวังของประชาชนมีสูง
ตอองคการบริหารสวนตําบลในการแกไขปญหาความ
เดือดรอน แตองคการบริหารสวนตําบลตอบสนอง     
ไดนอย 
 

วิเคราะหปจจัยภายในองคกร 



๖๘ 

ปฏิบัติงานอยางเพียงพอและทันสมัย 

๒. ดานระเบียบ/กฎหมาย/อํานาจหนาท่ี 
     ๒.๑ พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการ
กระจายอํานาจ ฯ เอ้ือตอการบริหารงานขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน ทําให อบต. มีอํานาจในการ
บริหารจัดการงานไดท่ัวถึงและรวดเร็ว 
     ๒.๒ มีขอบเขต อํานาจหนาท่ีรับผิดชอบไมเต็มพ้ืนท่ี 
     ๒.๓ การถายโอนภารกิจมีแนวโนมเพ่ิมข้ึนมากตาม
แผนการกระจายอํานาจ ฯ  
     ๒.๔ การปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินเปนรูปแบบพิเศษ/เต็มรูปแบบ 

๒. ดานระเบียบ/กฎหมาย/อํานาจหนาท่ี 
     ๒.๑ อํานาจหนาท่ีตามแผนการกระจายอํานาจฯ 
บางภารกิจขาดความชัดเจน 
     ๒.๒ การถายโอนภารกิจขาดการกํากับดูแลจาก
หนวยงานจากตนสังกัด ถายโอนภารกิจแตไมถายโอน
งบประมาณ 
      ๒.๓ มีสวนราชการหลายสวนในพ้ืนท่ีท่ีมีอํานาจหนาท
ทับซอนกัน ทําใหไมสามารถแกไขปญหาไดทันทวงที 
      ๒.4 การใหความอิสระองคการบริหารสวนตําบล 
จากสวนกลางยังไมเต็มท่ี ยังตองอยูภายใตการกํากับ
ควบคุมดูแลจากสวนภูมิภาค 
      ๒. 5 กฎหมายบางฉบับลาสมัยและมีชองโหว     
ไมเอ้ือตอการพัฒนา เชน พระราชบัญญัติภาษีบํารุง
ทองท่ี   

๓. ดานบุคลากร 
     ๓.๑ สามารถจัดกรอบอัตรากําลังไดเองตามภารกิจ
และงบประมาณ 
     ๓.๒ บุคลากรสวนใหญภูมิลําเนาอยูในพ้ืนท่ี ทําให
เขาใจวัฒนธรรมและปญหาของทองถ่ิน 
     ๓.๓  บุคลากรมีการพัฒนาตนเองโดยการประชุม 
ฝกอบรมและศึกษาตอในระดับท่ีสูงข้ึน 
      

๓. ดานบุคลากร 
     ๓.๑  บุคลากรมีการโอน (ยาย) บอย ทําใหการ
ทํางานไมตอเนื่อง 
     ๓.๒ บุคลากรไมเพียงพอท่ีจะรองรับภารกิจท้ังท่ี
เปนอํานาจหนาท่ีท่ีตองทําและภารกิจท่ีไดรับการถาย
โอน 
     ๓.๓ บุคลากรขาดความรัก ความสามัคคี การมีสวน
รวมเปนหนึ่งใจเดียวกัน 
     ๓.๔ ลักษณะการทํางานมุงท่ีผลงานของแตละสวน
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
เปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนด มีแนวโนมลดลงทุกป 
     ๔.๒ งบประมาณจํานวนมากใชในการพัฒนาดาน
โครงสรางพ้ืนฐาน ทําใหดานอ่ืนๆ ขาดการพัฒนา เชน 
ดานเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิต 
     ๔.๓ รายไดจากการจัดเก็บภาษีมีแนวโนมลดลง 
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         โอกาส  (Opportunities)          อุปสรรค (Threats)             
 

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

 

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

 

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

 

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

วิเคราะหปจจัยภายนอกองคกร 
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         โอกาส  (Opportunities)          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 นโยบายบางนโยบายท่ีไมสามารถดําเนินการ
ไดจริง   

๕. ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
     ๕.๑ มีแหลงน้ําธรรมชาติสามารถใชประโยชนใน
การเกษตร 

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

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

๖. เทคโนโลยีสารสนเทศ 
     ๖.๑ ขาดบุคลากรท่ีมีความสามารถดาน ICT 
     ๖.๒ ระบบฐานขอมูลท่ีมีอยู ยังไมไดนํามาบริหาร
จัดการและใชประโยชนอยางมีประสิทธิภาพ 
 

 

 3.2 การประเมินสถานการณสภาพแวดลอมภายนอกที่เกี่ยวของ 
ในเขตพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ สวนใหญเปนพ้ืนท่ีของราชพัสดุ เชน ท่ีดินของ

สํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย ท่ีดินของการรถไฟแหงประเทศไทย ท่ีดินของสํานักกรมชลประทาน ทําให

เสียหายตอผลผลิตทางดานเกษตรกรรม 
 

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

 

๓. ดานสังคม วัฒนธรรม 
     ๓.๑ ปญหาการแพรระบาดของยาเสพติดในพ้ืนท่ี 
     ๓.๒ ประชากรแฝงทําใหการจัดสรรงบประมาณ
จากรัฐบาลไมสมดุลกับจํานวนประชากรท่ีมีอยูจริง 
เบียดบังการใชทรัพยากรของทองถ่ิน 
      ๓.๓ การตอบรับกระแสบริโภคนิยมและวัฒนธรรม
ตะวันตกของประชาชน 
     ๓.๔ ปญหายาเสพติด แหลงอบายมุขเปนการมอม
เมาเยาวชนกอใหเกิดปญหาสังคม 
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ยากตอการพัฒนา ประชาชนสวนใหญมีบานเรือนอยูริมคลองมหาสวัสดิ์ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทําสวนผลไม 
ทําใหองคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์มุงเนนการสงเสริมและสนับสนุนการทองเท่ียวเชิงเกษตร เกิดจากแนวคิด
วิถีชีวิตของชาวบานริมคลองมหาสวัสดิ์ ท่ีจะใหนักทองเท่ียวเขามาสัมผัสวิถีชีวิตของเกษตรกรพรอมรวมทํากิจกรรม
ตางๆ  ซ่ึงอาจจะสงผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  การเกิดอาชญากรรม ปริมาณขยะเพ่ิมข้ึน 
และน้ําเนาเสีย 

 

ขอบขายและปริมาณของปญหา พ้ืนท่ีเปาหมาย กลุมปาหมาย 
การคาดการณ       

แนวโนมในอนาคต 

1.ดานบริการสาธารณะ              
1.1  ถนนมีสภาพชํารุดทรุดโทรม 
1.2  ถนน  สะพาน  ทางเทายังไม
เพียงพอและยังไมไดรับความ
สะดวกสบายในการเดินทางและ
ขนสงสินคา 
1.3  ไฟฟาสาธารณะ น้ําประปา  
ยังมีไมท่ัวถึง   

 
ในเขตพ้ืนท่ี   

อบต.มหาสวัสดิ์ 
 

 
ประชาชนในเขตพ้ืนท่ี 

อบต.มหาสวัสดิ์ 
 

 
มีระบบสาธารณูปโภคครบ
ทุกดานไดมาตรฐานตาม
ความตองการของประชาชน 

2. ดานการพัฒนาส่ิงแวดลอมและ
การทองเท่ียว 
2.1 ปญหาขยะมูลฝอยมีจํานวนมาก
และมีการท้ิงขยะลงแมน้ําลําคลอง                  
2.2 ปญหาน้ําในแมน้ําลําคลอง   
เริ่มเนาเสียและมีวัชพืชและตื้นเขิน  
2.3  ปญหามลพิษทางอากาศจาก
การฉีดพนสารเคมีกําจัดแมลงและ
เผาซังขาว 
๒.๔ การสงเสริมและสนับสนุน 
แหลงทองเท่ียวเชิงอนุรักษใหยั่งยืน 

 
 

ในเขตพ้ืนท่ี   
อบต.มหาสวัสดิ์ 

 

 

 
ประชาชนในเขตพ้ืนท่ี 

อบต.มหาสวัสดิ์ 
 

 
 
ประชาชนไดรับผลกระทบจาก
น้ําเนาเสียและจากอากาศเปน
พิษจากสารเคมีและการเผาซัง
ขาวนอยลง มีแหลงทองเท่ียว
เชิงอนุรักษเพ่ิมมากข้ึน   

3.ดานสังคม 
3.1  ไมไดความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินเทาท่ีควร 
3.2  การแพรระบาดของยาเสพติดมี
มากข้ึน เด็กติดเกมอบายมุขเพ่ิมข้ึน 
3.3  การปองกันและบร รเทาสา
ธารณภัยยังมีไมเพียงพอ 
3.4  การสงเสริมดานสาธารณสุข
ยังไมท่ัวถึง 

 

ในเขตพ้ืนท่ี   
อบต.มหาสวัสดิ์ 

 

 

ประชาชนในเขตพ้ืนท่ี     
อบต.มหาสวัสดิ์ 

 

เด็ก เยาวชน และประชาชน
ในเขตพ้ืนท่ีตําบลมหาสวัสดิ์
ไดรับการบริการดาน
สาธารณสุขและการสงเสริม
สุขภาพการปองกันและ
ควบคุมโรคติดตออยางท่ัวถึง
ทุกครัวเรือน  เปนชุมชน
เขมแข็งปลอดจากยาเสพติด
และอบายมุข 

4.ดานการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
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4.1 การสงเสริมการศึกษาในทุก
ระดับยังไมไดรับการสนับสนุนอยาง
เต็มท่ี          
4.2 ศาสนา ประเพณี  วัฒนธรรม  
ท่ีดีงามไมไดรับความสนใจจากเด็ก
และเยาวชน 

ในเขตพ้ืนท่ี 
อบต.มหาสวัสดิ์ 

 
 

- เด็ก เยาวชน 
ประชาชนในพ้ืนท่ี 
อบต.มหาสวัสดิ์ 
- ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.มหาสวัสดิ์ 
- โรงเรียนในเขตพ้ืนท่ี 
อบต.มหาสวัสดิ์ 

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

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

 

ในเขตพ้ืนท่ี    
อบต.มหาสวัสดิ์ 

 

 

ประชาชนในเขตพ้ืนท่ี 
อบต.มหาสวัสดิ์ 

 

 

 

ประชาชนไดมีโอกาส
ประกอบอาชีพท่ีม่ันคงและมี
รายไดเลี้ยงตนเองและ
ครอบครัวได  โดยไมมีหนี้สิน  
มีโอกาสเขาถึงแหลงเงินทุน
ไดงายข้ึนและมีเงินเก็บออม
ไวในยามฉุกเฉิน 

6.ดานบริหารจัดการท่ีดี 
6.1  การประชาสัมพันธเผยแพร
ขอมูลขาวสารยังไมท่ัวถึง 
6.2  การมีสวนรวมของประชาชน
แคสวนนอยไมหลากหลายและไมได
รับการสนใจท่ีจะเขารวมกิจกรรม
ตางๆ  
6.3 ไมมีบุคลากรท่ีมีความรูเฉพาะ
ดานการปองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 
6.4 งบประมาณมีจํากัด 
6.5 ขอจํากัดดานกฎหมาย  ระเบียบ 
ไมสามารถดําเนินการชวยเหลือ
ประชาชนได 

 

ในเขตพ้ืนท่ี   
อบต.มหาสวัสดิ์ 

 

 

ประชาชนในเขตพ้ืนท่ี 
อบต.มหาสวัสดิ์ 

 

 

1.ดําเนินการใหประชาชนเกิด
ความสนใจและเขามามีสวน
รวมในกิจกรรมของ อบต. เพ่ิม
มากข้ึน 
2. มีชองทางการรับทราบ
ขอมูลขาวสารท่ีหลากหลาย
และรวดเร็วทันตอเหตุการณ
ปจจุบัน                               
3. บริหารงบประมาณท่ีมีอยู
อยางจํากัดใหเกิดประสิทธิภาพ 
สูงสุด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๓ 
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3.3 ความเช่ือมโยงยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  
  

โครงสรางความเช่ือมโยงแผนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์  พ.ศ. 2561-2564 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ยท. 01 
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3.4 แผนผังยุทธศาสตร (strategic map) 
 

แบบ ยท. 02 
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เปาประสงค 

การพัฒนาระบบ
โครงสรางพ้ืนฐาน 
ระบบสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการ 

การสงเสริมและ
สนับสนุนการ
ทองเท่ียวเชิง
เกษตร และการ
บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิ่งแวดลอม
อยางยั่งยืน 

ประชาชนมี
คุณภาพท่ีดีข้ึน 
ชุมชนเขมแข็ง 
การบริการดาน
สาธารณสุขและ
การบริการดาน
สวัสดิการสังคม 
ดานปองกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัย อยางท่ัวถึง 

การสงเสริมและ
สนับสนุนดาน
การศึกษา ทํานุ
บํารุงรักษาศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณี 
และภูมิปญญา
ทองถ่ิน 
 

การสงเสริมและ
สนับสนุนให
ประชาชนมีอาชีพ
และรายได โดย
ยึดหลักการพัฒนา
เศรษฐกิจพอเพียง 

การบริหารจัดการ
ภาครัฐแบบบูรณา
การและสงเสริม
การมีสวนรวมของ
ประชาชน 

 

ยุทธศาสตร 

ยุทธศาสตรท่ี 1 
การพัฒนาดาน

บริการสาธารณะ 

ยุทธศาสตรท่ี 2 
การพัฒนาดาน
สิ่งแวดลอมและ
การทองเท่ียว 

ยุทธศาสตรท่ี 3 
การพัฒนาดาน

สังคม 

ยุทธศาสตรท่ี 4 
การพัฒนาดาน

การศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

ยุทธศาสตรท่ี 5 
การพัฒนาดาน

เศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตรท่ี 6 
การพัฒนาดาน

การบริหารจัดการ
ท่ีด ี

 

วิสัยทัศน “สิ่งแวดลอมเดน  เนนสุขภาพด ี
วิธีแกปญหาฉับไว  ใสใจการอนุรักษ” 
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(ตอ) แผนผังยุทธศาสตร (strategic map)   

 

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

ี  ปโ

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

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 

 ื่ ใ ป ี

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
การขับเคล่ือนระบบ
เกษตรกรรมที่ยั่งยืน 
5.สงเสริมและสนับสนุน
ใหประชาชนมีความรู
ความเขาใจและนําหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใชในการ
ํ ิ ี ิ    

1.เพื่อพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการที่ดีมี
ประสิทธิภาพตาม
หลักการบริหารจัดการ
บานเมืองที่ดี 
2.เพื่อใหประชาชนมี
สวนรวมในการบริหาร
จัดการบานเมืองที่ดี 

 

เปาประสงค 

การพัฒนาระบบโครงสราง
พื้นฐาน ระบบ
สาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ 

การสงเสริมและ
สนับสนุนการทองเที่ยว
เชิงเกษตร และการ
บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอมอยางยั่งยืน 

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 
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(ตอ) แผนผังยุทธศาสตร (strategic map)   

 

คาเปาหมาย 
1. เพ่ือพัฒนาบํารุงรักษาเสนทาง
คมนาคม ระบบสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ และงานกอสราง
ตางๆ ที่ไดมาตรฐาน 
2. เพ่ือปรับปรุงเสนทางคมนาคม
ใหสามารถสัญจรไปมาไดอยาง
สะดวกและปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน 
3. เพ่ือเปนทางระบายน้ําไมให
ทวมขังในฤดูฝน 
4. เพ่ือใหทุกครัวเรือนมีไฟฟาใช
อยางทั่วถึง 
5. เพ่ือติดต้ัง ซอมแซมไฟฟา
สาธารณะใหสองสวาง 
6. เพ่ือซอมแซม ปรับปรุง 
บํารุงรักษาระบบประปาหมูบาน
อยางมีประสิทธิภาพ และสะอาด
เพียงพอตอการอุปโภคบริโภค 
7. เพ่ือบริหารจัดการแหลงน้ํา
เพ่ืออุปโภคบริโภคอยางปลอดภัย
และมีคณภาพ และเพียงพอตอ

1.เพ่ือสงเสริมการมีสวนรวม
ของประชาชนในการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมในชุมชนใหนาอยู 
2.เพ่ือสงเสริมและลดภาระ
คาใชจายในการกําจัดขยะมูล
ฝอย 
3. เพ่ือสงเสริมแหลง
ทองเที่ยวเชิงอนุรักษและ
ผลิตภัณฑ OTOP ของตําบล
มหาสวัสด์ิ 

1.เพ่ือใหประชาชนมีสุขภาพ
แข็งแรง 
2. เพ่ือใหประชาชนมีสนาม
กีฬาและสวนนันทนาการได
ออกกําลังกาย 
3. เพ่ือใหเด็กและเยาวชนมี
อุปกรณกีฬาไดออกกําลังกาย
และหางไกลยาเสพติด 
4. เพ่ือชวยเหลือประชาชน
ไดรับการสงเคราะหและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตใหดีข้ึน 
5. เพ่ือชวยเหลือประชาชน
ไดรับการสงเคราะหและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตใหดีข้ึน 
6. เพ่ือใหประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน 
7. เพ่ือใหประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน 
8  เพ่ือมีวัสดอปกรณใชใน

1.เพ่ือพัฒนาศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กใหมีคุณลักษณะที่พึง
ประสงคใหไดตามเกณฑ
มาตรฐาน 
2. เพ่ือพัฒนาทางดาน
การศึกษาของประชาชนมี
โอกาสไดเรียนรูตลอดชีวิต 
3. เพ่ือสืบทอดศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีทองถ่ินใหอยูสืบไป 
 

1.สงเสริมและสนับสนุนสราง
ความเขมแข็งแกกลุม
เกษตรกรและกลุมอาชีพ
ตางๆ ในทองถ่ิน 
2.สงเสริมและสนับสนุนให
ประชาชนมีรายไดเพ่ิมอยาง
ย่ังยืนและลดคาใชจาย 
3.สงเสริมและสนับสนุนการ
พัฒนาอาชีพ ฝกอบรมอาชีพ 
เพ่ือนําไปสูเศรษฐกิจชุมชน
ย่ังยืน 
4.สงเสริมและสนับสนุนการ
ขับเคลื่อนระบบเกษตรกรรม
ที่ย่ังยืน 
5.สงเสริมและสนับสนุนให
ประชาชนมีความรูความ
เขาใจและนําหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาใชใน
การดําเนินชีวิตอยางถูกตอง 
 

1.เพ่ือพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการที่ดีมี
ประสิทธิภาพตามหลักการ
บริหารจัดการบานเมืองที่ดี 
2.เพ่ือใหประชาชนมีสวนรวม
ในการบริหารจัดการ
บานเมืองที่ดี 
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(ตอ) แผนผังยุทธศาสตร (strategic map)   

 

กลยุทธ 

1.สรางและปรับปรุง
ระบบสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ ให
เพียงพอกับความ


2.สงเสริมและ
สนับสนุนการ
ทองเท่ียวเชิง
เกษตร และ

3.สงเสริมและ
พัฒนาระบบงาน
สวัสดิการสังคม 
และเสริมสราง
ความเขมแข็งของ

4.สงเสริม
สนับสนุนพัฒนา
ระบบการศึกษาท้ัง
ในและระบบ 

5.การสรางรายได
ใหแกชุมชน 
สงเสริมและ
สนับสนุนผลผลิต

่

 6.พัฒนาการ
บริหารจัดการท่ีดี
ในองคกร พัฒนา
บุคลากร สงเสริม

ี
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3.5 รายละเอียดยุทธศาสตร 
 

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท. ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท. 

เปาประสงค 
ตัวชี้วัด 
ผลผลิต/
โครงการ 

คาเปาหมาย ความกาว
หนาของ
เปาหมาย 

กลยุทธ ผลผลิต/โครงการ 
หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หนวย
สนับสนุน 2561 2562 2563 2564 

ยุทธศาสตรที่ 3  
พัฒนาคุณภาพชีวิต
และความมั่นคงทาง
สังคมยกระดับ
คุณภาพการศึกษา
และบริหารจัดการ
ส่ิงแวดลอมอยาง
ยั่งยืน 

ยุทธศาสตรที่ 3
การพัฒนาดาน
บริการสาธารณะ 

 

ยุทธศาสตรที่ 1 
การพัฒนาดาน
บริการสาธารณะ 

 

การพัฒนาระบบ
โครงสรางพื้นฐาน
ระบบสาธารณูปโภ
และสาธารณูปการ 

 

รอยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน 

 

88 88 88 88 ปละ 88 
โครงการ 
รวม 352 
โครงการ 

สรางและ
ปรับปรุง
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 
ใหเพียงพอกับ
ความตองการ
ของประชาชน
สามารถรองรับ
การขยายตัวของ
ชุมชนไดใน
อนาคต 

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

กองชาง 

 
 

แบบ ยท. 03 
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- ปรับปรุงซอมแซม
ขยายเขตไฟฟา
สาธารณะ 
- ปรับปรุงซอมแซม
ขยายเขตระบบ
ประปา 
- ติดต้ังซอมแซม
ขยายเขตระบบ
ประปา 

 
ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท. ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท. 

เปาประสงค 
ตัวชี้วัด 
ผลผลิต/
โครงการ 

คาเปาหมาย ความกาว
หนาของ
เปาหมาย 

กลยุทธ ผลผลิต/โครงการ 
หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หนวย
สนับสนุน 2561 2562 2563 2564 

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

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

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

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท. ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท. 

เปาประสงค 
ตัวชี้วัด 
ผลผลิต/
โครงการ 

คาเปาหมาย ความกาว
หนาของ
เปาหมาย 

กลยุทธ ผลผลิต/โครงการ 
หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หนวย
สนับสนุน 2561 2562 2563 2564 

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

ยุทธศาสตรที่ 4 
การพัฒนาดาน
ทรัพยากรธรรมช
าติส่ิงแวดลอม 
และการ
ทองเที่ยว 

ยุทธศาสตรที่ 2 
การพัฒนาดาน
ส่ิงแวดลอมและ
การทองเที่ยว  

การสงเสริมและ
สนับสนุนการ
ทองเที่ยวเชิง
เกษตรและการ
บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชา
ติและส่ิงแวดลอม
อยางยั่งยืน 

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

17 17 17 17 ปละ 17 
โครงการ  
รวม 68 
โครงการ 

สงเสริมและ
สนับสนุนการ
ทองเที่ยวเชิง
เกษตรและ
จัดระบบการ
ควบคุมดูแล
รักษาส่ิงแวดลอม
ใหสอดคลองกับ
การพัฒนาอยาง
ยั่งยืน 

-รณรงคสงเสริมการ
อนุรักษทรัพยากรธรรม 
ชาติและส่ิงแวดลอม 
-ปรับปรุงภูมิทัศน 
สวนสาธารณะ ถนน 
และคลองสาธารณะ 
-กําจัดขยะมูลฝอยและ
ส่ิงปฏิกูล 
-สงเสริม และ
สนับสนุน การพัฒนา
แหลงทองเที่ยวเชิง
เกษตรตําบลมหาสวัสด์ิ 
 

สํานักงานปลัด/ 
กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดลอม 

กองชาง 

ยุทธศาสตรที่ 3 
พัฒนาคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตรที่ 3 
การพัฒนาดาน

ยุทธศาสตรที่ 3 
การพัฒนาดาน

ประชาชนมี
คุณภาพที่ดีขึ้น 

1. จํานวนคร้ัง
ในการเกิด

41 41 41 41 ปละ 41 
โครงการ 

สงเสริมและ
พัฒนาระบบงาน

-โครงการต้ังดาน
ตรวจและเฝาระวัง

-สํานักงาน
ปลัด อบต. 
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และความมั่นคงทาง
สังคมยกระดับ
คุณภาพการศึกษา
และบริหารจัดการ
ส่ิงแวดลอมอยาง
ยั่งยืน 

สังคม สังคม ชุมชนเขมแข็ง 
การบริการดาน
สาธารณสุขและ
การบริการดาน
สวัสดิการสังคม 
ดานปองกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัยอยางทั่วถึง 

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

รวม 164 
โครงการ 

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

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

-กอง
สวัสดิการ
สังคม 
-กอง
สาธารณสุข
และ
ส่ิงแวดลอม 

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท. ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท. 

เปาประสงค 
ตัวชี้วัด 
ผลผลิต/
โครงการ 

คาเปาหมาย ความกาว
หนาของ
เปาหมาย 

กลยุทธ ผลผลิต/โครงการ 
หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หนวย
สนับสนุน 2561 2562 2563 2564 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   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

     การปองกัน
แกไขปญหายา
เสพติด 

-เสริมสรางศักยภาพ
ชุมชนดานการปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย 
-จัดต้ังและทบทวน  
อปพร. 
-จัดซ้ืออุปกรณ
ครุภัณฑตางๆ ดาน
ปองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 
-ติดต้ังกลองวงจรปด  
(CCTV) 
-จัดซ้ือสารเคมี
ทรายอะเบทและฉีดพน
หมอกควันกําจัดลูกน้ํา
ยุงลาย 
-สงเสริมสนับสนุนการ
ปองกันโรคติดตอ 
-ฝกอบรมการปองกัน
และแกไขปญหาโรค
เอดส 
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ไดรับเบี้ยยัง
ชีพ 
10.จํานวนคน
พิการที่ไดรับ
เบี้ยยังชีพ 
11.จํานวน
ของผูปวย
เอดสที่ไดรับ
เบี้ยยังชีพ 
 

-จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ
ดานวิทยาศาสตร 
-จัดซ้ือเคร่ืองออกกําลัง
กายกลางแจง 
-การฝกอบรมและ
พัฒนาอาชีพ 
-กอสรางปรับปรุงส่ิง
อํานวยความสะดวก
สําหรับคนพิการและ
ผูสูงอาย ุ 

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท. ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท. 

เปาประสงค 
ตัวชี้วัด 
ผลผลิต/
โครงการ 

คาเปาหมาย ความกาว
หนาของ
เปาหมาย 

กลยุทธ ผลผลิต/โครงการ 
หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หนวย
สนับสนุน 2561 2562 2563 2564 

    12.ประชาชน
มีสุขภาพ
แข็งแรง 
13.รอยละ
ความพึงพอใจ
ของสมาชิก
กองทุนฯ 

    

  -สงเสริมสนับสนุน
การใหคนพิการไดรับ
สิทธิ์ และการ
แลกเปล่ียนเรียนดาน
กฎหมายและระเบียบ
เกี่ยวกับคนพิการ 
-การปองกันและ
แกไขปญหาความ
รุนแรงตอเด็ก สตรี 
และบุคคลใน
ครอบครัว 
-รณรงคใหความรูแก
เด็กนักเรียนเพื่อลด
ปญหาการต้ังครรภ
กอนวัยเรียน 
-บําบัดทุกข บํารุงสุข 
แบบ ABC 
-ฝกอบรมสัมมนาและ
ศึกษาดูงาน 
-การรณรงคปองกัน
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และแกไขปญหายา
เสพติด 
-การฝกอบรมการ
จัดทําบัญชี  
-จัดกิจกรรมสําหรับ
เด็กและเยาวชน 
-การแขงขันกีฬา 
-การจายเบี้ยยังชีพ
ผูสูงอายุ คนพิการ 
และผูปวยเอดส 

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท. ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท. 

เปาประสงค 
ตัวชี้วัด 
ผลผลิต/
โครงการ 

คาเปาหมาย ความกาว
หนาของ
เปาหมาย 

กลยุทธ ผลผลิต/โครงการ 
หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หนวย
สนับสนุน 2561 2562 2563 2564 

     

    

  -สมทบเงินโครงการ
หลักประกันสุขภาพ
ระดับทองถิ่น 
-สมทบกองทุน
สวัสดิการชุมชน 

  

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 

ประชาชนมี
คุณภาพที่ดีขึ้น 
ชุมชนเขมแข็ง
การบริการดาน
สาธารณสุขและ
การบริการดาน
สวัสดิการสังคม 
ดานปองกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัยอยางทั่วถึง 

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

17 17 17 17 ปละ 17 
โครงการ 
รวม 68 
โครงการ 

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

-จัดหาวัสดุอุปกรณ
และส่ือการเรียนการ
สอนเพื่อพัฒนาเด็ก
เล็ก 
-สนับสนุน
งบประมาณใหแก
สถานศึกษา 
-จัดกิจกรรมงานรัฐ
พิธีตางๆ  
-จัดงานวันสําคัญทาง
ศาสนา 
-จัดต้ังหองสมุด
ประจําหมูบานและ
จัดหาหนังสือ 
วารสาร หนังสือพิมพ 

สํานักงาน
ปลัด อบต. 
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ส่ิงแวดลอมอยาง
ยั่งยืน 

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

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

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท. ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท. 

เปาประสงค 
ตัวชี้วัด 
ผลผลิต/
โครงการ 

คาเปาหมาย ความกาว
หนาของ
เปาหมาย 

กลยุทธ ผลผลิต/โครงการ 
หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หนวย
สนับสนุน 2561 2562 2563 2564 

           -ออกเยี่ยมบานเด็ก 
-ตรวจสุขภาพฟนเด็ก 
-อบรมใหความรูแก
ผูปกครองเด็ก 
-จัดหาเคร่ืองเลน
สนาม 

  

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

ยุทธศาสตรที่ 2 
การพัฒนาดาน
เศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตรที่ 5 
การพัฒนาดาน
เศรษฐกิจ 

การสงเสริมและ
สนับสนุนให
ประชาชนมี
อาชีพและรายได
โดยยึดหลักการ
พัฒนาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

1.รอยละ
ความพึงพอใจ
ของประชาชน 
2.รอยละ
ความพึงพอใจ
ของผูเขา
อบรม 

10 10 10 10 ปละ 10 
โครงการ 
รวม 40 
โครงการ 

การสรางรายได
ใหแกชุมชน 
สงเสริมและ
สนับสนุน
ผลผลิตทาง
การเกษตรที่
ปลอดสารพิษ 

-สงเสริมสนับสนุน
การสรางคุณคาทาง
ภูมิปญญาของกลุม
ผูสูงอายุ กลุมผูพิการ 
- ฝกอบรมเพิ่มทักษะ
อาชีพ 
-ฝกอบรมมัคคุเทศก
นอย 
-จัดต้ังตลาดชุมชน
ตําบลมหาสวัสด์ิ 
-สงเสริมและ
สนับสนุนสินคาหนึ่ง
ตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ
ของชุมชน 
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ยั่งยืน -สงเสริมสนับสนุน
การทําเกษตรแบบ
ปลอดสารพิษ 
-สงเสริมการดําเนิน
ชีวิตตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
-อุดหนุนงบประมาณ
องคกรประชาชน 
 
 

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท. ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท. 

เปาประสงค 
ตัวชี้วัด 
ผลผลิต/
โครงการ 

คาเปาหมาย ความกาว
หนาของ
เปาหมาย 

กลยุทธ ผลผลิต/โครงการ 
หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หนวย
สนับสนุน 2561 2561 2561 2561 

ยุทธศาสตรที่ 3 
พัฒนาคุณภาพชีวิต
และความมั่นคงทาง
สังคมยกระดับ
คุณภาพการศึกษา
และบริหารจัดการ
ส่ิงแวดลอมอยาง
ยั่งยืน 

ยุทธศาสตรที่ 5 
การพัฒนาดาน
การบริหารจัดการ
ที่ดี 

ยุทธศาสตรที่ 6 
การพัฒนาดาน
การบริหารจัดการ
ที่ดี  

การบริหาร
จัดการภาครัฐ
แบบบูรณาการ
และสงเสริมการ
มีสวนรวมของ
ประชาชน 

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

51 51 51 51 ปละ 51 
โครงการ 
รวม 204 
โครงการ 

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

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

-สํานักงาน
ปลัด 
-กองคลัง 
-กองชาง 
-กอง
สาธารณสุขแล
ส่ิงแวดลอม 
-กอง
สวัสดิการ
สังคม 
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โครงการ 

 
 

 

 

 

 

 



๘๘ 

 
สวนที่ 4  การนําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปไปสูการปฏิบัต ิ
 

  1. ยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนงาน 
 

ท่ี ยุทธศาสตร ดาน แผนงาน หนวยงานรับผิดชอบหลัก 
หนวยงาน
สนับสนุน 

1 ยุทธศาสตรการพัฒนาบริการสาธารณะ - การเศรษฐกิจ 
 

- อุตสาหกรรมและการโยธา 
- การเกษตร  
- การพาณิชย 

- กองชาง 
- กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

 

2 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสิ่งแวดลอม
และการทองเท่ียว 

- บริการชุมชนและสังคม 
- การเศรษฐกิจ 

- เคหะและชุมชน 
- การศาสนา วัฒนธรรม และ
นันทนาการ 
- การเกษตร 

- กองชาง 
- สํานักงานปลัด อบต. 
- กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

 

3 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม - บริหารท่ัวไป 
- บริการชุมชนและสังคม 
- การดําเนินงานอ่ืน 
  
 
 
 

- รักษาความสงบภายใน 
- สาธารณสุข 
- สังคมสงเคราะห 
- สรางความเขมแข็งของชุมชน 
- การศาสนา วัฒนธรรม และ
นันทนาการ 
- งบกลาง 

- สํานักงานปลัด อบต. 
- กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
- กองสวัสดิการสังคม 

 

4 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม 

- บริหารท่ัวไป 
- บริการชุมชนและสังคม 
 

- บริหารงานท่ัวไป 
- การศาสนา วัฒนธรรม และ
นันทนาการ 
- การศึกษา 

- สํานักงานปลัด อบต. 
 

 

 
 



๘๙ 

 
 

ท่ี ยุทธศาสตร ดาน แผนงาน หนวยงานรับผิดชอบหลัก 
หนวยงาน
สนับสนุน 

5 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ - บริการชุมชนและสังคม 
- การเศรษฐกิจ 

- สังคมสงเคราะห 
- สรางความเขมแข็งของชุมชน 
- การเกษตร 

- สํานักงานปลัด อบต. 
- กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
- กองสวัสดิการสังคม 
- กองชาง 

 

6 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหาร
จัดการท่ีดี 

- บริหารท่ัวไป 
- บริการชุมชนและสังคม 
- การเศรษฐกิจ 

- บริหารงานท่ัวไป 
- สาธารณสุข 
- สังคมสงเคราะห 
- สรางความเขมแข็งของชุมชน 
- อุตสาหกรรมและการโยธา 

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

 

รวม 6 ยุทธศาสตร 4 ดาน 12 แผนงาน 5 หนวยงานหลัก  
 



แบบ ผ.01

จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

 ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาดานบริการสาธารณะ

   1.1 แผนงานการเกษตร ๐ ๐ ๑ ๔๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๑ ๔๐๐,๐๐๐

   1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ๐ ๐ ๐ ๐ ๑ ๓๓๗,๐๐๐ ๑ ๓๓๗,๐๐๐ ๑ ๓๓๗,๐๐๐ ๓ ๑,๐๑๑,๐๐๐

รวม ๐ ๐ ๑ ๔๐๐,๐๐๐ ๑ ๓๓๗,๐๐๐ ๑ ๓๓๗,๐๐๐ ๑ ๓๓๗,๐๐๐ ๔ ๑,๔๑๑,๐๐๐

 ยุทธศาสตร 6 การพัฒนาดานบริหารจัดการที่ดี

   6.1 แผนงานการพาณิชย ๐ ๐ ๐ ๐ ๑ ๑๒๘,๐๐๐ ๑ ๖๔,๐๐๐ ๑ ๖๔,๐๐๐ ๓ ๒๕๖,๐๐๐

รวม ๐ ๐ ๐ ๐ ๑ ๑๒๘,๐๐๐ ๑ ๖๔,๐๐๐ ๑ ๖๔,๐๐๐ ๓ ๒๕๖,๐๐๐

รวมทั้งสิ้น ๐ ๐ ๑ ๔๐๐,๐๐๐ ๒ ๔๖๕,๐๐๐ ๒ ๔๐๑,๐๐๐ ๒ ๔๐๑,๐๐๐ ๗ ๑,๖๖๗,๐๐๐

ยุทธศาสตร

ป ๒๕61 รวม  5  ปป 2565

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

ป ๒๕๖2 ป ๒๕๖3

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕61 - ๒๕๖5) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2563

องคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์  อําเภอพุทธมณฑล  จังหวัดนครปฐม

ป ๒๕๖4





๑๐๙



๐
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สวนที่ ๕ 
  
 

 
๑.  การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร 

ในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินนั้น จะตองมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยจะตอง
ติดตามและประเมินยุทธศาสตร ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครอง     
สวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ ขอ ๒๙  และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนของ  
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  (ฉบับท่ี  ๒) พ.ศ.  ๒๕๕๙  ขอ ๑๓ และในการประเมินแผนนั้นจะตองดําเนินการ
ประเมินคุณภาพของแผนยุทธศาสตรการพัฒนา ตามแนวทางการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรเพ่ือสอดคลอง
แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  แจงตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ท่ี มท ๐๘๑๐.๒/        
ว ๕๗๙๗ ลงวันท่ี ๑0 ตุลาคม ๒๕๕๙ เรื่อง แนวทางและหลัก เกณฑการจัดทําและประสานแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป 
(พ.ศ. ๒๕๖๑  - ๒๕๖๔) ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการจัดทําแผน
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  
 

๒. การติดตามและประเมินผลโครงการ 
ในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินนั้น จะตองมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยจะตอง

ติดตามและประเมินยุทธศาสตร ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครอง     
สวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ ขอ ๒๙ และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ขอ ๑๓ และในการประเมินแผนนั้นจะตอง  ดําเนินการ ประเมิน
คุณภาพของแผนยุทธศาสตรการพัฒนาตามแนวทางการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร  เพ่ือสอดคลอง
แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท ๐๘๑๐.๒/ว  ๕๗๙๗ 
ลงวันท่ี  ๑๐  ตุลาคม  ๒๕๕๙  เรื่อง  แนวทางและหลัก เกณฑการจัดทําและประสานแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป        
(พ.ศ. ๒๕๖๑  - ๒๕๖๔) ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการจัดทําแผน
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  
 

๓. สรุปผลการพัฒนาทองถิ่นในภาพรวม 
๓.๑ การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
 (๑) การวัดผลในเชิงปริมาณ 

ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบล ไดดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาข้ึนมาเพ่ือใชเปนเครื่องมือในการ
พัฒนาองคการบริหารสวนตําบล ใหบรรลุเปาหมายท่ีวางไว เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแกไขปญหา
ใหกับประชาชน ในการจัดทําแผนพัฒนานั้นจะตองมีการติดตามและประเมินแผนพัฒนา ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด ๖ ขอ ๒๙ และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  (ฉบับท่ี ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๙      
ขอ ๑๓ โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาเปนผูดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา    
ซ่ึงคณะกรรมการจะตองดําเนินการกําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ดําเนินการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ตอผูบริหารทองถ่ิน เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ิน เสนอตอสภาทองถ่ิน และคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน พรอมท้ัง
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบในท่ีเปดเผยภายในสิบหาวันนับแต
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วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาวและตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอย
ปละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกป   
  โดยเครื่องมือท่ีใชในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ  มีดังนี้ 

- แบบท่ี  ๑ การกํากับการจัดทําแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
- แบบท่ี  ๒ แบบติดตามผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
- แบบท่ี  ๓/๑ แบบประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร 
- การติดตามและประเมินผลดวยระบบ e-plan (www.dla.go.th) 

  (๒) การวัดผลในเชิงคุณภาพ 
การจัดผลเชิงคุณภาพ องคการบริหารสวนตําบล ใชการสํารวจความพึงพอใจในการวัดผล        

เชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยไดมีการประเมินความพึงพอใจ ซ่ึงการประเมินความพึงพอใจทําใหทราบถึงผล      
เชิงคุณภาพในการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลในภาพรวม   

โดยเครื่องมือท่ีใชในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังนี้ 
  - แบบท่ี  ๓/๒ แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบล 
  - แบบท่ี  ๓/๓ แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการใหบริการ  

๔. ขอเสนอแนะในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นในอนาคต 
๔.๑ ผลกระทบนําไปสูอนาคต 
 ๑) เกิดการพัฒนาท่ีลาชา เพราะการดําเนินงานตางๆ ขององคกรปกครองสวนตองผานกระบวนการ

หลายข้ันตอน สลับสับซอน 
 ๒ ) ประชาชนอาจเกิดความเบื่อหนายกับกระบวนการจัดทําแผนท่ีมีความยุงยากมากข้ึน  
 ๓ ) ปญหาอาจไมไดรับการแกไข หรือแกไขไม ตรงจุด  เพราะขอจํากัดของ งบประมาณ ระเบียบ

กฎหมายท่ีทําไดยากและบางเรื่องอาจทําไมได  
 

๔.๒ ขอสังเกต ขอเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
 ๑) การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปควรพิจารณาใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนามาเปนกรอบใน

การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปและใหมีความสอดคลองกัน   
๒) การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปปควรพิจารณางบประมาณและคํานึงถึงสถานะการคลังในการ

พิจารณาโครงการ/กิจกรรม ท่ีจะบรรจุในแผนพัฒนาถ่ินสี่ป  
๓) ควรเรงรัดใหมีการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ท่ีตั้งในขอบัญญัติงบประมาณรายจายใหสามารถ

ดําเนินการไดในปงบประมาณนั้น  
๔) องคการบริหารสวนตําบลควรพิจารณาตั้งงบประมาณใหเพียงพอและเหมาะสมกับกับภารกิจ

แตละดานท่ีจะตองดําเนินการ ซ่ึงจะชวยลดปญหาในการโอนเพ่ิม โอนลด โอนตั้งจายรายการใหม 
 
 

*************************** 


	1 ปก แผน (61-65) เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1) 2563
	1 ประกาศ แผน (61-65) เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1) 2563
	2 คำนำ แผน (61-65) เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1 ) 2563
	3 สารบัญ แผนสี่ปี (2561-2564) เพิ่มเติม+เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2561
	4 ส่วนที่ 1 สภาพทั่วไปฯ (61-64) เพิ่มเติม+เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2561
	5 ส่วนที่ 2 สรุปผลการพัฒนาฯ (61-64) เพิ่มเติม+เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2561
	6 ส่วนที่ 3 ยุทธศาสตร์ อปท. (61-64) เพิ่มเติม+เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ.2561
	7 ส่วนที่ 4 การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัติ
	8 แผนพัฒนา(61-65) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 (2563)
	บัญชีสรุป (เปลี่ยนแปลง)

	9 ส่วนที่ 5 การติดตามและประเมินผล (61-64)


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


