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เรื่อง  ประกาศใชแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 

 

--------------------------------------- 
 

ดวยองคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสด์ิ ไดจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)   
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0810.3/ว 2931 ลงวันท่ี 15 พฤษภาคม 2562         
เรื่อง ซักซอมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ. 2549 แกไขเพ่ิมเติมถึง  
(ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 หมวด 3 ขอ 17 โดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ ์   
ในการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 2 ครั้งท่ี 1 ประจําป 2562 
พิจารณาเห็นชอบแลว เม่ือวันท่ี 14 มิถุนายน 2562 

อาศัยอํานาจตามระเบียบระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. 2548 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 หมวด 5 ขอ 25 องคการบริหารสวนตําบล
มหาสวัสดิ์ จึงประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ือใชเปนกรอบในการจัดทํางบประมาณ
รายจายประจําป งบประมาณรายจายเพ่ิมเติม และงบประมาณจากเงินสะสมในชวงของแผน รวมท้ัง         
วางแนวทางเพ่ือใหมีการปฏิบัติใหบรรลุวัตถุประสงค ตามโครงการพัฒนาท่ีกําหนดไวในแผนพัฒนาทองถ่ิน 
อยางมีประสิทธิภาพ อันจะกอใหเกิดประโยชนสูงสุดใหกับประชาชน ตอไป 

จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน 

   ประกาศ  ณ  วันท่ี  14  เดือน  มิถุนายน  พ.ศ.  2562 

 
 

( นายสุเทพ  เพ็งนาเรนทร ) 
นายกองคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ 



คํานํา 

  ดวยพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง         
สวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 มาตรา 16 และ มาตรา 17 บัญญัติใหองคการบริหารสวนตําบล มีอํานาจหนาท่ีใน
การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินของตนเอง ภายใตการกํากับตรวจสอบ ดูแล ของหนวยงานรัฐ และผานการมีสวน
รวม ของประชาชน และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 กําหนดวา “แผนพัฒนาทองถ่ิน” หมายความวา แผนพัฒนาทองถ่ินขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน โดยใหความหมายของแผนพัฒนาทองถ่ิน ไวดังนี้ 

  “แผนพัฒนาทองถ่ิน” หมายความวา แผนพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน         
ท่ีกําหนดวิสัยทัศน ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวชี้วัด คาเปาหมาย และกลยุทธ โดยสอดคลองกับ
แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ 
แผนพัฒนาตําบล แผนพัฒนาหมูบานหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเปนการกําหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการ
พัฒนา ท่ีจัดทําข้ึนสําหรับปงบประมาณแตละป ซ่ึงมีความหมายตอเนื่องและเปนแผนกาวหนาและใหหมายความ
รวมถึงเพ่ิมเติม หรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถ่ิน” 

  องคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ ไดเล็งเห็นความจําเปนและความสําคัญเก่ียวกับการจัดทํา
แผนพัฒนาทองถ่ิน จึงจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565 ) ข้ึน ซ่ึงถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 แกไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 ขอ 22 ขอ 22/1 ขอ 22/2 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0810.3/         
ว 2931 ลงวันท่ี 15 พฤษภาคม 2562 โดยผานกระบวนการจัดทําประชาคมทองถ่ินและสอดคลองกับ
แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ 
แผนพัฒนาตําบล แผนพัฒนาหมูบานหรือชุมชน อันมีลักษณะเปนการกําหนดรายละเอียดแผนงานโครงการ
พัฒนา ท่ีจัดทําข้ึนสําหรับปงบประมาณแตละป ซ่ึงมีความตอเนื่องและเปนแผนกาวหนา องคการบริหารสวน
ตําบลมหาสวัสดิ์ หวังเปนอยางยิ่งวา แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับนี้ จะใชเปนแนวทางการ
จัดทํางบประมาณประจําป สามารถแกไขปญหาในการพัฒนาทองถ่ินใหเกิดประโยชนสูงสุดตอประชาชน มี
ประสิทธิภาพ สอดคลองกับสถานการณในปจจุบันตอไป 
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๑. ดานกายภาพ 
 

๑.๑  ท่ีตั้งของหมูบาน ประกอบไปดวย 4 หมูบาน ไดแก หมูท่ี 1, บานศาลานกกระจอก, หมูท่ี 2     
บานคลองมหาสวัสดิ์, หมูท่ี 3 บานศาลาดิน  และ หมูท่ี 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 อ.พุทธมณฑล ตําบลลานตากฟา อ.นครชัยศรี 
 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 
  สภาพภูมิประเทศขององคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ โดยท่ัวไปมีลักษณะภูมิประเทศเปนท่ี
ราบลุม ไมมีภูเขาและปาไม มีคลองธรรมชาติและคลองสงน้ําไหลผานหลายสาย มีผลทําใหพ้ืนท่ีขององคการ
บริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ เปนพ้ืนท่ีอุดมสมบูรณเหมาะแกการเพาะปลูกทําการเกษตรเปนอยางยิ่ง มีเนื้อท่ี
ประมาณ 12.97 ตารางกิโลเมตร หรือ คิดเปน 8,106 ไร โดยมีพ้ืนท่ีอยูอาศัยอ่ืนๆ ประมาณ 3,924 ไร  
 
 

สภาพท่ัวไปและขอมูลพื้นฐาน 



๒ 

 
 ๑.๓  ลักษณะภูมิอากาศ   

ปริมาณน้ําฝน สภาพภูมิอากาศโดยท่ัวไปอยูภายใตอิทธิพลของลมมรสุม มีฝนตกชุกในฤดูฝน    
ในฤดูหนาวอากาศไมหนาวจัด สวนในฤดูรอนอากาศคอนขางรอน จากสถิติของสถานีอุตุนิยมวิทยานครปฐม      
ในป พ.ศ. ๒๕๕๖ - 2560 ปริมาณน้ําฝนจะอยูในชวง 700 - 1,300 มิลลิเมตร ฝนตกมากท่ีสุด ป 2560     
วัดได 1,288.0 มิลลิเมตร จํานวนวันท่ีฝนตก 117 วัน สวนในตกนอยท่ีสุดป 2557 วัดได 759.7 มิลลิเมตร 
จํานวนวันท่ีฝนตก 101 วัน รวมวันฝนตกท้ังหมด 426 วัน         
  อุณหภูมิ  จังหวัดนครปฐมมีอุณหภูมิ ในป 2560 มีฝนตกในฤดูฝน ฤดูหนาวไมหนาวจัด 
อุณหภูมิเฉลี่ย 28.54 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด เดือน เมษายน 38.80 องศาเซลเซียส และตํ่าสุดเดือน 
ธันวาคม 13.50 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ มีคาเฉลี่ยตลอดท้ังป ประมาณ 21 เปอรเซ็นต 

 ฤดูรอน  อากาศจะรอนและแหง เริ่มตั้ งแตกลางเดือนกุมภาพันธถึงกลางเดือน
พฤษภาคม อุณหภูมิสูงสุดจะอยูในชวงเดือนเมษายนถึงตนเดือนพฤษภาคม 

 ฤดูฝน จะเริ่มกลางเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม จะมีฝนตกท้ิงชวงในระยะเดือน
มิถุนายนถึงกลางเดือนกรกฎาคม ซ่ึงในระยะเดือนท่ีฝนท้ิงชวงนี้ จะยังคงมีฝนตก       
แตปริมาณของน้ําฝนอาจไมเพียงพอตอการเกษตร 

 ฤดูหนาว  อากาศเย็นและมีหมอกในตอนเชา เริ่มตั้งแตกลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือน
กุมภาพันธ โดยจะมีมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนและมองโกเลียแผลงมาเปนชวง ๆ      
ทําใหอากาศของจังหวัดหนาวเย็นเปนระยะๆ ชวงท่ีอากาศหนาวท่ีสุดอยูระหวาง        
เดือนธันวาคม ถึง ตนเดือนมกราคม 

๑.๔ ลักษณะของดิน 
   ในเขตพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ ลักษณะดินโดยสวนใหญเปนชุดดินบางเขน 
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  

  องคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ มีคลองธรรมชาติ จํานวน 2 สาย คือ คลองโยง และ   
คลองขุดมหาสวัสดิ์ เชื่อมแมน้ําทาจีน แมน้ําเจาพะยา และคลองสาขา 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 
  ในเขตพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ไมมีปาไม แตมีตนไมท่ีชาวบานปลูกลักษณะ  
ของไมเปนไมยืนตน ผลัดใบ 
 
๒. ดานการเมือง/การปกครอง 

2.1 เขตการปกครอง 
ตําบลมหาสวัสดิ์ สมัยกอนจะมีการปกครองโดยมีกํานันเปนผูปกครองในระดับตําบลและยังไมมีการแบง

เขตท่ีแนนอน กํานันท่ีไดรับการคัดเลือกมาจากบุคคลท่ีเปนคนดีและชาวบานใหความเคารพยกยองนับถือ         
ซ่ึง กํานันคนแรกของตําบลมหาสวัสดิ์ คือ กํานันแดง (ขุนมหาสวัสดิ์) ซ่ึงอยูในสมัยรัชกาลท่ี 5 กํานันคนตอมา        
คือ กํานันขาว ไทยนิยม ซ่ึงเปนบุตรชายของกํานันแดง ไดรับตําแหนงแทนหลังจากท่ีกํานันแดงเสียชีวิตลง         
ไดมีการคัดเลือกกํานันขาวเปนกํานันแทนตําแหนงวาง ตอมากํานันขาวเสียชีวิตก็คัดเลือก กํานันเขียว ไทยนิยม 
บุตรของกํานันขาว ข้ึนดํารงตําแหนงกํานันตําบลมหาสวัสดิ์ ชวงกํานันเขียวดํารงตําแหนงไดมีการกําหนดเกณฑ
การเกษียณเม่ืออายุ ครบ 60 ป และในสมัยกํานันเขียว ไดมีการแบงการปกครองของหมูบานออกเปน 4 หมูบาน 
อยูในเขตการปกครองของอําเภอนครชัยศรี และไดมีการเลือกตั้งผูใหญบานข้ึนมาปกครองหมูบานในแตละหมู  
และไดมีการคัดเลือกกํานันจากผูใหญบานท้ัง 4 หมูบาน โดยการยกมือ ซ่ึงสมัยนั้นไดมีนายอําเภอเปนสักขีพยาน 
ในการคัดเลือก ปรากฏวา นายยนต  สุดใจ ไดรับการคัดเลือกเปนกํานันตําบลมหาสวัสดิ์  และในสมัย           
กํานันยนต สุดใจ ไดมีการริเริ่มตัดถนนเขาหมูบานเพ่ือใหมีการคมนาคมสะดวกข้ึน หลังจาก กํานันยนต สุดใจ 
เกษียณแลวได มีการคัดเลือกกํานันข้ึนใหม ในปจจุบัน กํานันตําบลมหาสวัสดิ์ (บานศาลาดิน ) หมู ท่ี 3              
คือ นางอาภรณ ชอยประเสริฐ ผูใหญบาน (บานศาลานกกระจอก) หมูท่ี 1 คือ นายธีรพัฒน มหาสวัสดิ์ ผูใหญบาน 
(บานคลองมหาสวัสดิ์ ) หมู ท่ี 2  คือ นายมนตรี แกวไทรทวม และ ผู ใหญบาน (บานคลองโยง) หมู ท่ี 4              
คือ นายวิชิต แชเจี่ย 

ในป พ.ศ. 2539 ไดมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองรูปแบบใหมเปนการกระจายอํานาจลงสูทองถ่ิน 
ตําบลมหาสวัสดิ์ไดรับการยกฐานะเปนสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและ
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 เม่ือวันท่ี 31 มีนาคม 2539 ไดมีการจัดการเลือกตั้งตัวแทนเขามาเปน
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล หมูบานละ 2 คนและผู ท่ีไดรับเลือกเขามาก็มาคัดเลือกประธาน
กรรมการบริหารเพ่ือบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบล ตอมาไดเปลี่ยนแปลงกฎหมาย ระเบียบการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาและนายกองคการบริหารสวนตําบล มีวาระการดํารงตําแหนง 4 ป ซ่ึงนายกองคการบริหารสวนตําบล
มหาสวัสดิ์คนปจจุบัน คือ นายสุเทพ เพ็งนาเรนทร และประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ ์          
คือ นายดํารงค สวัสดิ์มา     
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องคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสด์ิ มีพ้ืนท่ีท้ังหมด 12.97 ตารางกิโลเมตร หรือคิดเปน 8,106 ไร 

ตั้ งอยูทางทิศตะวันตกของท่ีวาการอําเภอพุทธมณฑล  ซ่ึ งมีระยะหางจากท่ีวาการอําเภอพุทธมณฑล         
ประมาณ 6 กิโลเมตร โดยมีอาณาเขตติดตอดังนี้ 

 ทิศเหนือ  : ติดตอกับตําบลลานตากฟา อําเภอนครชัยศรี  จังหวัดนครปฐม 
     และตําบลคลองโยง  อําเภอพุทธมณฑล  จังหวัดนครปฐม 

 ทิศใต  : ติดตอกับตําบลหอมเกร็ด  อําเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม 
และตําบลทรงคนอง  อําเภอสามพราน  จังหวดันครปฐม  

 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 

ประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสด์ิสวนใหญรวมกิจกรรมทางการเมืองเสมอมา และ
ประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ ยังมีสวนรวมในการบริหารงาน การชวยเหลืองาน          
การเสนอแนะในกิจกรรมขององคการบริหารสวนตําบลในการดําเนินงานตางๆ เชน การประชุมประชาคม        
ในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน ประชุมประชาคมแกไขปญหาความยากจน ฯลฯ  

จํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้ง   
   -  จํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้ง นายกองคการบริหารสวนตําบล และ สมาชิกสภาองคการบริหาร   
สวนตําบล 5,981 คน (ขอมูล ณ สิงหาคม พ.ศ. 2555)   
 จํานวนผูมาใชสิทธิเลือกตั้ง    

-  จํานวนผูมาใชสิทธิเลือกตั้ง นายกองคการบริหารสวนตําบล และ สมาชิกสภาองคการบริหาร
สวนตําบล 4,354 คน จากผูมีสิทธิเลือกตั้งท้ังสิ้น 5,981 คน  คิดเปนรอยละ 72.80  
  -  บัตรดี     4,023 บตัร   คิดเปนรอยละ 92.40 
  -  บัตรเสีย        193 บัตร   คิดเปนรอยละ 4.43 
  -  บัตรไมประสงคลงคะแนน      138 บัตร  คิดเปนรอยละ 3.17 

หมายเหตุ : ขอมูลสรุปผลการลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล ในจังหวัดนครปฐม 
เลือกตั้ง เม่ือวันท่ี 7 ตุลาคม พ.ศ. 2555 



๕ 

 
๓. ประชากร 
 ๓.๑ ขอมูลเกี่ยวกับจํานวนประชากร (ขอมูล ณ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562) 
 

หมูท่ี ชื่อหมูบาน จํานวน (ครัวเรือน) ชาย (คน) หญิง (คน) รวม (คน) 
1 ศาลานกกระจอก 967 1,127 1,266 2,389 
2 คลองมหาสวัสดิ์ 224 409 452 861 
3 ศาลาดิน 948 703 897 1,600 
4 คลองโยง 2,123 2,264 2,703 4,967 

รวมประชากรท้ังหมด 4,262 4,503 5,314 9,817 
 

๓.๒ ชวงอายุและจํานวนประชากร 
หมูท่ี 1 ชาย (คน) หญิง (คน) รวม (คน) หมายเหตุ 

จํานวนประชากร เยาวชน 233 242 475 อายุต่ํากวา 18 ป 
จํานวนประชากร 746 844 1,590 อาย ุ18 - 60 ป 
จํานวนประชากร ผูสูงอายุ 148 176 324 อายุมากกวา 60 ป 

รวมท้ังหมด (คน) 1,127 1,262 2,389  
 

หมูท่ี 2 ชาย (คน) หญิง (คน) รวม (คน) หมายเหตุ 
จํานวนประชากร เยาวชน 73 81 154 อายุต่ํากวา 18 ป 
จํานวน ประชากร 275 271 546 อายุ 18 - 60 ป 
จํานวน ประชากรผูสูงอายุ 61 100 161 อายุมากกวา 60 ป 

รวมท้ังหมด (คน) 409 452 861  
     

หมูท่ี 3 ชาย (คน) หญิง (คน) รวม (คน) หมายเหตุ 
จํานวนประชากร เยาวชน 128 109 237 อายุต่ํากวา 18 ป 
จํานวนประชากร 472 647 1,119 อายุ 18 - 60 ป 
จํานวนประชากร ผูสูงอายุ 103 141 244 อายุมากกวา 60 ป 

รวมท้ังหมด (คน) 703 897 1,600  
 

หมูท่ี 4 ชาย (คน) หญิง (คน) รวม (คน) หมายเหตุ 
จํานวนประชากร เยาวชน 566 540 1,106 อายุต่ํากวา 18 ป 
จํานวนประชากร 1,494 1,844 3,338 อายุ 18 - 60 ป 
จํานวนประชากรผูสูงอายุ 204 319 523 อายุมากกวา 60 ป 

รวมท้ังหมด (คน) 2,264 2,703 4,967  
 

ตําบลมหาสวัสดิ ์ ชาย (คน) หญิง (คน) รวม (คน) หมายเหตุ 
จํานวนประชากร เยาวชน 1,000 973 1,972 อายุต่ํากวา 18 ป 
จํานวนประชากร 2,987 3,606 6,593 อายุ 18 - 60 ป 
จํานวนประชากร ผูสูงอายุ 516 736 1,252 อายุมากกวา 60 ป 

รวมท้ังหมด (คน) 4,503 5,314 9,817  
 



๖ 

 
๔. สภาพทางสังคม 

๔.๑ การศึกษา 

ขอมูลนักเรียน  :  ณ วันท่ี 1 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562 

 

องคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ 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 ดังนี ้
(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 
 

โรงเรียนในเขตพ้ืนท่ี องคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ เปนโรงเรียนระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก 
จํานวน 2 แหง ไดแก โรงเรียนบานคลองโยง และโรงเรียนบานคลองมหาสวัสดิ์ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต 2 โดยนักเรียนท่ีเขารับการศึกษาในโรงเรียนสวนใหญเปนเด็กคอนขางยากจน 
ผูปกครอง มีรายไดไมเพียงพอในการสนับสนุนคาใชจายใหเด็กไปเรียนตางพ้ืนท่ี และเด็กในพ้ืนท่ีทุกคนอยูในระบบ
การศึกษา รวมถึงเด็กพิการดานตางๆ และไมมีนักเรียนออกกลางคันในระดับประถมศึกษา แตมีปญหาการออก
กลางคันในระดับมัธยมศึกษา  

ขอมูลโรงเรียนในเขตพ้ืนท่ีตําบลมหาสวัสดิ์ 
 - โรงเรียนบานคลองโยง ตั้งอยู  หมู ท่ี 4 บานคลองโยง เปนโรงเรียนระดับประถมศึกษา        

เปนโรงเรียนขนาดเล็ก ผูอํานวยการโรงเรียน ชื่อ นางอศิภรณ อินทรมณี มีบุคลากรในสังกัด จํานวน 34 คน ไดแก 
ครู 16 คน บุคลากรทางการศึกษา 18 คน เปนโรงเรียนระดับประถมศึกษา เปนโรงเรียนขนาดเล็ก   

- โรงเรียนบานคลองมหาสวัสดิ์ ตั้งอยู หมู ท่ี 1 บานศาลานกกระจอก เปนโรงเรียนระดับ
ประถมศึกษาขนาดเล็ก ผูอํานวยการโรงเรียน ชื่อ นายธนกฤต ธรรมวณิชยตั้งอยู มีบุคลากรในสังกัด จาํนวน 9 คน 
ไดแก ครู 5 คน บุคลากรทางการศึกษา 4 คน  

 - ศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ จํานวน 1 แหง มีเด็กนักนักเรียน 
จํานวน 29 คน มีครูผูดูแลเด็ก 2 คน 

ลําดับ 
ที ่

ชื่อโรงเรียน 
จํานวนนกัเรียน  (คน) 

รวม กอน 
เกณฑ 

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

1 
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  
อบต.มหาสวัสด์ิ 

29 - 
 

- - - - - - - - - 29 

2 โรงเรียนบานคลองมหาสวัสด์ิ - 13 14  6 11  5  5  6  7 - - - 68 
3 โรงเรียนบานคลองโยง - 10 9 11 13 11 13 20 30 16 11 23 167 

รวม 29 23 13 18 23 16 18 26 37 16 11 23 264 



๗ 

 
องคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ มีนโยนบายสนับสนุนการจัดการศึกษาสําหรับโรงเรียนในพ้ืนท่ี  

โดยใหการสนับสนุนงบประมาณ ตามยุทธศาสตร การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ในแผนงาน
การศึกษา เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา และพัฒนาโรงเรียน ใหมีความพรอมและความเขมแข็งทางดานวิชาการ 
และวิชาชีพ การสงเสริมคุณภาพการจัดการศึกษาเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน โดยบรรจุอยูในโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถ่ินขององคการบริหารสวยตําบลมหาสวัสดิ์ นอกจากนั้น องคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์    
ยังไดจัดใหมีการเรียนรูตลอดชีวิตผานชองทางตางๆ ประกอบดวย การจัดเวทีชาวบาน/ผูนําชุมชน การฝกอบรม/
การศึกษาดูงาน ซ่ึงหนวยงานของรัฐ/เอกชนจัดข้ึน การเรียนรูจากกลุมอาชีพ/กลุมเครือขายอาชีพ หอกระจายขาว
ประจําหมูบาน รายการวิทยุ/โทรทัศน เอกสาร/สิ่งพิมพตางๆ ท่ีทางหนวยงานของรัฐ/เอกชนสงใหหมูบาน  

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 โดยเฉพาะวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และภาษาอังกฤษ 

 

ตารางแสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ระดับประถมศึกษา (ปการศึกษา 2561) 
ระดับคะแนน 

(O-NET) 
ภาษาไทย วิทยาศาสตร คณิตศาสตร ภาษาอังกฤษ เฉล่ียรวม 

บานคลองโยง 58.21 40.21 31.05 28.95 39.61 

บานคลองมหาสวัสด์ิ 47.17 31.42 20.83 29.58 32.25 
นครปฐม 59.73 42.25 41.67 43.64 46.82 

ประเทศ 55.90 39.93 37.50 39.24 43.14 

ท่ีมา : สถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (องคการมหาชน) (สทศ.) 
 

๔.๒ สาธารณสุข 
ดานสาธารณสุข มีโรงพยาบาลตั้งอยูในเขตพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ จํานวน 1 แหง 

ไดแก โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลมหาสวัสดิ์ ซ่ึงมีผูเขารับบริการเฉลี่ยประมาณ 30 คน/วัน โดยใหบริการ
สาธารณสุขเชิงรุก ท้ังในดานการสงเสริมสุขภาพ การควบคุมและปองกันโรค การรักษาพยาบาล การฟนฟูสภาพ
และการคุมครองผูบริโภคดานสาธารณสุข อยางมีประสิทธิภาพ รวมถึงการสนับสนุนใหประชาชน และทุกภาคสวน 
มีสวนรวมในการจัดระบบบรกิารสุขภาพ โดยมีจํานวนบุคลากร สรุปตามตาราง  

ตารางแสดงบุคลากรของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลมหาสวัสดิ์ (ขอมูล ณ วันท่ี 30 กันยายน 2561) 

สาขาวิชาชีพ 
จํานวน (คน) สัดสวน : ประชากร 

ประจํา หมุนเวียน ท่ีปรึกษา สอ. เกณฑ 
แพทย - 1 1 1 : 9,742 1 : 10,000 
ทันตแพทย/ทันตาภิบาล - 1 1 1 : 9,742 1 : 20,000 / 1 : 10,000 
เภสัชกร - 1 1 1 : 9,742 1 : 12,000 
พยาบาลวิชาชีพ 1 - 1 1 : 9,742 1 : 2,500 
เจาหนาท่ีสาธารณสุข/พยาบาลเทคนิค 4 - - 1 : 2,435 1 : 1,250 

 



๘ 

 
- แพทยประจําตําบล คือ นางสาววิชยา   อุบลจินดา 
- ประธาน อสม. ระดับตําบล คือ นางธนภัทร  นุชลออ  
  อาสาสมัครสาธารณสุขตําบลมหาสวัสดิ์ (อสม.) จํานวน  ๘4  คน ไดแก 
    หมูท่ี ๑   จํานวน  ๒๑   คน 
    หมูท่ี ๒   จํานวน  ๑๘   คน 
    หมูท่ี ๓   จํานวน  ๒๒   คน 
    หมูท่ี ๔   จํานวน  ๒3   คน 
- กองทุนระบบหลักประกันสุขภาพตําบลมหาสวัสดิ์   จํานวน  ๑  แหง 

โครงการท่ีไดรับงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับทองถ่ินตําบลมหาสวัสด์ิ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 
 
ตารางแสดงการดําเนินงาน : 
โครงการกองทุน สปสช. ขององคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
การอนุมัติ การดําเนินงาน 

1. โครงการรณรงคการควบคุมและปองกันโรคมะเร็งในสตร ี
ตําบลมหาสวัสดิ์ ปงบประมาณ 2561 

22,600 อนุมัต ิ ดําเนินการแลว 

2. โครงการหนูนอยวัยใส รวมใจลดพุง ปงบประมาณ 2561 3,300 อนุมัต ิ ดําเนินการแลว 

3. โครงการสุขภาพฟนดี ชีวีมีสุข ปงบประมาณ 2561 4,300 อนุมัต ิ ดําเนินการแลว 

4. โครงการรณรงค บาน โรงเรียน ชุมชน ปลอดลูกนํ้ายุงลาย 
ปองกันโรคไขเลือดออดตาํบลมหาสวัสดิ์ ปงบประมาณ 2561 

30,850 อนุมัต ิ ดําเนินการแลว 

5. โครงการเกษตรปลอดโรคผูบรโิภคปลอดภัย ใชสมุนไพรลางพิษ 
ปงบประมาณ 2561 

9,050 อนุมัต ิ ดําเนินการแลว 

6. โครงการรณรงคตรวจคัดกรองโรคเบาหวาน/ความดันโลหติสูง 
ตําบลมหาสวัสดิ ์ปงบประมาณ 2561 

23,200 อนุมัต ิ ดําเนินการแลว 

7. โครงการ อสม.รวมใจ ปองกันภัยจากโรคแทรกซอนในผูปวย 
เบาหวาน/ความดันโลหติสูง ปงบประมาณ 2561 

43,650 อนุมัต ิ ดําเนินการแลว 

8. โครงการปรับพฤติกรรมเปลีย่นชีวิต พิชิตโรคเบาหวาน/ความดัน
โลหิตสูง ปงบประมาณ 2561 

44,250 อนุมัต ิ ดําเนินการแลว 

9. โครงการเด็กมหาสวัสดิเ์ติบโตสมวัย อสม.หวงใย ใสใจพัฒนาการ 
ปงบประมาณ 2561 

16,650 อนุมัต ิ ดําเนินการแลว 

10. โครงการมหกรรมสุขภาพชาวมหาสวัสดิ์ ใสใจตายภัยสุขภาพ 
ปงบประมาณ 2561 

57,250 อนุมัต ิ ดําเนินการแลว 

11. โครงการเครือขายรวมใจ สงเสริมสุขภาพผูสูงวัย  
ตําบลมหาสวัสดิ์ ปงบประมาณ 2561 

145,400 อนุมัต ิ ดําเนินการแลว 

12. โครงการจายเบ้ียประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกัน
สุขภาพฯ ประจําป 2561 

25,600 อนุมัต ิ ดําเนินการแลว 

13. โครงการกรณเีกิดโรคระบาด หรือ ภัยพิบัติในพ้ืนท่ี 42,800 อนุมัต ิ ดําเนินการแลว 

รวมเปนเงินท้ังสิ้น 469,900   

 
  



๙ 

 
ตารางแสดงจํานวนและรอยละของผูปวยนอก :   
จําแนกตามสาเหตุการปวย  ๒๑  กลุมโรค  ๑๐  อันดับแรก ตําบลมหาสวัสดิ์  ป พ.ศ. 2559 - 2561 
 

ลําดับ
ท่ี 

ประเภทกลุมโรค 
ป พ.ศ. 2559 ป พ.ศ. 2560 ป พ.ศ. 2561 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

1 โรคระบบไหลเวียนเลือด 1,460 24.39 1,807 26.52 2,206 29.65 

2 โรคระบบหายใจ 1,173 19.60 953 13.99 975 13.11 

3 อาการ, อาการแสดงและสิ่งผดิปกติท่ีพบไดจาก
การตรวจทางคลินิกและทางหองปฏิบัติการท่ีไม
สามารถจําแนกโรคในกลุมอ่ืนได 

393 6.57 363 5.33 455 6.12 

4 โรคระบบยอย รวมโรคในชองปาก 524 8.75 530 7.78 645 8.67 

5 โรคระบบกลามเน้ือ รวมโครงรางและเน้ือยดึเสริม 349 5.83 250 3.67 261 3.15 

๖ โรคผิวหนังและเน้ือเยื่อใตผิวหนัง 226 3.78 405 5.94 216 2.90 

๗ สาเหตุจากภายนอกอ่ืนๆ ท่ีทําใหปวย หรือตาย 136 2.27 158 2.32 172 2.31 

๘ โรคเก่ียวกับตอไรทอ โภชนาการ และเมตะบอลิสัม 1,252 20.92 1,657 24.32 2,077 27.92 

๙ โรคตารวมสวนประกอบของตา 158 2.64 156 2.29 130 1.75 

๑๐ โรคตดิเช้ือและปรสติ - - 194 2.85 113 1.52 

11 ภาวะปรวนแปรทางจิตและพฤติกรรม 81 1.35 - - - - 

รวมผูปวยตลอดป 5,986 - 6,813 - 7,439 - 

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 
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 



๑๐ 

 
๔.๓ อาชญากรรม 

  องคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ไมมีเหตุอาชญากรรมเกิดข้ึน แตมีเหตุการณลักขโมย
ทรัพยสินประชาชน ซ่ึงองคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ก็ไดดําเนินการปองกันแกไขปญหาตามอํานาจหนาท่ี
และงบประมาณท่ีมีอยูอยางจํากัด คือ การติดตั้งกลองวงจรปด (CCTV) ซ่ึงไดรับมอบจากจังหวัดนครปฐม เพ่ือ
ปองกันและดูแลรักษาความปลอดภัยใหกับสถานท่ีราชการ ทรัพยสินของประชาชน นักทองเท่ียว การเฝาระวัง 
การกระทําความผิด ชวยสงเสริมศักยภาพในการปฏิบัติงานใหกับเจาหนาท่ีตํารวจและหนวยงาน ท่ีเก่ียวของ    
ดานความม่ันคง สามารถใชขอมูลจากกลองวงจรปดในการสืบคนและเปนหลักฐานในการติดตามเหตุการณตางๆ 
ไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ การติดตั้งบริเวณจุดเสียง ทางรวมทางแยก ท่ีสาธารณะ และติดตั้งกระจกโคง
นูนทางรวมทางแยก รวมท้ังไดตั้งจุดตรวจ จุดสกัด จุดบริการ ในชวงเทศกาล ท่ีมีวันหยุดหลายวันเพ่ืออํานวยความ
สะดวกใหกับประชาชน และ ผูท่ีสัญจรไปมา 
 

กลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV) องคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ 
 

กลองวงจรปด (CCTV) สถานที่ตั้ง ความพรอมใชงาน 
กลองวงจรปดตัวที ่1 หนาสํานักงาน อบต.มหาสวัสดิ ์ ใชงานไดปกติ 
กลองวงจรปดตัวที ่2 ฝงตรงขามหนาสํานักงาน อบต.หาสวัสดิ ์ ใชงานไดปกติ 
กลองวงจรปดตัวที ่3 ดานขางศูนยปองกันฯ อบต.มหาสวัสดิ ์ ใชงานไดปกติ 
กลองวงจรปดตัวที ่4 ซอยบานยายแกว หมูที่ ๑  ถนนศาลายา-นครชัยศรี ใชงานไดปกติ 
กลองวงจรปดตัวที ่5 โรงเรียนบานคลองมหาสวัสดิ ์ ใชงานไดปกติ 
กลองวงจรปดตัวที ่6 ซอยหมูบานเอ้ืออาทร ๓ ใชงานไดปกติ 
กลองวงจรปดตัวที ่7 ซอยทางเขาหนาวัดสุววรรณาราม ใชงานไดปกติ 
กลองวงจรปดตัวที ่8 สะพานแขวนถนนเลียบทางรถไฟ ใชงานไดปกติ 

 

๔.๔ ยาเสพติด 
ปญหายาเสพติดในเขตพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ พบวาในเขตองคการบริหาร

สวนตําบลมหาสวัสดิ์มีผูท่ีติดยาเสพติดนอย และผูคาไมมี เม่ือเปรียบเทียบในระดับตําบลของอําเภอพุทธมณฑล
เปนอันดับสุดทาย เหตุผลก็เนื่องจากไดรับความรวมมือกับทางผูนํา ประชาชน หนวยงานขององคการบริหาร   
สวนตําบลท่ีชวยสอดสองดูแลอยูเปนประจํา การแกไขปญหาขององคการบริหารสวนตําบลสามารถทําไดเฉพาะ  
ตามอํานาจหนาท่ีเทานั้น เชน การรณรงค การประชาสัมพันธ การแจงเบาะแส การฝกอบรมใหความรู            
ถานอกเหนือจากอํานาจหนาท่ี ก็เปนเรื่องของอําเภอหรือตํารวจแลวแตกรณี  

 

 ๔.๕ การสังคมสังเคราะห 
 ตารางแสดงการใหการสงเคราะหเพ่ือยังชีพ ใหแก ผูสูงอายุ คนพิการ และผูปวยเอดส ในเขตพ้ืนท่ีองคการ
บริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ ์ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 

ประเภท จํานวนผูไดรับการชวยเหลือ (ราย) 
เงินเบี้ยยังชพีผูสงูอาย ุ 1,140 
เงินเบี้ยความพิการใหคนพิการ 148 
เงินเบี้ยยังชพีผูปวยเอดส  6 

รวม 1,294 
หมายเหตุ : ขอมูล  ณ  เดือน มิถุนายน 2562   

 
 
 



๑๑ 

 
ขอมูลผูสูงอายุ คนพิการ และผูปวยเอดส   (ขอมูล ณ เดือน มิถุนายน 2562) 
 

จํานวนผูสงูอายุที่ข้ึนบัญชีรับเงนิเบี้ยยังชีพผูสงูอายุ    จํานวน 1,140  คน 
จํานวนผูสงูอายุที่ข้ึนทะเบียนใหม ป 2562       จํานวน    117  คน 
รวมผูสูงอายุ (ทั้งตําบล)       จํานวน 1,257  คน 

 
จํานวนคนพกิาร หรือทุพพลภาพที่ข้ึนบัญชีรับเงินเบีย้คนพิการ   จํานวน    148  คน 
จํานวนคนพิการ หรือทุพพลภาพที่ข้ึนทะเบียนใหม ป 2562    จํานวน          1  คน 
รวมจํานวนคนพิการ (ทั้งตําบล)      จํานวน    149  คน 

 
จํานวนผูปวยเอดสที่ข้ึนบัญชีรับเบี้ยผูปวยเอดส     จํานวน          6  คน 
จํานวนผูปวยเอดสที่ที่ข้ึนทะเบยีนใหม ป 2562    จํานวน           -  คน 
รวมผูปวยเอดส (ทั้งตําบล)      จํานวน         6  คน 

 
ตารางแสดงจํานวนผูรับเงินเบ้ียยังชีพผูสูงอายุ คนพิการ ผูปวยเอดส ตามนโยบายเรงดวน 
ของรัฐบาล ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62   

 

ประเภทเบ้ียยังชีพ / หมูบาน หมูท่ี 1 หมูท่ี 2 หมูท่ี 3 หมูท่ี 4 รวม (คน) 

ผูสูงอายุ 284 157 240 459 1,140 

ผูพิการ 35 24 28 61 148 

ผูปวยเอดส ๒ 1 1 ๒ 6 

รวม (คน) 321 182 269 522 1,294 
 

หมายเหตุ  :  ขอมูล  ณ  เดือน  มิถุนายน  2562 
       
 

๕. ระบบบริการพ้ืนฐาน 
 ในเขตพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์มีระบบบริการพ้ืนฐาน  ดังนี ้

๕.1  การคมนาคมขนสง 
ในเขตพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ มีเสนทางคมนาคมในพ้ืนท่ีเปนถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก ถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต ถนนหินคลุก และถนนลูกรัง ซ่ึงผูบริหารมีนโยบายท่ีจะดําเนินการ
กอสรางถนนในเขตพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ ใหครบถวน 100 % ปญหาคือ องคการบริหารสวน
ตําบลไมสามารถดําเนินการไดเนื่องจากพ้ืนท่ียังไมเปนท่ีสาธารณะจะดําเนินการไดก็ตอเม่ือตองเปนท่ีสาธารณะ 
ปจจุบันเสนทางคมนาคมท่ีใชติดตอในเขตพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ มีดังนี้ 

 ทางหลวงแผนดนิ    
    -  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 พฤษภาคม พ.ศ. 2562)  

   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.(400 ม.)/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 ถนนสายซอยบานนายจวิ 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 ถนนสายเลียบคลองกาํนันขาว 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 

ปจจุบันในเขตพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสด์ิ มีไฟฟาใชทุกครัวเรือน ปญหาและ
อุปสรรคท่ีพบ คือ ไฟฟาสองสวางทางหรือท่ีสาธารณะยังไมสามารถดําเนินการครอบคลุมพ้ืนท่ีได ท้ังหมด  
เนื่องจากพ้ืนท่ีท่ีมีความตองการใหติดตั้งไฟฟาสองสวางนั้นยังไมเปนท่ีสาธารณะ องคการบริหารสวนตําบล        
จึงไมสามารถดําเนินการไดเชนเดียวกับถนน การแกปญหาคือ ประสานความรวมมือกันในหลายๆ ฝาย เพ่ือท่ีจะ 
ทําความเขาใจกับประชาชนในพ้ืนท่ี และวิธีการท่ีจะดําเนินการแกไขอยางไร ท้ังนี้ องคการบริหารสวนตําบล       
ก็ไดตั้งงบประมาณในสวนนี้ไวแลว และไดแจงประชาสัมพันธใหประชาชนไดรับทราบถึงเหตุผลเพ่ือท่ีจะไดชวยกัน
แกไขปญหาใหกับชุมชน ปจจุบันในเขตองคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์มีไฟฟาใช ดังนี้ 

(๑)  จํานวนครัวเรือนท่ีใชไฟฟา  4,262  หลังคาเรือน 
  (๒)  ไฟฟาสาธารณะ จํานวน 1,300 จุด ครอบคลุมถนนทุกสายในเขต อบต.มหาสวัสดิ์ 
 

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  

   
 

ขอมูลหอถังประปาในเขตพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ 
ตําบลมหาสวัสดิ์  อําเภอพุทธมณฑล  จังหวัดนครปฐม 

 

ลําดับท่ี ชื่อหอถัง/สถานท่ี หมูท่ี 
รายละเอียดหอถังประปา 

ปท่ีกอสราง 
(พ.ศ.) 

ขนาดเครื่องสูบนํ้า 
(HP.) 

ขนาดความจ ุ
(ลบ.ม.) 

1 หอถังประปา บรเิวณโรงเรียนบานคลองมหาสวัสดิ ์ 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
ตําบลมหาสวัสดิ ์

4 7 30 2535 

๕.๔ โทรศัพท 
เนื่องจากปจจุบันประชาชนสวนใหญนิยมใชโทรศัพทเคลื่อนท่ี และโทรศัพทบานในครัวเรือน

สําหรับติดตอสื่อสาร  
 

๕.๕ ไปรษณียหรือการส่ือสารหรือการขนสง และวัสดุ ครุภัณฑ 
 ในเขตพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสด์ิ ไมมีท่ีทําการไปรษณีย จึงใชบริการท่ีทําการไปรษณีย  
พุทธมณฑล อยูในพ้ืนท่ี ตําบลศาลายา อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม  

เปดใหบริการ  :  วันจันทร - วันศุกร  เวลา 08.30 น. - 19.00 น.  
:  วันเสาร        เวลา 09.00 น. - 15.00 น. 

ปดทําการ :  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 66 725 73 732 63 655 80 869 
ทํานาบัว - - - - 10 124 - - 
ทําสวน - สมโอ 3 70 - - - - 2 10 

- มะมวง 30 70 12 30 20 40 30 15 
- มะพราว 3 5 2 10 6 30 6 20 
- มะละกอ 5 10 3 12 10 10 6 12 
- ลําไย - - - - 2 10 - - 

ทําไร - - - - - - - - 
อ่ืนๆ  - ไมประดับ 2 10 - - - - - - 

- คะนา/กวางตุง - - 9 20 16 35 - - 
- พืชผัก - - - - - - 8 20 

ท่ีมา :  สํานักงานเกษตรอําเภอพุทธมณฑล เดือน พฤษภาคม 2562 
 

๖.๒ การประมง 
ขอมูลพ้ืนฐานดานการประมง ตําบลมหาสวัสดิ์ อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 

หมู จํานวนเกษตรผูเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า (ฟารม/ไร) รวมเกษตรกร 
ท่ี กุงขาว กุงกามกาม ปลานํ้าจืด ปลาสวยงาม จระเข สัตวนํ้าอ่ืนๆ (ฟารม/ไร) 
1 - - 19 / 25 - - - 19 / 25 
2 - - 28 / 85 - - - 28 / 85 
3 - 2 / 14 28 / 200 - - - 30 / 214 
4 - - 17 / 65 - - 1 / 38 18 / 103 

รวม - 2 / 14 92 / 375 - - 1 / 38 95 / 427 
 ท่ีมา  :  สํานักงานประมงจังหวัดนครปฐม เดือน มิถุนายน 2562 
 

๖.๓ การปศุสัตว 
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   17 แหง 
รานอาหาร     7 แหง 
คลินิกรักษาสัตวเลี้ยง    1 แหง 
คลินิกรักษาโรคท่ัวไป    2 แหง 
รานขายยาและอาหารสัตวเลี้ยง   3 แหง 

  รานขายยาท่ัวไป     6 แหง 
ทารถโดยสารประจําทาง     7   แหง 
รานเกม / อินเตอรเน็ต    1      แหง 
ตูเอทีเอ็ม   11 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 "สวัสด์ิ" 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 และในปจจุบันไดทําการเปดใหบริการตลาดน้ําบานศาลาดิน หมูท่ี 3 ตําบลมหาสวัสดิ์ เปดใหบริการ
แกนักทองเท่ียว ในวันเสาร - อาทิตย จําหนาย อาหาร เครื่องดื่ม ของฝาก ผลผลิตทางการเกษตร การแปรรูป
พืชผลการเกษตร โดยมีจุดบริการทองเท่ียวเชิงเกษตร 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  
 

 
 



๑๗ 

 
การเดินทาง 
- เดินทางโดยรถยนตสวนตัว ไปตามเสนทางถนนบรมราชชนนี ถึง สี่แยกพุทธมณฑล เลี้ยวขวา   

เขาเสนทางศาลายา ผานมหาวิทยาลัยมหิดล สุดเขตมหาวิทยาลัย เลี้ยวซายไปอีก ประมาณ 5 กิโลเมตร สังเกต
ดานขวา มีปายบอกทางเขา วัดสุวรรณาราม ขับเลี้ยวเขาไป เม่ือผานทางรถไฟ เลี้ยวขวาอีกครั้งขับตรงไปท่ีวัด  
จอดรถในวัด หรือ จอดหนาสถานีรถไฟวัดสุวรรณาราม 

- เดินทางโดยรถไฟ จากสถานีธนบุรี ลงสถานี วัดสุวรรณาราม ใชเวลาประมาณ 35 นาที 
- เดินทางโดยรถประจําทาง สาย ปอ.515 จากอนุสาวรียชัยสมรภูมิ - 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 จากสนามหลวง (ม.ธรรมศาสตร) - บานเอ้ืออาทร 
(ศาลายา 1-2) แลวตอรถจักรยานยนตรับจางไป วัดสุวรรณาราม 

 

๖.๖ อุตสาหกรรม 
-  กิจการอุตสาหกรรม   จํานวน  10  แหง 
 

๖.๗ การพาณิชยและกลุมอาชีพ 
  การพาณิชย      

บริษัท     28 แหง  
หางหุนสวนจํากัด        3 แหง  
รานคา     34 แหง  
มินิมารท        7       แหง 
สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง      2     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.วิสาหกิจชุมชนกลุมผูใชน้าํเพ่ือการเกษตร 



๑๘ 

 
๖.๘ แรงงาน 

 จากการสํารวจขอมูลพ้ืนฐาน ประจําป 2562 ในเขตพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์       
ขอมูลภาพรวมระดับตําบล พบวา ประชากรท่ีมีอายุ ๑๕ - 59 ป มีอาชีพและมีรายได คิดเปนรอยละ 100 ของ
จํานวนท่ีสํารวจ ท้ังหมด 821 คน ประชากรอายุ 60 ปข้ึนไป มีอาชีพและมีรายได คิดเปน รอยละ 100 ของ
จํานวนท่ีสํารวจท้ังหมด 273 คน รายไดเฉลี่ยของคนในครัวเรือนตอป 475 ครัวเรือน คิดเปน รอยละ 100 ของ
จํานวนครัวเรือนท้ังหมด 475 ครัวเรือน ครัวเรือน มีการเก็บออมเงิน คิดเปนรอนละ 100 ของจํานวนครัวเรือน
ท้ังหมด 475 ครัวเรือน ในปจจุบันอัตราคาแรงข้ันต่ําจังหวัดนครปฐม เปนเงิน วันละ 325 บาท 

 ประกอบกับ ประกาศเรื่อง 26อัตราคาจางข้ันต่ํ าใหม  (ฉบับ ท่ี  9) เม่ือวัน ท่ี  19 มีนาคม 2561 
คณะกรรมการคาจางไดมีการประชุมศึกษาและพิจารณาขอเท็จจริง เก่ียวกับอัตราคาจางท่ีลูกจางไดรับอยู 
ประกอบกับขอเท็จจริงอ่ืนตามท่ีกฎหมายกําหนด มีมติปรับข้ึนคาจางข้ันต่ํา ประจําป 2561 อีก 5 - 10 บาท  
ท่ัวประเทศ 26โดยใหยกเลิกประกาศคณะกรรมการคาจาง เรื่อง อัตราคาจางข้ันต่ํา (ฉบับท่ี 8) ลงวันท่ี 31 ตุลาคม 
2559 และปรับคาจางข้ันต่ําในแตละพ้ืนท่ี ทําใหจังหวัดนครปฐม มีอัตราคาแรงข้ันต่ํา เพ่ือใชบังคับ แกนายจาง
และลูกจางทุกคน เปนวันละ 325 บาท26 ซ่ึงมีผลบังคับใชวันท่ี 1 เมษายน 2561 เปนตนไป 
 
7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 

เนื่องจากในเขตพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ ไมมีวัดในพ้ืนท่ี การจัดกิจกรรมดานศาสนา 
ประเพณี และวัฒนธรรม ตองไปรวมกับวัดอ่ืนท่ีมีพ้ืนท่ีใกลเคียง เชน วัดมหาสวัสดิ์นาคพุฒาราม วัดสุวรรณาราม 
วัดไทยาวาส และ วัดง้ิวราย 

 

๘.๑ การนับถือศาสนา 
-  ผูท่ีนับถือศาสนาพุทธ    รอยละ   100   
 

      ๘.๒ ประเพณีและงานประจําป 
-  ประเพณีวนัสงกรานตและวันผูสูงอายุ ประมาณเดือน เมษายน 
-  ประเพณีตักบาตรทองน้ํา  ประมาณเดือน พฤศจิกายน 
-  ประเพณีแหเทียนจํานําพรรษา  ประมาณเดือน   กรกฎาคม 
 

๘.๓ ภูมิปญญาทองถิ่น ภาษาถิ่น 
  ภูมิปญญาทองถิ่น  ประชาชนในเขตพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ ไดอนุรักษภูมิ
ปญญาทองถ่ิน ไดแก วิธีการแปรรูปอาหาร เชน ขาวตัง ไขเค็ม กลวยตาก ผลไมแปรรูป น้ําฟกขาวฯลฯ วิธีการ   
ทําเครื่องจักสานจากทางมะพราว และวิธีการจับปลาธรรมชาติ   
  ภาษาถิ่น    ไดแก ภาษาไทย  
    

๘.๔ สินคาพ้ืนเมืองและของท่ีระลึก 
  ประชาชนในเขตพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ มีการรวมกลุมและไดจัดตั้งกลุมอาชีพ
ผลิตของใชเพ่ือการอุปโภคและบริโภค และจําหนายใหแกนักทองเท่ียว ไดแก กระเปาสานพลาสติก ขาวตัง ขาวตัง
ไรเบอรรี่ ไขเค็ม ผลไมแปรรูป กลวยตาก ขาวกลอง ขาวไรเบอรรี่ เปนตน     
 
 
 
 
 



๑๙ 

 
8. ทรัพยากรธรรมชาติ 

๙.๑ น้ํา  ท่ีใชในการอุปโภค-บริโภค เปนน้ําประปาหมูบาน (แบบบาดาล) น้ําประปาสวนภูมิภาค และ 
จากคลองธรรมชาติ ไดแก คลองโยง และคลองขุดมหาสวัสด์ิ คลองควาย คลองโรงเจ คลองปฏิรูป ๑ คลองเลียบ
ทางรถไฟ คลองกํานันขาว คลองสุคต คลองปฏิรูป ๒ คลองหมอมเจาเฉลิมศรี คลองตาแถม คลองตรงขาม  
หมูบานกิตติชัย คลองตาฮง และคลองแยกคลองกํานันขาว ปจจุบันน้ําในคลองธรรมชาติเกิดปญหาน้ําเนาเสีย  
จากการท่ีบานเรือนปลอยของเสียและสิ่งปฏิกูลลงสูแมน้ําลําคลอง การแพรกระจายของผักตบชวา และ         
ขยะมูลฝอย ทําใหน้ําเนาเสีย สงกลิ่นรบกวน ไมสามารถใชในการอุปโภค บริโภคได คนในชุมชนสวนมาก          
จึงมีคาใชจายในการซ้ือน้ําเพ่ืออุปโภคบริโภคมากข้ึน 

๙.๒ ปาไม  ในเขตพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ไมมีปาไม 
๙.๓ ภูเขา  ในเขตพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ไมมีภูเขา 
๙.๔ ทรัพยากรธรรมชาติท่ีสําคัญขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

ในพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ สวนมากเปนพ้ืนท่ีสําหรับเพาะปลูก ท่ีอยูอาศัย  
รานคา สถานประกอบการ ตามลําดับ และมีพ้ืนท่ีเพียงเล็กนอยท่ีเปนพ้ืนท่ีสาธารณะ มีแหลงน้ําธรรมชาติท่ีสําคัญ 
ไดแก ลําคลองธรรมชาติ 2 สาย และคลองสาขา 12 สาย ซ่ึงคนในชุมชนใชเปนเสนทางสัญจรและใชเพ่ือ
การเกษตร ปจจุบันน้ําในคลองธรรมชาติเกิดปญหาน้ําเนาเสียจากการท่ีบานเรือนปลอยของเสียและสิ่งปฏิกูลลงสู
แมน้ําลําคลอง การแพรกระจายของผักตบชวา และขยะมูลฝอย ทําใหน้ําเนาเสีย สงกลิ่นรบกวน ไมสามารถใช   
ในการอุปโภค บริโภคได    

สวนในดานการจัดการขยะมูลฝอยขององคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ สามารถกําจัดขยะ 
ไดเพียง 6 ตันตอวัน ทําใหเกิดปญหาขยะตกคางในชุมชน เนื่องจากคนในชุมชนยังขาดความรูความเขาใจในการ
จัดการขยะ ไมมีการคัดแยกขยะตั้งแตตนทาง และขาดการบริหารจัดการขยะท่ีมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะ        
ในหมูบานจัดสรรจะประสบปญหาขยะตกคาง ทําใหสงกลิ่นเหม็นรบกวน สงผลกระทบตอสุขภาพ 

นอกจากนั้นในพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ ยังใหความสําคัญกับการพัฒนาแหลง
ทองเท่ียงเชิงเกษตร และสงเสริมการทองเท่ียววิถีชุมชน โดยใหชุมชนมีสวนรวมในการดําเนินการ กระท่ังใน
ปจจุบันไดรับความสนใจจากนักทองเท่ียวท่ีตองการศึกษาวิถีชีวิตชุมชนท่ียังคงมีความเปนธรรมชาติ ซ่ึงทําใหคนใน
ชุมชนมีความตระหนักในการอนุรักษสิ่งแวดลอมมากยิ่งข้ึน 

 

9. อ่ืนๆ ขอมูลเกี่ยวกับองคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ 
องคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ เปนองคการบริหารสวนตําบลขนาดกลาง มีฐานะเปนนิติบุคคล และ

เปนราชการบริหารสวนทองถ่ินรูปแบบหนึ่ง ซ่ึงจัดตั้งข้ึนตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมจนถึงฉบับท่ี 6 พ.ศ. 2552 การปกครองทองท่ีมี จํานวน ๔ หมูบาน 
ประกอบดวย สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล ๘ คน นายกองคการบริหารสวนตําบล 1 คน และรองนายก
องคการบริหารสวนตําบล 2 คน เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล 1 คน และท่ีปรึกษาองคการบริหาร
สวนตําบล ๒ คน การบริหารงานในเขตพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ ระหวางทองถ่ิน กับ ทองท่ี ไมมี
ความขัดแยงกัน ประชาชน หนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และกลุมอาชีพ ใหความสําคัญและมีสวนรวมในการ
พัฒนาทองถ่ิน  

นายกองคการบริหารสวนตําบล มีหนาท่ี กําหนดนโยบายโดยไมขัดตอกฎหมาย และรับผิดชอบในการ
บริหารราชการขององคการบริหารสวนตําบลใหเปนไปตามกฎหมาย สั่งอนุญาต และอนุมัติเก่ียวกับราชการของ
องคการบริหารสวนตําบล วางระเบียบเพ่ือใหงานขององคการบริหารสวนตําบลเปนไปดวยความเรียบรอย มีสภา
องคการบริหารสวนตําบล มีหนาท่ี ใหความเห็นชอบแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล พิจารณาใหความ
เห็นชอบ รางขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล รางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป รางขอบัญญัติ
งบประมาณรายจายเพ่ิมเติม และควบคุมการปฏิบัติงานของนายกองคการบริหารสวนตําบล  



๒๐ 

 
มีประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล 1 คน รองประสภาองคการนบริหารสวนตําบล 1 คน          

มีพนักงานประจําท่ีเปนขาราชการสวนทองถ่ินเปนผูทํางานประจําวัน โดยมีปลัดองคการบริหารสวนตําบลและ   
รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล เปนหัวหนางานบริหาร ภายในองคกรมีการแบงออกเปนหนวยงานตางๆ      
ไดเทาท่ีจําเปนตามภาระหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบล เพ่ือตอบสนองความตองการของประชาชนในพ้ืนท่ีท่ี
รับผิดชอบอยู ประกอบดวย   

9.1 ผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ ์
1. นายสุเทพ เพ็งนาเรนทร ตําแหนง  นายกองคการบริหารสวนตาํบลมหาสวัสดิ ์
2. นายธวัชชัย ชยะสนุทร ตําแหนง  รองนายกองคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ ์
3. นายสยาม เพ็งนาเรนทร ตําแหนง  รองนายกองคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ ์
4. นางบบุผา โชคนาคะวโร ตําแหนง  เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตาํบลมหาสวสัดิ ์
๕. นายสามารถ ปนบวังาม ตําแหนง  ทีป่รึกษาองคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ ์
๖. นางสาวแดง คงศาสตร ตําแหนง  ทีป่รึกษาองคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ ์

9.2 ฝายสภาองคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ ์
1. นายดํารงค สวัสดิ์มา  ตําแหนง  ประธานสภาองคการบริหารสวนตาํบลมหาสวสัดิ ์
2. นายสมชาย  มีคลองโยง ตําแหนง  รองประธานสภาองคการบริหารสวนตาํบลมหาสวสัดิ ์
3. นางสาวปวริศา  บุรณศิริ  ตําแหนง  เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตาํบลมหาสวสัดิ ์

9.3 สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ ์
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 

 

9.4 พนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา พนักงานจางตามภารกิจ และพนักงานจางทั่วไป ประกอบดวย 
 สํานักงานปลัด อบต.  มีบุคลากรจํานวน  21 คน  ดังน้ี 

ลําดับท่ี ชื่อ  –  สกุล ตําแหนง ระดับการศึกษา 
๑ นางสาวปวริศา  บุรณศิร ิ ปลัดองคการบริหารสวนตําบล ปริญญาโท 
2 นางสาวรัตติกานต  สวัสดิ์หวาง หัวหนาสํานักปลัด อบต. ปริญญาโท 
3 นางสาวละออ  คํายอด หัวหนาฝายบริหารท่ัวไป ปริญญาตร ี
4 นางสาวปาณสิรา  วงษสุนทร หัวหนาฝายนโยบายและแผน ปริญญาโท 
5 นางสาวกัญญชิสา  พูลชอบ นิติกรชํานาญการ ปริญญาโท 
6 นายยุทธพงษ  บุญผา นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏบัิติการ ปริญญาตร ี
7 นางสาวผกามาศ  ปญญาคํา นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ปริญญาตร ี
8 นายสมัย   สวัสดิต์าล ลูกจางประจํา (คนสวน) ประถมศึกษาปท่ี 6 
9 นางสาวรัตนาภรณ  แสงเพลิง ผูชวยนักวิเคราะหนโยบายและแผน ปริญญาตร ี

10 นางสาวพัชรีรัตน  กันขํา ผูชวยนักทรัพยากรบุคคล ปริญญาตร ี
11 นางสาวจิราพร  สังขขาล ผูชวยเจาพนักงานธุรการ ปวส. 
12 นางสาวธัญญลักษณ  ปนบัวงาม ผูชวยเจาพนักงานธุรการ ปริญญาตร ี
13 นายธนิธ   สุวรรณลาภา ผูชวยนิติกร ปริญญาตร ี
14 นายสมศักดิ์  สวัสดิ์ตาล พนักงานขับรถยนต ประถมศึกษาปท่ี 6 
15 นายจําเนิน  จันทรแสง พนักงานขับรถยนต มัธยมศึกษาปท่ี ๓ 
16 นายนิพนธ   อยูนาทุง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา ประถมศึกษาปท่ี 6 
17 นางอารี   มะนะเวช ภารโรง ประถมศึกษาปท่ี ๔ 



๒๑ 

 
  สํานักงานปลัด อบต. (ตอ) 

ลําดับท่ี ชื่อ  –  สกุล ตําแหนง ระดับการศึกษา 
18 นายสุวิทย   อวมนาทุง ภารโรง ประถมศึกษาปท่ี ๗ 
19 นางมณฑา  แอบทองใส คนงาน  ประถมศึกษาปท่ี ๗ 
20 นางสาวสุนิสา  สมพันธุ คนงาน  ปริญญาตร ี
21 นางสาวนิศฐา  ศรีอินทรคํา ผูดูแลเด็ก ปริญญาตร ี

 
 กองคลัง  มีบุคลากรจํานวน  8  คน  ดังน้ี 

ลําดับท่ี ชื่อ  –  สกุล ตําแหนง ระดับการศึกษา 
๑ นางสาวภัทรา  จีนสืบสาย ผูอํานวยการกองคลัง ปริญญาตรี  
๒ นางสาวทวินันท   สุดพันธดี นักวิชาการจัดเก็บรายไดชํานาญการ ปริญญาโท 
๓ นางสาวกมลทิพย  แมะครบุร ี นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ปริญญาตร ี
๔ นายอลงกรณ  นันทสุนทร ผูชวยนักวิชาการจัดเก็บรายได ปริญญาตร ี
๕ นางพัชรี  สุขผสาร ผูชวยเจาพนักงานจัดเก็บรายได ปวส. 
๖ นางสาวพัชรินทร  อินประเสริฐ ผูชวยเจาพนักงานจัดเก็บรายได ปวช. 
๗ นางสาวประพิศพรรณ  เครือวัลย ผูชวยเจาพนักงานการเงินและบัญชี ปวส. 
8 นางศศิประภา  สวัสดิแ์ยม ผูชวยเจาพนักงานธุรการ ปวช. 

 
 กองสวัสดิการสังคม  มีบุคลากรจํานวน  ๔  คน  ดังน้ี 

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

 
 กองชาง  มีบุคลากรจํานวน ๑6  คน  ดังน้ี 

ลําดับท่ี ชื่อ  –  สกุล ตําแหนง ระดับการศึกษา 
๑ นายชัยพัฒน  ปนทอง ผูอํานวยการกองชาง ปริญญาตร ี
๒ นายวัลลภ  ภูนาสอน นายชางโยธาอาวุโส ปวส. 
3 นายภูมสิิษฐ  คําหวานธนวุฒิ นายชางโยธาชํานาญงาน ปวส. 
4 นายอภิชาณัท  ศรีคํานวน เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน ปวส 
5 นางนารีรัตน  คําหวาน พนักงานธุรการ ปวช. 
6 นายพรชัย  ช้ันอินทรงาม พนักงานจดมาตรวัดนํ้า มัธยมศึกษาปท่ี 6 
7 นายประเวส   งามเสนาะ พนักงานจดมาตรวัดนํ้า ประถมศึกษาปท่ี ๖ 
8 นายนพพร   ยลกิจ คนงาน ปวส. 
9 นายบรรจบ  ขุนทรง คนงาน  ประถมศึกษาปท่ี 4 

10 นายสมพงษ  งามเสนาะ คนงาน  ประถมศึกษาปท่ี ๔ 
11 นายอาวุธ   บุรีศิริรัตน คนงาน ประถมศึกษาปท่ี ๖ 
12 นายพรชัย   เล็กกันยา คนงาน มัธยมศึกษาปท่ี 3 
13 นายบรรลือศักดิ์  ทับเพรยีง คนงาน  ประถมศึกษาปท่ี ๖ 
14 นางสาวมินตรา  แอบทองใส คนงาน มัธยมศึกษาปท่ี 3 
15 นายสุธิพร   นิลโพธ์ิทอง คนงาน มัธยมศึกษาปท่ี 3 
16 นายสุชิน  มีคลองโยง คนงาน  ประถมศึกษาปท่ี ๖ 

 



๒๒ 

 
 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม  บุคลากรจํานวน  10  คน  ดังน้ี 

ลําดับท่ี ชื่อ  –  สกุล ตําแหนง ระดับการศึกษา 
๑ นางสาวสิรญาภสัร  ลิ้มศุภรัตน ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ปริญญาโท 
2 นายจาตรุงค  บุญยะรตัน เจาพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน ปริญญาตร ี
๒ นางสาววรรตัน  พ่ึงเกษม ผูชวยเจาพนักงานธุรการ ปวส. 
๓ นายแสน  นัทธีศร ี พนักงานขับรถยนต ประถมศึกษาปท่ี ๖ 
๔ นายประเสริฐ   พันธประชา พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา ประถมศึกษาปท่ี ๖ 
๕ นายใหม   แซลี ้ คนงาน  มัธยมศึกษาปท่ี ๓ 
๖ นายทรงพล   เมอืงจอน คนงาน  ประถมศึกษาปท่ี ๖ 
๗ นายสมชาย   แกววิชิต คนงานประจํารถขยะ ประถมศึกษาปท่ี 5 
8 นายนิเวศน   รูปหลอ คนงานประจํารถขยะ ประถมศึกษาปท่ี ๔ 
9 นายจําเรญิ   ถ่ินสาคร คนงานประจํารถขยะ ประถมศึกษาปท่ี ๖ 

10 นายสุทธิศักดิ์  อินทรออน คนงานประจํารถขยะ มัธยมศึกษาปท่ี ๓ 
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9.5 โครงสรางการแบงสวนราชการภายในองคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ ์



 

3.4  แผนผังยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ พ.ศ. 2561 - 2565 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เปาประสงค 

การพั ฒ นาระบบ
โครงสรางพ้ืนฐาน 
ระบบสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการ 

การส งเสริมและ
ส นั บ ส นุ น ก า ร
ท อ ง เ ท่ี ย ว เชิ ง
เกษตร และการ
บ ริ ห า ร จั ด ก า ร
ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิ่งแวดลอม
อยางยั่งยืน 

ป ร ะ ช า ช น มี
คุ ณ ภ าพ ท่ี ดี ข้ึ น 
ชุ ม ช น เข ม แ ข็ ง 
การบริการด าน
สาธารณสุขและ
การบริการด าน
สวัสดิการสั งคม 
ดานปองกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัย อยางท่ัวถึง 

การส งเสริมและ
ส นั บ ส นุ น ด า น
การศึ กษา ทํ านุ
บํารุงรักษาศาสนา 
ศิ ลป วัฒ นธรรม 
จ า รี ต ป ระ เพ ณี 
แล ะภู มิ ป ญ ญ า
ทองถ่ิน 
 

การสงเสริมและ
ส นั บ ส นุ น ใ ห
ประชาชนมีอาชีพ
และรายได  โดย
ยึดหลักการพัฒนา
เศรษฐกิจพอเพียง 

การบริหารจัดการ
ภาครัฐแบบบูรณา
การและส งเสริ ม
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  เนนสขุภาพดี 
วิธีแกปญหาฉับไว  ใสใจการอนุรักษ” 
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คาเปาหมาย 
1. เพื่อพัฒนาบํารุงรักษา
เสนทางคมนาคม ระบบ
ส า ธ า ร ณู ป โ ภ ค 
สาธารณู ปการ และงาน
ก อ ส ร า ง ต า ง ๆ  ท่ี ได
มาตรฐาน 
2. เพื่ อปรับปรุงเสนทาง
คมนาคมใหสามารถสัญจร
ไปมาไดอยางสะดวกและ
ป ลอ ดภั ย ใน ชี วิ ต แล ะ
ทรัพยสิน 
3. เพื่อเปนทางระบายน้ํา
ไมใหทวมขังในฤดูฝน 
4. เพื่ อใหทุกครัวเรือนมี
ไฟฟาใชอยางทั่วถึง 
5. เพื่ อติดต้ั ง ซ อมแซม
ไฟฟาสาธารณะใหสองสวาง 
6. เพื่อซอมแซม ปรับปรุง 
บํารุงรักษาระบบประปา
ห มู บ า น อ ย า ง มี
ประสิทธิภาพ และสะอาด
เพี ยงพอต อการอุ ปโภค
บริโภค 
7. เพื่อบริหารจัดการแหลง
น้ําเพื่ออุปโภคบริโภคอยาง
ปลอดภั ยและมี คุณภาพ 
และเพียงพอตอการเกษตร 

1.เพื่อสงเสริมการมีสวน
ร ว ม ข อ งป ร ะ ช า ช น     
ใ น ก า ร อ นุ รั ก ษ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอมในชุมชนให
นาอยู 
2.เพื่อสงเสริมและลด
ภาระคาใชจายในการ
กําจัดขยะมูลฝอย 
3 . เพื่ อส งเส ริมแหล ง
ทองเที่ ย ว เชิ งอนุ รักษ
และผลิตภัณฑ  OTOP 
ของตําบลมหาสวัสด์ิ 

1 .เพื่ อ ให ป ระชาชน มี
สุขภาพแข็งแรง 
2 .เพื่ อ ให ป ระชาชน มี
ส น า ม กี ฬ า แ ล ะ ส ว น
นันทนาการไดออกกําลัง
กาย 
3 .  เพื่ อ ใ ห เด็ ก แ ล ะ
เยาวชนมีอุปกรณกีฬาได
อ อ ก กํ า ลั ง ก า ย แ ล ะ
หางไกลยาเสพติด 
4 .  เพื่ อ ช ว ย เห ลื อ
ป ร ะ ช าช น ได รั บ ก า ร
สงเคราะหและพัฒ นา
คุณภาพชีวิตใหดีข้ึน 
5 .  เพื่ อ ช ว ย เห ลื อ
ป ร ะ ช าช น ได รั บ ก า ร
สงเคราะหและพัฒ นา
คุณภาพชีวิตใหดีข้ึน 
6 . เพื่ อ ใหป ระชาชน มี
ความปลอดภัยในชี วิต
และทรัพยสิน 
7 . เพื่ อ ใหป ระชาชน มี
ความปลอดภัยในชี วิต
และทรัพยสิน 
8. เพื่อมีวัสดุอุปกรณใช
ในการปฏิ บั ติ งานดาน
ปองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 

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
ก า ร พั ฒ น า อ า ชี พ 
ฝ ก อบ รมอาชี พ  เพื่ อ
นําไปสูเศรษฐกิจชุมชน
ยั่งยืน 
4.สงเสริมและสนับสนุน
การขับ เค ล่ือนระบ บ
เกษตรกรรมที่ยั่งยืน 
5.สงเสริมและสนับสนุน
ใหประชาชนมีความรู
ความเขาใจและนําหลัก
ป รั ช ญ า เศ ร ษ ฐ กิ จ
พอเพี ยงมาใช ในการ
ดําเนินชีวิตอยางถูกตอง 

1.เพื่อพัฒนาระบบการ
บ ริห า รจั ด ก า รที่ ดี มี
ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ต า ม
หลักการบริหารจัดการ
บานเมืองที่ดี 
2 .เพื่ อ ใหประชาชนมี
สวนรวมในการบริหาร
จัดการบานเมืองที่ดี 

 

เปาประสงค 

การพัฒนาระบบโครงสราง
พื้ น ฐ า น  ร ะ บ บ
ส า ธ า ร ณู ป โภ ค แ ล ะ
สาธารณูปการ 

ก า ร ส ง เ ส ริ ม แ ล ะ
สนับสนุนการทองเที่ยว
เชิ ง เก ษ ต ร  แ ล ะก าร
บ ริ ห า ร จั ด ก า ร
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอมอยางยั่งยืน 

ประชาชนมีคุณภาพที่ดี
ขึ้น ชุมชนเขมแข็ง การ
บริการดานสาธารณสุข
และก ารบ ริก ารด าน
สวัส ดิการสังคม ดาน
ปองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย อยางทั่วถึง 

การสงเสริมและสนับสนุน
ด านการศึ กษ า ทํ านุ
บํ า รุ ง รั ก ษ า ศ า ส น า 
ศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณี และภูมิปญญา
ทองถิ่น 
 

ก า ร ส ง เ ส ริ ม แ ล ะ
สนับสนุนใหประชาชนมี
อาชีพและรายได โดย
ยึ ด ห ลั ก ก า รพั ฒ น า
เศรษฐกิจพอเพียง 

การบริหารจัดการภาครัฐ
แบ บ บู รณ าก ารแล ะ
สงเสริมการมีสวนรวมของ
ประชาชน 
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กลยุทธ 
สรางและปรับปรุงระบบ
ส า ธ า ร ณู ป โ ภ ค 
สาธารณูปการ ใหเพียงพอ
กั บ ความต อ งก ารขอ ง
ประชาชน สามารถรองรับ
การขยายตัวของชุมชนไดใน
อนาคต 
 
 

ส งเสริมและสนับสนุน
การทองเที่ยวเชิงเกษตร 
แ ล ะ จั ด ร ะ บ บ ก า ร
ค ว บ คุ ม ดู แ ล รั ก ษ า
ส่ิงแวดลอมใหสอดคลอง
กับการพัฒนาอยางยั่งยืน 
 

ส ง เส ริ ม แ ล ะ พั ฒ น า
ระบ บ งาน สวั ส ดิ ก าร
สังคม และเสริมสราง
ความเขมแข็งของชุมชน
ก า ร ให บ ริ ก า ร ด า น
สาธารณสุข การสราง
ความปลอดภัยในชีวิต
แ ล ะ ท รั พ ย สิ น ข อ ง
ป ระช าช น  แ ล ะก าร
ปองกันแกไขปญหายา
เสพติด   

สงเสริมสนับสนนุพัฒนา
ระบบการศึกษาทั้งในและ
ระบบ สงเสริมคุณธรรม
จริยธรรม สืบสาน 
อนุรักษประเพณี 
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิ
ปญญาทองถิ่นและงานรัฐ
พิธีตาง ๆ   

 

การสรางรายได ใหแก
ชุ ม ช น  ส ง เส ริ ม แ ล ะ
สนับสนุนผลผลิตทาง
ก า ร เก ษ ต รที่ ป ล อ ด
สารพิษ  

 พัฒนาการบริหารจัดการ
ที่ ดี ในองค กร พั ฒ นา
บุคลากร ส งเสริมการมี
สวนรวมของประชาชนใน
การพัฒนาทองถิ่น และ
สงเสริมการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตย   

 

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
และมีคุณภาพ และเพียงพอตอ
การเกษตร 

1.เพ่ือสงเสริมการมีสวนรวม
ของประชาชนในการอนุรักษ
ท รัพ ยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมในชุมชนใหนาอยู 
2.เพ่ือสงเสริมและลดภาระ
คาใชจายในการกําจัดขยะมูล
ฝอย 
3 . เ พ่ื อ ส ง เส ริ ม แ ห ล ง
ทองเที่ ยว เชิ งอนุรักษและ
ผลิตภัณฑ OTOP ของตําบล
มหาสวัสด์ิ 

1.เพ่ือใหประชาชนมีสุขภาพ
แข็งแรง 
2. เพ่ือใหประชาชนมีสนาม
กีฬาและสวนนันทนาการได
ออกกําลังกาย 
3. เพ่ือใหเด็กและเยาวชนมี
อุปกรณกีฬาไดออกกําลังกาย
และหางไกลยาเสพติด 
4. เพ่ือชวยเหลือประชาชน
ได รั บ การสงเคราะห และ
พัฒนาคุณภาพชีวิตใหดีข้ึน 
5. เพ่ือชวยเหลือประชาชน
ได รั บ การสงเคราะห และ
พัฒนาคุณภาพชีวิตใหดีข้ึน 
6. เพ่ือใหประชาชนมีความ
ป ล อ ด ภั ย ใ น ชี วิ ต แ ล ะ
ทรัพยสิน 
7. เพ่ือใหประชาชนมีความ
ป ล อ ด ภั ย ใ น ชี วิ ต แ ล ะ
ทรัพยสิน 
8. เพ่ือมีวัสดุอุปกรณ ใชใน
การปฏิบั ติงานดานปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย 

1.เพ่ือพัฒนาศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ ก ให มี คุณ ลักษณ ะที่ พึ ง
ป ระส งค ให ได ต าม เกณ ฑ
มาตรฐาน 
2 . เ พ่ื อ พั ฒ น าท า งด า น
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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แผนงาน 
บริหาร
งาน
ท่ัวไป 
(6) 

 

กลยุทธ 

1.สรางและปรับปรุง
ระบบสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ ให
เพี ยงพอกับความ
ต อ ง ก า ร ข อ ง
ประชาชน สามารถ
รองรับการขยายตัว
ข อ งชุ ม ช น ได ใน
อนาคต  

2 .ส ง เส ริ ม แ ล ะ
ส นั บ ส นุ น ก า ร
ท อ ง เ ท่ี ย ว เชิ ง
เ ก ษ ต ร  แ ล ะ
จั ด ร ะ บ บ ก า ร
ควบคุมดูแลรักษา
สิ่ ง แ ว ด ล อ ม ให
สอดคลองกับการ
พัฒนาอยางยั่งยืน 
 

3 .ส ง เส ริ ม แ ล ะ
พัฒนาระบบงาน
สวั ส ดิ ก า รสั งค ม 
แ ล ะ เส ริ ม ส ร า ง
ความเขมแข็งของ
ชุ ม ช น ก า ร
ให บ ริ ก า ร ด า น
สาธารณสุข  การ
ส ร า ง ค ว า ม
ปลอดภัยในชี วิ ต
และทรัพยสินของ
ประชาชน และการ
ปองกันแกไขปญหา
ยาเสพติด  

4 . ส ง เ ส ริ ม
สนับสนุนพัฒนา
ระบบการศึกษาท้ัง
ใ น แ ล ะ ร ะ บ บ 
สงเสริมคุณธรรม
จริยธรรม สืบสาน 
อนุรักษประเพณี 
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิ
ปญญาทองถ่ินและ
งานรัฐพิธีตาง ๆ  
 

5.การสรางรายได
ใ ห แ ก ชุ ม ช น 
ส ง เ ส ริ ม แ ล ะ
สนับสนุนผลผลิต
ทางการเกษตรท่ี
ปลอดสารพิษ  

 6 .พั ฒ น า ก า ร
บริหารจัดการท่ีดี
ในองคกร พัฒนา
บุคลากร สงเสริม
การมีสวนรวมของ
ประชาชนในการ
พัฒนาทองถ่ิน และ
ส ง เ ส ริ ม ก า ร
ปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย  

การรักษา
ความ
สงบ

ภายใน 
(3) 

การ 
ศึกษา 
(4) 

สาธารณ
สุข 
(3) 

สังคม
สงเคราะห 

(3) 

เคหะ
และ

ชุมชน 
(3) 

สรางความ
เขมแข็ง

ของชุมชน 
(1,2) 

การศาสนา
วัฒนธรรม

และ
นันทนาการ 

(3) 

อุตสาห
กรรม

และการ
โยธา 
(1) 

การ 
เกษตร 
(1,5) 

การ 
พาณิชย 

(1) 

งบ
กลาง 
(6) 



3.5  รายละเอียดยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ พ.ศ. 2561 – 2565 
 

ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตรจังหวดั 

ยุทธศาสตร อปท. 
ในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท. 

เปาประสงค 
ตัวชี้วดั  

ผลผลิต/โครงการ 

คาเปาหมาย ความกาว 
หนาของ
เปาหมาย 

กลยุทธ ผลผลิต/โครงการ 
หนวยงาน
รับผดิชอบ

หลัก 

หนวย 
สนบัสนนุ 2561 2562 2563 2564 2565 

ยุทธศาสตรที่ 3  พัฒนา
คุณภาพชวีิตและความ
มั่นคงทางสังคมยกระดับ
คุณภาพการศึกษาและ
บริหารจัดการ
ส่ิงแวดลอมอยางยั่งยืน 

ยุทธศาสตรที่  3การ
พั ฒ นาด านบ ริการ
สาธารณะ 

 

ยุทธศาสตรที่  1 
การพัฒนาด าน
บริการสาธารณะ 

 

การพัฒนาระบบ
โครงสรางพื้นฐานระบบ
สาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ 

 

รอยละความพึงพอใจ
ของประชาชน 

 

0 22 23 18 20 โครงการ 
รวม 83 
โครงการ 

ส ร า ง แ ล ะ
ป รั บ ป รุ ง
สาธารณูป โภค 
สาธารณู ปการ 
ให เพี ย งพ อกั บ
ความ ต อ งก าร
ของประชาชน
สามารถรองรับ
การขยายตัวของ
ชุ ม ช น ไ ด ใ น
อนาคต 

- กอสรางถนนลาดยาง 
แอสฟสติคคอนกรีต 
- กอสรางถนนลูกรัง 
- กอสรางทางเทา คสล. 
- กอสรางสะพาน 
- วางทอระบายน้ํา 
- วางทอลอด 
- ลงหินคลุกซอมแซม
ถนน 
- ปรับปรุงทางเทา  
- ปรับปรุงผิวจราจร 
- จัดทําและปรบปรุง
ปายชื่อซอย ถนน 
- ซอมแซมฝาทอระบาย
น้ํา 
- ปรับปรุงซอมแซม
ขยายเขตไฟฟา
สาธารณะ 
- ปรับปรุงซอมแซม
ขยายเขตระบบประปา 
- ติดต้ังซอมแซมขยาย
เขตระบบประปา 
- ติดต้ังปรับปรุงซอมแซม
ไฟฟาสองสวาง 
- ติดต้ังเคร่ืองหมาย
บังคับการจราจรและ
สัญญาณไฟฟาจราจร 
- จัดทําลูกระนาดหรือ
เนินสะดุดถนน 
- กอสรางศาลาที่พัก
ผูโดยสาร 

- กองชาง 

 
 



ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตรจังหวดั 

ยุทธศาสตร อปท. 
ในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท. 

เปาประสงค 
ตัวชี้วดั  

ผลผลิต/โครงการ 

คาเปาหมาย ความกาว 
หนาของ
เปาหมาย 

กลยุทธ ผลผลิต/โครงการ 
หนวยงาน
รับผดิชอบ

หลัก 

หนวย 
สนบัสนนุ 2561 2562 2563 2564 2565 

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

 - ถมดินสรางลานกีฬา 
- กอสรางปรับปรุงลาน
กีฬา 
- กอสรางสนามฟุตซอล 
- ปรับปรุงระบบทอ
ประปา 
19- ซอมแซมหอถัง
ประปา 
19- กอสรางอาคารสนาม
เด็กเลนศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก 
19- ปรับปรุงพื้นที่ศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก 
19- ปรับปรุงสนามกีฬา 
- ขุดลอกคลอง 
- วางทอสงน้ํา 
- กอสรางเขื่อนกันดิน 
- กอสรางถนน คสล. 
- เสริมผิวถนน คสล. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- กองชาง 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตรจังหวดั 

ยุทธศาสตร อปท. 
ในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท. 

เปาประสงค 
ตัวชี้วดั 

ผลผลิต/โครงการ 

คาเปาหมาย ความกาว 
หนาของ
เปาหมาย 

กลยุทธ ผลผลิต/โครงการ 
หนวยงาน
รับผดิชอบ

หลัก 

หนวย 
สนบัสนนุ 2561 2562 2563 2564 2565 

ยุ ท ธ ศ า ส ต ร ที่  2 
ยกระดับการทองเที่ยว
เชิ งป ร ะ วั ติ ศ า ส ต ร 
ศาสนา และวัฒนธรรม
ใหมีคุณภาพตามเกณฑ
มาตรฐานการทองเที่ยว 
ยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนา
คุณภาพชีวิตและความ
มั่ น ค ง ท า ง สั ง ค ม
ย ก ร ะ ดั บ คุ ณ ภ า พ
การศึกษาและบริหาร
จั ด ก า ร ส่ิ งแ วด ล อ ม
อยางยั่งยืน  
 

ยุทธศาสตรที่ 4 การ
พั ฒ น า ด า น
ทรัพยากรธรรมชาติ
ส่ิงแวดลอม และการ
ทองเที่ยว 

ยุทธศาสตรที่  2 
การพัฒนาด าน
ส่ิงแวดลอมและ
การทองเที่ยว  

การส งเส ริ มและ
ส นั บ ส นุ น ก า ร
ทองเที่ยวเชิงเกษตร
แล ะก ารบ ริ ห าร
จัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติ และส่ิ ง 
แวดลอมอยางยั่งยืน 

1. จํานวนของ 
ปริมาณขยะลดลง 
2. รอยละความพึ ง
พอใจของประชาชน 
3. จํานวนของผูไดรับ
ประโยชน 

3 5 8 8 8 โครงการ  
รวม 32 
โครงการ 

ส ง เส ริ ม แ ล ะ
สนั บ ส นุ น ก าร
ท อ ง เที่ ย ว เชิ ง
เ ก ษ ต ร แ ล ะ
จั ด ร ะ บ บ ก า ร
ควบคุมดูแลรักษา
ส่ิ งแวดล อม ให
สอดคลองกับการ
พัฒนาอยางยั่งยืน 

-รณรงคสงเสริม 
การอนุรักษทรัพยากร 
ธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
-ปรับปรุงภูมิทัศน 
สวนสาธารณะ ถนน และ
คลองสาธารณะ 
-กําจัดขยะมูลฝอยและส่ิง
ปฏิกูล 
-สงเสริม และสนับสนุน 
การพัฒนาแหลง
ทองเที่ยวเชิงเกษตร
ตําบลมหาสวัสด์ิ 
 

-กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดลอม/ 
-สํานักงานปลัด 
อบต. 

กองชาง 

ยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนา
คุณภาพชีวิตและความ
มั่ น ค ง ท า ง สั ง ค ม
ย ก ร ะ ดั บ คุ ณ ภ า พ
การศึกษาและบริหาร
จั ด ก า ร ส่ิ งแ วด ล อ ม
อยางยั่งยืน 

ยุทธศาสตรที่  3 การ
พัฒนาดานสังคม 

ยุทธศาสตรที่  3 
การพัฒนาด าน
สังคม 

ป ร ะ ช า ช น มี
คุ ณ ภ า พ ที่ ดี ขึ้ น 
ชุมชนเขมแข็ง การ
บ ริ ก า ร ด า น
สาธารณ สุขและ
ก ารบ ริก ารด า น
สวั ส ดิ ก าร สั งคม 
ด านป องกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัยอยางทั่วถึง 

1. จํานวนคร้ังในการ
เกิดอุบัติเหตุลดลง 
2 .รอยละความพึ ง
พอใจของผูเขาอบรม 
3.จํานวนครุภัณฑที่
ใชในการปฏิบั ติงาน
เพิ่มขึ้น 
 
 

26 40 40 40 40 โครงการ 
รวม 187 
โครงการ 

ส ง เส ริ ม แ ล ะ
พัฒนาระบบงาน
สวัสดิการสังคม
และเส ริมสร าง
ความเขมแข็งของ
ชุ ม ช น  ก า ร
ให บ ริ ก ารด าน
สาธารณสุข การ
ส ร า ง ค ว า ม
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของ
ประชาชน   และ 
 
 
 
 
 
 
 

-โครงการต้ังดานตรวจ
และเฝาระวังการเกิด
อุบัติเหตุในชวงเทศกาล 
-โครงการฝกซอมแผน
ปองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 
-สนับสนุนกิจกรรมและ
สวัสดิการของศูนย อป
พร. อบต.มหาสวัสด์ิ 
 
 
 
 
 
 

-สํานักงาน
ปลัด อบต. 
-กอง
สวัสดิการ
สังคม 
-กอง
สาธารณสุข
และ
ส่ิงแวดลอม 

 



 

ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตรจังหวดั 

ยุทธศาสตร อปท. 
ในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท. 

เปาประสงค 
ตัวชี้วดั 

ผลผลิต/โครงการ 

คาเปาหมาย ความกาว 
หนาของ
เปาหมาย 

กลยุทธ ผลผลิต/โครงการ 
หนวยงาน
รับผดิชอบ

หลัก 

หนวย 
สนบัสนนุ 2561 2562 2563 2564 2565 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   4.รอยละความพึ ง
พอใจของประชาชน 
5.จํานวนของผูไดรับ
ประโยชน 
6.จํานวนของผูพิการ
ที่มีบัตรประจําตัวคน
พิการ 
7 .รอยละความพึ ง
พอใจของผู เข ารวม
กิจกรรม 
8 .รอยละความพึ ง
พอใจของผูเขาอบรม-
บําบัด 
9.จํานวนผู สูงอายุ ท่ี
ไดรับเบี้ยยังชีพ 
10.จํานวนคนพิการ
ที่ไดรับเบี้ยยังชีพ 
11.จํานวนของผูปวย
เอดสที่ไดรับเบี้ย 
ยังชีพ 
1 2 .ป ร ะ ช า ช น มี
สุขภาพแข็งแรง 
13.รอยละความพึง
พ อ ใจ ข อ งส ม าชิ ก
กองทุนฯ 

      การปองกันแกไข
ปญหายาเสพติด 

-เส ริ มสร างศั กยภาพ
ชุมชนดานการปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย 
-จัดต้ังและทบทวน  
อปพร. 
-จัดซ้ืออุปกรณครุภัณฑ
ตางๆ ดานปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 
-ติ ด ต้ั งกล องวงจรป ด 
(CCTV) 
-จั ด ซ้ื อ ส า ร เ ค มี
ทรายอะเบทและฉีดพน
หมอกควันกําจัดลูกน้ํ า
ยุงลาย 
-สงเสริมสนับสนุนการ
ปองกันโรคติดตอ 
-ฝกอบรมการปองกันและ
แกไขปญหาโรคเอดส 
-จัดซ้ือวัสดุอุปกรณดาน
วิทยาศาสตร 
-จัดซ้ือเคร่ืองออกกําลัง
กายกลางแจง 
-การฝกอบรมและพัฒนา
อาชีพ 
-ก อสร างป รับป รุ งส่ิ ง
อํ านวยความสะดวก
สํ าหรับคนพิ การและ
ผูสูงอายุ  
 
 
 
 
 

-สํานักงาน
ปลัด อบต. 
-กอง
สวัสดิการ
สังคม 
-กอง 
สาธารณสุข
และ 
ส่ิงแวดลอม 

 



 

ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตรจังหวดั 

ยุทธศาสตร อปท. 
ในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท. 

เปาประสงค 
ตัวชี้วดั 

ผลผลิต/โครงการ 

คาเปาหมาย ความกาว 
หนาของ
เปาหมาย 

กลยุทธ ผลผลิต/โครงการ 
หนวยงาน
รับผดิชอบ

หลัก 

หนวย 
สนบัสนนุ 2561 2562 2563 2564 2565 

     

    

   -สงเสริมสนับสนุนการ
ใหคนพิการได รับสิทธิ์ 
และการแลกเป ล่ียน
เรียนดานกฎหมายและ
ระเบี ยบ เกี่ ย วกั บคน
พิการ 
-การปองกันและแกไข
ปญหาความรุนแรงตอ
เด็ก สตรี และบุคคลใน
ครอบครัว 
-รณรงค ใหความรูแก
เด็ ก นั ก เรียน เพื่ อ ล ด
ปญหาการต้ังครรภกอน
วัยเรียน 
-บําบัดทุกข  บํา รุงสุข 
แบบ ABC 
-ฝกอบรมสัมมนาและ
ศึกษาดูงาน 
-การรณ รงค ป อ งกั น
และแกไขปญหายาเสพ
ติด 
-การฝกอบรมการจัดทํา
บัญชี  
-จัดกิจกรรมสําหรับเด็ก
และเยาวชน 
-การแขงขันกีฬา 
-ก า รจ า ย เบี้ ย ยั งชี พ
ผูสูงอายุ คนพิการ และ
ผูปวยเอดส 
-สมท บ เงิน โครงก าร
ห ลักประกัน สุขภ าพ
ระดับทองถิ่น 
-ส ม ท บ ก อ ง ทุ น

-สํานักงาน
ปลัด อบต. 
-กอง
สวัสดิการ
สังคม 
-กอง 
สาธารณสุข
และ 
ส่ิงแวดลอม 

 



สวัสดิการชุมชน 

ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตรจังหวดั 

ยุทธศาสตร อปท. 
ในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท. 

เปาประสงค 
ตัวชี้วดั 

ผลผลิต/โครงการ 

คาเปาหมาย ความกาว 
หนาของ
เปาหมาย 

กลยุทธ ผลผลิต/โครงการ 
หนวยงาน
รับผดิชอบ

หลัก 

หนวย 
สนบัสนนุ 2561 2562 2563 2564 2565 

ยุทธศาสตรที่ 2 
ยกระดับการทองเที่ยว
เชิงประวัติศาสตร 
ศาสนา และวัฒนธรรม
ใหมีคุณภาพตามเกณฑ
มาตรฐานการทองเที่ยว 
ยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนา
คุณภาพชีวิตและความ
มั่นคงทางสังคม
ยกระดับคุณภาพ
การศึกษาและบริหาร
จัดการส่ิงแวดลอม
อยางยั่งยืน 

ยุทธศาสตรที่  1 การ
พัฒนาดานการศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม 

ยุทธศาสตรที่  4 
การพัฒนาด าน
การศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

ป ร ะ ช า ช น มี
คุ ณ ภ า พ ที่ ดี ขึ้ น 
ชุมชนเขมแข็งการ
บ ริ ก า ร ด า น
สาธารณ สุขและ
ก ารบ ริก ารด า น
สวั ส ดิ ก าร สั งคม 
ด านป องกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัยอยางทั่วถึง 

1 .ร อยละความพึ ง
พอใจของประชาชน 
2.รอยละความพึง
พอใจของผูเขารวม
กิจกรรม 
3 .ร อยละของเด็ ก
นักเรียนที่ไดรับอาหาร
กลางวัน 
4 .ร อยละของเด็ ก
นักเรียนที่ไดรับอาหาร
เสริม (นม) 
5 .ร อยละความพึ ง
พอใจของผูเขาอบรม 
6. จาํนวนวัสดุอปุกรณ
ครุภัณฑ 
7.โรงเรียนไดรับการ
พัฒนาเปนโรงเรียน
คุณภาพโรงเรียนดีตําบล
มหาสวัสด์ิ 

11 12 15 15 15 โครงการ 
รวม 68 
โครงการ 

สงเสริมสนับสนนุ
พัฒนาระบบ
การศึกษาทั้งใน
และนอกระบบ 
สงเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม สืบสาน 
อนุรักษประเพณี
ศิลปวัฒนธรรม 
ภูมิปญญาทองถิ่น
และงานรัฐพิธี
ตาง  ๆ 

-จัดหาวัสดุอุปกรณและ
ส่ือการเรียนการสอน
เพื่อพัฒนาเด็กเล็ก 
-สนับสนุนงบประมาณ
ใหแกสถานศึกษา 
-จัดกิจกรรมงานรัฐพิธี
ตางๆ  
-จัดงานวันสําคัญทาง
ศาสนา 
-จัดต้ังหองสมุดประจํา
หมูบานและจัดหา
หนังสือ วารสาร 
หนังสือพิมพ ส่ืออื่นๆ 
-จัดกิจกรรมวันเด็ก
แหงชาติ 
-จัดหาอาหารกลางวัน  
-จัดหาอาหารเสริม 
(นม) 
-จัดฝกอบรม
ภาษาอังกฤษ และ
ภาษาจีน 
-ออกเยี่ยมบานเด็ก 
-ตรวจสุขภาพฟนเด็ก 
-อบ รม ให ค ว าม รู แ ก
ผูปกครองเด็ก 
-จัดหาเคร่ืองเลนสนาม 
 
 
 
 
 
 
 

สํ า นั ก ง า น
ปลัด อบต. 

 



 

ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตรจังหวดั 

ยุทธศาสตร อปท. 
ในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท. 

เปาประสงค 
ตัวชี้วดั 

ผลผลิต/โครงการ 

คาเปาหมาย ความกาว 
หนาของ
เปาหมาย 

กลยุทธ ผลผลิต/โครงการ 
หนวยงาน
รับผดิชอบ

หลัก 

หนวย 
สนบัสนนุ 2561 2562 2563 2564 2565 

ยุทธศาสตรที่ 1 
พัฒนาการจัดการหวง
โซคุณคา สินคาเกษตร 
อาหารปลอดภัยและ
สงเสริมอุตสาหกรรม
เชิงนิเวศ 
ยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนา
คุณภาพชีวิตและความ
มั่นคงทางสังคม
ยกระดับคุณภาพ
การศึกษาและบริหาร
จัดการส่ิงแวดลอม
อยางยั่งยืน 

ยุทธศาสตรที่  2 การ
พัฒนาดานเศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตรที่  5 
การพัฒนาด าน
เศรษฐกิจ 

การส งเส ริมและ
ส นั บ ส นุ น ใ ห
ประชาชนมีอาชีพ
และรายไดโดยยึด
ห ลั ก ก ารพั ฒ น า
เศรษฐกิจพอเพียง 

1 .รอยละความพึ ง
พอใจของประชาชน 
2 .รอยละความพึ ง
พอใจของผูเขาอบรม 

0 3 4 4 4 โครงการ 
รวม 15 
โครงการ 

การสรางรายได
ใ ห แ ก ชุ ม ช น 
ส ง เ ส ริ ม แ ล ะ
สนับสนุนผลผลิต
ทางการเกษตรที่
ปลอดสารพิษ 

-สงเสริมสนับสนุนการ
สรางคุณคาทางภูมิ
ปญญาของกลุม
ผูสูงอายุ กลุมผูพกิาร 
- ฝกอบรมเพิ่มทักษะ
อาชีพ 
-ฝกอบรมมัคคุเทศก
นอย 
-จัดต้ังตลาดชุมชน
ตําบลมหาสวัสด์ิ 
-สงเสริมและสนับสนุน
สินคาหนึ่งตําบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑของชุมชน 
-สงเสริมสนับสนุนการ
ทําเกษตรแบบปลอด
สารพิษ 
-สงเสริมการดําเนินชีวิต
ตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
-อุดหนุนงบประมาณ
องคกรประชาชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-สํานักงาน
ปลัด อบต. 
-กอง
สวัสดิการ
สังคม 
-กอง 
สาธารณสุข
และ 
ส่ิงแวดลอม 

 



 

ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตรจังหวดั 

ยุทธศาสตร อปท. 
ในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท. 

เปาประสงค 
ตัวชี้วดั 

ผลผลิต/โครงการ 

คาเปาหมาย ความกาว 
หนาของ
เปาหมาย 

กลยุทธ ผลผลิต/โครงการ 
หนวยงาน
รับผดิชอบ

หลัก 

หนวย 
สนบัสนนุ 2561 2561 2561 2561 2565 

ยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนา
คุณภาพชีวิตและความ
มั่ น ค ง ท า ง สั ง ค ม
ย ก ร ะ ดั บ คุ ณ ภ า พ
การศึกษาและบริหาร
จั ด ก า ร ส่ิ งแ วด ล อ ม
อยางยั่งยืน 

ยุทธศาสตรที่  5 การ
พัฒนาดานการบริหาร
จัดการที่ดี 

ยุทธศาสตรที่  6 
การพัฒนาด าน
การบริหารจัดการ
ที่ดี  

การบริหารจัดการ
ภาครัฐแบบบูรณา
การและส งเส ริม
การมีสวนรวมของ
ประชาชน 

1. รอยละความพึง
พอใจของผูเขาอบรม 
2. รอยละของผูไดรับ
ประโยชน 
3. คะแนนการประเมิน
ไมตํ่ากวารอยละ 60 
4. รอยละของโครงการ
ที่แลวเสร็จ 
5. จํานวนเคร่ืองมอืใช
ในการปฏิบัติงาน
เพิ่มขึ้น 
6. จํานวนของผูที่ไดรับ
ประโยชน 
7. จํานวนของ
ผูเขารวมโครงการ 
 

0 38 50 35 36 โครงการ 
รวม 159 
โครงการ 

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

-จัดหาวัสดุอุปกรณใหมี
ความพรอมตอการใช
งานและบริการ
ประชาชน 
-ฝกอบรมใหความรูแก
บุคลากรในองคกร  
-การสงเสริม
ประชาธิปไตยใหแก
ประชาชน 
-การจัดทาํแผนหมูบาน
และแผนพัฒนาทองถิ่น 
-ออกหนวยบริการ
ประชาชน 
-สนับสนุนงบประมาณ
ใหแกหนวยงานอื่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-สํานักงาน
ปลัด  
-กองคลัง 
-กองชาง 
-กอง 
สาธารณสุข 
และส่ิงแวดลอม 
-กอง
สวัสดิการ
สังคม 
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ยุทธศาสตร
การพัฒนา

อบต.มหาสวัสด์ิ

1.ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดานบริการ

สาธารณะ (6)

2. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดานส่ิงแวดลอม
และการทองเที่ยว (4)

3. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดานสังคม (3)

4.ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานการศึกษา ศาสนา 

และวัฒนธรรม (1)

5. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดานเศรษฐกิจ 

(2)

6.ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานการบริหารจัดการทีด่ี 

(5)

1.สรางและปรับปรุง
ระบบสาธารณูปโภค
สาธารณูปการ ให
เพียงพอกับความ

ตองการของประชาชน 
สามารถรองรับการ

ขยายตัวของชุมชนได
ในอนาคต 

(1)

2.สงเสริมและ
สนับสนุนการ

ทองเที่ยวเชิงเกษตร
และจัดระบบการ
ควบคุมดูแลรักษา

ส่ิงแวดลอมให
สอดคลองกับการ
พัฒนาอยางยั่งยืน 

(2)

เปาประสงค

3.สงเสริมและพัฒนา
ระบบงานสวัสดิการสังคม

และเสริมสรางความเขมแข็ง
ของชุมชน การใหบริการดาน
สาธารณสุข การสรางความ

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ของประชาชน และการ

ปองกันแกไขปญหายาเสพติด 
(3)

4.สงเสริมสนับสนุนพัฒนา
ระบบการศึกษาทั้งในและ

นอกระบบ สงเสริม
คุณธรรม จริยธรรม สืบ
สาน อนุรักษประเพณี 

ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญา
ทองถิ่นและงานรัฐพิธีตางๆ 

(4)

5.การสรางรายได
ใหแกชุมชน สงเสริม
และสนับสนุนผลผลิต
ทางการเกษตรที่ปลอด

สารพิษ
(5)

6.พัฒนาการบริหาร
จัดการที่ดีในองคกร

พัฒนาบุคลากร 
สงเสริมการมีสวนรวม
ของประชาชน และ
สงเสริมการปกครอง
ในระบอบประธิปไตย

(6)

กลยุทธ

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาของ

องคกรปกครอง
สวนทองถิ่นใน

เขตจังหวัด
นครปฐม

1.ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานการศึกษา ศาสนา 

และวัฒนธรรม
(1,3)

2. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานเศรษฐกิจ

(1,2,3)

3. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานสังคม
(1,2,3) 

4.ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานทรัพยากรธรรมชาติ

สิ่งแวดลอม และการ
ทองเที่ยว (1,2,3)

5. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานการบริหารจัดการที่ดี 

(1,2)

6.ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานบริการสาธารณะ 

(1,2)

1.การพัฒนาระบบ
โครงสรางพื้นฐาน 

ระบบสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการ

(1)

2.การสงเสริมและ
สนับสนุนการ

ทองเที่ยวเชิงเกษตร
และการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอมอยาง

ยั่งยืน (2)

3.ประชาชนมีคุณภาพ
ที่ดีขึ้น ชุมชนเขมแข็ง 

การบริการดาน
สาธารณสุขและการ
บริการดานสวัสดิการ
สังคม ดานปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

อยางทั่วถึง (3)

4.การสงเสริมและ
สนับสนุนดาน
การศึกษา ทํานุ

บํารุงรักษาศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม จารีต

ประเพณี และภูมิ
ปญญาทองถิ่น (4)

5.การสงเสริมและ
สนับสนุนใหประชาชน

มีอาชีพและรายได
โดยยึดหลักการพัฒนา
เศรษฐกิจแบบพอเพียง 

(5)

6.การบริหารจัดการ
ภาครัฐแบบบูรณาการ
และสงเสริมการมีสวน

รวมของประชาชน 
(6)
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กลยุทธ

แผนงาน
บริหารงาน

ทั่วไป
(6)

การรักษา
ความสงบ
ภายใน

(3)

การศึกษา 
(4)

สาธารณสุข
(3)

สังคม
สงเคราะห

(3)

เคหะและ
ชุมชน 
(1, 2)

สรางความ
เขมแข็งของ

ชุมชน
(3)

การศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

(2,4)

อุตสาหกรรม
และการโยธา

(1) 

การเกษตร
(1,5)

การ
พาณิชย 

(1)

งบกลาง
(6)

ผลผลิต/โครงการ

1. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานบริการสาธารณะ

(รายละเอียดตามแบบ ผ.01)

2. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานส่ิงแวดลอมและ

การทองเที่ยว
(รายละเอียดตามแบบ ผ.01)

3. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานสังคม

(รายละเอียดตามแบบ ผ.01)

4. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานการศึกษา ศาสนา และ

วัฒนธรรม
(รายละเอียดตามแบบ ผ.01)

5. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานเศรษฐกิจ

(รายละเอียดตามแบบ ผ.01)

6. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานการบริหารจัดการที่ดี

(รายละเอียดตามแบบ ผ.01)

1.สรางและปรับปรุงระบบ
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
ใหเพียงพอกับความตองการ
ของประชาชนสามารถรองรับ 
การขยายตัวของชุมชนได
ในอนาคต

(1)

2.สงเสริมและสนับสนุนการ
ทองเที่ยวเชิงเกษตร และ
จัดระบบการควบคุมดูแล

รักษาส่ิงแวดลอมให
สอดคลองกับการพัฒนา

อยางยั่งยืน

(2)

3.สงเสริมและพัฒนาระบบงาน
สวัสดิการสังคม และเสริมสราง

ความเขมแข็งของชุมชน 
การใหบริการดานสาธารณสุข 
การสรางความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสินของประชาชน และ
การปองกันแกไขปญหายาเสพติด

(3)

4.สงเสริมสนับสนุนพัฒนา
ระบบการศึกษาทั้งในและ

นอกระบบ สงเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม สืบสาน อนุรักษ
ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม 
ภูมิปญญาทองถิ่นและ

งานรัฐพิธีตางๆ
(4)

5.การสรางรายไดใหแก
ชุมชน สงเสริมและ

สนับสนุนผลผลิตทาง
การเกษตรที่ปลอดสารพิษ

(5)

6.พัฒนาการบริหาร
จัดการที่ดีในองคกร

พัฒนาบุคลากร สงเสริม
การมีสวนรวมของ

ประชาชน และสงเสริม
การปกครองในระบอบ

ประธิปไตย
(6)





 
 

 
 

3.3 ความเช่ือมโยงยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดกบัยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
โครงสรางความเช่ือมโยงแผนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ พ.ศ. 2561 – 2565 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ยุทธศาสตร 
ดานความมั่นคง 

3. ยุทธศาสตรดาน 

การพัฒนาและ
เสริมสรางศักยภาพคน 

2. ยุทธศาสตรดาน 

การสรางความสามารถ 

ในการแขงขัน 

4. ยุทธศาสตรดานการ 

สรางโอกาสความเสมอ
ภาคและเทาเทียมกัน 

ทางสังคม 

5. ยุทธศาสตรดานการสราง

การเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ี

เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

6. ยทุธศาสตรดานการปรับ

สมดุลและพฒันาระบบการ

บริหารจัดการภาครัฐ 

ยุทธศาสตรท่ี ๑ 

การเสริมสราง
และพัฒนา
ศกัยภาพทุน
มนุษย 

(3) 

ยุทธศาสตรที ่๖ 
การบริหาร
จัดการในภาครัฐ 
การปองกนัการ
ทุจริต ประพฤติ    
มิชอบและ 
ธรรมาภบิาลใน
สังคมไทย (6) 

ยุทธศาสตรที ่๓ 
การสรางความ
เขมแขงทาง
เศรษฐกิจ และ
แขงขันไดอยาง
ยั่งยืน 

(2) 
 

ยุทธศาสตรที ่๔ 
การเตบิโตที่
เปนมิตรกบั
สิ่งแวดลอมเพื่อ
การพฒันา
อยางยั่งยืน  

(5) 

ยุทธศาสตรที ่๗ 
การพฒันา
โครงสราง
พื้นฐานและ
ระบบโลจิส 
ตกิส (2) 

ยุทธศาสตรที ่๙ 
การพฒันาภาค  
เมือง และพื้นที่
เศรษฐกิจ 

(6) 

ยุทธศาสตรที ่๒  
การสรางความ
เปนธรรมและ
ลดความเหลื่อม
ล้ําในสังคม  

(4) 

ยุทธศาสตรที ่๑๐ 
ความรวมมือ
ระหวางประเทศ
เพื่อการพัฒนา 

(3,6) 

ยุทธศาสตรที ่๕ 
การเสริมสราง
ความม่ันคง
แหงชาติเพื่อการ
พัฒนาประเทศ 

(1) 

 

ยุทธศาสตรที ่๘ 
การพฒันา
วิทยาศาสตร 
เทคโนโลยี วิจัย
และนวัตกรรม 

(2,3,5) 

 

2. พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน ระบบโลจิสติกส เมือง ชุมชน
อยางเปนระบบ พัฒนาการบริหารจัดการน้าํ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอยางสมดุลและ
ย่ังยืน  (3,4,7) 

1. พัฒนานวัตกรรมดานการผลิต และยกระดับอุตสาหกรรม 
เกษตรอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมที่ไดมาตรฐาน รองรับการ
เติบโตระดับโลกของกรุงเทพมหานคร 

(3,8,9) 

4. พัฒนาการทองเทีย่วเชิงอนุรักษ

และวัฒนธรรมอยางครบวงจร 

(1,3,4) 

3. การพัฒนาเมืองและยกระดับคุณภาพชีวิตและ
ความปลอดภัยของประชาชน สงเสริมการบริการ
ทางการแพทยและการศกึษา สูการเปนสงัคม 
เมืองนาอยู  (1,2,8,9,10) 
 

 
ยุทธศาสตรที ่1 พัฒนานครปฐมใหเปนเมืองอัจฉริยะ (Smart City)  

โดยเนนดานการขนสง (Transport), เมืองหลวงแหงอาหารและการ

ทองเทีย่ว (Food Metropolis) (Healthy City) รองรับสงัคมผูสูงอายุ 

(Aging) และบริบทโลก (Global Content) 

( 2 4) 

ยุทธศาสตรที่ 2 สรางความแข็งแกรงระดับพ้ืนที่ใหสามารถรองรับ 

การขยายตัวทางเศรษฐกิจและกระจายความเจริญ สรางความสุข 

ใหกับประชาชนในทุกระดับ 

(1,2,3) 

 

ยุทธศาสตรที ่3 เพ่ิมรายได ลดรายจาย ลดปญหาครัวเรือนและ

สิ่งแวดลอม สรางความเสมอภาค และความเทาเทยีม  

โดยนําศาสตรพระราชามาเปนแนวทางหลกั 

(2,3,4) 

ยุทธศาสตรชาติ 

20 ป 

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจฯ 

ฉบับท่ี 12 

แผนยุทธศาสตร

กลุมจังหวัดภาค

กลางปรมิณฑล 

แผนยุทธศาสตร

จังหวัดนครปฐม 

 



๒๔ 

 

สวนที่ สวนที่ 22  
 
 
 

๑.  ความสัมพันธระหวางแผนพัฒนาระดับมหาภาค 
 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  
 
 
 
 
   
 
 
 

ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 

วิสัยทัศน  :  “ประเทศมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ย่ังยืน เปนประเทศพัฒนาแลว 
                               ดวยการพัฒนา ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 



๒๕ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

ความมั่นคง 
  การมีความม่ันคงปลอดภัย  จากภัยและการเปลี่ยนแปลงท้ังภายในประเทศและภายนอก
ประเทศในทุกระดับท้ังประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปจเจกบุคคลและมีความม่ันคงในทุกมิติ 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 
  ความสมบูรณในทุนท่ีจะสามารถสรางการพัฒนาตอเนื่อง ไดแก ทุนมนุษย ทุนทางปญญา      
ทุนทางการเงิน ทุนท่ีเปนเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 



๒๖ 

 

 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 : รวมมือกันขับเคลือ่นประเทศใหกาวไปสู.... 
  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 

4. สังคมไทยเปนสังคมท่ีเปนธรรม มีความเหล่ือมลํ้านอย อัตราความยากจนต่ํา มีการกระจาย
โอกาสการเขาถึงทรัพยากรการสรางฐานอาชีพ บริการทางสังคมท่ีมีคุณภาพ และกระบวนการยุติธรรมอยางท่ัวถึง 
ไมคอรรัปชั่น โดยท่ีประชาชนทุกชวงวัยมีคุณภาพชีวิตท่ีดี ครอบครัวอยูดีมีสุข 



๒๗ 

 

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) เสริมสรางความม่ันคงของสถาบันหลักและการปกครองแบบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
(2) ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความม่ันคงทางการเมือง ขจัดคอรรัปชั่น 
สรางความเชื่อม่ันในกระบวนการยุติธรรม 
(3) การรักษาความม่ันคงภายในและความสงบเรียบรอย ตลอดจนการบริหารจัดการ
ความม่ันคงชายแดนและชายฝงทะเล 
(4) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความรวมมือระหวางประเทศทุกระดับ และ
รักษาดุลยภาพความสัมพันธกับประเทศมหาอํานาจ เพ่ือปองกันและแกไขปญหาความ
ม่ันคงรูปแบบใหม 
(5) การพัฒนาเสริมสรางศักยภาพการผนึกกําลังปองกันประเทศ การรักษาความสงบ
เรียบรอยภายในประเทศ สรางความรวมมือกับประเทศเพ่ือนบานและมิตรประเทศ 
(6) การพัฒนาระบบการเตรียมพรอมแหงชาติ และระบบบริหารจัดการภัยพิบัติรักษา
ความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
(7) การปรับกระบวนการทํางานของกลไกท่ีเก่ียวของจากแนวดิ่งสูแนวระนาบมากข้ึน 

2.ดานการสรางความ 
สามารถในการแขงขัน 

(1) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ สงเสริมการคา การลงทุน พัฒนาสูชาติการคา 
(2) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ เสริมสรางฐานการผลิตเขมแข็ง ยั่งยืน และ
สงเสริมเกษตรกรรายยอยสูเกษตรยั่งยืนเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
(3) การพัฒนาผูประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผูประกอบการ ยกระดับ
ผลิตภาพแรงงาน และพัฒนา SMEs สูสากล 
(4) การพัฒนาพ้ืนท่ีเศรษฐกิจพิเศษและเมือง พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ชายแดน และ
พัฒนาระบบเมืองศูนยกลางความเจริญ 
(5) การลงทุนพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน ดานการขนสง ความม่ันคงและพลังงาน ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ การวิจัยและพัฒนา 
(6) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สรางความเปนหุนสวนการพัฒนากับนานา
ประเทศ สงเสรมิใหไทยเปนฐานของการประกอบธุรกิจ ฯลฯ 

 
 
 
 
 
 
 



๒๘ 

 

ยุทธศาสตร กรอบแนวทางที่สําคัญ 
3. ด านการพัฒนาและ
เสรมิสรางศักยภาพคน 

(1) พัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต ใหสนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศโดยพัฒนา
เริ่มต้ังแตในครรภและตอเน่ืองไปตลอดชวงชีวิต 
(2) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูใหมีคุณภาพ เทาเทียมและท่ัวถึง 
(3) ปลูกฝงระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม คานิยมท่ีพึงประสงค 
(4) การสรางเสริมใหคนมีสุขภาวะท่ีดี 
(5) การสรางความอยูดีมีสุขของครอบครัวไทยใหเอื้อตอการพัฒนาคน 

4. ดานการสรางโอกาส
ความเสมอภาค และเทา
เทียมกันทางสังคม 

(1) สรางความมัน่คงและการลดความเหล่ือมลํ้าทางเศรษฐกิจและสังคม 
(2) พัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 
(3) การสรางสภาพแวดลอมและนวัตกรรมท่ีเอื้อตอการดํารงชีวิตในสังคมสูงวัย 
(4) การสรางความเขมแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรมและความเขมแข็ง 
ของชุมชน 
(5) พัฒนาการส่ือสารมวลชนใหเปนกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 

5 . ด านการสร างการ
เติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ี
เปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 

(1) จัดระบบอนุรักษ ฟนฟูและปองกันการทําลายทรัพยากรธรรมชาติ 
(2) วางระบบบริหารจัดการนํ้าใหมีประสิทธิภาพท้ัง 25 ลุมนํ้า เนนการปรับระบบการ
บริหารจัดการอุทกภัยอยางบูรณาการ 
(3) การพัฒนาและใชพลังงานท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 
(4) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 
(5) การรวมลดปญหาโลกรอนและปรับตัวใหพรอมกับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(6) การใชเครื่องมือทางเศรษฐศาสตรและนโยบายการคลังเพื่อส่ิงแวดลอม 

6. ด านการปรับสมดุล 
และพั ฒ นาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ 

(1) การปรับปรุงโครงสราง บทบาท ภารกิจของหนวยงาน ภาครัฐ ใหมีขนาดท่ีเหมาะสม 
(2) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณการ 
(3) การพัฒนาระบบบริหารจัดการกําลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
(4) การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(5) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบตาง ๆ ใหทันสมัย เปนธรรม และเปนสากล 
(6) พัฒนาระบบการใหบริการประชาชนของหนวยงานภาครัฐ 
(7) ปรับปรุงการบริหารจัดการรายไดและรายจายของภาครัฐ 

  

ประเทศไทย ๔.๐ (Thailand ๔.๐) 
 ประเทศไทย ๔.๐ คือ กาดรพัฒนาประเทศจากเดิมท่ีเปนประเทศผูผลิตท่ีเนนเกษตรกรรมมาสูการพัฒนา
ท่ีเนนอุตสาหกรรมเบา อุตสาหกรรมหนัก ใหกลายเปนประเทศผูผลิตท่ี 
  - มีความคิดสรางสรรค 
  - มีนวัตกรรมท่ีสามารถสรางมูลคาเพ่ิมไดในระดับสูง 
  - มีการวิจัยและพัฒนาท่ีมีนาเชื่อถือ 
  - มีความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม และ 
  - สามารถชวยลดความเหลื่อมล้ําในดานรายไดของประชากร 
 

โดยมีเปาหมาย ๕ กลุม ท่ีประเทศไทยมีองคความรู และศักยภาพท่ีจะพัฒนาตอยอดได ประกอบดวย 
  ๑. กลุมอุตสาหกรรมอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ 
  ๒. กลุมสาธารณสุข และเทคโนโลยีการแพทย 
  ๓. กลุมหุนยนตอัจฉริยะ และระบบเครื่องกล อิเล็กทรอนิกสควบคุม 
  ๔. กลุมอุตสาหกรรมดิจิทัล เทคโนโลยี และอินเทอรเน็ตเชื่อมตอ 
  ๕. กลุมอุตสาหกรรมสรางสรรค วัฒนธรรม และบริการ ท่ีมีมูลคาสูง 
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 1.2  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 
1.2.1 กรอบวิสัยทัศนและเปาหมาย 

 กรอบวิสัยทัศนแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ 
จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงตางๆ ท่ีประเทศกําลังประสบอยู ทําใหการกําหนด

วสิัยทัศนแผนพัฒนาฯ 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 เปนศูนยกลางดานการขนสงโลจิสติกส       
ของภูมิภาคสูความเปนชาติการคาและบริการ (Trading and Service Nation) เปนแหลงผลิตสินคาเกษตร
อินทรียและเกษตรปลอดภัย แหลงอุตสาหกรรมสรางสรรคและมีนวัตกรรมสูงท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

  เปาหมาย 
1) การหลุดพนจากกับดักประเทศรายไดปานกลางสูรายไดสูง 

• เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยไมต่ํากวารอยละ ๕.๐ 

• ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศตอหัว (GDP Per Capita) และรายไดประชาชาติตอหัว 
(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 (การขยายตัวของการลงทุนภาครัฐไม
ต่ํากวารอยละ ๑๐.๐ และการลงทุนของภาคเอกชนขยายตัวไมต่ํากวาเฉลี่ยรอยละ ๗.๕ ในขณะ
ท่ีปริมาณการสงออกขยายตัวเฉลี่ยไมต่ํากวารอยละ ๔.๐ ตอป) 

2) การพัฒนาศักยภาพคนใหสนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสรางสังคม 
  สูงวัยอยางมีคุณภาพ 

• ประชาชนทุกชวงวัยมีความม่ันคงทางดานเศรษฐกิจและสังคม (Socio-Economic 
Security) และมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 

• การศึกษาและการเรียนรูไดรับการพัฒนาคุณภาพ 

• สถาบันทางสังคมมีความเขมแข็งเปนฐานรากท่ีเอ้ือตอการพัฒนาคน 
3) การลดความเหล่ือมลํ้าในสังคม 

• การกระจายรายไดมีความเทาเทียมกันมากข้ึน 

• บริการทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอยางท่ัวถึง 
4) การสรางการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 

• รักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากร สรางสมดุลระหวางการอนุรักษและการใช 
ประโยชนอยางยั่งยืนและเปนธรรม 

• ขับเคลื่อนประเทศสูเศรษฐกิจและสังคมท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

• เพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
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• เพ่ิมประสิทธิภาพและเสริมสรางธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 

• มีการบริหารจัดการน้ําใหสมดุลระหวางการอุปสงคและอุปทานของน้ํา 
5) การบริหารราชการแผนดินท่ีมีประสิทธิภาพ 

• การบริหารงานภาครัฐท่ีโปรงใส เปนธรรม มีประสิทธิภาพ และมีสวนรวม 

• ขจัดการทุจริตคอรรัปชั่น 

• มีการกระจายอํานาจท่ีเหมาะสม 
 

1.2.2 แนวทางการพัฒนา 
1) การยกระดับศักยภาพการแขงขันและการหลุดพนกับดักรายไดปานกลางสูรายไดสูง 

• การสงเสริมดานการวิจัยและพัฒนา พัฒนาสภาวะแวดลอมของการพัฒนา
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ท้ังดานการลงทุนในการวิจัยและพัฒนา ดานบุคลากรวิจัย ดาน
โครงสรางพ้ืนฐาน และดานการบริหารจัดการ รวมท้ังสนับสนุนและผลักดันใหผูประกอบการมีบทบาทหลักดาน
เทคโนโลยีและนวัตกรรม ตลอดจนผลักดันงานวิจัยและพัฒนาใหใชประโยชนอยางแทจริงท้ังเชิงพาณิชยและ
สาธารณะโดยใหความคุมครองทรัพยสินทางปญญา 

• การพัฒนาผลิตภาพแรงงาน สรางความรวมมือระหวางภาครัฐและภาคเอกชนในการ
พัฒนากําลังคนและแรงงานใหมีทักษะความรูและสมรรถนะท่ีสอดคลองกับความตองการของตลาดและรองรับการ
เปดเสรีของประชาคมอาเซียน โดยยกระดับและพัฒนาสมรรถนะแรงงานไทยดวยเทคโนโลยี เรงรัดใหแรงงานท้ัง
ระบบมีการเรียนรูข้ันพ้ืนฐานเพ่ือสามารถแขงขันในตลาดแรงงานได สนับสนุนใหแรงงานและปจจัยการผลติมีความ
ยืดหยุนในการเคลื่อนยายระหวางสาขาการผลิตและระหวางพ้ืนท่ีการผลิต เพ่ือใหแรงงานสามารถเคลื่อนยายไปสู
สาขาการผลิตท่ีมีผลิตภาพการผลิตสูงสุด และสนับสนุนใหผูประกอบการในภาคอุตสาหกรรมและบริการจัดทา
กรอบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานฝมือแรงงานใหเปนมาตรฐานท่ีเชื่อมโยงกันเพ่ือยกระดับทักษะของแรงงานไทย 

• การสงเสริมผูประกอบการท่ีเขมแข็งและพาณิชยดิจิตอล พัฒนาขีดความสามารถของ
ผูประกอบการใหมีความยืดหยุน สามารถปรับตัวและดําเนินธุรกิจทามกลางการดําเนินนโยบายและมาตรการการ
กีดกันทางการคาในรูปแบบตางๆ เพ่ิมสัดสวนความเปนเจาของของคนไทยและสนับสนุนใหมีการขยายตลาดท่ีมีแบ
รนดสินคาและชองทางการตลาดท่ีเปนของตนเองมากข้ึน ตลอดจนพัฒนาตอยอดอุตสาหกรรมและบริการเพ่ือเขา
สูการเปนศูนยกลางการผลิต บริการและอุตสาหกรรมดิจิตอล 

• การลงทุนโครงสรางพ้ืนฐานเรงลงทุนและพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานการคมนาคม
ขนสงเพ่ือเช่ือมโยงพ้ืนท่ี  เศรษฐกิจในประเทศและตางประเทศ ท้ังการพัฒนาและปรับปรุงโครงขายรถไฟใหเปน
โครงขายหลักในการเดินทางและขนสงของประเทศ พัฒนาโครงขายระบบขนสงสาธารณะและโครงขายทางหลวง
พิเศษระหวางเมือง ขยายขีดความสามารถของทาอากาศยานหลักของประเทศ พัฒนาทาเรือท่ีมีศักยภาพใหเปน
ทาเรืออิเล็กทรอนิกสเต็มรูปแบบ รวมท้ังพัฒนาและปรับปรุงระบบโทรคมนาคมของประเทศ ตลอดจนสนับสนุน
การพัฒนาดานอุตสาหกรรมท่ีเกิดจากลงทุนดานโครงสรางพ้ืนฐาน เชน อุตสาหกรรมซอมบํารุงและผลิตชิ้นสวน
อากาศยาน และอุตสาหกรรมระบบราง เปนตน เพ่ือสรางโอกาสทางเศรษฐกิจใหกับประเทศในการเปนฐานการ
ผลิตในภูมิภาคอาเซียน 

• การปรับโครงสรางการผลิต ปรับโครงสรางการผลิตภาคเกษตร โดยการปรับเปลี่ยน
จากการผลิตสินคาเกษตรข้ันปฐม เปนสินคาเกษตรแปรรูปท่ีมีมูลคาสูงมีคุณภาพและมาตรฐานสากล สามารถสราง
ความเชื่อมโยงทางดานวัตถุดิบกับประเทศเพ่ือนบานและลดระดับการผลิตสินคาข้ันปฐมท่ีสูญเสียขีดความสามารถ
ในการแขงขันลงสูระดับท่ีจาเปนสําหรับการสรางความม่ันคงทางดานอาหารและพลังงาน จัดระบบการผลิตให
สอดคลองกับศักยภาพพ้ืนท่ีและความตองการของตลาดตั้งแตตนนาถึงปลายนาท้ังดานกายภาพและเศรษฐกิจ 
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รวมท้ังสงเสริมการรวมกลุมทางการเกษตรจากกิจการเจาของคนเดียวเปนการประกอบการในลักษณะสหกรณ  
หางหุนสวนและบริษัท เพ่ือใหเกิดการประหยัดจากขนาด พิจารณาพันธุพืชท่ีเหมาะสมกับศักยภาพของพ้ืนท่ีและ
แหลงน้ํา ใชเทคโนโลยีการผลิตในระดับท่ีเหมาะสม ใชกลไกตลาดในการปองกันความเสี่ยง ตลอดจนสงเสริมและ
เรงขยายผลแนวคิดการทําการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และระบบเกษตรกรรมยั่งยืนปรับ
โครงสรางการผลิตภาคบริการโดยเรงพัฒนาระบบคมนาคมขนสงใหเกิดความเชื่อมโยงกันเปนโครงขายท้ังทางบก 
ทางน้ํา และทางอากาศ เรงพัฒนาทาเทียบเรือขนาดใหญเพ่ือรองรับการเติบโตของการทองเท่ียวทางทะเล 
ปรับปรุงแกไขกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการทองเท่ียวใหครอบคลุมและทันสมัยท้ังการควบคุมกิจกรรมตางๆ เก่ียวกับ
การทองเท่ียวและสงเสริมการทองเท่ียวและกําหนดและจัดทํากฎหมายเพ่ือยกระดับมาตรฐานการทองเท่ียวของ
ไทยสูสากลและรองรับการพัฒนาการทองเท่ียวใหสามารถแขงขันไดในระดับนานาชาติ รวมท้ังสงเสริมการพัฒนา
เชิงพ้ืนท่ีในลักษณะกลุมคลัสเตอรทองเท่ียว โดยสนับสนุนการพัฒนาดานการทองเท่ียวของพ้ืนท่ีท่ีมีความเชื่อมโยง
ท้ังทางกายภาพ วิถีชีวิต/วัฒนธรรมทองถ่ินและกิจกรรมการทองเท่ียว ตลอดจนสงเสริมการสรางความเชื่อมโยง
ดานการทองเท่ียวในภูมิภาคอาเซียน ท้ังประเทศท่ีมีพรมแดนติดกันและประเทศท่ีมีโครงขายคมนาคมขนสง
เชื่อมโยงกันเพ่ือใหเกิดการพัฒนาแบบองครวมท้ังระบบพัฒนาตอยอดอุตสาหกรรมอนาคตเพ่ือเปนแหลงการ
ถายทอดเทคโนโลยี เชื่อมโยงการผลิตกับอุตสาหกรรมท่ีเปนฐานรายไดประเทศ และเปนกลไกการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจไทยใหเขาสูการเปนศูนยกลางการผลิตและบริการท้ังในระดับอนุภูมิภาคและในภูมิภาคอาเซียนพัฒนา
โครงสรางพ้ืนฐานท่ีสนับสนุนการขยายตัวดานการคาการลงทุน เชน โลจิสติกส และพลังงาน รวมท้ังปจจัย
สนับสนุนการลงทุนอ่ืนๆ เชน ลดอุปสรรคการเคลื่อนยายเงินทุนระหวางประเทศ เปนตน สงเสริมการนําเทคโนโลยี
และนวัตกรรมมาประยุกตใชท้ังภาคการผลิต การตลาด การบริหารจัดการการเงิน และโลจิสติกส เชื่อมโยง
เศรษฐกิจดิจิตอล ในการอํานวยความสะดวกทางการคาการลงทุนดวยระบบอิเล็กทรอนิกส และสนับสนุนการ
ลงทุนเพ่ือสรางเศรษฐกิจและสังคมแหงปญญาและการเรียนรู มุงเนนการพัฒนาธุรกิจเชิงสรางสรรค การลงทุนท่ีใช
เทคโนโลยีข้ันสูงและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม การประหยัดพลังงานและการใชพลังงานทดแทน การลงทุนดานการ
วิจัยและพัฒนาเชิงพาณิชย การจัดตั้งสํานักงานใหญขามประเทศ บริษัทการคาระหวางประเทศ รวมท้ังการให
ความสําคัญเรื่องความรับผิดชอบและการตอบแทนสูสังคมขององคกร และกิจการเพ่ือสังคม 

๒) การพัฒนาศักยภาพคนตามชวงวัยและการปฏิรูประบบเพ่ือสรางสังคมสูงวัย 
อยางมีคุณภาพ        การพัฒนาศักยภาพคนในทุกชวงวัยใหสนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศโดยชวง
วัยเด็กต้ังแตแรกเกิดใหมีพัฒนาการท่ีสมวัยในทุกดาน วัยเรียน วัยรุนใหมีทักษะการเรียนรู ทักษะชีวิตสามารถอยู
รวมกับผูอ่ืนภายใตบริบทสังคมท่ีเปนพหุวัฒนธรรม วัยแรงงานใหมีการพัฒนายกระดับสมรรถนะฝมือแรงงานเพ่ือ
สรางผลิตภาพเพ่ิมใหกับประเทศ วัยผูสูงอายุใหมีการทํางานท่ีเหมาะสมตามศักยภาพและประสบการณ มีรายได 
ในการดํารงชีวิต มีการสรางเสริมและฟนฟูสุขภาพเพ่ือปองกันหรือชะลอความทุพพลภาพและโรคเรื้อรังตางๆ ท่ีจะ
กอใหเกิดภาระแกปจเจกบุคคล ครอบครัว และระบบบริการสุขภาพ 

•  การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูใหมีคุณภาพ เทาเทียมและท่ัวถึง โดย 
(๑) ปฏิรูประบบบริหารจัดการทางการศึกษา โดยปรับระบบบริหารจัดการการศึกษาใหมเพ่ือสรางความ
รับผิดชอบตอผลลัพธ (Accountability)  (๒) ปฏิรูประบบการคลังดานการศึกษา เพ่ือเพ่ิมคุณภาพและ
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษาโดยการจัดสรรงบประมาณตรงสูผูเรียน สงเสริมการมีสวนรวมจากภาคเอกชน     
ในการจัดการศึกษา  (๓) พัฒนาคุณภาพครูท้ังระบบ ตั้งแตกระบวนการผลิต สรรหา และการคัดเลือกใหไดคนดี
คนเกง รวมท้ังระบบการประเมินและรับรองคุณภาพท่ีเนนผลลัพธจากตัวผูเรียน และ (๔) ปฏิรูประบบการเรียนรู 
โดยมุงจัดการเรียนรูเพ่ือสรางสมรรถนะกําลังคนท้ังระบบการศึกษาต้ังแตระดับปฐมศึกษาจนถึงการเรียนรู ตลอด
ชีวิต พัฒนาสื่อเพ่ือการเรียนรู ปรับหลักสูตรและผลิตกําลังคนใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงและความตองการ
ของตลาด การวิจัยและการใชเทคโนโลยีและสื่อเพ่ือการเรียนรู 

 



๓๒ 

 

•  การพัฒนาดาน สุขภาพ 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) 

•  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 



๓๓ 

 

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 รวมท้ังสงเสริมการจัดต้ังเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในพ้ืนท่ีชายแดนโดยใหความสําคัญกับ
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 จัดต้ังองคกรบริหารจัดการน้ําในระดับพ้ืนท่ี เชน 
คณะกรรมการลุมน้ํา และองคกรผูนํา คุมครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝง ลดความขัดแยงเชิงนโยบายระหวาง
การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน การทองเท่ียว การประมง และวิถีชีวิตของชุมชนบริหารจัดการแรโดยกําหนดปริมาณ
ท่ีเหมาะสมในการน้ําแรมาใชประโยชน คํานึงถึงความจาเปนและมูลคาในอนาคต บังคับใชมาตรการควบคุม
ผลกระทบจากการทาเหมืองแรท่ีกอมลพิษตอสภาพแวดลอมและสุขภาพอนามัยของประชาชน 

•  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 
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•  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
บริหารจัดการทรพัยากรธรรมชาติ 

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

6. การบริหารราชการแผนดินท่ีมีประสิทธิภาพ 

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

•  การพัฒนาบุคลากรภาครัฐใหมีความเปนมืออาชีพและเพียงพอตอการขับเคลื่อน
ภารกิจภาครัฐรวมกับภาคเอกชนและภาคประชาสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไป เพ่ือใหระบบราชการเล็กกะทัดรัดแตมี
ความคลองตัวและมีประสิทธิภาพสูง 

•  การสรางรูปแบบการพัฒนา อปท. ใหเหมาะสม สามารถรับมือการเปลี่ยนแปลง
ทางดานเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอม รวมท้ังเปนแกนหลักในการประสานเครือขายและเชื่อมโยงภาคสวนตางๆ 
ในระดับพ้ืนท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพ 

•  การสรางระบบตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลท่ีมีประสิทธิภาพ สรางผลงานท่ีมี
คุณภาพ รวดเร็วและนาเชื่อถือ สามารถเปนเครื่องมือใหกับคณะรัฐมนตรีประกอบการตัดสินใจในเชิงนโยบายได 
โดยเฉพาะอยางยิ่งการติดตาม ประเมินผลโครงการใหญๆ ท่ีมีการใชจายงบประมาณเปนจํานวนมาก และเปน
โครงการท่ีมีผลกระทบในวงกวาง 
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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 
                    และธรรมาภบิาลในสังคมไทย 
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 
ยุทธศาสตรการพัฒนา  

“ศูนยกลางการคาและอุตสาหกรรมสีเขียว ประตูสูอาเซียน เมืองนวัตกรรมอาหาร 

ศูนยกลางสินคาเกษตร ศูนยกลางประมงแปรรูป ศูนยกลางการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม มรดกโลก 

แหลงทองเท่ียวนานาชาติ” 
 

๑) เพ่ิมขีดความสามารถฐานอุตสาหกรรมเดิม และพัฒนาอุตสาหกรรมใหเปนฐานรายไดใหม    
เพ่ือเปนศูนยอุตสาหกรรมสีเขียวชั้นนาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต  

๒) พัฒนาอาหารและสินคาเกษตรใหทันสมัย เพ่ือเปนฐานการผลิตท่ีไดมาตรฐานโลก และเปน
ศูนยกลางการผลิตอาหารของประเทศ  

- สงเสริมปศุสัตวมี คุณภาพ  ไดมาตรฐานปลอดภัย สอดคลองความตองการผูบริโภค           
โดยสงเสริมการใชเทคโนโลยีผลิตท่ีทันสมัย พันธุท่ีเหมาะสม ปรับปรุงระบบบริหารจัดการตลาด ไดแก โคนม     
โคเนื้อในจังหวัดสระบุร ีราชบุร ีและ สุกร ไก เปด ในจังหวัดราชบุรี นครปฐม  

- สนับสนุนเกษตรกรใชวิธีเพาะปลูกท่ีเหมาะสม โดยสนับสนุนเกษตรอินทรีย เกษตรผสมผสาน 
เกษตรทฤษฎีใหมลดการใชสารเคมี เพ่ือฟนฟูและปรับปรุงดินท่ีมีปญหา ไดแก  

 นครนายก นครปฐม ปทุมธาน ีสระบุรี อยุธยา : ปญหาดินเปรียว  

 นครปฐม สุพรรณบุรี กาญจนบรุี อางทอง สิงหบุรี ชัยนาท ปราจีนบรุี : ปญหาดินเค็ม  
๓) ปรับปรุงมาตรฐานสินคาและธุรกิจบริการดานการทองเท่ียวใหไดมาตรฐานสากล เพ่ือเปน

ศูนยรวมทองเท่ียวของเอเชียท่ีมีชื่อเสียงและเปนท่ีรูจักในระดับนานาชาติ 
- ปรับปรุงและพัฒนาแหลงทองเท่ียวดานโบราณสถานและสถานท่ีสําคัญดานวัฒนธรรม

ประเพณี โดยฟนฟูและจัดระเบียบแหลงทองเท่ียวใหเหมาะสม สอดคลองกับสภาพแวดลอมและนาไปสูการสราง
ฐานรายไดของประชาชนในพ้ืนท่ีอยางยั่งยืน ไดแก นครปฐม นนทบุร ีปทุมธาน ีสมุทรสาคร  

1.3.๒ พัฒนาพ้ืนท่ีเศรษฐกิจใหมบริเวณชายแดนภาคกลางใหเปนประตูเศรษฐกิจเชื่อมโยงกับ  
ประเทศเพ่ือนบานใหเจริญเติบโตอยางยั่งยืน และเกิดผลเปนรูปธรรม  
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1.3 .๓  พัฒนาเมืองนาอยู ปลอดภัย สิ่ งแวดลอมดี  เศรษฐกิจดี  เดินทางสะดวก ระบบ 

สาธารณูปโภค สาธารณูปการ มีคุณภาพ ท่ัวถึง สอดคลองกับอัตลักษณ ความหลากหลาย และศักยภาพของเมือง 
บนพ้ืนฐานการมีสวนรวมของทุกภาคสวน  

- พัฒนาเมืองปริมณฑล เปนเมืองศูนยกลางการบริการธุรกิจ การพาณิชย การขนสงและ        

โลจิสติกส ดานสุขภาพและการศึกษา และเมืองท่ีอยูอาศัย ไดแก นนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม สมุทรสาคร โดยการ  

 ประสานโครงขายโครงสรางพ้ืนฐาน ขนสงสาธารณะ และบริการทางสังคม กับมาตรการ

ทางผังเมืองในการชี้นาใหการขยายตัวเปนไปอยางมีแบบแผนและเหมาะสม  

 จัดสิ่งแวดลอมเมืองใหเอ้ือตอการอยูอาศัย เดินทางขนสงสะดวก ปลอดภัย ปองกัน       

น้ําทวม-นาเสีย มีพ้ืนท่ีสีเขียวเพ่ือพักผอนหยอนใจ รองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและกิจกรรมตาง ๆ  

1.3.๔ ปกปอง ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สงเสริมใหชุมชนรวมบริหารจัดการ 
และควบคุมกิจกรรมท่ีสงผลกระทบ เพ่ือใหเกิดความสมดุลตอระบบนิเวศ เก้ือหนุนการดารงชีวิตอยางยั่งยืน 

 

1.3.2 แผนพัฒนากลุมจงัหวัด  
แผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคกลางปริมณฑล (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  

จังหวัดนครปฐม จัดอยูในกลุมจังหวัดภาคกลางปริมณฑล ประกอบดวย ๔ จังหวัด ไดแก จังหวัด
นครปฐม นนทบุรี ปทุมธาน ีและสมุทรปราการ  

 

วิสัยทัศนกลุมจังหวัด  
“เปนศูนยกลางการคาการลงทุน บริการธุรกิจและการพาณิชย 

การผลิตอุตสาหกรรมระดับประเทศ ศูนยกลางโลจิสติกส 
ศูนยบริการดานสุขภาพ (Medical Hub) แหลงผลิตอาหารปลอดภัย 

การศึกษาระดับมาตรฐานสากล ทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม สูการเปนเมืองนาอยู” 
 

พันธกิจ  
๑. ปรับโครงสรางการดาเนินงานทางเศรษฐกิจของชุมชน วิสาหกิจชุมชน สหกรณ และวิสาหกิจขนาด

ยอม ใหมีความสามารถในการแขงขัน กาวทันเทคโนโลยี รูทันบริบทโลก รอดพนกับดักรายไดปานกลางสูการมี
รายไดท่ีม่ันคง ม่ังค่ัง และยั่งยืน  

๒. สรางและประสานความรวมมือในการพัฒนาเครือขายระหวางภาคเอกชน ชุมชนประชาสังคม และ
ภาครัฐ รวมถึงเครือขายภายใน ในการพัฒนาสงเสริมระบบดาเนินงานทางเศรษฐกิจและความม่ันคงในกลุมจังหวัด  

๓. พัฒนาระบบโครงสรางพ้ืนฐาน เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการบริหารจัดการดาน Logistic ระบบการคา
ออนไลน (E-Commerce) เชื่อมโยง Supply Chain ในระบบเศรษฐกิจ การคา การลงทุน การบริการและการ
ทองเท่ียว  

๔. สงเสริมภาคอุตสาหกรรมใหเปนอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เมืองท่ีเปนมิตรกับชุมชน และสิ่งแวดลอม
อยางยั่งยืน  

๕. ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตปริมณฑล เพ่ือไปสูการเปนเมืองท่ีนาอยู  
๖. พัฒนาแหลงทองเท่ียว และสงเสริมการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ และวัฒนธรรม 

 

เปาประสงครวม  
เศรษฐกิจม่ันคง ประชาชนม่ังคั่ง และความสุขท่ีย่ังยืน (ม่ันคง ม่ังคั่ง ย่ังยืน) 

เศรษฐกิจม่ันคง ประเมินอัตราการขยายตัวมูลคาผลิตภัณฑกลุมจังหวัด รอยละ ๓.๕  
ประชาชนม่ังคั่ง ประเมินจากมูลคาผลิตภัณฑกลุมจังหวัดเฉลี่ยตอหัว เพ่ิมข้ึนรอยละ ๕  
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ความสุขท่ีย่ังยืน ประเมินจากคาดัชนีความกาวหนาของคน (HAI) เฉลี่ยของกลุมจังหวัดตองไมนอยกวา
คาเฉลี่ยของป ๒๕๕๗ – ๒๕๕๘ (หรือไมนอยกวา ๐.๖๒๒๙) 

ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค และกลยุทธ มีรายละเอียดดังนี ้
 

๔ ประเด็นยุทธศาสตร ๘ เปาประสงค ๑๔ กลยุทธ 

๑. พัฒนานวัตกรรม ดานการผลิต 

และยก ระ ดับ อุ ต ส าห กรรม 

เก ษ ต ร อุ ต ส า ห ก ร ร ม แ ล ะ   

พาณิ ชยกรรม ท่ี ไดมาตรฐาน 

รองรับการเติบโตระดับโลกของ

กรุงเทพมหานคร  

๑. พัฒนาอุตสาหกรรมใหได

มาตรฐาน เพ่ือรองรบัการเติบโต

ระดับโลก  

๒. ยกระดับอุตสาหกรรม เกษตร

อุตสาหกรรมและ  

พาณิชยกรรมใหไดมาตรฐาน  

๑. สงเสริมใหสถานประกอบการเขาสูระบบธรรมา- 

ภิบาลทางธุรกิจ และการมีสวนรวมของชุมชน  

๒. พัฒนายกระดับทักษะฝมือแรงงาน และ

เสริมสรางความรู ความสามารถแกแรงงานในภาค

เกษตรกรรม พาณิชยกรรม และอุตสาหกรรม  

๓. พัฒนาผลิตผลทางการเกษตร สินคา และบริการ

ใหไดคุณภาพและมาตรฐาน  
 

๒ . พัฒนาโครงสราง พ้ืนฐาน 

ระบบโลจิสติกส เมือง ชุมชน

อย างเป น ระบบ  พัฒ นาการ

บ ริ ห า ร จั ด ก า ร น้ํ า

ท รั พ ย า ก ร ธ ร ร ม ช า ติ แ ล ะ

ส่ิงแวดลอมอยางสม ดุลและ

ย่ังยืน 

๓. พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและ

ขนสงสาธารณะเพ่ือรองรับการ

เติบโตของเมืองและบริการ

ประชาชนอยางทั่วถึง  

๔. พัฒนาการบริหารจัดการนา 

ทรัพยากรธรรมชิตและส่ิงแวดลอม

อยางสมดุลและย่ังยืน  

๔. พัฒนาระบบโครงสรางพ้ืนฐานรองรับการ

ขยายตัวของเมือง/ชุมชน และเพ่ิมประสิทธิภาพ

ระบบโครงขายการคมนาคมขนสง และระบบ 

โลจิสติกส  

๕. พัฒนาเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการนา

และ  

ระบบปองกันนาทวมเขตเมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ  

๖. อนุรักษ ฟนฟู และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอมใหสมดุลและย่ังยืน  
 

๓. การพัฒนาเมืองและยกระดับ

คุณภาพชีวิตและความปลอดภัย

ของประชาชน  ส ง เสริมการ

บ ริ ก ารท างก ารแ พ ท ย แ ล ะ

การศึกษา สูการเปนสังคมเมือง

นาอยู  

๕. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น 

โดยการสรางกระบวนการมีสวน

รวม เพ่ือใหเกิดความเสมอภาคและ

ความเทาเทียมกันในสังคม  

๖. เสริมสรางอาชีพ สรางรายได 

ใหประชาชน ผูสูงอายุ ดอยโอกาส 

และ คนพิการ  
 

๗. พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการใหบริการ

ทางการแพทยและสาธารณสุข  

๘ . พัฒนาและยกระดับมาตรฐานการศึกษาสู

นานาชาติ  

๙. พัฒนาและสงเสริมอาชีพ เพ่ือยกระดับรายได 

และสรางโอกาสการมีงานทาแกผูดอยโอกาส และ

ผูสูงอายุ  

๔ . พัฒ นาการท อ งเที่ ยว เชิ ง

อนุรักษ  และวัฒนธรรมอยาง

ครบวงจร  

๗. แหลงทองเที่ยวไดรับการพัฒนา

ใหมีความสอดคลองกับ

สภาพแวดลอมและมีความ

ปลอดภัยตอนักทองเที่ยว  

ตามมาตรฐานสากล  

๘. เพ่ิมรายไดและจานวน

นักทองเที่ยว  

๑๐.พัฒนาแหลงทองเที่ยวในกลุมจังหวัด  

๑๑.พัฒนาเพ่ือสรางมูลคาเพ่ิมการทองเที่ยวและ

ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรมการทองเที่ยว  

๑๒.การประชาสัมพันธและตลาดการทองเที่ยวกลุม

จังหวัด  

๑ ๓ .พั ฒ น าบุ ค ล าก รด าน ก ารท อ ง เ ท่ี ย ว ใน

อุตสาหกรรมทองเที่ยว และเครือขายทางธุรกิจของ

ผูประกอบการใหมีความเขมแข็ง  

๑๔ .สงเสริมการจัดกิจกรรมการทองเที่ยวกลุม

จังหวัด  
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1.3.3  แผนพัฒนาจังหวดั  

แผนพัฒนาจังหวัดนครปฐม พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕  
วิสัยทัศนจังหวัด  
 

“เมืองเกษตรและอุตสาหกรรมปลอดภัย แหลงทองเท่ียวเชิงประวัติศาสตร ศาสนา วัฒนธรรม 
สังคมแหงความรู และประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี” 

 

แผนงาน ประเด็นการพัฒนา เปาหมายการพัฒนา และตัวชีวัด มีรายละเอียดดังนี้ 

๓ แผนงาน ๓ ประเด็นการพัฒนา ๓ เปาหมายการพัฒนา ๓ ตัวชี วัดการพัฒนา 

๑. เมืองอัจฉริยะและเมือง

หลวงแหงอาหารปลอดภัย/

สุขภาพ  

๑. พัฒนานครปฐมใหเปน

เมืองอัจฉริยะ (Smart City) 

โดยเนนดานการขนสง 

(Transport), เมืองหลวงแหง

อาหารและการทองเที่ยว 

(Food Metropolis) 

(Healthy City) รองรับสังคม

ผูสูงอายุ (Aging) และบริบท

โลก (Global Content)  
 

๑. ยกระดับรายไดของ

ประชาชนในจังหวัด ใหมี

ความม่ันคง ม่ังคั่ง และย่ังยืน  

๑. มูลคาผลิตภัณฑมวลรวมของ

จังหวัดตอหวั (Per Capita GPP) 

ป ๒๕๖๔ เทากับ ๓๒๓,๘๒๔ บาท  

๒. อําเภอม่ันคง ม่ังคั่ง 

และย่ังยืน  

๒. สรางความแข็งแกรงระดับ

พ้ืนที่ใหสามารถรองรับการ

ขยายตัวทางเศรษฐกิจและ

กระจายความเจริญ สราง

ความสุขใหกบัประชาชนใน  

ทุกระดับ  
 

๒. การพัฒนาระดับพ้ืนที่

เพ่ือกระจายความเจริญและ

รองรับการขยายตัว และ

สนับสนุนการขยาย  

ความเจริญของเมืองหลวง  

๒. ดัชนีความกาวหนาของคน 

(Human Achievement Index 

- HAI) จังหวัดนครปฐม (ดานการ

คมนาคมและการส่ือสาร) มีคาสูง

กวาคาเฉล่ียภาคกลาง  
 

๓. ศูนยกลางเมืองศาสตร

พระราชา สูภูมิคุมกัน  

กาวทันการเปล่ียนแปลง  

๓. เพ่ิมรายได ลดรายจาย  

ลดปญหาครวัเรือนและ

ส่ิงแวดลอม สรางความ 

เสมอภาค และความเทาเทียม  

โดยนําศาสตรพระราชา 

มาเปนแนวทางหลัก  

๓. ศาสตรพระราชาเพ่ือ  

สรางภูมิคุมกันทางสังคม 

ชุมชน ครอบครัว บุคคล  

ใหกาวทันกบัการ

เปล่ียนแปลง มีจิตอาสา 

เทิดทูนสถาบัน  
 

๓. ดัชนีความกาวหนาของคน 

(Human Achievement Index 

- HAI) จังหวัดนครปฐม อยูใน 

๑๐ ลําดับแรกของประเทศ  
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1.4  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด 
๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ  
๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม  
๔. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และการทองเท่ียว  
๕. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการท่ีดี  
๖. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานบริการสาธารณะ 

 

  ยุทธศาสตรองคการบริหารสวนจังหวัดนครปฐม  
๑) ยุทธศาสตรดานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  

๑.๑ พัฒนาการศึกษาและสงเสริมระบบการศึกษา และสนับสนุนสื่อเทคโนโลยี นวัตกรรม  
    ทางการศึกษา เพ่ือการศึกษาตลอดชีวิตสูประเทศไทย ๔.๐ และการเปนเมืองอัจฉริยะ  

๑.๒ สงเสริมการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  
      สมเด็จพระนางเจาพระบรมราชินี พระบรมวงศานุวงศ งานราชพิธี และงานรัฐพิธี  
๑.๓ สงเสริม สนับสนนุ แหลงการเรียนรูตาง ๆ และศาสตรพระราชา เพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน  
๑.๔ สงเสริม สนับสนนุการเผยแพร และการปฏิบัติดานคุณธรรมทางศาสนา จริยธรรม  

      ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ิน  
๑.๕ อนุรักษศิลปวัฒนธรรม โบราณสถาน โบราณวัตถุ พิพิธภัณฑทองถ่ิน และศาสนสถาน 
 

๒) ยุทธศาสตรดานเศรษฐกิจ  
๒.๑ พัฒนา สงเสริม และฝกอบรมอาชีพใหประชาชน  
๒.๒ สงเสริม และสนับสนุนการผลิต/ผลผลิตทางการเกษตรปลอดภัยจากสารพิษ สูการเปน  

    เมืองแหงอาหาร ผลิตภัณฑชุมชน และอุตสาหกรรม SME  
๒.๓ สงเสริม สนับสนนุ การพัฒนาเศรษฐกิจตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
๒.๔ สงเสริมการพัฒนาพลังงาน พลังงานทดแทน และการประหยัดพลังงาน  
๒.๕ สงเสริม สนับสนนุการกระจายสินคา พัฒนาเสนทางการขนสงผลิตผลทางการเกษตร  

        เกษตรอุตสาหกรรม และอุตสาหกรรม  
 

๓) ยุทธศาสตรดานสังคม  
๓.๑ สงเสริม สนับสนุนกีฬาและนันทนาการ  
๓.๒ สงเสริม สนับสนนุกิจการสาธารณสขุ  
๓.๓ ปองกัน ตอตาน และแกไขปญหายาเสพติด  
๓.๔ สงเสริม สนับสนนุการพัฒนาสงัคม และงานสวัสดิการสังคม  
๓.๕ การปองกันและรักษาความสงบเรียบรอยในบานเมือง และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  
๓.๖ สงเสริม สนับสนนุ และพัฒนาประสิทธิภาพในการบรรเทาสาธารณภัย  
๓.๗ เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัวและชุมชน  
๓.๘ การเสริมสรางความสมานฉันทในสังคม และความสามัคคี  
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๔) ยุทธศาสตรดานส่ิงแวดลอมและการทองเท่ียว  
๔.๑ พัฒนา สงเสริม สนับสนนุ พลังงานทดแทน ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม การจัดการขยะ 
      การลดปริมาณขยะ และมลภาวะ  
๔.๒ บํารุงรักษาแมนาลาคลอง แหลงนาตาง ๆ และการปองกันนาทวม และนาเสีย  
๔.๓ การดูแลรักษา และพัฒนาท่ีสาธารณะ  
๔.๔ พัฒนาและสงเสริมการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศ และเชิงสุขภาพ  
๔.๕ พัฒนา สงเสริม พ้ืนท่ีท่ีมีศักยภาพดานการทองเท่ียวใหเปนแหลงทองเท่ียวใหม  
๔.๖ การเตรียมความพรอมในการรองรับภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
 

๕) ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการท่ีดี  

๕.๑ พัฒนาการบริหารจัดการท่ีดีในองคกร โดยยึดหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี  

      (Good Governance) สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาทองถ่ิน  

      และ สงเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย  

๕.๒ สงเสริมธรรมาภิบาล การปองกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ 

      ในการปฏิบัติราชการ  

๕.๓ สงเสริมสวัสดิการแกผูบริหาร และผูชวยเหลือ อปท. สมาชิกสภา อปท.  

      ขาราชการ ลูกจาง พนักงานจาง  

๕.๔ ปรับปรุง พัฒนาขีดสมรรถนะและวัฒนธรรมการทางานของบุคลากร  

๕.๕ สนับสนุนการปฏิบัติงาน ปรับปรุง และพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เครื่องมือเครื่องใช 

      และอาคารสถานท่ี  

๕.๖ สงเสริมความรูความเขาใจเก่ียวกับกิจการทองถ่ิน  

๕.๗ สนับสนนุ สงเสริมการดาเนินงานพัฒนาเพ่ือเสริมความม่ันคงของชาติ กระบวนการยุติธรรม 

    และการจัดการความขัดแยงโดยสันติวิธ ี 
 

๖) ยุทธศาสตรดานการบริการสาธารณะ  

๖.๑ กอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษาถนน สะพาน ทางเทา เสนทางจักรยาน ทอระบายน้ํา           

    ทาเทียบเรือ ระบบการจัดการขยะ ระบบบาบัดนาเสีย และซอมแซมปรับปรุง 

    ระบบ สาธารณูปโภคท่ีไดรับความเสียหาย  

๖.๒ พัฒนาระบบจราจร และการคมนาคมขนสง  

๖.๓ พัฒนาระบบไฟฟา ประปา และระบบโทรคมนาคม รองรับการเปนเมืองอัจฉริยะ  

๖.๔ สงเสริม สนับสนุน การจัดทาผังเมือง ผังเมืองรวม ผังเมืองเฉพาะ และปองกันการบุกรุก       

      ท่ีสาธารณประโยชน  

๖.๕ พัฒนาแหลงนาคูคลอง 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. การสงเสริมและสนับสนุนการทองเท่ียวเชิงเกษตร และการบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน  
3. ประชาชนมีคุณภาพท่ีดีข้ึน ชุมชนเขมแข็ง การบริการดานสาธารณสุขและการบรกิาร

ดานสวัสดิการสังคม  ดานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย อยางท่ัวถึง   
4. การสงเสริมและสนับสนุนดานการศึกษา ทํานุบํารุงรักษาศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 

จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ิน 
5. การสงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนมีอาชีพและรายได โดยยึดหลักการพัฒนา

เศรษฐกิจแบบพอเพียง                                                                      
6. การบริหารจัดการภาครัฐแบบบูรณาการและสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน  

 2.4 ตัวช้ีวัด 
ยุทธศาสตรการพัฒนา ตัวช้ีวัด 

การพัฒนาดานบริการสาธารณะ 1. รอยละความพึงพอใจของประชาชน 
การพั ฒ น าด านสิ่ งแ วดล อมและการ
ทองเท่ียว 

1. จํานวนของปรมิาณขยะลดลง 
2. รอยละความพึงพอใจของประชาชน 
3. จํานวนของผูไดรับประโยชน 

การพัฒนาดานสังคม 
 
 
 
 
 
 
 

1. จํานวนครั้งในการเกิดอุบัติเหตุลดลง 
2. รอยละความพึงพอใจของผูเขาอบรม 
3. จํานวนครุภัณฑท่ีใชในการปฏิบัติงานเพ่ิมข้ึน 
4. รอยละความพึงพอใจของประชาชน 
5. จํานวนของผูไดรับประโยชน 
6. จํานวนของผูพิการท่ีมีบัตรประจําตัวคนพิการ 
7. รอยละความพึงพอใจของผูเขารวมกิจกรรม 
8. รอยละความพึงพอใจของผูเขาอบรม-บําบัด 
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 9. จํานวนผูสูงอายุท่ีไดรับเบี้ยยังชีพ 
ยุทธศาสตรการพัฒนา ตัวช้ีวัด 

การพัฒนาดานสังคม (ตอ) 
 

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 

การพัฒนาดานการบริหารจัดการท่ีด ี 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 
การอุปโภคบริโภค 
๗. เพ่ือบริหารจัดการแหลงน้ําเพ่ืออุปโภคบริโภคอยางปลอดภัยและมี
คุณภาพ และเพียงพอตอการเกษตร 

การพั ฒ น าด านสิ่ งแ วดล อมและการ
ทองเท่ียว 

๑. เพ่ือส งเสริมการมีส วนรวมของประชาชนในการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในชุมชนใหนาอยู 
๒. เพ่ือสงเสริมและลดภาระคาใชจายในการกําจัดขยะมูลฝอย 
๓. เพ่ือสงเสริมแหลงทองเท่ียวเชิงอนุรักษและผลิตภัณฑ OTOP 
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ของตําบลมหาสวัสดิ ์
ยุทธศาสตรการพัฒนา คาเปาหมาย 

การพัฒนาดานสังคม ๑. เพ่ือใหประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง 
๒. เพื่อใหประชาชนมีสนามกีฬาและสวนนันทนาการไดออกกําลังกาย 
๓. เพ่ือใหเด็กและเยาวชนมีอุปกรณ กีฬาไดออกกําลังกายและ
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. เพ่ือใหประชาชนมีสวนรวมในการบริหารจัดการบานเมืองท่ีด ี

 

 2.6 กลยุทธ 
  เพ่ือใหบรรลุวิสัยทัศนขององคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ จําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองให
ความสําคัญกับการวางบทบาทการพัฒนาทองถ่ินในอนาคตอยางเหมาะสม สอดคลองกับปญหาความตองการของ
ประชาชน รวมท้ังสอดคลองกับศักยภาพและบทบาทหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ เพ่ือท่ีจะให
ประชาชนไดรับประโยชนสูงสุด ดังนั้น จึงไดกําหนดกลยุทธ ดังนี้ 

1. สรางและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ใหเพียงพอกับความตองการของ
ประชาชน สามารถรองรับการขยายตัวของชุมชนไดในอนาคต 

2. สงเสริมและสนับสนุนการทองเท่ียวเชิงเกษตร และจัดระบบการควบคุมดูแลรักษา
สิ่งแวดลอมใหสอดคลองกับการพัฒนาอยางยั่งยืน 



๔๔ 

 

3. สงเสริมและพัฒนาระบบงานสวัสดิการสังคม และเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน การ
ใหบริการดานสาธารณสุข การสรางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสนิของประชาชน และการปองกันแกไขปญหา
ยาเสพติด   

4. สงเสริมสนับสนุนพัฒนาระบบการศึกษาท้ังในและนอกระบบ สงเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
สืบสาน อนุรักษประเพณี  ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ินและงานรัฐพิธีตางๆ 

5. การสรางรายไดใหแกชุมชน สงเสริมและสนับสนุนผลผลิตทางการเกษตรท่ีปลอดสารพิษ  
6. พัฒนาการบริหารจัดการท่ีดี ในองคกร พัฒนาบุคลากร สงเสริมการมีสวนรวม            

ของประชาชนในการพัฒนาทองถ่ิน และสงเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย  
 

 2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร 
องคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม มีจุดเดนและจุดแข็ง ดังนี้ 

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

ฉะนั้น ดวยสภาพพ้ืนท่ีขององคการบริหารสวนตําบลมหาสวัส ด์ิ ท่ี มีความอุดมสมบูรณ            
ท้ังทรัพยากรธรรมชาติและปจจัยท่ีเอ้ือตางๆ จึงเหมาะแกการทําการเกษตรและพัฒนาเปนแหลงทองเท่ียว       
เชิงนิเวศน จึงกําหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร (Positioning) ขององคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ข้ึน  
 

 2.8 ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม 
ในภาพรวมแลวยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ มุงพัฒนา

ยุทธศาสตรท้ัง 6 ดาน ไดแก ยุทธศาสตรการพัฒนาดานบริการสาธารณะ ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสิ่งแวดลอม
และการทองเท่ียวยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการท่ีดี เปนตน 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



๔๕ 

 

๓. การวิเคราะหเพ่ือพัฒนาทองถิ่น 
 

 ๓.๑ การวิเคราะหกรอบการจัดทํายุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
  องคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ไดทําการวิเคราะหสภาวะแวดลอม (SWOT ANALYSIS)    
ท่ีเก่ียวของขององคกรเพ่ือมาสนับสนุนการวางแผนการจัดทํายุทธศาสตรเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน โดยไดจําแนกผล
การวิเคราะหปจจัยภายในท่ีเปนจุดแข็งและจุดออน และปจจัยภายนอกท่ีเปนโอกาสและอุปสรรคขององคการ
บริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ โดยสรุปเฉพาะประเด็นท่ีสําคัญไดดังนี้ 
  

 
 
 
 
 
 

จุดแข็ง  (Strengths) จุดออน  (Weaknesses)             

๑. ดานการบริหาร 
     ๑ .๑  มี โค รงส ร า งแ บ งส ว น ร าช ก ารชั ด เจ น 
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 แตองคการบริหารสวนตําบลตอบสนอง     
ไดนอย 
 

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 มีสวนราชการหลายสวนในพ้ืนท่ีท่ีมีอํานาจหนาท่ี
ทับซอนกัน ทําใหไมสามารถแกไขปญหาไดทันทวงที 
      ๒.4 การใหความอิสระองคการบริหารสวนตําบล 
จากสวนกลางยังไมเต็มท่ี ยังตองอยูภายใตการกํากับ
ควบคุมดูแลจากสวนภูมิภาค 
      ๒.5 กฎหมายบางฉบับลาสมัยและมีชองโหว     
ไมเอ้ือตอการพัฒนา เชน พระราชบัญญัติภาษีบํารุง
ทองท่ี   
 

วิเคราะหปจจัยภายในองคกร 



๔๖ 

 

จุดแข็ง  (Strengths) จุดออน  (Weaknesses)             

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
ให มี อิ สระและเกิดความคล องตั ว ในการบริห าร
งบประมาณ 
     ๔ .๒  ได รั บ งบประมาณ จากการจั ดส รรจาก
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 อัตราคาแรงข้ันตํ่า 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  ประชาชนยั งมี ระบบความคิด หรือการ
ประกอบอาชีพแบบเดิม ๆ เชน การปลูกพืชเชิงเดียว 
     ๒.๗ เกิดภัยพิบัติ เชน อุทกภัย ทําใหเกิดความ
เสียหายตอผลผลิตทางดานเกษตรกรรม 

 

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

 

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

วิเคราะหปจจัยภายนอกองคกร 



๔๘ 

 

 
         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  สวนใหญ เปนพ้ืนท่ีของราชพัสดุ เชน ท่ีดิน        

ของสํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย ท่ีดินของการรถไฟแหงประเทศไทย ท่ีดินของสํานักกรมชลประทาน 
ทําใหยากตอการพัฒนา ประชาชนสวนใหญมีบานเรือนอยูริมคลองมหาสวัสดิ์ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทําสวน
ผลไม ทําใหองคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์มุงเนนการสงเสริมและสนับสนุนการทองเท่ียวเชิงเกษตร เกิดจาก
แนวคิดวิถีชีวิตของชาวบานริมคลองมหาสวัสดิ์ ท่ีจะใหนักทองเท่ียวเขามาสัมผัสวิถีชีวิตของเกษตรกรพรอมรวมทํา
กิจกรรมตางๆ ซ่ึงอาจจะสงผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การเกิดอาชญากรรม ปริมาณขยะ
เพ่ิมข้ึน และน้ําเนาเสีย 

ขอบขายและปริมาณของปญหา 
พ้ืนท่ี

เปาหมาย 
กลุมปาหมาย การคาดการณแนวโนมในอนาคต 

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

 
ในเขตพ้ืนท่ี   

อบต. 
มหาสวสัดิ ์
 

 
ประชาชน 
ในเขตพ้ืนท่ี 

อบต.มหาสวัสดิ์ 
 

 
- มีระบบสาธารณูปโภคครบทุกดานได
มาตรฐานตามความตองการของประชาชน 



๔๙ 

 

ขอบขายและปริมาณของปญหา 
พ้ืนท่ี

เปาหมาย 
กลุมปาหมาย การคาดการณแนวโนมในอนาคต 

2. ดานการพัฒนาส่ิงแวดลอม
และการทองเท่ียว 
2.1 ปญหาขยะมูลฝอยมีจํานวนมาก
และมีการท้ิงขยะลงแมน้ําลําคลอง                  
2.2 ปญหาน้ําในแมน้ําลําคลอง  
เริ่มเนาเสียและมีวัชพืชและตื้นเขิน  
2.3  ปญหามลพิษทางอากาศจาก
การฉีดพนสารเคมีกําจัดแมลงและ
เผาซังขาว 
๒.๔ การสงเสริมและสนับสนุน 
แหลงทองเท่ียวเชิงอนุรักษใหยั่งยืน 

 
 

ในเขตพ้ืนท่ี   
อบต. 

มหาสวสัดิ ์
 

 
 

ประชาชน 
ในเขตพ้ืนท่ี 

อบต.มหาสวัสดิ์ 
 

 
 
- ประชาชนไดรับผลกระทบจากน้ําเนาเสีย
และจากอากาศเปนพิษจากสารเคมีและการ
เผาซังขาวนอยลง มีแหลงทองเท่ียวเชิง
อนุรักษเพ่ิมมากข้ึน   

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

 
ในเขตพ้ืนท่ี   

อบต. 
มหาสวสัดิ ์

 

 
ประชาชน 
ในเขตพ้ืนท่ี 

อบต.มหาสวัสดิ์ 

 
- เด็ก เยาวชน และประชาชนในเขตพ้ืนท่ี
ตําบลมหาสวัสดิ์ ไดรับการบริการดาน
สาธารณสุขและการสงเสริมสุขภาพการ
ปองกันและควบคุมโรคติดตออยางท่ัวถึง
ทุกครัวเรือน เปนชุมชนเขมแข็งปลอดจาก
ยาเสพติดและอบายมุข 

4.ดานการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
4.1 การสงเสริมการศึกษาในทุก
ระดับยังไม ไดรับการสนับสนุน
อยางเต็มท่ี          
4.2 ศาสนา ประเพณี  วัฒนธรรม 
ท่ีดีงามไมไดรับความสนใจจากเด็ก
และเยาวชน 

 
 
ในเขตพ้ืนท่ี   

อบต. 
มหาสวสัดิ ์
 
 
 

 
 

 - เด็ก เยาวชน 
ประชาชนในพ้ืนท่ี 
อบต.มหาสวัสดิ์ 

- ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.มหาสวัสดิ์ 

 - โรงเรียนในเขต
พ้ืนท่ี อบต. 

  มหาสวัสดิ ์

 
 
- เด็ก เยาวชน ประชาชน ไดมีโอกาสไดรับ
การศึกษาอยางตอเนื่องและท่ัวถึง               
- เด็ก เยาวชนและประชาชนสํานึกใน
คุณคาของวัฒนธรรม ประเพณีและ
รวมกันอนุรักษไว 

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

 
ในเขตพ้ืนท่ี   

อบต. 
มหาสวสัดิ ์

 

 

ประชาชน 

ในเขตพ้ืนท่ี 

อบต.มหาสวัสดิ์ 
 
 

 

- ประชาชนไดมีโอกาสประกอบอาชีพ 

ท่ีม่ันคงและมีรายไดเลี้ยงตนเองและ
ครอบครัวได โดยไมมีหนี้สิน  มีโอกาส
เขาถึงแหลงเงินทุนไดงายข้ึนและมีเงินเก็บ
ออมไวในยามฉุกเฉิน 



๕๐ 

 

ขอบขายและปริมาณของปญหา 
พ้ืนท่ี

เปาหมาย 
กลุมปาหมาย การคาดการณแนวโนมในอนาคต 

6.ดานบริหารจัดการท่ีด ี
6.1 การประชาสัมพันธเผยแพร
ขอมูลขาวสารยังไมท่ัวถึง 
6.2 การมีสวนรวมของประชาชน
แคสวนนอยไมหลากหลายและ
ไม ได รับการสนใจ ท่ีจะเข ารวม
กิจกรรมตางๆ  
6.3 ไมมีบุคลากรท่ีมีความรูเฉพาะ
ดานการปองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 
6.4 งบประมาณมีจํากัด 
6 .5  ข อ จํ า กั ด ด า น ก ฎ ห ม า ย 
ระเบียบ  ไมสามารถดําเนินการ
ชวยเหลือประชาชนได 

 
ในเขตพ้ืนท่ี   

อบต. 
มหาสวสัดิ ์

 

 
ประชาชน 
ในเขตพ้ืนท่ี 

อบต.มหาสวัสดิ์ 
 
 

 
1.ดําเนินการใหประชาชนเกิดความสนใจ
และเขามามีสวนรวมในกิจกรรมของ อบต. 
เพ่ิมมากข้ึน 
2. มีชองทางการรับทราบขอมูลขาวสาร 
ท่ีหลากหลายและรวดเร็วทันตอเหตุการณ
ปจจุบัน                               
3. บริหารงบประมาณท่ีมีอยูอยางจํากัด 
ใหเกิดประสิทธิภาพ สูงสุด 
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สวนท่ี 3  การนําแผนพัฒนาทองถิ่นไปสูการปฏิบัติ 
  1. ยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนงาน 

ที่ ยุทธศาสตร ดาน แผนงาน หนวยงานรับผิดชอบหลัก 
หนวยงาน
สนับสนุน 

1 ยุทธศาสตรการพฒันาบริการสาธารณะ - การเศรษฐกิจ 
 

- อุตสาหกรรมและการโยธา 
- การเกษตร  

- กองชาง 
- กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

 

2 ยุทธศาสตรการพฒันาดานสิ่งแวดลอม
และการทองเที่ยว 

- บริการชุมชนและสังคม 
- การเศรษฐกิจ 

- เคหะและชุมชน 
- การศาสนา วัฒนธรรม และนนัทนาการ 
- การเกษตร 

- กองชาง 
- สํานักงานปลัด อบต. 
- กองชาง 

 

3 ยุทธศาสตรการพฒันาดานสังคม - บริหารทั่วไป 
- บริการชุมชนและสังคม 
- การดําเนินงานอ่ืน 

- รักษาความสงบภายใน 
- สาธารณสุข 
- สังคมสงเคราะห 
- สรางความเขมแข็งของชุมชน 
- งบกลาง 

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

 

4 ยุทธศาสตรการพฒันาดานการศึกษา 
ศาสนา และวฒันธรรม 

- บริหารทั่วไป 
- บริการชุมชนและสังคม 
 

- การศาสนา วัฒนธรรม และนนัทนาการ 
- การศึกษา 
 
- อุตสาหกรรมและการโยธา 

- สํานักงานปลัด อบต. 
- โรงเรียนบานคลองมหาสวัสดิ ์
- โรงเรียนบานคลองโยง 
- กองชาง 

 

5 ยุทธศาสตรการพฒันาดานเศรษฐกิจ - บริการชุมชนและสังคม 
- การเศรษฐกิจ 

- สรางความเขมแข็งของชุมชน 
- การเกษตร 

- สํานักงานปลัด อบต. 
- กองสวัสดิการสังคม 

 

6 ยุทธศาสตรการพฒันาดานการบริหาร
จัดการที่ด ี

- บริหารทั่วไป 
- บริการชุมชนและสังคม 
- การเศรษฐกิจ 

- บริหารงานทั่วไป 
- สาธารณสุข 
- สังคมสงเคราะห 
- สรางความเขมแข็งของชุมชน 
- อุตสาหกรรมและการโยธา 
- การเกษตร 

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

 

รวม 6 ยุทธศาสตร 4 ดาน 12  แผนงาน 7  หนวยงานหลัก  

 







ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 6  การพัฒนาดานการบริการสาธารณะ

    ยุทธศาสตรที่ 1  ดานการพัฒนาการบริการสาธารณะ แบบ ผ.02

    1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 กอสรางถนนลาดยางแอสฟสติคคอนกรีต ประชาชนใชสัญจรและขนสง กวาง ๕.๐๐ ม. ยาว 180.00 ม. ๐ ๐ ๐ ๐ ๖๘๕,๓๐๐ รอยละ ประชาชนมีเสนทาง กองชาง

ซอยยิ่งเจริญ หมู ๑ ผลผลิตทางการเกษตรไดสะดวก หนา ๐.๐๕ ม. รวมพื้นที่ไมนอย ความพึงพอใจ การคมนาคม

(ประชาคมหมูบาน+แผนหมูบาน หมู ๑) รวดเร็วขึ้น กวา 900.00 ตารางเมตร ของประชาชน สะดวกขึ้น

ชั้นลูกรังบดอัดแนน หนาเฉลี่ย

0.15 เมตร ชั้นหินคลุกหนาเฉลี่ย

0.20 เมตร

2 กอสรางทอระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก ระบายน้ําไดสะดวกขึ้น และ ทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ขนาด ∅ 0 0 0 0 2,538,000 รอยละ สามารถระบายน้ํา กองชาง

เลียบถนนลานตากฟา - มหาสวัสดิ์ สามารถแกไขปญหาน้ําทวมขัง 0.60 เมตร (มอก.ชั้น 3) ความพึงพอใจ ไดสะดวกขึ้น แกไข

ฝงทิศเหนือ ตอจากทอเดิม หมูที่ 1 ยาว 846.00 เมตร ของประชาชน ปญหาน้ําทวมขัง

(ประชาคมหมูบาน+แผนหมูบาน หมูที่ 1) พรอมบอพักน้ํา ค.ส.ล.

จุดเริ่มตน ทอระบายน้ําเดิม

จุดสิ้นสุด สะพานคลองปฏิรูป 1

3 กอสรางถนนลูกรัง พรอม ทอระบายน้ํา ประชาชนใชสัญจร ขนสงผลผลิต ถนนกวาง 5.00 เมตร 0 0 0 0 2,500,000 รอยละ ประชาชนมีเสนทาง กองชาง

คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณคลองควาย การเกษตรไดสะดวกรวดเร็วขึ้น ยาว 190.00 เมตร ความพึงพอใจ คมนาคมสะดวกขึ้น

หนาบาน นางวาด สุขสําราญ หมูที่ 1 และแกไขปญหาน้ําทวมขัง ทอระบายน้ํา ค.ส.ล.(มอก.ชั้น 3) ของประชาชน สามารถระบายน้ํา

(ประชาคมหมูบาน+แผนหมูบาน หมูที่ 1) ขนาด ∅ 1.00 เมตร ไดสะดวกขึ้น แกไข

พรอมบอพักน้ํา ปญหาน้ําทวมขัง

(KPI)

ตัวชี้วัด

องคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3  พัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงทางสังคม ลดความเหลื่อมล้ํา และสงเสริมสังคมแหงความรู และสามารถบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน

 แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) รับผิดชอบหลัก

ผลที่คาดวาจะไดรับที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย งบประมาณ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา  



    ยุทธศาสตรที่ 1  ดานการพัฒนาการบริการสาธารณะ แบบ ผ.02
    1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ตอ)

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๔ กอสรางถนนลาดยางแอสฟสติคคอนกรีต  ประชาชนใชสัญจรและขนสง กวาง 5.๐๐ เมตร ๐ ๐ ๐ ๐ ๕๐๐,๐๐๐ รอยละ ประชาชนมีเสนทาง กองชาง

ซอยกํานันมานพ ทรัพยแสนดี หมู ๑ ผลผลิตทางการเกษตรไดสะดวก ยาว ๑๕0.๐๐ เมตร ความพึงพอใจ การคมนาคม

(ประชาคมหมูบาน+แผนหมูบาน หมู ๑) รวดเร็วขึ้น หนา ๐.๐๕ เมตร ของประชาชน สะดวกขึ้น

รวมพื้นที่ไมนอยกวา

750 ตารางเมตร

5 กอสรางถนนลูกรังสายเลียบคลองโรงเจ ประชาชนใชสัญจรและขนสง กวาง ๔.๐๐ เมตร ๐ ๐ ๐ 0 ๑,๐๖๐,๑๐๐ รอยละ ประชาชนมีเสนทาง กองชาง

ถึงคลองควาย หมู ๑, ๔ ผลผลิตทางการเกษตรไดสะดวก ยาว ๑,770.๐๐ เมตร ความพึงพอใจ การคมนาคม

(ประชาคมหมูบาน+แผนหมูบาน หมู ๑) รวดเร็วขึ้น หนา ๐.20 เมตร ของประชาชน สะดวกขึ้น

6 กอสรางทางรถจักรยาน โดยลาดยาง เพื่อความปลอดภัยในชีวิต  กวาง 1.50 เมตร ความยาว ๐ ๐ ๒,๗๑๙,๐๐๐ 0 ๐ รอยละ ประชาชนมีเสนทาง กองชาง

พาราแอสฟสติคคอนกรีต หมู 2 และทรัพยสินของประชาชน 2 ฝง รวม 3,200 เมตร ความพึงพอใจ การคมนาคม

(ประชาคมหมูบาน+แผนหมูบาน หมู 2) ที่ปนจักรยาน ความหนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ ของประชาชน ที่ปลอดภัยในการ

ไมนอยกวา 4,800 ตารางเมตร ปนจักรยาน

พรอมเสริมไหลทางดวยหิน

7 วางทอลอดถนน พรอมประตูเปด-ปด ชวยระบายน้ําไดสะดวกขึ้น ทอคอนกรีตเสริมเหล็ก ๐ ๐ ๐ ๐ ๕๐๐,๐๐๐ รอยละ สามารถระบายน้ํา กองชาง

บริเวณปากทอ บานนางประชุม มานอย ขนาด ∅ 1.00 เมตร ความพึงพอใจ ไดสะดวกขึ้น

หมู ๑ ตําบลมหาสวัสดิ์ จํานวน ๑๒ ทอน ของประชาชน

(ประชาคมหมูบาน+แผนหมูบาน หมู ๑)

8 จัดทําปายประชาสัมพันธ/ปายบอกทาง เพื่อเกิดความสวยงามและเปน ทุกซอยในเขตพื้นที่ ๐ ๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๐ รอยละ ประชาชนไดทราบ กองชาง

ภายในหมูบาน หมู 1 ตําบลมหาสวัสดิ์ ระเบียบ และประชาสัมพันธให หมู 1 ตําบลมหาสวัสดิ์ ความพึงพอใจ ชื่อซอย/ถนนตางๆ

(ประชาคมหมูบาน+แผนหมูบาน หมู 1) ประชาชนทราบชื่อซอยที่ถูกตอง ของประชาชน ที่ถูกตองและชัดเจน

9 ซอมแซมฝาทอระบายน้ํา เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและ ฝาทอคอนกรีตเสริมเหล็ก ๐ ๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๐ รอยละ ประชาชนมีความ กองชาง

หมูบานพฤกษา ๔ หมู ๑, ๔ ทรัพยสินของประชาชน จํานวน ๖๐ ฝา ความพึงพอใจ ปลอดภัยในชีวิตและ

(ประชาคมหมูบาน+แผนหมูบาน  หมู ๑, ๔) ของประชาชน ทรัพยสิน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)
ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก



    ยุทธศาสตรที่ 1  ดานการพัฒนาการบริการสาธารณะ แบบ ผ.02

    1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ตอ)

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

10 ปรับปรุงระบบไฟฟาสาธารณะ หมู 1 เพื่อใหประชาชนมีไฟฟาใช ภายในเขตพื้นที่ หมู 1 ๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ รอยละ ประชาชนมีไฟฟาใช กองชาง

ตําบลมหาสวัสดิ์ ครบทุกครัวเรือน ตําบลมหาสวัสดิ์ ความพึงพอใจ

(ประชาคมหมูบาน+แผนหมูบาน หมู 1) ของประชาชน

๑๑ ปรับปรุงระบบประปาหมูบานในเขตพื้นที่ ประชาชนไดรับความสะดวก ซอมแซมหรือเปลี่ยน ๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ รอยละ ประชาชน กองชาง

หมู ๑ ตําบลมหาสวัสดิ์ ในการใชน้ําเพื่อการอุปโภคและ ทอเมนประปาที่ ชํารุด ความพึงพอใจ มีน้ําประปาใช

(ประชาคมหมูบาน+แผนหมูบาน หมู ๑) บริโภค รั่วซึม แตก ฯลฯ ในพื้นที่ ของประชาชน

12 วางทอระบายน้ํา เพื่อชวยระบายน้ําไดสะดวกขึ้น ทอคอนกรีตเสริมเหล็ก ๐ ๐ ๐ ๐ ๒๐๐,๐๐๐ รอยละ ลดปญหาน้ําทวมขัง กองชาง

บริเวณ สถานีรถไฟมหาสวัสดิ์ หมู 1 ปองกันปญหาน้ําทวมขัน ขนาด ∅ 0.60 เมตร ความพึงพอใจ

(ประชาคมหมูบาน+แผนหมูบาน หมู 1-4) จํานวน 10 ทอน ของประชาชน

13 เสริมผิวถนนโดยใช Para Asphaltic เพื่อปรับปรุงถนนและแกไข ถนนกวาง 5.00 ม. ยาว 281.00 ม. 0 1,751,000 0 0 ๐ รอยละ ประชาชนมีถนน กองชาง

concrete และรางระบายน้ํา สายทางเขา ปญหาน้ําทวมขัง การสัญจร หนา 0.05 ม. พื้นที่ไมนอยกวา ความพึงพอใจ คมนาคมสะดวกขึ้น

โรงเรียนบานคลองมหาสวัสดิ์ หมู 1 ไปมาไมสะดวก 1,405 ตร.ม. พรอมรางระบายน้ํา ของประชาชน สามารถแกไขปญหา

(ประชาคมหมูบาน+แผนชุมชน หมู 1 - 4) ฝาเหล็กกวาง 0.30 ม. สูง 0.25 ม. น้ําทวมขังถนนได

หนา 0.10 ม. ยาว 561.00 ม.

(รวมสองฝง) และทอระบายน้ํา
ขนาด ∅ 0.30 ม. ยาว 35.00 ม.

พรอมปายประชาสัมพันธโครงการ

14 กอสรางถนนหินคลุกสายเลียบทางรถไฟ เพื่อประชาชนใชสัญจรและ ถนนกวาง 3.00 ม. ยาว 200.00 ม. 0 138,000 0 0 ๐ รอยละ ประชาชน กองชาง

ฝงตะวันตก หมู 1 ตั้งแตบานนายสุขสันต ขนสงผลผลิตทางการเกษตร ลูกรังหนาเฉลี่ย 0.20 ม. และ ความพึงพอใจ มีเสนทางคมนาคม

ชวยนุม ถึงสุดเขต ตําบลมหาสวัสดิ์ ไดสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น ลงหินคลุกหนาเฉลี่ย 0.10 ม. ของประชาชน สะดวกยิ่งขึ้น

ติดตอกับ ตําบลงิ้วราย หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา

(ประชาคมหมูบาน+แผนชุมชน หมู 1 - 4) 600.00 ตารางเมตร

รับผิดชอบหลัก
โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด
ผลที่คาดวาจะไดรับ(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

หนวยงาน
ที่



    ยุทธศาสตรที่ 1  ดานการพัฒนาการบริการสาธารณะ แบบ ผ.02
    1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ตอ)

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

15 กอสรางถนนหินคลุกสายเลียบทางรถไฟ เพื่อประชาชนใชสัญจรและ ถนนกวาง 3.00 ม. ยาว 80.00 ม. 0 55,000 0 0 ๐ รอยละ ประชาชน กองชาง

ฝงตะวันตก ซอยบานนายสุขสันต ชวยนุม ขนสงผลผลิตทางการเกษตร ลูกรังหนาเฉลี่ย 0.20 ม. และ ความพึงพอใจ มีเสนทางคมนาคม

(ชวงที่ 2) หมู 1   ไดสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น ลงหินคลุกหนาเฉลี่ย 0.10 ม. ของประชาชน สะดวกยิ่งขึ้น

(ประชาคมหมูบาน+แผนชุมชน หมู 1 - 4) หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา
240.00 ตารางเมตร

16 ปรับปรุงถนนลาดยางพาราแอสฟลทติก เพื่อใหประชาชนใชสัญจร เสริมผิวถนนลาดยางแบบพารา 0 0 0 260,000 ๐ รอยละ ประชาชน กองชาง

คอนกรีต บริเวณหนาบานนางศิริลักษณ ไดสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น แอสฟลทติกคอนกรีต ถนนกวาง ความพึงพอใจ มีเสนทางคมนาคม

ประไพจันทร หมู 1 6.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร ของประชาชน สะดวกยิ่งขึ้น

(ประชาคมหมูบาน+แผนชุมชน หมู 1 - 4) หนา 0.05 เมตร หรือรวมพื้นที่
ไมนอยกวา 600.00 ตารางเมตร

17 ปรับปรุงตอเติมหองเก็บครุภัณฑหมูบาน เพื่อใหเปนสถานที่จัดเก็บ ตอเติมหองเก็บครุภัณฑหมูบาน 0 0 0 200,000 ๐ รอยละ ประชาชนมีสถานที่ กองชาง

บริเวณศาลาอเนกประสงค หมู 1 ครุภัณฑตางๆ ของหมูบาน บริเวณศาลาอเนกประสงค หมู 1 ความพึงพอใจ จัดเก็บคุรภัณฑของ
(ประชาคมหมูบาน+แผนชุมชน หมู 1 - 4) ของประชาชน หมูบานอยางเพียงพอ

18 งานขุดลอกทางระบายน้ําพรอมฝงทอ สามารถระบายน้ําไดสะดวก ทางระบายน้ํา ยาว 158.00 ม. 0 0 64,000 0 ๐ รอยละ สามารถระบายน้ํา กองชาง

ทางขาม จํานวน 2 จุด บริเวณเลียบถนน และปองกันน้ําทวมขัง ฝงทอขนาด ∅ 0.60 เมตร ความพึงพอใจ ไดสะดวกและปองกัน 

ลาดยางซอยบานนายศรลาภ แซซิ้ม หมู 1 จํานวน 2 จุด รวม 16 ทอน ของประชาชน น้ําทวมขัง

(ประชาคมหมูบาน+แผนชุมชน หมู 1 - 4)

19 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบ Para Asphaltic เพื่อใหประชาชนใชสัญจร ถนนกวาง 5.00 ม.ยาว 483.00 ม. 0 1,773,000 0 0 ๐ รอยละ ประชาชน มีเสนทาง กองชาง

concrete สายบานนายวิม หมู 1 ไดสะดวก ปลอดภัยขึ้น หนา 0.05 เมตร พื้นที่ไมนอย ความพึงพอใจ คมนาคม สะดวก

ตําบลมหาสวัสดิ์ อําเภอพุทธมณฑล กวา 2,415 ตารางเมตร พรอม ของประชาชน ปลอดภัย

(ประชาคมหมูบาน+แผนชุมชน หมู 1) ลงหินคลุกหนาเฉลี่ย 0.30 เมตร

20 เสริมผิวจราจรโดยใช Asphaltic concrete เพื่อปรับปรุงคอสะพานที่ชํารุด เสริมผิวจราจร พื้นที่รวมไมนอยกวา ๐ ๐ ๒๒๑,๐๐๐ ๐ ๐ รอยละ ประชาชนใชสะพาน กองชาง

สะพานขามคลองมหาสวัสดิ์ (สะพานเขียว) ไมเรียบ เปนหลุมเปนบอ สัญจร 607.88 ตารางเมตร ความพึงพอใจ คมนาคม ไดอยาง

ฝนทางรถไฟ หมูที่ 2 ไมสะดวก อาจเกิดอุบัติเหตุ ของประชาชน สะดวก ปลอดภัย
(ประชาคมหมูบาน+แผนหมูบาน หมู 2)

หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) (KPI) รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด
ผลที่คาดวาจะไดรับ



    ยุทธศาสตรที่ 1  ดานการพัฒนาการบริการสาธารณะ แบบ ผ.02

    1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ตอ)

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

21 ปรับปรุงระบบไฟฟาสาธารณะ หมู 2 เพื่อใหประชาชนมีไฟฟาใช ภายในเขตพื้นที่ หมู 2 ๐ ๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ รอยละ ประชาชนมีไฟฟาใช กองชาง

ตําบลมหาสวัสดิ์ ครบทุกครัวเรือน ตําบลมหาสวัสดิ์ ความพึงพอใจ
(ประชาคมหมูบาน+แผนหมูบาน หมู 2) ของประชาชน

๒๒ ปรับปรุงระบบประปาหมูบานในเขตพื้นที่ ประชาชนไดรับความสะดวก ซอมแซมหรือเปลี่ยนทอเมนประปา ๐ ๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ รอยละ ประชาชน กองชาง

หมู 2 ตําบลมหาสวัสดิ์ ในการใชน้ําเพื่อการอุปโภคและ ประปาที่ชํารุด รั่วซึม แตก ฯลฯ ความพึงพอใจ มีน้ําประปาใช
(ประชาคมหมูบาน+แผนหมูบาน หมู 2) บริโภค ในพื้นที่ หมู 2 ตําบลมหาสวัสดิ์ ของประชาชน

23 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบ Over lay เพื่อใหประชาชนใชสัญจรและ ถนนกวาง 6.00 เมตร ๐ ๑,๗๖๔,๙๐๐ ๐ ๐ ๐ รอยละ ประชาชนไดรับความ กองชาง

โดยใช  Asphaltic concrete  ขนสงผลผลิตทางการเกษตร ยาว  828 เมตร  ความพึงพอใจ สะดวกในการสัญจร

ถนนประชารวมใจ จากคลองปฏิรูป 2 ถึง ไดสะดวก ปลอดภัยขึ้น หนา 0.05 เมตร หรือ ของประชาชน ไปมา

ทางแยกบานนายมา ไทยทวี หมู 3 มีพื้นที่ไมนอยกวา  
(ประชาคมหมูบาน+แผนหมูบาน หมู 3) 4,968.00 ตารางเมตร

24 วางทอระบายน้ําริมถนนราษฎรพัฒนา ชวยระบายน้ําไดสะดวกขึ้น ทอ คสล. ยาว 142.00 ม. ๐ ๐ ๓๖๘,๙๐๐ ๐ ๐ รอยละ สามารถระบายน้ํา กองชาง

(ซอยอินเลิฟ) หมู ๓ ตําบลมหาสวัสดิ์ แกไขปญหาน้ําทวมขัง ทอขนาด ∅ 0.60 ม. พรอมบอพัก ความพึงพอใจ ไดสะดวกและปองกัน 

(ประชาคมหมูบาน+แผนหมูบาน หมู ๓) ขนาด (ฝาปูน) 0.80x0.80 ม. ของประชาชน น้ําทวมขัง
  

25 ลงหินคลุก ซอยรุมนุม (ถนนนายจิว) ประชาชนใชสัญจรและขนสง กวาง ๕.๐๐ เมตร ๐ ๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ รอยละ ประชาชนมีเสนทาง กองชาง

เชื่อมตอถนนเดิม ถึง บานนายบุญเลิศ ผลผลิตทางการเกษตรไดสะดวก ยาว  78๐.๐๐ เมตร ความพึงพอใจ การคมนาคม

สวัสดิ์โต หมู 3 รวดเร็วขึ้น มีพื้นที่ไมนอยกวา ของประชาชน สะดวกขึ้น

(ประชาคมหมูบาน+แผนหมูบาน หมู ๓, ๔) 3,900 ตารางเมตร

26 จัดทําปายประชาสัมพันธ/ปายบอกทาง เพื่อเกิดความสวยงามและเปน ทุกซอยในเขตพื้นที่ หมู 3 ๐ ๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๐ รอยละ ประชาชนไดทราบ กองชาง

ภายในหมูบาน หมู 3 ตําบลมหาสวัสดิ์ ระเบียบ และประชาสัมพันธให ตําบลมหาสวัสดิ์ ความพึงพอใจ ชื่อซอย/ถนนตางๆ

(ประชาคมหมูบาน+แผนหมูบาน หมู 3) ประชาชนทราบชื่อซอยที่ถูกตอง ของประชาชน ที่ถูกตองและชัดเจน

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) (KPI) รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด



    ยุทธศาสตรที่ 1  ดานการพัฒนาการบริการสาธารณะ แบบ ผ.02

    1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ตอ)

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

27 ปรับปรุงระบบไฟฟาสาธารณะ หมู 3 เพื่อใหประชาชนมีไฟฟาใช ภายในเขตพื้นที่ หมู 3 ๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ รอยละ ประชาชนมีไฟฟาใช กองชาง

ตําบลมหาสวัสดิ์ ครบทุกครัวเรือน ตําบลมหาสวัสดิ์ ความพึงพอใจ

(ประชาคมหมูบาน+แผนหมูบาน หมู 3) ของประชาชน

๒๘ ปรับปรุงระบบประปาหมูบานในเขตพื้นที่ ประชาชนไดรับความสะดวก ซอมแซมหรือเปลี่ยนทอเมน ๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ รอยละ ประชาชน กองชาง

หมู 3 ตําบลมหาสวัสดิ์ ในการใชน้ําเพื่อการอุปโภคและ ประปาที่ชํารุด รั่ว ซึม แตก ฯลฯ ความพึงพอใจ มีน้ําประปาใช

(ประชาคมหมูบาน+แผนหมูบาน หมู 3) บริโภค ในพื้นที่หมู 3 ตําบลมหาสวัสดิ์ ของประชาชน

29 ซอมหอถังประปา (บาดาล) เพื่อปรับปรุงซอมแซมหอถังประปา หอถังประปา (บาดาล) ๐ ๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ รอยละ ประชาชนมีน้ําสะอาด กองชาง

ประจําหมูบาน หมู 3 ตําบลมหาสวัสดิ์ (บาดาล) ประจําหมูบาน ใหอยู ประจําหมูบาน หมู 3 ความพึงพอใจ เพื่อการอุปโภคบริโภค

(ประชาคมหมูบาน+แผนหมูบาน หมู 1-4) ในสภาพที่ใชงานไดดีเปนปกติ จํานวน 1 แหง ของประชาชน

30 จัดทําปายประชาสัมพันธ/ปายบอกทาง เพื่อเกิดความสวยงามและเปน ทุกซอยในเขตพื้นที่ หมู 4 ๐ ๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๐ รอยละ ประชาชนไดทราบ กองชาง

ภายในหมูบาน หมู 4 ตําบลมหาสวัสดิ์ ระเบียบ และประชาสัมพันธให ตําบลมหาสวัสดิ์ ความพึงพอใจ ชื่อซอย/ถนนตางๆ

(ประชาคมหมูบาน+แผนหมูบาน หมู 4) ประชาชนทราบชื่อซอยที่ถูกตอง ของประชาชน ที่ถูกตองและชัดเจน

31 ปรับปรุงทอระบายน้ํา หมูบานพฤกษา 4 เพื่อปองกันและแกไขปญหา ทอระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก 0 0 0 0 9,520,000 รอยละ ลดปญหาน้ําทวม กองชาง

หมูที่ 4 น้ําทวมในหมูบานในชวงฤดูฝน ขนาด ∅ 0.80 เมตร (มอก.ชั้น 3) ความพึงพอใจ

(ประชาคมหมูบาน+แผนหมูบาน หมูที่ 4) ทั้งสองฝง ยาว 1,360 เมตร ของประชาชน

32 ขุดเจาะบอบาดาล บริเวณโรงเรียน เพื่อแกไขปญหาการขาดแคลน เจาะบอบาดาลขนาด ∅ 6.00 นิ้ว 0 600,000 0 0 0 รอยละ ประชาชนมีน้ําใช กองชาง

บานคลองโยง หมูที่ 4 น้ําอุปโภคบริโภค ความลึกไมนอยกวา 170.00 ม. ความพึงพอใจ อุปโภคบริโภค

(ประชาคมหมูบาน+แผนหมูบาน หมูที่ 4) แตไมเกิน 200.00 เมตร ของประชาชน อยางเพียงพอ

พรอมซัมเมอรส ขนาดไมนอย

กวา 3 แรงมา พรอมอุปกรณ

33 กอสรางสะพานไมขามคลองโรงเจ ประชาชนใชสัญจรและขนสง กวาง ๓.๐๐ เมตร ๐ ๐ ๐ ๐ ๕๐๐,๐๐๐ รอยละ ประชาชน กองชาง

บริเวณบานนายลวน แสงเพลิง หมู ๔ ผลผลิตทางการเกษตรไดสะดวก ยาว  ๖.๐๐ เมตร ความพึงพอใจ ไดรับความสะดวก

(ประชาคมหมูบาน+แผนหมูบาน หมู ๔) รวดเร็วขึ้น ของประชาชน ในการใชเสนทาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย งบประมาณ 

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) (KPI) รับผิดชอบหลัก

ตัวชี้วัด



    ยุทธศาสตรที่ 1  ดานการพัฒนาการบริการสาธารณะ แบบ ผ.02

    1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ตอ)

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

34 ปรับปรุงระบบไฟฟาสาธารณะ หมู 4 เพื่อใหประชาชนมีไฟฟาใช ภายในเขตพื้นที่ หมู 4 ๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ รอยละ ประชาชนมีไฟฟาใช กองชาง
ตําบลมหาสวัสดิ์ ครบทุกครัวเรือน ตําบลมหาสวัสดิ์ ความพึงพอใจ
(ประชาคมหมูบาน+แผนหมูบาน หมู 4) ของประชาชน

๓๕ ปรับปรุงระบบประปาหมูบานในเขตพื้นที่ ประชาชนไดรับความสะดวก ซอมแซมหรือเปลี่ยนทอเมนประปา ๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ รอยละ ประชาชน กองชาง
หมู 4 ตําบลมหาสวัสดิ์ ในการใชน้ําเพื่อการอุปโภคและ ที่ชํารุด รั่ว ซึม แตกฯลฯ ในพื้นที่ ความพึงพอใจ มีน้ําประปาใช
(ประชาคมหมูบาน+แผนหมูบาน หมู 4) บริโภค หมู 4 ตําบลมหาสวัสดิ์ ของประชาชน

36 เสริมผิวถนนโดยใช Para Asphaltic เพื่อใหประชาชนใชสัญจรและ ถนนปากทางกวาง 4.00 ม. และ ๐ ๑,๐๐๓,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ รอยละ ประชาชนไดรับความ กองชาง
concrete สายทางเขาโรงเรียนบานคลองโยง ขนสงผลผลิตทางการเกษตร ถนนชวงสุดทายกวาง 4.80 ม. ความพึงพอใจ สะดวกในการสัญจร

หมู 4 ตําบลมหาสวัสดิ์ ไดสะดวก ปลอดภัยขึ้น ยาว 355.50 ม. หนา 0.05 ม. ของประชาชน ไปมา
(ประชาคมหมูบาน+แผนหมูบาน หมู 4) พื้นที่ไมนอยกวา 1,476.20 ตร.ม.

รางระบายน้ําฝาเหล็กกวาง 0.25 ม.

สูง 0.30 ม. ยาว 7.50 ม.

37 ซอมหอถังประปา (บาดาล) เพื่อปรับปรุงซอมแซมหอถังประปา หอถังประปา (บาดาล) ๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ รอยละ ประชาชนมีน้ําสะอาด กองชาง

ประจําหมูบาน หมู 4 ตําบลมหาสวัสดิ์ (บาดาล) ประจําหมูบาน ใหอยู ประจําหมูบาน หมู 4 ความพึงพอใจ เพื่อการอุปโภคบริโภค

(ประชาคมหมูบาน+แผนหมูบาน หมู 1-4) ในสภาพที่ใชงานไดดีเปนปกติ จํานวน 2 แหง ของประชาชน

38 ปรับปรุงทางเทารอบสวนสาธารณะ เพื่อใหเด็กเยาวชน ประชาชน ทางเทา (ลูวิ่ง) กวาง 1.55 เมตร ๐ 186,700 ๐ ๐ ๐ รอยละ เด็กเยาวชนประชาชน กองชาง

โดยใช Para Asphaltic concrete มีสถานที่วิ่งออกกําลังกาย ยาว 251.00 เมตร ความพึงพอใจ มีสถานที่วิ่งออกกําลัง

หมูบานพฤกษา 4 หมู 4 ตําบลมหาสวัสดิ์ และเลนกีฬา หรือพื้นที่ผิวลูวิ่งไมนอยกวา ของเด็กเยาวชน กายและเลนกีฬา

(ประชาคมหมูบาน+แผนชุมชน หมู 1 - 4) 389.05 ตารางเมตร ประชาชน

พรอมปายประชาสัมพันธโครงการ

39 เสริมผิวถนนแบบ Para Asphaltic concrete เพื่อใหประชาชนใชสัญจร กวาง 5.30 ม. ยาว 162.00 ม. 0 440,700 0 0 ๐ รอยละ ประชาชนมีถนน กองชาง

พรอมขยายทางเทา ซอย 29 หมูบาน ไดอยางสะดวก ปลอดภัยขึ้น หนา 0.05 ม. พรอมขยายทางเทา ความพึงพอใจ สัญจรที่สะดวก

พฤกษา 4 หมู 4 ตําบลมหาสวัสดิ์ ค.ส.ล.กวาง 2.00 ม. ยาว 28.00 ม. ของเด็กเยาวชน และปลอดภัย

อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม หนา 0.15 ม. ประชาชน

(ประชาคมหมูบาน+แผนชุมชน หมู 1 - 4)

ตัวชี้วัด
ผลที่คาดวาจะไดรับที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย งบประมาณ 

รับผิดชอบหลัก

หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)



    ยุทธศาสตรที่ 1  ดานการพัฒนาการบริการสาธารณะ แบบ ผ.02

    1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ตอ)

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

40 กอสรางทางเทา คสล. ริมคลองควาย เพื่อใหประชาชนใชสัญจรและ ทางเทา คสล.กวาง 1.05 เมตร 0 1,525,000 0 0 ๐ รอยละ ประชาชน กองชาง
ตรงขามหมูบานกิตติชัย 14 หมู 4 ขนสงผลผลิตทางการเกษตร ยาว 372.00 เมตร หรือมีพื้นที่ ความพึงพอใจ มีเสนทางคมนาคม
(ประชาคมหมูบาน+แผนชุมชน หมู 1 - 4) ไดสะดวก ปลอดภัยขึ้น ไมนอยกวา 390.60 ตารางเมตร ของประชาชน สะดวกยิ่งขึ้น

41 กอสรางถนนลาดยางพาราแอสฟสติก เพื่อใชสัญจรและขนสง ถนนกวาง 4.00 เมตร 0 0 991,900 0 0 รอยละ ประชาชน กองชาง
คอนกรีต สายเลียบคลองปฏิรูป 2 และผลผลิตทางการเกษตร ยาว 317.00 เมตร ความพึงพอใจ มีเสนทางคมนาคม
ชวงที่ 2 หมูที่ 4 ไดสะดวกยิ่งขึ้น หนา 0.05 เมตร ของประชาชน สะดวกขึ้น
(ประชาคมหมูบาน+แผนชุมชน หมู 1 - 4) หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา

1,268.00  ตารางเมตร

42 ปูแผนพื้นทางเทารูปคดกริช เพื่อปรับภูมิทัศน บริเวณ ปูแผนพื้นรูปคดกริช กวาง 1.80 ม. 0 0 292,600 0 0 รอยละ เกิดความสวยงาม กองชาง
บริเวณ คลองปฏิรูป 2 หมูที่ 3 ริมคลองปฏิรูป2 ใหเกิดความ ยาว 200.00 เมตร พื้นที่ (หักตนไม ความพึงพอใจ และเปนระเบียบ
(ประชาคมหมูบาน+แผนชุมชน หมู 3) สวยงาม และเปนระเบียบ และทางลงคลอง) 296.92 ตร.ม. ของประชาชน เรียบรอย

43 วางทอระบายน้ําลอดถนน บริเวณบาน ชวยระบายน้ําไดสะดวกขึ้น ทอคอนกรีตเสริมเหล็ก 0 0 38,900 0 0 รอยละ สามารถระบายน้ํา กองชาง
นายแผว บําเพ็ญ หมูที่ 1 ทอขนาด ∅ 0.40 เมตร ความพึงพอใจ ไดสะดวกและปองกัน 

(ประชาคมหมูบาน+แผนหมูบาน หมู 1) ยาว  12.00 เมตร ของประชาชน น้ําทวมขัง

44 เสริมผิวถนนลาดยางพาราแอสฟลทติก เพื่อปรับปรุงผิวถนนที่ชํารุด ผิวถนนกวาง 4.70 - 5.00 ม. 0 8,932,100 0 0 0 รอยละ ประชาชนมีถนน กองชาง
คอนกรีต หมูบานพฤกษา 4 หมู 1, หมู 4 และแกไขปญหาน้ําทวมขัง ยาว 3,829.70 ม. หนา 0.05 ม. ความพึงพอใจ คมนาคมสะดวกขึ้น
(ประชาคมหมูบาน+แผนชุมชน หมู 1 - 4) การสัญจรยากลําบาก หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไมนอยกวา ของประชาชน สามารถแกไขปญหา

18,062.62 ตารางเมตร น้ําทวมขังถนนได
พรอมปายประชาสัมพันธโครงการ

0 18,969,400 6,546,300 2,010,000 19,103,400

(ผลผลิตของโครงการ) (KPI) รับผิดชอบหลัก

ตัวชี้วัด
ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน

รวม  44  โครงการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย งบประมาณ 
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ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 6  การพัฒนาดานการบริการสาธารณะ

    ยุทธศาสตรที่ 1  ดานการพัฒนาการบริการสาธารณะ แบบ ผ.02

    1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 กอสรางถนนลาดยางแอสฟสติคคอนกรีต ประชาชนใชสัญจรและขนสง กวาง ๕.๐๐ ม. ยาว 180.00 ม. ๐ ๐ ๐ ๐ ๖๘๕,๓๐๐ รอยละ ประชาชนมีเสนทาง กองชาง

ซอยยิ่งเจริญ หมู ๑ ผลผลิตทางการเกษตรไดสะดวก หนา ๐.๐๕ ม. รวมพื้นที่ไมนอย ความพึงพอใจ การคมนาคม

(ประชาคมหมูบาน+แผนหมูบาน หมู ๑) รวดเร็วขึ้น กวา 900.00 ตารางเมตร ของประชาชน สะดวกขึ้น

ชั้นลูกรังบดอัดแนน หนาเฉลี่ย

0.15 เมตร ชั้นหินคลุกหนาเฉลี่ย

0.20 เมตร

2 กอสรางทอระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก ระบายน้ําไดสะดวกขึ้น และ ทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ขนาด ∅ 0 0 0 0 2,538,000 รอยละ สามารถระบายน้ํา กองชาง

เลียบถนนลานตากฟา - มหาสวัสดิ์ สามารถแกไขปญหาน้ําทวมขัง 0.60 เมตร (มอก.ชั้น 3) ความพึงพอใจ ไดสะดวกขึ้น แกไข

ฝงทิศเหนือ ตอจากทอเดิม หมูที่ 1 ยาว 846.00 เมตร ของประชาชน ปญหาน้ําทวมขัง

(ประชาคมหมูบาน+แผนหมูบาน หมูที่ 1) พรอมบอพักน้ํา ค.ส.ล.

จุดเริ่มตน ทอระบายน้ําเดิม

จุดสิ้นสุด สะพานคลองปฏิรูป 1

3 กอสรางถนนลูกรัง พรอม ทอระบายน้ํา ประชาชนใชสัญจร ขนสงผลผลิต ถนนกวาง 5.00 เมตร 0 0 0 0 2,500,000 รอยละ ประชาชนมีเสนทาง กองชาง

คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณคลองควาย การเกษตรไดสะดวกรวดเร็วขึ้น ยาว 190.00 เมตร ความพึงพอใจ คมนาคมสะดวกขึ้น

หนาบาน นางวาด สุขสําราญ หมูที่ 1 และแกไขปญหาน้ําทวมขัง ทอระบายน้ํา ค.ส.ล.(มอก.ชั้น 3) ของประชาชน สามารถระบายน้ํา

(ประชาคมหมูบาน+แผนหมูบาน หมูที่ 1) ขนาด ∅ 1.00 เมตร ไดสะดวกขึ้น แกไข

พรอมบอพักน้ํา ปญหาน้ําทวมขัง

(KPI)

ตัวชี้วัด

องคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3  พัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงทางสังคม ลดความเหลื่อมล้ํา และสงเสริมสังคมแหงความรู และสามารถบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน

 แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) รับผิดชอบหลัก

ผลที่คาดวาจะไดรับที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย งบประมาณ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา  



    ยุทธศาสตรที่ 1  ดานการพัฒนาการบริการสาธารณะ แบบ ผ.02
    1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ตอ)

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๔ กอสรางถนนลาดยางแอสฟสติคคอนกรีต  ประชาชนใชสัญจรและขนสง กวาง 5.๐๐ เมตร ๐ ๐ ๐ ๐ ๕๐๐,๐๐๐ รอยละ ประชาชนมีเสนทาง กองชาง

ซอยกํานันมานพ ทรัพยแสนดี หมู ๑ ผลผลิตทางการเกษตรไดสะดวก ยาว ๑๕0.๐๐ เมตร ความพึงพอใจ การคมนาคม

(ประชาคมหมูบาน+แผนหมูบาน หมู ๑) รวดเร็วขึ้น หนา ๐.๐๕ เมตร ของประชาชน สะดวกขึ้น

รวมพื้นที่ไมนอยกวา

750 ตารางเมตร

5 กอสรางถนนลูกรังสายเลียบคลองโรงเจ ประชาชนใชสัญจรและขนสง กวาง ๔.๐๐ เมตร ๐ ๐ ๐ 0 ๑,๐๖๐,๑๐๐ รอยละ ประชาชนมีเสนทาง กองชาง

ถึงคลองควาย หมู ๑, ๔ ผลผลิตทางการเกษตรไดสะดวก ยาว ๑,770.๐๐ เมตร ความพึงพอใจ การคมนาคม

(ประชาคมหมูบาน+แผนหมูบาน หมู ๑) รวดเร็วขึ้น หนา ๐.20 เมตร ของประชาชน สะดวกขึ้น

6 กอสรางทางรถจักรยาน โดยลาดยาง เพื่อความปลอดภัยในชีวิต  กวาง 1.50 เมตร ความยาว ๐ ๐ ๒,๗๑๙,๐๐๐ 0 ๐ รอยละ ประชาชนมีเสนทาง กองชาง

พาราแอสฟสติคคอนกรีต หมู 2 และทรัพยสินของประชาชน 2 ฝง รวม 3,200 เมตร ความพึงพอใจ การคมนาคม

(ประชาคมหมูบาน+แผนหมูบาน หมู 2) ที่ปนจักรยาน ความหนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ ของประชาชน ที่ปลอดภัยในการ

ไมนอยกวา 4,800 ตารางเมตร ปนจักรยาน

พรอมเสริมไหลทางดวยหิน

7 วางทอลอดถนน พรอมประตูเปด-ปด ชวยระบายน้ําไดสะดวกขึ้น ทอคอนกรีตเสริมเหล็ก ๐ ๐ ๐ ๐ ๕๐๐,๐๐๐ รอยละ สามารถระบายน้ํา กองชาง

บริเวณปากทอ บานนางประชุม มานอย ขนาด ∅ 1.00 เมตร ความพึงพอใจ ไดสะดวกขึ้น

หมู ๑ ตําบลมหาสวัสดิ์ จํานวน ๑๒ ทอน ของประชาชน

(ประชาคมหมูบาน+แผนหมูบาน หมู ๑)

8 จัดทําปายประชาสัมพันธ/ปายบอกทาง เพื่อเกิดความสวยงามและเปน ทุกซอยในเขตพื้นที่ ๐ ๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๐ รอยละ ประชาชนไดทราบ กองชาง

ภายในหมูบาน หมู 1 ตําบลมหาสวัสดิ์ ระเบียบ และประชาสัมพันธให หมู 1 ตําบลมหาสวัสดิ์ ความพึงพอใจ ชื่อซอย/ถนนตางๆ

(ประชาคมหมูบาน+แผนหมูบาน หมู 1) ประชาชนทราบชื่อซอยที่ถูกตอง ของประชาชน ที่ถูกตองและชัดเจน

9 ซอมแซมฝาทอระบายน้ํา เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและ ฝาทอคอนกรีตเสริมเหล็ก ๐ ๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๐ รอยละ ประชาชนมีความ กองชาง

หมูบานพฤกษา ๔ หมู ๑, ๔ ทรัพยสินของประชาชน จํานวน ๖๐ ฝา ความพึงพอใจ ปลอดภัยในชีวิตและ

(ประชาคมหมูบาน+แผนหมูบาน  หมู ๑, ๔) ของประชาชน ทรัพยสิน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)
ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก



    ยุทธศาสตรที่ 1  ดานการพัฒนาการบริการสาธารณะ แบบ ผ.02

    1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ตอ)

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

10 ปรับปรุงระบบไฟฟาสาธารณะ หมู 1 เพื่อใหประชาชนมีไฟฟาใช ภายในเขตพื้นที่ หมู 1 ๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ รอยละ ประชาชนมีไฟฟาใช กองชาง

ตําบลมหาสวัสดิ์ ครบทุกครัวเรือน ตําบลมหาสวัสดิ์ ความพึงพอใจ

(ประชาคมหมูบาน+แผนหมูบาน หมู 1) ของประชาชน

๑๑ ปรับปรุงระบบประปาหมูบานในเขตพื้นที่ ประชาชนไดรับความสะดวก ซอมแซมหรือเปลี่ยน ๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ รอยละ ประชาชน กองชาง

หมู ๑ ตําบลมหาสวัสดิ์ ในการใชน้ําเพื่อการอุปโภคและ ทอเมนประปาที่ ชํารุด ความพึงพอใจ มีน้ําประปาใช

(ประชาคมหมูบาน+แผนหมูบาน หมู ๑) บริโภค รั่วซึม แตก ฯลฯ ในพื้นที่ ของประชาชน

12 วางทอระบายน้ํา เพื่อชวยระบายน้ําไดสะดวกขึ้น ทอคอนกรีตเสริมเหล็ก ๐ ๐ ๐ ๐ ๒๐๐,๐๐๐ รอยละ ลดปญหาน้ําทวมขัง กองชาง

บริเวณ สถานีรถไฟมหาสวัสดิ์ หมู 1 ปองกันปญหาน้ําทวมขัน ขนาด ∅ 0.60 เมตร ความพึงพอใจ

(ประชาคมหมูบาน+แผนหมูบาน หมู 1-4) จํานวน 10 ทอน ของประชาชน

13 เสริมผิวถนนโดยใช Para Asphaltic เพื่อปรับปรุงถนนและแกไข ถนนกวาง 5.00 ม. ยาว 281.00 ม. 0 1,751,000 0 0 ๐ รอยละ ประชาชนมีถนน กองชาง

concrete และรางระบายน้ํา สายทางเขา ปญหาน้ําทวมขัง การสัญจร หนา 0.05 ม. พื้นที่ไมนอยกวา ความพึงพอใจ คมนาคมสะดวกขึ้น

โรงเรียนบานคลองมหาสวัสดิ์ หมู 1 ไปมาไมสะดวก 1,405 ตร.ม. พรอมรางระบายน้ํา ของประชาชน สามารถแกไขปญหา

(ประชาคมหมูบาน+แผนชุมชน หมู 1 - 4) ฝาเหล็กกวาง 0.30 ม. สูง 0.25 ม. น้ําทวมขังถนนได

หนา 0.10 ม. ยาว 561.00 ม.

(รวมสองฝง) และทอระบายน้ํา
ขนาด ∅ 0.30 ม. ยาว 35.00 ม.

พรอมปายประชาสัมพันธโครงการ

14 กอสรางถนนหินคลุกสายเลียบทางรถไฟ เพื่อประชาชนใชสัญจรและ ถนนกวาง 3.00 ม. ยาว 200.00 ม. 0 138,000 0 0 ๐ รอยละ ประชาชน กองชาง

ฝงตะวันตก หมู 1 ตั้งแตบานนายสุขสันต ขนสงผลผลิตทางการเกษตร ลูกรังหนาเฉลี่ย 0.20 ม. และ ความพึงพอใจ มีเสนทางคมนาคม

ชวยนุม ถึงสุดเขต ตําบลมหาสวัสดิ์ ไดสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น ลงหินคลุกหนาเฉลี่ย 0.10 ม. ของประชาชน สะดวกยิ่งขึ้น

ติดตอกับ ตําบลงิ้วราย หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา

(ประชาคมหมูบาน+แผนชุมชน หมู 1 - 4) 600.00 ตารางเมตร

รับผิดชอบหลัก
โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด
ผลที่คาดวาจะไดรับ(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

หนวยงาน
ที่



    ยุทธศาสตรที่ 1  ดานการพัฒนาการบริการสาธารณะ แบบ ผ.02
    1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ตอ)

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

15 กอสรางถนนหินคลุกสายเลียบทางรถไฟ เพื่อประชาชนใชสัญจรและ ถนนกวาง 3.00 ม. ยาว 80.00 ม. 0 55,000 0 0 ๐ รอยละ ประชาชน กองชาง

ฝงตะวันตก ซอยบานนายสุขสันต ชวยนุม ขนสงผลผลิตทางการเกษตร ลูกรังหนาเฉลี่ย 0.20 ม. และ ความพึงพอใจ มีเสนทางคมนาคม

(ชวงที่ 2) หมู 1   ไดสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น ลงหินคลุกหนาเฉลี่ย 0.10 ม. ของประชาชน สะดวกยิ่งขึ้น

(ประชาคมหมูบาน+แผนชุมชน หมู 1 - 4) หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา
240.00 ตารางเมตร

16 ปรับปรุงถนนลาดยางพาราแอสฟลทติก เพื่อใหประชาชนใชสัญจร เสริมผิวถนนลาดยางแบบพารา 0 0 0 260,000 ๐ รอยละ ประชาชน กองชาง

คอนกรีต บริเวณหนาบานนางศิริลักษณ ไดสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น แอสฟลทติกคอนกรีต ถนนกวาง ความพึงพอใจ มีเสนทางคมนาคม

ประไพจันทร หมู 1 6.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร ของประชาชน สะดวกยิ่งขึ้น

(ประชาคมหมูบาน+แผนชุมชน หมู 1 - 4) หนา 0.05 เมตร หรือรวมพื้นที่
ไมนอยกวา 600.00 ตารางเมตร

17 ปรับปรุงตอเติมหองเก็บครุภัณฑหมูบาน เพื่อใหเปนสถานที่จัดเก็บ ตอเติมหองเก็บครุภัณฑหมูบาน 0 0 0 200,000 ๐ รอยละ ประชาชนมีสถานที่ กองชาง

บริเวณศาลาอเนกประสงค หมู 1 ครุภัณฑตางๆ ของหมูบาน บริเวณศาลาอเนกประสงค หมู 1 ความพึงพอใจ จัดเก็บคุรภัณฑของ
(ประชาคมหมูบาน+แผนชุมชน หมู 1 - 4) ของประชาชน หมูบานอยางเพียงพอ

18 งานขุดลอกทางระบายน้ําพรอมฝงทอ สามารถระบายน้ําไดสะดวก ทางระบายน้ํา ยาว 158.00 ม. 0 0 64,000 0 ๐ รอยละ สามารถระบายน้ํา กองชาง

ทางขาม จํานวน 2 จุด บริเวณเลียบถนน และปองกันน้ําทวมขัง ฝงทอขนาด ∅ 0.60 เมตร ความพึงพอใจ ไดสะดวกและปองกัน 

ลาดยางซอยบานนายศรลาภ แซซิ้ม หมู 1 จํานวน 2 จุด รวม 16 ทอน ของประชาชน น้ําทวมขัง

(ประชาคมหมูบาน+แผนชุมชน หมู 1 - 4)

19 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบ Para Asphaltic เพื่อใหประชาชนใชสัญจร ถนนกวาง 5.00 ม.ยาว 483.00 ม. 0 1,773,000 0 0 ๐ รอยละ ประชาชน มีเสนทาง กองชาง

concrete สายบานนายวิม หมู 1 ไดสะดวก ปลอดภัยขึ้น หนา 0.05 เมตร พื้นที่ไมนอย ความพึงพอใจ คมนาคม สะดวก

ตําบลมหาสวัสดิ์ อําเภอพุทธมณฑล กวา 2,415 ตารางเมตร พรอม ของประชาชน ปลอดภัย

(ประชาคมหมูบาน+แผนชุมชน หมู 1) ลงหินคลุกหนาเฉลี่ย 0.30 เมตร

20 เสริมผิวจราจรโดยใช Asphaltic concrete เพื่อปรับปรุงคอสะพานที่ชํารุด เสริมผิวจราจร พื้นที่รวมไมนอยกวา ๐ ๐ ๒๒๑,๐๐๐ ๐ ๐ รอยละ ประชาชนใชสะพาน กองชาง

สะพานขามคลองมหาสวัสดิ์ (สะพานเขียว) ไมเรียบ เปนหลุมเปนบอ สัญจร 607.88 ตารางเมตร ความพึงพอใจ คมนาคม ไดอยาง

ฝนทางรถไฟ หมูที่ 2 ไมสะดวก อาจเกิดอุบัติเหตุ ของประชาชน สะดวก ปลอดภัย
(ประชาคมหมูบาน+แผนหมูบาน หมู 2)

หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) (KPI) รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด
ผลที่คาดวาจะไดรับ



    ยุทธศาสตรที่ 1  ดานการพัฒนาการบริการสาธารณะ แบบ ผ.02

    1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ตอ)

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

21 ปรับปรุงระบบไฟฟาสาธารณะ หมู 2 เพื่อใหประชาชนมีไฟฟาใช ภายในเขตพื้นที่ หมู 2 ๐ ๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ รอยละ ประชาชนมีไฟฟาใช กองชาง

ตําบลมหาสวัสดิ์ ครบทุกครัวเรือน ตําบลมหาสวัสดิ์ ความพึงพอใจ
(ประชาคมหมูบาน+แผนหมูบาน หมู 2) ของประชาชน

๒๒ ปรับปรุงระบบประปาหมูบานในเขตพื้นที่ ประชาชนไดรับความสะดวก ซอมแซมหรือเปลี่ยนทอเมนประปา ๐ ๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ รอยละ ประชาชน กองชาง

หมู 2 ตําบลมหาสวัสดิ์ ในการใชน้ําเพื่อการอุปโภคและ ประปาที่ชํารุด รั่วซึม แตก ฯลฯ ความพึงพอใจ มีน้ําประปาใช
(ประชาคมหมูบาน+แผนหมูบาน หมู 2) บริโภค ในพื้นที่ หมู 2 ตําบลมหาสวัสดิ์ ของประชาชน

23 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบ Over lay เพื่อใหประชาชนใชสัญจรและ ถนนกวาง 6.00 เมตร ๐ ๑,๗๖๔,๙๐๐ ๐ ๐ ๐ รอยละ ประชาชนไดรับความ กองชาง

โดยใช  Asphaltic concrete  ขนสงผลผลิตทางการเกษตร ยาว  828 เมตร  ความพึงพอใจ สะดวกในการสัญจร

ถนนประชารวมใจ จากคลองปฏิรูป 2 ถึง ไดสะดวก ปลอดภัยขึ้น หนา 0.05 เมตร หรือ ของประชาชน ไปมา

ทางแยกบานนายมา ไทยทวี หมู 3 มีพื้นที่ไมนอยกวา  
(ประชาคมหมูบาน+แผนหมูบาน หมู 3) 4,968.00 ตารางเมตร

24 วางทอระบายน้ําริมถนนราษฎรพัฒนา ชวยระบายน้ําไดสะดวกขึ้น ทอ คสล. ยาว 142.00 ม. ๐ ๐ ๓๖๘,๙๐๐ ๐ ๐ รอยละ สามารถระบายน้ํา กองชาง

(ซอยอินเลิฟ) หมู ๓ ตําบลมหาสวัสดิ์ แกไขปญหาน้ําทวมขัง ทอขนาด ∅ 0.60 ม. พรอมบอพัก ความพึงพอใจ ไดสะดวกและปองกัน 

(ประชาคมหมูบาน+แผนหมูบาน หมู ๓) ขนาด (ฝาปูน) 0.80x0.80 ม. ของประชาชน น้ําทวมขัง
  

25 ลงหินคลุก ซอยรุมนุม (ถนนนายจิว) ประชาชนใชสัญจรและขนสง กวาง ๕.๐๐ เมตร ๐ ๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ รอยละ ประชาชนมีเสนทาง กองชาง

เชื่อมตอถนนเดิม ถึง บานนายบุญเลิศ ผลผลิตทางการเกษตรไดสะดวก ยาว  78๐.๐๐ เมตร ความพึงพอใจ การคมนาคม

สวัสดิ์โต หมู 3 รวดเร็วขึ้น มีพื้นที่ไมนอยกวา ของประชาชน สะดวกขึ้น

(ประชาคมหมูบาน+แผนหมูบาน หมู ๓, ๔) 3,900 ตารางเมตร

26 จัดทําปายประชาสัมพันธ/ปายบอกทาง เพื่อเกิดความสวยงามและเปน ทุกซอยในเขตพื้นที่ หมู 3 ๐ ๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๐ รอยละ ประชาชนไดทราบ กองชาง

ภายในหมูบาน หมู 3 ตําบลมหาสวัสดิ์ ระเบียบ และประชาสัมพันธให ตําบลมหาสวัสดิ์ ความพึงพอใจ ชื่อซอย/ถนนตางๆ

(ประชาคมหมูบาน+แผนหมูบาน หมู 3) ประชาชนทราบชื่อซอยที่ถูกตอง ของประชาชน ที่ถูกตองและชัดเจน

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) (KPI) รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด



    ยุทธศาสตรที่ 1  ดานการพัฒนาการบริการสาธารณะ แบบ ผ.02

    1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ตอ)

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

27 ปรับปรุงระบบไฟฟาสาธารณะ หมู 3 เพื่อใหประชาชนมีไฟฟาใช ภายในเขตพื้นที่ หมู 3 ๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ รอยละ ประชาชนมีไฟฟาใช กองชาง

ตําบลมหาสวัสดิ์ ครบทุกครัวเรือน ตําบลมหาสวัสดิ์ ความพึงพอใจ

(ประชาคมหมูบาน+แผนหมูบาน หมู 3) ของประชาชน

๒๘ ปรับปรุงระบบประปาหมูบานในเขตพื้นที่ ประชาชนไดรับความสะดวก ซอมแซมหรือเปลี่ยนทอเมน ๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ รอยละ ประชาชน กองชาง

หมู 3 ตําบลมหาสวัสดิ์ ในการใชน้ําเพื่อการอุปโภคและ ประปาที่ชํารุด รั่ว ซึม แตก ฯลฯ ความพึงพอใจ มีน้ําประปาใช

(ประชาคมหมูบาน+แผนหมูบาน หมู 3) บริโภค ในพื้นที่หมู 3 ตําบลมหาสวัสดิ์ ของประชาชน

29 ซอมหอถังประปา (บาดาล) เพื่อปรับปรุงซอมแซมหอถังประปา หอถังประปา (บาดาล) ๐ ๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ รอยละ ประชาชนมีน้ําสะอาด กองชาง

ประจําหมูบาน หมู 3 ตําบลมหาสวัสดิ์ (บาดาล) ประจําหมูบาน ใหอยู ประจําหมูบาน หมู 3 ความพึงพอใจ เพื่อการอุปโภคบริโภค

(ประชาคมหมูบาน+แผนหมูบาน หมู 1-4) ในสภาพที่ใชงานไดดีเปนปกติ จํานวน 1 แหง ของประชาชน

30 จัดทําปายประชาสัมพันธ/ปายบอกทาง เพื่อเกิดความสวยงามและเปน ทุกซอยในเขตพื้นที่ หมู 4 ๐ ๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๐ รอยละ ประชาชนไดทราบ กองชาง

ภายในหมูบาน หมู 4 ตําบลมหาสวัสดิ์ ระเบียบ และประชาสัมพันธให ตําบลมหาสวัสดิ์ ความพึงพอใจ ชื่อซอย/ถนนตางๆ

(ประชาคมหมูบาน+แผนหมูบาน หมู 4) ประชาชนทราบชื่อซอยที่ถูกตอง ของประชาชน ที่ถูกตองและชัดเจน

31 ปรับปรุงทอระบายน้ํา หมูบานพฤกษา 4 เพื่อปองกันและแกไขปญหา ทอระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก 0 0 0 0 9,520,000 รอยละ ลดปญหาน้ําทวม กองชาง

หมูที่ 4 น้ําทวมในหมูบานในชวงฤดูฝน ขนาด ∅ 0.80 เมตร (มอก.ชั้น 3) ความพึงพอใจ

(ประชาคมหมูบาน+แผนหมูบาน หมูที่ 4) ทั้งสองฝง ยาว 1,360 เมตร ของประชาชน

32 ขุดเจาะบอบาดาล บริเวณโรงเรียน เพื่อแกไขปญหาการขาดแคลน เจาะบอบาดาลขนาด ∅ 6.00 นิ้ว 0 600,000 0 0 0 รอยละ ประชาชนมีน้ําใช กองชาง

บานคลองโยง หมูที่ 4 น้ําอุปโภคบริโภค ความลึกไมนอยกวา 170.00 ม. ความพึงพอใจ อุปโภคบริโภค

(ประชาคมหมูบาน+แผนหมูบาน หมูที่ 4) แตไมเกิน 200.00 เมตร ของประชาชน อยางเพียงพอ

พรอมซัมเมอรส ขนาดไมนอย

กวา 3 แรงมา พรอมอุปกรณ

33 กอสรางสะพานไมขามคลองโรงเจ ประชาชนใชสัญจรและขนสง กวาง ๓.๐๐ เมตร ๐ ๐ ๐ ๐ ๕๐๐,๐๐๐ รอยละ ประชาชน กองชาง

บริเวณบานนายลวน แสงเพลิง หมู ๔ ผลผลิตทางการเกษตรไดสะดวก ยาว  ๖.๐๐ เมตร ความพึงพอใจ ไดรับความสะดวก

(ประชาคมหมูบาน+แผนหมูบาน หมู ๔) รวดเร็วขึ้น ของประชาชน ในการใชเสนทาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย งบประมาณ 

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) (KPI) รับผิดชอบหลัก

ตัวชี้วัด



    ยุทธศาสตรที่ 1  ดานการพัฒนาการบริการสาธารณะ แบบ ผ.02

    1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ตอ)

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

34 ปรับปรุงระบบไฟฟาสาธารณะ หมู 4 เพื่อใหประชาชนมีไฟฟาใช ภายในเขตพื้นที่ หมู 4 ๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ รอยละ ประชาชนมีไฟฟาใช กองชาง
ตําบลมหาสวัสดิ์ ครบทุกครัวเรือน ตําบลมหาสวัสดิ์ ความพึงพอใจ
(ประชาคมหมูบาน+แผนหมูบาน หมู 4) ของประชาชน

๓๕ ปรับปรุงระบบประปาหมูบานในเขตพื้นที่ ประชาชนไดรับความสะดวก ซอมแซมหรือเปลี่ยนทอเมนประปา ๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ รอยละ ประชาชน กองชาง
หมู 4 ตําบลมหาสวัสดิ์ ในการใชน้ําเพื่อการอุปโภคและ ที่ชํารุด รั่ว ซึม แตกฯลฯ ในพื้นที่ ความพึงพอใจ มีน้ําประปาใช
(ประชาคมหมูบาน+แผนหมูบาน หมู 4) บริโภค หมู 4 ตําบลมหาสวัสดิ์ ของประชาชน

36 เสริมผิวถนนโดยใช Para Asphaltic เพื่อใหประชาชนใชสัญจรและ ถนนปากทางกวาง 4.00 ม. และ ๐ ๑,๐๐๓,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ รอยละ ประชาชนไดรับความ กองชาง
concrete สายทางเขาโรงเรียนบานคลองโยง ขนสงผลผลิตทางการเกษตร ถนนชวงสุดทายกวาง 4.80 ม. ความพึงพอใจ สะดวกในการสัญจร

หมู 4 ตําบลมหาสวัสดิ์ ไดสะดวก ปลอดภัยขึ้น ยาว 355.50 ม. หนา 0.05 ม. ของประชาชน ไปมา
(ประชาคมหมูบาน+แผนหมูบาน หมู 4) พื้นที่ไมนอยกวา 1,476.20 ตร.ม.

รางระบายน้ําฝาเหล็กกวาง 0.25 ม.

สูง 0.30 ม. ยาว 7.50 ม.

37 ซอมหอถังประปา (บาดาล) เพื่อปรับปรุงซอมแซมหอถังประปา หอถังประปา (บาดาล) ๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ รอยละ ประชาชนมีน้ําสะอาด กองชาง

ประจําหมูบาน หมู 4 ตําบลมหาสวัสดิ์ (บาดาล) ประจําหมูบาน ใหอยู ประจําหมูบาน หมู 4 ความพึงพอใจ เพื่อการอุปโภคบริโภค

(ประชาคมหมูบาน+แผนหมูบาน หมู 1-4) ในสภาพที่ใชงานไดดีเปนปกติ จํานวน 2 แหง ของประชาชน

38 ปรับปรุงทางเทารอบสวนสาธารณะ เพื่อใหเด็กเยาวชน ประชาชน ทางเทา (ลูวิ่ง) กวาง 1.55 เมตร ๐ 186,700 ๐ ๐ ๐ รอยละ เด็กเยาวชนประชาชน กองชาง

โดยใช Para Asphaltic concrete มีสถานที่วิ่งออกกําลังกาย ยาว 251.00 เมตร ความพึงพอใจ มีสถานที่วิ่งออกกําลัง

หมูบานพฤกษา 4 หมู 4 ตําบลมหาสวัสดิ์ และเลนกีฬา หรือพื้นที่ผิวลูวิ่งไมนอยกวา ของเด็กเยาวชน กายและเลนกีฬา

(ประชาคมหมูบาน+แผนชุมชน หมู 1 - 4) 389.05 ตารางเมตร ประชาชน

พรอมปายประชาสัมพันธโครงการ

39 เสริมผิวถนนแบบ Para Asphaltic concrete เพื่อใหประชาชนใชสัญจร กวาง 5.30 ม. ยาว 162.00 ม. 0 440,700 0 0 ๐ รอยละ ประชาชนมีถนน กองชาง

พรอมขยายทางเทา ซอย 29 หมูบาน ไดอยางสะดวก ปลอดภัยขึ้น หนา 0.05 ม. พรอมขยายทางเทา ความพึงพอใจ สัญจรที่สะดวก

พฤกษา 4 หมู 4 ตําบลมหาสวัสดิ์ ค.ส.ล.กวาง 2.00 ม. ยาว 28.00 ม. ของเด็กเยาวชน และปลอดภัย

อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม หนา 0.15 ม. ประชาชน

(ประชาคมหมูบาน+แผนชุมชน หมู 1 - 4)

ตัวชี้วัด
ผลที่คาดวาจะไดรับที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย งบประมาณ 

รับผิดชอบหลัก

หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)



    ยุทธศาสตรที่ 1  ดานการพัฒนาการบริการสาธารณะ แบบ ผ.02

    1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ตอ)

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

40 กอสรางทางเทา คสล. ริมคลองควาย เพื่อใหประชาชนใชสัญจรและ ทางเทา คสล.กวาง 1.05 เมตร 0 1,525,000 0 0 ๐ รอยละ ประชาชน กองชาง
ตรงขามหมูบานกิตติชัย 14 หมู 4 ขนสงผลผลิตทางการเกษตร ยาว 372.00 เมตร หรือมีพื้นที่ ความพึงพอใจ มีเสนทางคมนาคม
(ประชาคมหมูบาน+แผนชุมชน หมู 1 - 4) ไดสะดวก ปลอดภัยขึ้น ไมนอยกวา 390.60 ตารางเมตร ของประชาชน สะดวกยิ่งขึ้น

41 กอสรางถนนลาดยางพาราแอสฟสติก เพื่อใชสัญจรและขนสง ถนนกวาง 4.00 เมตร 0 0 991,900 0 0 รอยละ ประชาชน กองชาง
คอนกรีต สายเลียบคลองปฏิรูป 2 และผลผลิตทางการเกษตร ยาว 317.00 เมตร ความพึงพอใจ มีเสนทางคมนาคม
ชวงที่ 2 หมูที่ 4 ไดสะดวกยิ่งขึ้น หนา 0.05 เมตร ของประชาชน สะดวกขึ้น
(ประชาคมหมูบาน+แผนชุมชน หมู 1 - 4) หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา

1,268.00  ตารางเมตร

42 ปูแผนพื้นทางเทารูปคดกริช เพื่อปรับภูมิทัศน บริเวณ ปูแผนพื้นรูปคดกริช กวาง 1.80 ม. 0 0 292,600 0 0 รอยละ เกิดความสวยงาม กองชาง
บริเวณ คลองปฏิรูป 2 หมูที่ 3 ริมคลองปฏิรูป2 ใหเกิดความ ยาว 200.00 เมตร พื้นที่ (หักตนไม ความพึงพอใจ และเปนระเบียบ
(ประชาคมหมูบาน+แผนชุมชน หมู 3) สวยงาม และเปนระเบียบ และทางลงคลอง) 296.92 ตร.ม. ของประชาชน เรียบรอย

43 วางทอระบายน้ําลอดถนน บริเวณบาน ชวยระบายน้ําไดสะดวกขึ้น ทอคอนกรีตเสริมเหล็ก 0 0 38,900 0 0 รอยละ สามารถระบายน้ํา กองชาง
นายแผว บําเพ็ญ หมูที่ 1 ทอขนาด ∅ 0.40 เมตร ความพึงพอใจ ไดสะดวกและปองกัน 

(ประชาคมหมูบาน+แผนหมูบาน หมู 1) ยาว  12.00 เมตร ของประชาชน น้ําทวมขัง

44 เสริมผิวถนนลาดยางพาราแอสฟลทติก เพื่อปรับปรุงผิวถนนที่ชํารุด ผิวถนนกวาง 4.70 - 5.00 ม. 0 8,932,100 0 0 0 รอยละ ประชาชนมีถนน กองชาง
คอนกรีต หมูบานพฤกษา 4 หมู 1, หมู 4 และแกไขปญหาน้ําทวมขัง ยาว 3,829.70 ม. หนา 0.05 ม. ความพึงพอใจ คมนาคมสะดวกขึ้น
(ประชาคมหมูบาน+แผนชุมชน หมู 1 - 4) การสัญจรยากลําบาก หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไมนอยกวา ของประชาชน สามารถแกไขปญหา

18,062.62 ตารางเมตร น้ําทวมขังถนนได
พรอมปายประชาสัมพันธโครงการ

0 18,969,400 6,546,300 2,010,000 19,103,400

(ผลผลิตของโครงการ) (KPI) รับผิดชอบหลัก

ตัวชี้วัด
ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน

รวม  44  โครงการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย งบประมาณ 





61 62 63 64 65
0 0 0 0 1

0 0 0 0 1

0 0 0 0 1

หนา 69



0 0 0 0 1

0 0 0 0 1

0 0 1 0 0

0 0 0 0 1

0 0 1 1 0

0 0 1 1 0

หนา 70



0 1 1 1 1

0 1 1 1 1

0 0 0 0 1

0 1 0 0 0

0 1 0 0 0

หนา 71



0 1 0 0 0

0 0 0 1 0

0 0 0 1 0

0 0 1 0 0

0 1 0 0 0

0 0 1 0 0

หนา 72



0 0 1 1 1

0 0 1 1 1

0 1 0 0 0

0 0 1 0 0

0 0 1 0 0

0 0 1 1 0

หนา 73



0 1 1 1 1

0 1 1 1 1

0 0 1 1 1

0 0 1 1 0

0 0 0 0 1

0 1 0 0 0

0 0 0 0 1

หนา 74



0 1 1 1 1

0 1 1 1 1

0 1 0 0 0

0 1 1 1 1

0 1 0 0 0

0 1 0 0 0

หนา 75



0 1 0 0 0

0 0 1 0 0

0 0 1 0 0

0 0 1 0 0

0 1 0 0 0

หนา 76 0 18 22 16 19



0



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๒  ยกระดับการทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตร ศาสนา และวัฒนธรรมใหมีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐานในทุกดาน 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4  การพัฒนาดานสิ่งแวดลอมและการทองเที่ยว

   ยุทธศาสตรที่ 2  การพัฒนาดานสิ่งแวดลอมและการทองเที่ยว แบบ ผ.02

    2.1 แผนงานเคหะและชุมชน

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑ กําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล เพื่อใหการกําจัดขยะมูลฝอย ปริมาณขยะ ประมาณ ๑,๗๐๐,๐๐๐ ๑,๗๐๐,๐๐๐ ๑,๗๐๐,๐๐๐ ๑,๗๐๐,๐๐๐ ๑,๗๐๐,๐๐๐ ปริมาณขยะ สามารถกําจัดขยะ กองสาธารณสุขฯ

(ประชาคมหมูบาน+แผนชุมชน ม.๑-๔) และสิ่งปฏิกูลถูกสุขลักษณะ ๗,๕๐๐ กิโลกรัม / วัน และสิ่งปฏิกูลได

ถูกสุขลักษณะ

๒ จัดซื้อถังรองรับขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล เพื่อรองรับขยะมูลฝอยจาก  ถังรองรับขยะมูลฝอย ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ปริมาณขยะ สามารถรองรับขยะ กองสาธารณสุขฯ

(ประชาคมหมูบาน+แผนุชมชน ม.๑-๔) ครัวเรือนของประชาชนไดอยาง ขนาด ๑๒๐ ลิตร ใหเพียงพอ ไดอยางเพียงพอและ

เพียงพอ จํานวน ๒๐๐ ใบ/ป ทั่วถึง

๓ รณรงคและสงเสริมการคัดแยกขยะ เพื่อลดภาระคาใชจายในการ  ฝกอบรมสัมนาศึกษาดูงาน ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ปริมาณขยะ การลดลงของ กองสาธารณสุขฯ

ในครัวเรือน กําจัดขยะ โดยการนําขยะ ประชาสัมพันธจัดกิจกรรม ลดลง ปริมาณขยะ

(ประชาคมหมูบาน+แผนุชุมชน ม.๔) กลับมาใชประโยชนและ ใหประชาชนเขารวมโครงการ

สรางรายได คัดแยกขยะ ๓๐๐ ครัวเรือน

๔ กอสรางสวนหยอม บริเวณสนามกีฬา เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน  ปรับปรุงสวนสาธารณะ บริเวณ ๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ รอยละ ประชาชนมีสถานที่ กองสาธารณสุขฯ

หมูบานพฤกษา 4  หมู 4 เกิดความเปนระเบียบเรียบรอย สนามกีฬาหมูบานพฤกษา 4 ความพึงพอใจ พักผอนหยอนใจ

(ประชาคมหมูบาน+แผนชุมชน ม.๑-๔) สวยงาม และประชาชน หมู 4  จํานวน 1 แหง ของประชาชน และเกิดความเปน

มีสถานที่พักผอนหยอนใจ ระเบียบเรียบรอย

๑,๘๕๐,๐๐๐ ๒,๓๕๐,๐๐๐ ๑,๘๕๐,๐๐๐ ๑,๘๕๐,๐๐๐ ๑,๘๕๐,๐๐๐

    ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3  พัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงทางสังคม ลดความเหลื่อมล้ํา และสงเสริมสังคมแหงความรู และสามารถบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

รวม  4  โครงการ

จะไดรับ

ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา

องคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)
ที่

รับผิดชอบหลัก

หนวยงาน
โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ 



   ยุทธศาสตรที่ 2  การพัฒนาดานสิ่งแวดลอมและการทองเที่ยว แบบ ผ.02

    2.๒ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑ ประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยว เพื่อใหนักทองเที่ยวและ  -จัดทําปายประชาสัมพันธ ๐ ๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ รอยละ นักทองเที่ยว สนง.ปลัด อบต.

(ประชาคมหมูบาน+แผนชุมชน ม.๑ - ๓) ประชาชนทั่วไปทราบขอมูล แหลงทองเที่ยว ความพึงพอใจ ประชาชน และ

แหลงทองเที่ยว  -อบรมใหความรูแก ประชาชน ของผูเขา เยาวชน ไดทราบ

เยาวชน เกี่ยวกับแหลงเที่ยว รับการอบรม ขอมูลเกี่ยวกับ

ในชุมชน แหลงทองเที่ยว

๒ ฝกอบรมใหบริการเกี่ยวกับการทองเที่ยว เพื่อใหนักทองเที่ยว ประชาชน และ ผูประกอบการ ๐ ๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ รอยละ ประชาชนที่เขารับ สนง.ปลัด อบต.

ในทองถิ่น เกิดความพึงพอใจใน ในเขตพื้นที่ ตําบลมหาสวัสดิ์ ความพึงพอใจ การอบรมสามารถ

การรับบริการ ของผูเขา ใหบริการแกนัก

รับการอบรม ทองเที่ยวใหเกิด

ความประทับใจ

3 สงเสริมและพัฒนาแหลงทองเที่ยว พิพิทธภัณฑสุนทรภู แพดูปลา พัฒนาแหลงทองเที่ยวเชิงอนุรักษ ๐ ๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ รอยละ มีแหลงทองเที่ยว สนง.ปลัด อบต./

เชิงอนุรักษ บานคลองโยง หมู ๔  หนาโรงเรียนบานคลองโยง บานคลองโยง หมู 4 ความพึงพอใจ เพิ่มขึ้นในชุมชน 
(ประชาคมหมูบาน+แผนชุมชน ม.4) ชมนาขาว นายสุทัศน ชมนาบัว จํานวน  1  แหง ของประชาชน และสรางรายได

นายประสาน ดวงสรอยทอง ใหแกชุมชน

ชมสวนกลวยไม จัดซุมทางเขา-

ออกหมูบานพฤกษา 4

ถึง โรงงานคาสเดย

4 โครงการสงเสริมการทองเที่ยวตามนวัตวิถี เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต สราง ประชาชน หมู 1 - 4 ๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ รอยละ ประชาชนที่เขา สนง.ปลัด อบต.

ชุมชนคลองมหาสวัสดิ์ บานศาลาดิน หมู 3 รายไดและเสริมสรางใหชุมชน ตําบลมหาสวัสดิ์ ความพึงพอใจ มารับการอบรม

เขมแข็ง ที่มีความสนใจ ของผูเขารับการ สามารถใหบริการ

ฝกอบรม แกนักทองเที่ยว

ใหเกิดความ

ประทับใจ

๐ ๓๐,๐๐๐ ๒๑๐,๐๐๐ ๒๑๐,๐๐๐ ๒๑๐,๐๐๐

จะไดรับ
ที่

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

เปาหมาย
วัตถุประสงค

(KPI)

ตัวชี้วัด
โครงการ (ผลผลิตของโครงการ)

ผลที่คาดวางบประมาณ 

รวม  4  โครงการ



   ยุทธศาสตรที่ 2  การพัฒนาดานสิ่งแวดลอมและการทองเที่ยว แบบ ผ.02

   2.3  แผนงานการเกษตร

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑ คลองสวยน้ําใส เพื่อเปนการดูแล คู คลอง  ประชาชนในเขตพื้นที่ อบต. ๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ รอยละ คู คลอง แหลงน้ํา กองสาธารณสุขฯ

(ประชาคมหมูบาน+แผนชุมชน ม.1-4) แหลงน้ําตางๆ ใหสะอาด มหาสวัสดิ์ เขารวมโครงการ ความพึงพอใจ ใสสะอาด และลด 

และปองกันน้ําเนาเสีย และคลองทุกสายในเขตพื้นที่ ของประชาชน การเนาเสียของน้ํา

๒ รณรงคสงเสริมการอนุรักษทรัพยากร เพื่อเฝาระวังและปองกัน การปลูกตนไมทดแทน การสราง ๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ รอยละ ทรัพยากรธรรมชาติ กองสาธารณสุขฯ

ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติและ จิตสํานึกใหประชาชน ความพึงพอใจ และสิ่งแวดลอม 

(ประชาคมหมูบาน+แผนชุมชน ม.๑-๔) สิ่งแวดลอมใหอยูในสภาพที่ดี รักษสิ่งแวดลอม ของประชาชน อยูในสภาพที่ดี

๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ รวม  2  โครงการ

จะไดรับ

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

งบประมาณ ผลที่คาดวา
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)





61 62 63 64 65

1 1 1 1 1

1 1 1 1 1

1 1 1 1 1

0 1 0 0 0

หนา 79 3 4 3 3 3



61 62 63 64 65

0 0 1 1 1

0 0 1 1 1

0 0 1 1 1

0 1 1 1 1

หนา 80 0 1 4 4 4



61 62 63 64 65

0 1 1 1 1

0 1 1 1 1

หนา 81 0 2 2 2 2



0



ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทอิ้งถิ่นเขตจังหวัด ที่ ๓  การพัฒนาดานสังคม

   ยุทธศาสตรที่ 3  การพัฒนาดานสังคม แบบ ผ.02

   3.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑ ตั้งดานตรวจและเฝาระวังปองกันการเกิด เพื่อปองกันการเกิดอุบัติเหตุ เทศกาลวันขึ้นปใหม ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ จํานวนครั้ง ประชาชนไดรับความ สนง.ปลัด อบต.

อุบัติเหตุ ชวงเทศกาลวันขึ้นปใหม และ แกผูใชรถใชถนน เทศกาลวันสงกรานต ในการเกิด สะดวกในการเดินทาง

เทศกาลวันสงกรานต อุบัติเหตุลดลง และการเกิดอุบัติเหตุ

๒ ฝกซอมแผนปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อเตรียมความพรอมและ พนักงานสวนตําบล สมาชิก อปพร. ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ รอยละ ผูเขารวมโครงการ สนง.ปลัด อบต.

ในชุมชน/หมูบาน และสถานศึกษา ปองกันบรรเทาสาธารภัย ผูนํา ชุมชน ผูบริหารทองถิ่น ความพึงพอใจ มีความเขาใจใน

สมาชิก อบต. สถานศึกษา ของผูเขาอบรม บทบาทและหนาที่

สถานประประกอบการ ในการปองกันและ

และ ประชาชนทั่วไป บรรเทาสาธารณภัย

๓ จัดตั้งและทบทวนอาสาสมัครปองกันภัย เพื่อเตรียมความพรอมสําหรับ จํานวนผูเขาฝกอบรม ๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ รอยละ อปพร. มีความพรอม สนง.ปลัด อบต.

ฝายพลเรือน (อปพร.) การปฏิบัติงาน จํานวน  50  คน ความพึงพอใจ ในการปฏิบัติงาน

ของผูเขาอบรม

4 จัดซื้อรถดับเพลิงเคลื่อนที่เร็ว ชนิด ปคอัพ เพื่อใหหนวยงานมีพาหนะใช จํานวน 1 คัน ๐ ๐ ๐ ๐ ๑,๓๕๐,๐๐๐ จํานวนครุภัณฑ มีครุภัณฑใชในการ สนง.ปลัด อบต.

รถบรรทุก 4 ลอ แบบกระบะ ปฏิบัติงานอยางเหมาะสมและ พรอมอุปกรณดับเพลิง ครบชุด ใชในการปฏิบัติ ปฏิบัติงาน เหมาะสม

เครื่องยนต 4 สูบ 4 จังหวะ เพียงพอ เขาถึงพื้นที่เกิดเหตุ และสัญญาณไฟฉุกเฉิน งานเพิ่มขึ้น และเพียงพอ

ไดอยางรวดเร็ว สามารถระงับ

เหตุไดอยางทันทวงที

หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) (KPI) รับผิดชอบหลัก

งบประมาณ 
โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย ตัวชี้วัด
ที่

ผลที่คาดวา

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3  พัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงทางสังคม ลดความเหลื่อมล้ํา และสงเสริมสังคมแหงความรู และสามารถบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน

องคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

จะไดรับ



   ยุทธศาสตรที่ 3  การพัฒนาดานสังคม แบบ ผ.02

   3.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน (ตอ)

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

5 ติดตั้งกลองวงจรปด (CCTV)  -เพื่อเปนการปองกันรักษาความ ติดตั้งกลองวงจรปดบริเวณ ๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ จํานวนครุภัณฑ ประชาชนมีความ สนง.ปลัด อบต.

บริเวณจุดเสี่ยงภัย ในเขตพื้นที่ หมู 1 ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน หนาจุดเสี่ยงภัยในเขตพื้นที่ หมู 1 ใชในการปฏิบัติ ปลอดภัยในชีวิตและ

ตําบลมหาสวัสดิ์ ของประชาชน ตําบลมหาสวัสดิ์ งานเพิ่มขึ้น ทรัพยสินมากขึ้นและ

(ประชาคมหมูบาน+แผนชุมชน ม.1)  -เพื่อเปนการปองกันเฝาระวัง ลดการกอปญหา

การกออาชญากรรม อาชญากรรม

 -เพื่อใชเปนพยานหลักฐานใน

การดําเนินคดีในกระบวนการ

ยุติธรรม

6 ติดตั้งกลองวงจรปด (CCTV)  -เพื่อเปนการปองกันรักษาความ ติดตั้งกลองวงจรปดบริเวณ ๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ จํานวนครุภัณฑ ประชาชนมีความ สนง.ปลัด อบต.

บริเวณจุดเสี่ยงภัย ในเขตพื้นที่ หมู 2 ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน หนาจุดเสี่ยงภัยในเขตพื้นที่ หมู 2 ใชในการปฏิบัติ ปลอดภัยในชีวิตและ

ตําบลมหาสวัสดิ์ ของประชาชน ตําบลมหาสวัสดิ์ งานเพิ่มขึ้น ทรัพยสินมากขึ้นและ

(ประชาคมหมูบาน+แผนชุมชน ม.2)  -เพื่อเปนการปองกันเฝาระวัง ลดการกอปญหา

การกออาชญากรรม อาชญากรรม

 -เพื่อใชเปนพยานหลักฐานใน

การดําเนินคดีในกระบวนการ

ยุติธรรม

7 ติดตั้งกลองวงจรปด (CCTV)  -เพื่อเปนการปองกันรักษาความ ติดตั้งกลองวงจรปดบริเวณ ๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ จํานวนครุภัณฑ ประชาชนมีความ สนง.ปลัด อบต.

บริเวณจุดเสี่ยงภัย ในเขตพื้นที่ หมู 3 ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน หนาจุดเสี่ยงภัยในเขตพื้นที่ หมู 3 ใชในการปฏิบัติ ปลอดภัยในชีวิตและ

ตําบลมหาสวัสดิ์ ของประชาชน ตําบลมหาสวัสดิ์ งานเพิ่มขึ้น ทรัพยสินมากขึ้นและ

(ประชาคมหมูบาน+แผนชุมชน ม.3)  -เพื่อเปนการปองกันเฝาระวัง ลดการกอปญหา

การกออาชญากรรม อาชญากรรม

 -เพื่อใชเปนพยานหลักฐานใน

การดําเนินคดีในกระบวนการ

ยุติธรรม

ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย งบประมาณ หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก



   ยุทธศาสตรที่ 3  การพัฒนาดานสังคม แบบ ผ.02

   3.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน (ตอ)

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

8 ติดตั้งกลองวงจรปด (CCTV)  -เพื่อเปนการปองกันรักษาความ ติดตั้งกลองวงจรปดบริเวณ ๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ จํานวนครุภัณฑ ประชาชนมีความ สนง.ปลัด อบต.

บริเวณจุดเสี่ยงภัย ในเขตพื้นที่ หมู 4 ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน หนาจุดเสี่ยงภัยในเขตพื้นที่ หมู 4 ใชในการปฏิบัติ ปลอดภัยในชีวิตและ

ตําบลมหาสวัสดิ์ ของประชาชน ตําบลมหาสวัสดิ์ งานเพิ่มขึ้น ทรัพยสินมากขึ้นและ

(ประชาคมหมูบาน+แผนชุมชน ม.4)  -เพื่อเปนการปองกันเฝาระวัง ลดการกอปญหา

การกออาชญากรรม อาชญากรรม

 -เพื่อใชเปนพยานหลักฐานใน

การดําเนินคดีในกระบวนการ

ยุติธรรม

9 รถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ํา เพื่อใหหนวยงานมีเครื่องมือ รถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ํา ๐ ๐ ๒,๕๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ จํานวนเครื่องมือ มีครุภัณฑใชในการ สนง.ปลัด อบต.

เครื่องใชในการปฏิบัติงาน ขนาด 6 ตัน 6 ลอ ใชในการปฏิบัติ ปฏิบัติงาน เหมาะสม

อยางเหมาะสมและเพียงพอ จํานวน 1 คัน งานเพิ่มขึ้น และเพียงพอ

และสําหรับบริการประชาชน

๖๐,๐๐๐ ๑,๒๙๐,๐๐๐ ๓,๗๘๐,๐๐๐ ๑,๒๘๐,๐๐๐ ๒,๖๓๐,๐๐๐

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

รวม  9  โครงการ



   ยุทธศาสตรที่ 3  การพัฒนาดานสังคม แบบ ผ.02

   3.2 แผนงานสาธารณสุข

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑ โครงการปองกันและควบคุมโรคไข เพื่อปองกันการเกิดโรคที่มียุง ฉีดพนหมอกควันกําจัดยุง ๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๙๕,๐๐๐ ๙๕,๐๐๐ ๙๕,๐๐๐ รอยละ ประชาชนปลอดภัย กองสาธารณสุข

เลือดออกตําบลมหาสวัสดิ์ เปนพาหะ จํานวน ๔ ครั้ง / เดือน ความพึงพอใจ จากโรคที่มียุง และสิ่งแวดลอม

แจกสารเคมีทรายอะเบท ของประชาชน เปนพาหะ

ใหแกประชาชน

๒ โครงการสัตวปลอดโรคคนปลอดภัยจาก เพื่อปองกันโรคพิษสุนัขบา จัดหาเวชภัณฑ วัคซีนและอุปกรณ ๐ ๕๖,๐๐๐ ๕๖,๐๐๐ ๕๖,๐๐๐ ๕๖,๐๐๐ การแพร จํานวนการแพร กองสาธารณสุข

โรคพิษสุนัขบา ในเขตตําบลมหาสวัสดิ์ อื่นๆ เพื่อใชในการปองกันโรค จัดทํา ระบาดโรคพิษ ระบาดโรคพิษสุนัข และสิ่งแวดลอม

และไดมีความรูเบื้องตน สื่อประชาสัมพันธ เชน แผนพับ สุนัขบาลดลง บาลดลง มีความรู

วารสาร คูมือ ปายการปองกันโรค ความเขาใจสามารถ

ใหความรูความเขาใจแกประชาชน นําไปปฏิบัติเพื่อ

ในเขตพื้นที่ อบต.มหาสวัสดิ์ ปองกันตัวเองใหพน

จากการแพรระบาด

ของโรคได

๓ ฝกอบรมการปองกันและแกไขปญหา เพื่อใหความรู ความเขาใจ จัดฝกอบรมปละ ๑ ครั้ง ๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ รอยละ เด็ก เยาวชน และ กองสาธารณสุข

โรคเอดส ในการปองกัน และควบคุม ความพึงพอใจ ประชาชน ไดรับ และสิ่งแวดลอม

 ปญหาโรคเอดส ของผูเขาอบรม ความรู ความเขาใจ

ในการปองกันและ

ควบคุมปญหา

โรคเอดส

4 โครงการสํารวจขอมูลจํานวนสัตวและ เพื่อสํารวจและคัดกรองจํานวน สํารวจขอมูลและขึ้นทะเบียนสัตว ๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ จํานวนของ สามารถคัดกรอง กองสาธารณสุข

ขึ้นทะเบียนสัตวตามโครงการสัตวปลอด สุนัขและแมวในเขตพื้นที่ ปละ 2 ครั้ง สุนัข/แมว และสํารวจจํานวน และสิ่งแวดลอม

โรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา ตําบลมหาสวัสดิ์ สุนัข/แมว ในเขต

พื้นที่ตําบลมหาสวัสดิ์

(ผลผลิตของโครงการ) (KPI) รับผิดชอบหลัก

หนวยงานตัวชี้วัดงบประมาณ 
โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย ผลที่คาดวา

จะไดรับ
ที่



   ยุทธศาสตรที่ 3  การพัฒนาดานสังคม แบบ ผ.02
   3.2 แผนงานสาธารณสุข (ตอ)

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

5 โครงการรณรงคและแกไขปญหา เพื่อปลูกจิตสํานึกใหแก เด็ก เยาวชน ประชาชน ในพื้นที่ ๐ ๐ ๒๕,๐๐๐ ๐ ๐ รอยละ เด็ก เยาวชน ประชาชน สนง.ปลัด อบต.

ยาเสพติด To be number one เด็ก เยาวชน ประชาชน ตําบลมหาสวัสดิ์ ความพึงพอใจ ตระหนักถึงโทษภัย

ใหตระหนักถึงโทษภัยของ ของผูเขารวม ของยาเสพติด

ยาเสพติด กิจกรรม

6 โครงการสงเสริมสุขโภชนาการและ เพื่อสงเสริมสุขโภชนาการและ พอ แม ผูปกครอง เด็ก ในพื้นที่ ๐ ๐ ๒๕,๐๐๐ ๐ ๐ รอยละ พอ แม ผูปกครอง กองสาธารณสุข

สุขภาพอนามัยแมและเด็กของ สมเด็จ สุขอนามัยของแมและเด็ก ตําบลหาสวัสดิ์ มีความรูความเขาใจ ความพึงพอใจ มีความรูความเขาใจ และสิ่งแวดลอม

พระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพ ดานโภชนาการและสุขภาพอนามัย ของผูเขารวม ดานโภชนาการและ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ดี สุขภาพอนามัย

7 สงเสริมสนับสนุนการปองกันโรคติดตอ เพื่อใหความรูแกประชาชน จัดทําสื่อประชาสัมพันธ เชน ๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ รอยละ ประชาชนมีความรู กองสาธารณสุข

เกี่ยวกับการปองกันโรค แผนพับ วารสาร คูมือ ปาย ความพึงพอใจ ความเขาใจสามารถ และสิ่งแวดลอม

ติดตอตางๆ และเล็งเห็น การปองกันโรค ใหความรูความ ของประชาชน นําไปปฏิบัติเพื่อ

ความสําคัญ สามารถดูแล เขาใจแกประชาชนในเขตพื้นที่ ปองกันตัวเองให

ปองกันสุขภาพตนเองได อบต.มหาสวัสดิ์ พนจากการแพร

ระบาดของโรคได

8 ควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน เพื่อควบคุมปองกันและ อบรมแกนนําใดความรู ๐ ๒๕,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ รอยละ ประชาชนในพื้นที่ กองสาธารณสุข

แกไขปญหาโรคขาด รณรงคการใชเกลือเสริม ความพึงพอใจ ตําบลมหาสวัสดิ์ และสิ่งแวดลอม

สารไอโอดีนในพื้นที่ ไอโอดีน และเฝาระวัง ของประชาชน มีสุขภาพแข็งแรง และ

โรคขาดสารไอโดดีน คณะกรรมการ

โรคคอหอยพอก หมูบาน ม.1-4

9 ตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ เพื่อประเมินสุขภาวะ อบรมใหความรู เรื่องการ ๐ ๒๕,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ รอยละ ประชาชนในพื้นที่ กองสาธารณสุข

เบื้องตน เรื่องสุขภาพ มีสุขภาพที่ดี และการดู ความพึงพอใจ ตําบลมหาสวัสดิ์ และสิ่งแวดลอม

และไดรับการแกไขปญหา แลรักษาสุขภาพมีการ ของประชาชน มีสุขภาพแข็งแรง และ  

ที่ถูกตอง และมีคุณภาพ ตรวจสุขภาพเบื้องตน คณะกรรมการ

ชีวิตที่ดี หมูบาน ม.1-4

งบประมาณ 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) (KPI) รับผิดชอบหลักจะไดรับ



   ยุทธศาสตรที่ 3  การพัฒนาดานสังคม แบบ ผ.02

   3.2 แผนงานสาธารณสุข (ตอ)

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

10 อบรมหมอหมูบานในพระราชประสงค เพื่อใหมีความรูเกี่ยวกับ อบรมเชิงปฏิบัติการ ๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ รอยละ ประชาชนในพื้นที่ กองสาธารณสุข

การรักษาพยาบาลเบื้องตน ใหแกแกนนําดานสุขภาพ ความพึงพอใจ ตําบลมหาสวัสดิ์ และสิ่งแวดลอม

ไดอยางถูกตองไดรูถึงหลัก ของประชาชน มีสุขภาพแข็งแรง

การใชยาตามหลักที่ถูกตอง และ 

สําหรับประชาชน คณะกรรมการ

11 เครื่องออกกําลังกายกลางแจง หมู 1 เพื่อใหประชาชนมีอุปกรณใช เครื่องออกกําลังกลางแจง ๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จํานวนของ ประชาชนมีอุปกรณ กองสาธารณสุข

(ประชาคมหมูบาน+แผนชุมชน ม.1) สําหรับออกกําลังกาย ในเขต ไดแก  -อุปกรณบริหารขอเขา-ขา ผูไดรับ ใชสําหรับออก และสิ่งแวดลอม

พื้นที่ หมูที่ ๑ ตําบลมหาสวัสดิ์  -อุปกรณบริหารขอสะโพก ประโยชน กําลังกาย

 -อุปกรณบริหารขาและสะโพก

 -อุปกรณดัดหลังและนวดฝาเทา

ฯลฯ

12 เครื่องออกกําลังกายกลางแจง หมู 2 เพื่อใหประชาชนมีอุปกรณใช เครื่องออกกําลังกลางแจง ๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จํานวนของ ประชาชนมีอุปกรณ กองสาธารณสุข

(ประชาคมหมูบาน+แผนชุมชน ม.2) สําหรับออกกําลังกาย ในเขต ไดแก  -อุปกรณบริหารขอเขา-ขา ผูไดรับ ใชสําหรับออก และสิ่งแวดลอม

พื้นที่ หมูที่ 2 ตําบลมหาสวัสดิ์  -อุปกรณบริหารขอสะโพก ประโยชน กําลังกาย

 -อุปกรณบริหารขาและสะโพก

 -อุปกรณดัดหลังและนวดฝาเทา

ฯลฯ

13 เครื่องออกกําลังกายกลางแจง หมู 3 เพื่อใหประชาชนมีอุปกรณใช เครื่องออกกําลังกลางแจง ๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จํานวนของ ประชาชนมีอุปกรณ กองสาธารณสุข

(ประชาคมหมูบาน+แผนชุมชน ม.3) สําหรับออกกําลังกาย ในเขต ไดแก  -อุปกรณบริหารขอเขา-ขา ผูไดรับ ใชสําหรับออก และสิ่งแวดลอม

พื้นที่ หมูที่ 3 ตําบลมหาสวัสดิ์  -อุปกรณบริหารขอสะโพก ประโยชน กําลังกาย

 -อุปกรณบริหารขาและสะโพก

 -อุปกรณดัดหลังและนวดฝาเทา

ฯลฯ

หนวยงาน

(KPI) รับผิดชอบหลัก(ผลผลิตของโครงการ)ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา

จะไดรับ



   ยุทธศาสตรที่ 3  การพัฒนาดานสังคม แบบ ผ.02

   3.2 แผนงานสาธารณสุข (ตอ)

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

14 เครื่องออกกําลังกายกลางแจง หมู 4 เพื่อใหประชาชนมีอุปกรณใช เครื่องออกกําลังกลางแจง ๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จํานวนของ ประชาชนมีอุปกรณ กองสาธารณสุข

(ประชาคมหมูบาน+แผนชุมชน ม.4) สําหรับออกกําลังกาย ในเขต ไดแก  -อุปกรณบริหารขอเขา-ขา ผูไดรับ ใชสําหรับออก และสิ่งแวดลอม

พื้นที่ หมูที่ 4 ตําบลมหาสวัสดิ์  -อุปกรณบริหารขอสะโพก ประโยชน กําลังกาย

 -อุปกรณบริหารขาและสะโพก

 -อุปกรณดัดหลังและนวดฝาเทา

ฯลฯ

15 จัดซื้อเครื่องวัดความดันแบบดิจิตอล เพื่อใหหนวยงานมีเครื่องมือ จํานวน  1  เครื่อง 0 2,500 2,500 2,500 2,500 จํานวนเครื่องมือ มีครุภัณฑใชในการ กองสาธารณสุข

เครื่องใชในการปฏิบัติงาน ใชในการปฏิบัติ ปฏิบัติงาน เหมาะสม และสิ่งแวดลอม

อยางเหมาะสมและเพียงพอ งานเพิ่มขึ้น และเพียงพอ

16 เครื่องชั่งน้ําหนักแบบดิจิตอลและ เพื่อใหหนวยงานมีเครื่องมือ จํานวน  1 เครื่อง ๐ ๒,๐๐๐ ๒,๐๐๐ ๒,๐๐๐ ๒,๐๐๐ จํานวนเครื่องมือ มีครุภัณฑใชในการ กองสาธารณสุข

วิเคราะหสมดุล เครื่องใชในการปฏิบัติงาน ใชในการปฏิบัติ ปฏิบัติงาน เหมาะสม และสิ่งแวดลอม

อยางเหมาะสมและเพียงพอ งานเพิ่มขึ้น และเพียงพอ

๐ ๗๑๐,๕๐๐ ๗๐๕,๕๐๐ ๖๕๕,๕๐๐ ๖๕๕,๕๐๐

งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

เปาหมาย

รวม  16  โครงการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค



   ยุทธศาสตรที่ 3  การพัฒนาดานสังคม แบบ ผ.02

   3.3 แผนงานสังคมสงเคราะห

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑ กอสราง/ปรับปรุง/จัดหา สิ่งอํานวยความ เพื่ออํานวยความสะดวกใหแก จัดทํา และจัดหาสิ่งอํานาย ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ รอยละ คนพิการและผูสูงอายุ กองสวัสดิการ

สะดวกใหแกคนพิการและผูสูงอายุ คนพิการ และผูสูงอายุที่มา ความสะดวกใหแกคนพิการ ความพึงพอใจ ไดรับความสะดวก สังคม

ใหสามารถเขาถึงและใช และผูสูงอายุ ของผูใชบริการ สามารถเขาถึงและ

ประโยชนไดอยางทั่วถึง ใชประโยชนไดอยาง

และเทาเทียมกัน ทั่วถึงและเทาเทียม

2 สงเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต คนพิการ เพื่อใหคนพิการ ผูดูแล จัดฝกอบรมใหความรูและเพิ่มพูน ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ รอยละ คนพิการ ผูดูแลคน กองสวัสดิการ 

ผูดูแลคนพิการ และผูดอยโอกาส คนพิการ และผูดอยโอกาส ทักษะ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ความพึงพอใจ พิการ และผูดอย สังคม

มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น คนพิการ ผูดูแลคนพิการและ ของผูเขารวม โอกาส มีคุณภาพ

และผูดอยโอกาส ชีวิตที่ดีขึ้น

3 สงเสริมและสนับสนุนอาชีพใหแกคนพิการ เพื่อใหคนพิการ ผูดูแล จัดฝกอบรมใหความรูและเพิ่มพูน ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ รอยละ คนพิการ ผูดูแลคน กองสวัสดิการ 

ผูดูแลคนพิการ และผูดอยโอกาส คนพิการ และผูดอยโอกาส ทักษะในการสรางอาชีพ สรางรายได ความพึงพอใจ พิการ และผูดอย สังคม

ไดรับความรูและเพิ่มพูน ใหแกคนพิการ ผูดูแลคนพิการ ของผูเขารวม โอกาส ไดรับความรู

ทักษะ ในการสรางอาชีพ และผูดอยโอกาส และเพิ่มพูนทักษะ

สรางรายได ในการสรางอาชีพ

สรางรายได

4 สงเสริมสนับสนุนใหคนพิการไดเขาถึงและ เพื่ออํานวยความสะดวก อํานวยความสะดวกในการเขาถึง ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ รอยละ คนพิการไดเขาถึง กองสวัสดิการ 

ใชประโยชนจากสิทธิสวัสดิการ ใหคนพิการไดเขาถึงและ สิทธิ และจัดทําสื่อประชาสัมพันธ ความพึงพอใจ และใชประโยชน สังคม

ใชประโยชนจากสิทธิ รูปแบบตางๆ เพื่อเผยแพรประชา ของผูเขารวม จากสิทธิสวัสดิการ

สวัสดิการไดอยางทั่วถึง สัมพันธ สิทธิประโยชนตางๆ ไดอยางทั่วถึงและ

และเทาเทียม ของคนพิการ เทาเทียม

จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

เปาหมาย ตัวชี้วัด หนวยงานงบประมาณ 

(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)โครงการที่ วัตถุประสงค
ผลที่คาดวา



   ยุทธศาสตรที่ 3  การพัฒนาดานสังคม แบบ ผ.02

   3.3 แผนงานสังคมสงเคราะห (ตอ)

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๕ ปองกันและแกไขปญหาความรุนแรง เพื่อใหเกิดความรูความเขาใจ จัดฝกอบรมการปองกันและแกไข ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ รอยละ ลดปญหาความ กองสวัสดิการ 

ตอเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว  ปองกัน เฝาระวัง และ ปญหาความรุนแรงตอเด็ก สตรี ความพึงพอใจ รุนแรงตอเด็ก สตรี สังคม

แกไขปญหา ไมใหเกิดความ และบุคคลในครอบครัว ของผูเขารวม และบุคคลใน

รุนแรงตอเด็ก สตรี และ ครอบครัว

บุคคลในครอบครัว

๑๔๐,๐๐๐ ๑๔๐,๐๐๐ ๑๔๐,๐๐๐ ๑๔๐,๐๐๐ ๑๔๐,๐๐๐ รวม  5  โครงการ

ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)



   ยุทธศาสตรที่ 3  การพัฒนาดานสังคม แบบ ผ.02

   3.4 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 สงเสริมพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน เพื่อสงเสริมพัฒนาศักยภาพ จัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมพัฒนา 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 รอยละ เด็กและเยาวชน กองสวัสดิการ 

เด็กและเยาวชน ดานตางๆ ศักยภาพเด็ก และเยาวชน ความพึงพอใจ ไดรับการพัฒนา สังคม

เชน ดานความรู ดานกีฬา ของผูเขารวม ศักยภาพ

ดานดนตรี ดานวัฒนธรรม

ภูมิปญญาทองถิ่น และ

ดานอาชีพ ฯลฯ

2 ฝกอบรมเจาบานนอยที่ดี  - เพื่อสงเสริมพัฒนาเด็กและ จัดฝกอบรมใหความรูและ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 รอยละ เด็กและเยาวชน กองสวัสดิการ 

เยาวชนในการเรียนรูวิถีชีวิต ประสบการณ ในการเปนเจาบาน ความพึงพอใจ ไดรับการพัฒนา สังคม

ภูมิปญญาทองถิ่นและการเรียนรู ที่ดีใหแก เด็ก และ เยาวชน ของผูเขารวม ศักยภาพ และ

มาตรฐานการตอนรับและ ไดรับการฝกอาชีพ

การบริการที่ดี

 - เพื่อสงเสริมการฝกอาชีพ

ใหแกเด็กและเยาวชน

3 เสริมสรางเครือขายและพัฒนาศักยภาพ เพื่อสรางเครือขายและพัฒนา จัดฝกอบรม ใหแก คณะผูบริหาร 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 รอยละ สภาเด็กและ กองสวัสดิการ 

ของสภาเด็ก และเยาวชนตําบลมหาสวัสดิ์ ศักยภาพในการดําเนินงานของ และ สมาชิกสภาเด็กและเยาวชน ความพึงพอใจ เยาวชนตําบล สังคม

สภาเด็กและเยาวชนตําบล ตําบลมหาสวัสดิ์ ของผูเขารวม มหาสวัสดิ์

มหาสวัสดิ์ ใหมีความเขมแข็ง ไดรับการพัฒนา

และมีความเขมแข็ง

4 สงเสริมและพัฒนาศักยภาพสตรี เพื่อพัฒนาศักยภาพสตรี จัดฝกอบรม/จัดกิจกรรม 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 รอยละ สตรีตําบล กองสวัสดิการ 

ตําบลมหาสวัสดิ์ ใหแกสตรีตําบลมหาสวัสดิ์ ความพึงพอใจ มหาสวัสดิ์ สังคม

ของผูเขารวม ไดรับการพัฒนา

ศักยภาพและ

มีความเขมแข็ง

ผลที่คาดวา

จะไดรับที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย ตัวชี้วัด หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ 

(KPI) รับผิดชอบหลัก



   ยุทธศาสตรที่ 3  การพัฒนาดานสังคม แบบ ผ.02

   3.4 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน (ตอ)

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

5 สงเสริมและพัฒนาศักยภาพผุสูงอายุ เพื่อพัฒนาศักยภาพผูสูงอายุ จัดฝกอบรม/จัดกิจกรรม ใหแก 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 รอยละ ผูสูงอายุตําบล กองสวัสดิการ 

ตําบลมหาสวัสดิ์ ผุสูงอายุ ตําบลมหาสวัสดิ์ ความพึงพอใจ มหาสวัสดิ์ ไดรับ สังคม

ของผูเขารวม การพัฒนาศักยภาพ

 และมีความเขมแข็ง

6 ฝกอบรมอาชีพใหแก กลุมอาชีพ กลุมสตรี เพื่อใหกลุมอาชีพ จัดฝกอบรมใหความรู และเพิ่มพูน 150,000 100,000 100,000 100,000 100,000 รอยละ กลุมอาชีพ กลุมสตรี กองสวัสดิการ 

ผูสูงอายุ และผูที่วางงาน กลุมสตรี ผูสูงอายุ และ ทักษะในการสรางอาชีพ สรางรายได ความพึงพอใจ ผูสูงอายุ ผูวางงาน สังคม

ผูที่วางงานไดรับความรู ใหแกกลุมอาชีพ กลุมสตรี ผูสูงอายุ ของผูเขารวม ไดรับความรู และ

และเพิ่มพูนทักษะ ในการ และผูที่วางงาน เพิ่มพูนทักษะ

สรางอาชีพ สรางรายได ในการสรางอาชีพ

สรางรายได

7 ฝกอบรมการจัดทําบัญชี รายรับ-รายจาย เพื่อใหเกิดความรูความ จัดฝกอบรมใหแก กลุมอาชีพ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 รอยละ เกิดความรูความ กองสวัสดิการ 

เขาใจในการจัดทําบัญชี กลุมสตรี และ ประชาชนที่สนใจ ความพึงพอใจ เขาใจในการ สังคม

รายรับ-รายจาย ของผูเขารวม จัดทําบัญชี

สามารถบริหาร

การเงินได

8 แขงขันกีฬาสรางความสัมพันธอันดี เพื่อสรางความสัมพันธ จัดแขงขันกีฬาใหกับบุคคล 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 รอยละ เกิดความรัก กองสวัสดิการ 

ในครอบครัวและชุมชน อันดีในครอบครัว และ ในครอบครัวและชุมชน ความพึงพอใจ ความสามัคคีและ สังคม

ชุมชน ของผูเขารวม ความสัมพันธอันดี

ของบุคคลในครอบ

 ครัวและชุมชน

๙ สนับสนุนศูนยปฏิบัติการพลังแผนดิน เพื่อสนับสนุนการปองกันและ ลดการแพรระบาดของปญหา ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ รอยละ ลดปญหายาเสพติด สนง.ปลัด อบต.

เอาชนะยาเสพติดองคการบริหารสวนตําบล ปราบปรามยาเสพติด ยาเสพติด ในพื้นที่ตําบลมหาสวัสดิ์ ความพึงพอใจ และสรางความ

มหาสวัสดิ์ (ศพส.อบต.มหาสวัสดิ)์ ของผูเขาอบรม เขมแข็งใหแกชุมชน

ผลที่คาดวา

จะไดรับ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด

(KPI)

หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) รับผิดชอบหลัก



   ยุทธศาสตรที่ 3  การพัฒนาดานสังคม แบบ ผ.02

   3.4 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน (ตอ)

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑๐ รณรงคปองกันและแกไขปญหายาเสพติด เพื่อรณรงคปลูกจิตสํานึกให เด็ก เยาวชน ประชาชน ในชุมชน ๐ ๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ รอยละ จํานวนอาชญกรรม สนง.ปลัด อบต.

ในชุมชนตําบลมหาสวัสดิ์ ประชาชนหันมาใสใจบุตรหลาน หมูที่ 1 - 4 ตําบลมหาสวัสดิ์ ความพึงพอใจ และการแพรระบาด

ในชุมชน ตระหนักถึงปญหา ของผูเขารวม ยาเสพติดลดลง

และโทษของยาเสพติด กิจกรรม

๑๑ อบรมใหความรูเกี่ยวกับการปองกันและ การจัดนิทรรศการ การแขงขัน โรงเรียนในเขตพื้นที่ อบต.มหาสวัสดิ์ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ รอยละ จํานวนอาชญกรรม สนง.ปลัด อบต.

แกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษา กีฬาฯลฯ และกิจกรรมตางๆ ไดแก โรงเรียนบานคลองโยง ความพึงพอใจ และการแพรระบาด

(นโยบายผูบริหาร) ที่เกี่ยวของในการปองกันแกไข โรงเรียนบานคลองมหาสวัสดิ์ ของผูเขารวม ยาเสพติดลดลง

ปญหายาเสพติด กิจกรรม

12 ฝกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานของ เพื่อพัฒนาศักยภาพ เพิ่มพูน จัดฝกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน ๒๒๐,๐๐๐ ๒๒๐,๐๐๐ ๒๒๐,๐๐๐ ๒๒๐,๐๐๐ ๒๒๐,๐๐๐ รอยละ กลุมผูสูงอายุ กองสวัสดิการ 

กลุมผูสูงอายุ กลุมสตรี ผูนําชุมชน และ ประสบการณใหกับกลุมสตรี ใหแก กลุมผูสูงอายุ กลุมสตรี ความพึงพอใจ กลุมสตรี ผูนําชุมชน สังคม

คณะกรรมการหมูบาน  ในเขตพื้นที่ ผูสูงอายุ กลุมผูนําชุมชน ผูนําชุมชน และคณะกรรมการ ของผูเขารวม คณะกรรมการหมูบาน

ตําบลมหาสวัสดิ์ และคณะกรรมการหมูบาน หมูบาน ไดรับการพัฒนาศักยภาพ

เพิ่มพูนทักษะ  

ประสบการณ

๖๗๐,๐๐๐ ๖๒๐,๐๐๐ ๖๔๐,๐๐๐ ๖๔๐,๐๐๐ ๖๔๐,๐๐๐

ที่ โครงการ
ผลที่คาดวา

จะไดรับ

รวม  12  โครงการ

วัตถุประสงค
เปาหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) (KPI) รับผิดชอบหลัก



   ยุทธศาสตรที่ 3  การพัฒนาดานสังคม แบบ ผ.02
   3.5 แผนงานงบกลาง

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 เบี้ยยังชีพคนพิการ เพื่อรองรับการจัดสวัสดิ คนพิการที่มีสิทธิตามหลักเกณฑ 988,800 1,900,000 2,208,000 2,400,000 2,592,000 รอยละ คนพิการไดรับการ กองสวัสดิการ 

การเ บี้ยความพิการ ที่กําหนดที่ไดแสดงความจํานงค ความพึงพอใจ จัดสวัสดิการเบี้ย สังคม

ใหแกคนพิการ โดยการขอขึ้นทะเบียนเพื่อ ของคนพิการ ความพิการ

ขอรับเงินเบี้ยความพิการไวกับ ที่ไดรับเบี้ย

องคกรปกครองสวนทองถิ่นแลว ยังชีพ

๒ เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส เพื่อรับรองการสงเคราะห ผูปวยเอดสที่แพทยได รับรองและ ๗๒,๐๐๐ ๙๖,๐๐๐ ๙๖,๐๐๐ ๙๖,๐๐๐ ๑๐๘,๐๐๐ รอยละ ผูปวยเอดสไดรับการ กองสวัสดิการ 

เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส ใหแก ทําการวินิจฉัยแลว และมีความ ความพึงพอใจ สงเคราะหเบี้ยยังชีพ สังคม

ผูปวยเอดส เปนอยูยากจนหรือถูกทอดทิ้ง ผูปวยเอดส

ขาดผูอุปการะดูแล ไมสามารถ ที่ไดรับเบี้ย

ประกอบอาชีพเลี้ยงตัวเองได ยังชีพ

3 เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ เพื่อรองรับการจัดสวัสดิการ ผูสูงอายุที่มีอายุ 60 ป บริบูรณขึ้นไป ๘,๔๐๐,๐๐๐ ๙,๓๐๐,๐๐๐ ๑๐,๘๐๐,๐๐๐ ๑๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑๒,๖๐๐,๐๐๐ รอยละ ผูสูงอายุไดรับการ กองสวัสดิการ 

ใหแกผูสูงอายุ ที่มีคุณสมบัติครบถวนตามระเบียบ ความพึงพอใจ จัดสวัสดิการ สังคม

หลักเกณฑที่กําหนด และไดขึ้น ผูสูงอายุที่ได

ทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพไวกับ รับเบี้ยยังชีพ

องคกรปกครองสวนทองถิ่นแลว

4 สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน เพื่อสงเสริมสนับสนุนความ สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ รอยละ กองทุนสวัสดิการ กองสวัสดิการ 

เขมแข็งของกองทุน ความพึงพอใจ ชุมชนมีความ สังคม

สวัสดิการชุมชน ของสมาชิก เขมแข็ง

๕ สมทบเงินโครงการหลักประกันสุขภาพ เพื่อใหประชาชนไดรับการดูแล ประชาชนทุกครัวเรือนในเขตพื้นที่ ๒๐๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ประชาชน ประชาชนไดรับการ กองสาธารณสุขฯ

ระดับทองถิ่น ดานสุขภาพอยางทั่วถึง องคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ มีสุขภาพ ดูแลดานสุขภาพเพิ่ม

(นโยบายรัฐบาล) ที่แข็งแรง มากขึ้น

๙,๗๖๐,๘๐๐ ๑๑,๕๔๖,๐๐๐ ๑๓,๓๕๔,๐๐๐ ๑๔,๒๔๖,๐๐๐ ๑๕,๕๕๐,๐๐๐

จะไดรับ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย ตัวชี้วัด หนวยงานงบประมาณ ผลที่คาดวา
(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

รวม  5  โครงการ

รับผิดชอบหลัก
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ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

   ยุทธศาสตรที่  4  การพัฒนาดานการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม แบบ ผ.02

   4.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑ วันเด็กแหงชาติ เพื่อใหเด็กไดมีกิจกรรมและเปด จัดกิจกรรม ๑ ครั้ง/ป ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ รอยละความ เด็กและเยาวชนได สนง.ปลัด อบต.

(นโยบายผูบริหารทองถิ่น) โอกาสใหเด็กแสดงความสามารถ พึงพอใจของผู แสดงออกในทางที่

เขารวมกิจกรรม เหมาะสม

2 สืบสานภูมิปญญาทองถิ่นในสถานศึกษา เพื่อใหเด็กนักเรียนเห็นคุณคา นักเรียนโรงเรียน ในเขตพื้นที่ ๐ ๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ความพึงพอใจ นักเรียนเห็นคุณคา สนง.ปลัด อบต.

และอนุรักษภูมิปญญาทองถิ่น อบต.มหาสวัสดิ์ ของผูเขารวม และอนุรักษ

โครงการ ภูมิปญญาทองถิ่น

3 สงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา เพื่อปลูกจิตสํานึกใหนักเรียน นักเรียนโรงเรียน ในเขตพื้นที่ ๐ ๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ นักเรียนมีความ นักเรียนมีคุณธรรม สนง.ปลัด อบต.

มีคุณธรรมและจริยธรรม อบต.มหาสวัสดิ์ ประพฤติที่ดี และจริยธรรม 

ในการดําเนินชีวิต

4 สืบสานศิลปะวัฒนธรรมประเพณี เพื่อปลูกฝงใหนักเรียนสืบสาน นักเรียนโรงเรียน ในเขตพื้นที่ ๐ ๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ นักเรียนมีความ นักเรียนมีคานิยม สนง.ปลัด อบต.

อันดีงามในสถานศึกษา ประเพณีอันดีงามของทองถิ่น อบต.มหาสวัสดิ์ รักษและหวงแหน และสามารถสืบสาน

วัฒนธรรมประเพณี วัฒนธรรมประเพณี

๕ โครงการประเพณีแหเทียนพรรษา เพื่ออนุรักษและสืบสาน จัดกิจกรรมประชาสัมพันธเพื่ออนุรักษ ๐ ๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ จํานวน ประชาชนมีสวนรวม สนง.ปลัด.อบต

วัฒนธรรม ประเพณี และจัด สืบสานวัฒนธรรมประเพณี และ ของผูเขารวม ในการอนุรักษและ

กิจกรรมวันสําคัญทางศาสนา เชิญชวนประชาชนปฏิบัติศาสนกิจ โครงการ สืบสานวัฒนธรรม

ในวันสําคัญทางศาสนา  ประเพณีอันดีงาม

ของทองถิ่น

หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) (KPI) รับผิดชอบหลัก

วัตถุประสงค
เปาหมาย

ที่ โครงการ
งบประมาณ 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3  พัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงทางสังคม ลดความเหลื่อมล้ํา และสงเสริมสังคมแหงความรู และสามารถบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

จะไดรับ

ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา



   ยุทธศาสตรที่  4  การพัฒนาดานการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม แบบ ผ.02

   4.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ (ตอ)

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

6 โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณี เพื่ออนุรักษและสืบสาน จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ ๐ ๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ จํานวน ประชาชนไดมี สนง.ปลัด.อบต

วันสงกรานตและวันผูสูงอายุ วัฒนธรรม ประเพณี และจัด เพื่ออนุรักษสืบสาน ของผูเขารวม สวนรวมในการ

กิจกรรมวันสําคัญทางศาสนา วัฒนธรรมประเพณี โครงการ อนุรักษวัฒนธรรม

และเชิญชวนประชาชน และสืบสานประเพณี

ปฏิบัติศาสนกิจ ในวัน อันดีงามทองถิ่น

สําคัญทางศาสนา  

๗ แขงขันกีฬาตานยาเสพติดตําบลมหาสวัสดิ์ เพื่อรณรงคให เด็ก เยาวชน จัดการแขงขันกีฬาใหแกเยาวชน ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ รอยละ เด็กเยาวชน ประชาชน สนง.ปลัด อบต.

(ประชาคมหมูบาน+แผนชุมชน ม.๑-๔) ประชาชน หันมาเลนกีฬาเพื่อ ประชาชนในพื้นที่ตําบลมหาสวัสดิ์ ความพึงพอใจ หันมาเลนกีฬา

ใหหางไกลยาเสพติด จํานวน ๑ - ๒ ครั้ง/ป ของผูเขารวม ออกกําลังกาย 

กิจกรรม ลดปญหายาเสพติด

ในพื้นที่

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๓๔๐,๐๐๐ ๓๔๐,๐๐๐ ๓๔๐,๐๐๐

งบประมาณ เปาหมาย
ที่

รวม  7  โครงการ

รับผิดชอบหลัก

ตัวชี้วัด
โครงการ วัตถุประสงค

ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) (KPI) จะไดรับ



   ยุทธศาสตรที่  4  การพัฒนาดานการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม แบบ ผ.02

   4.2 แผนงานการศึกษา

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑ สนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา เพื่อใหเด็กมีพัฒนาการทางดาน อาหารกลางวัน/อุปกรณการเรียน ๑๔๗,๐๐๐ ๒๓๐,๐๐๐ ๒๒๔,๑๗๐ ๒๓๐,๐๐๐ ๒๓๐,๐๐๐ เด็กนักเรียน เด็กนักเรียนไดรับ สนง.ปลัด.อบต.

ของศูนยพัฒนาเดกเล็ก องคการบริหาร รางกายที่สมวัย และไดรับ คารายหัว/หนังสือเรียน/เครื่องแบบ มีพัฒนาการที่ดี ประทานอาหารที่

สวนตําบลมหาสวัสดิ์ สารอาหารครบถวน 5 หมู นักเรียน/คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน สะอาดปลอดภัยถูก

สุขลักษณะและไดรับ

สารอาหารครบ 5 หมู

2 อาหารกลางวันสําหรับโรงเรียนในเขตพื้นที่ เพื่อใหเด็กมีพัฒนาการทางดาน  -นักเรียนโรงเรียนบานคลองมหาสวัสดิ์ ๙๕๐,๐๐๐ ๙๕๐,๐๐๐ ๗๓๖,๐๐๐ ๗๕๐,๐๐๐ ๗๖๐,๐๐๐ เด็กมีสุขภาพ เด็กนักเรียนไดรับ สนง.ปลัด.อบต.

องคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ รางกายที่สมวัย และไดรับ  -นักเรียนโรงเรียนบานคลองโยง ที่ดีแข็งแรง ประทานอาหารที่

สารอาหารครบถวน 5 หมู สะอาดปลอดภัยถูก

สุขลักษณะและไดรับ

สารอาหารครบ 5 หมู

๓ อาหารเสริม (นม)  เพื่อใหเด็กมีพัฒนาการทางดาน  -เด็กเล็กศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ๔๕๐,๐๐๐ ๔๕๐,๐๐๐ ๔๕๐,๐๐๐ ๔๕๐,๐๐๐ ๔๕๐,๐๐๐ เด็กมีสุขภาพ เด็กนักเรียนไดรับ สนง.ปลัด.อบต.

รางกายที่สมวัย และไดรับ อบต.มหาสวัสดิ์ ที่ดีแข็งแรง สารอาหารที่มี

สารอาหารครบถวน  -นักเรียน รร.บานคลองมหาสวัสดิ์ ประโยชนตอรางกาย

 -นักเรียน รร.บานคลองโยง

4 เพิ่มศักยภาพและเรียนรูนอกสถานที่ เพื่อเพิ่มประสบการณจริง ผูปกครองและเด็กเล็กศูนยพัฒนา ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ รอยละ เด็กมีพัฒนาการที่ดี สนง.ปลัด.อบต.

ใหแกเด็ก ไดสัมผัส เรียนรู เด็กเล็ก อบต.มหาสวัสดิ์ ความพึงพอใจ เพิ่มทักษะ ทัศนคติ

นอกหองเรียน ของผูเขารวม ประสบการณในการ

กิจกรรม เรียนรูนอกหองเรียน

5 ออกเยี่ยมเยียนบานเด็ก เพื่อทราบขอมูลเชิงประจักษ ผูปกครองและเด็กเล็กศูนยพัฒนา ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ รอยละ มีขอมูลเด็ก และ สนง.ปลัด.อบต.

(หนวยงานราชการ) ของเด็กนักเรียน และเพื่อเตรียม เด็กเล็ก อบต.มหาสวัสดิ์ ความพึงพอใจ รวมกันแกไขปรับปรุง

ความพรอมในการวางแผน ของผูเขารวม พัฒนาศักยภาพของ

อนาคตใหแกเด็กหลังจบ กิจกรรม เด็กนักเรียนแตละคน
การศึกษา

จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

ตัวชี้วัด
ที่ (ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

งบประมาณ 
โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน



   ยุทธศาสตรที่  4  การพัฒนาดานการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม แบบ ผ.02
   4.2 แผนงานการศึกษา (ตอ)

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

6 ฟนสวยดวยมือเรา เพื่อใหเด็กและผูปกครอง ผูปกครองและเด็กเล็กศูนยพัฒนา ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ รอยละ เด็กและผูปกครองได สนง.ปลัด.อบต.

(หนวยงานราชการ) ไดเรียนรูวิธีการแปรงฟนและฝก เด็กเล็ก อบต. มหาสวัสดิ์ ความพึงพอใจ เรียนรูวิธีการแปรง

ปฏิบัติตนในการดูแลสุขภาพฟน ของผูเขารวม ฟนที่ถูกวิธี

ใหถูกตอง กิจกรรม

7 อบรมใหความรูพอแมผูปกครอง เพื่อให ผูดูแลเด็ก พอแม จัดอบรมใหความรูแก ผูดูแลเด็ก ๘,๐๐๐ ๘,๐๐๐ ๘,๐๐๐ ๘,๐๐๐ ๘,๐๐๐ รอยละ เด็กปฐมวัยไดรับการ สนง.ปลัด.อบต.

เด็กปฐมวัย ผูปกครอง มีความรูความเขาใจ พอแม ผูปกครอง ที่เขารวมกิจกรรม ความพึงพอใจ สงเสริมพัฒนาการ

(หนวยงานราชการ) ในการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย จํานวน  35  คน ของผูเขาอบรม ที่ดี ครอบคลุมและ

ตามหลักวิชาการอยางถูกวิธี สมบูรณทุกดาน

8 ยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนดี เพื่อพัฒนาโรงเรียนใหมีความ  - 1 โรงเรียน 1 อาชีพ 1 ผลิตภภัณฑ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๙๐,๐๐๐ ๙๐,๐๐๐ ๙๐,๐๐๐ โรงเรียนไดรับ เด็กนักเรียนมีระดับ สนง.ปลัด อบต./

ประจําตําบลโรงเรียนบานคลองโยง พรอมและความเขมแข็งทางดาน  - พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การพัฒนาเปน ผลสัมฤทธิ์ทางการ รร.บานคลองโยง

วิชาการ และวิชาชีพ ของนักเรียน ชั้น ป.6 และ ม.3 โรงเรียนคุณภาพ เรียนอยูในระดับที่

 - กิจกรรมลดเวลาเรียนการพัฒนา โรงเรียนดีประจํา สูงขึ้น 

4 H (Head/Hand/Heart/Health) ตําบลมหาสวัสดิ์

 - พัฒนาโรงเรียนใหสะอาด รมรื่น

ปลอดภัย

9 สงเสริมคุณภาพการจัดการศึกษา  -เพื่อสงเสริมพัฒนาการเรียนรู  -นักเรียนโรงเรียนบานคลองมหาสวัสดิ์ 0 ๗๐,๐๐๐ ๑๑๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ 5-7 กิจกรรม นักเรียนไดรับการ สนง.ปลัด อบต./

เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในโรงเรียน ของนักเรียนอยางมีคุณภาพ ตั้งแต ระดับชั้นอนุบาล ถึง  ตอป พัฒนาคุณภาพการ รร.บานคลอง 

บานคลองมหาสวัสดิ์  -เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทาง ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ศึกษาอยางยั่งยืน มหาสวัสดิ์

การเรียนการสอนใหสูงขึ้น ตั้งแตระดับอนุบาล

 -เพื่อหลอหลอมใหนักเรียนมี ถึงประถมศึกษาปที่ 6

คุณธรรมจริยธรรมคานิยมที่ดีงาม

 -เพื่อใหโรงเรียนมีสภาพแวดลอม

ที่เอื้อตอการเรียนการสอน

อยางมีคุณภาพ

โครงการ
เปาหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา

วัตถุประสงคที่
หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก



   ยุทธศาสตรที่  4  การพัฒนาดานการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม แบบ ผ.02

   4.2 แผนงานการศึกษา (ตอ)

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

10 โตะพรอมเกาอี้นักเรียน เพื่อใหหองเรียนดูสะอาด โตะพรอมเกาอี้นักเรียน 0 ๐ ๒๐,๐๐๐ ๐ ๐ จํานวนครุภัณฑ หองเรียนดูสะอาด สนง.ปลัด อบต.

(หนวยงานราชการ) เปนระเบียบอันนําไปสู จํานวน  8  ชุด เพียงพอ เปนระเบียบ 

บรรยากาศการเรียนการสอน

ที่ดี

11 ติดตั้งระบบกลองโทรทัศนวงจรปด  -เพื่อเปนการปองกันรักษาความ บริเวณศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต. 0 ๐ ๓๕๐,๐๐๐ ๐ ๐ จํานวนครุภัณฑ ประชาชนมีความ สนง.ปลัด อบต.

(หนวยงานราชการ) ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน มหาสวัสดิ์ ใชในการปฏิบัติ ปลอดภัยในชีวิตและ

ของประชาชน จํานวน  10  จุด งานเพิ่มขึ้น ทรัพยสินมากขึ้นและ

 -เพื่อเปนการปองกันเฝาระวัง ลดการกอปญหา

การกออาชญากรรม อาชญากรรม

 -เพื่อใชเปนพยานหลักฐานใน

การดําเนินคดีในกระบวนการ

ยุติธรรม

๑,๖๓๕,๐๐๐ ๑,๗๘๘,๐๐๐ ๒,๐๐๘,๑๗๐ ๑,๖๖๘,๐๐๐ ๑,๖๗๘,๐๐๐

งบประมาณ 

รวม  11  โครงการ

หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) (KPI) จะไดรับ

โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา

รับผิดชอบหลัก
ที่



   ยุทธศาสตรที่  4  การพัฒนาดานการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม แบบ ผ.02

   4.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑ ตอเติมอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เพื่อคลุมสนามเด็กเลน ตอเติมอาคาร ขนาด ๐ ๐ ๒๐๒,๘๐๐ ๐ ๐ ความสําเร็จ อุปกรณสนามเด็ก กองชาง

อบต.มหาสวัสดิ์ กลางแจง และมีสถานที่ กวาง 6.80 เมตร ของโครงการ เลนกลางแจงมีความ

ในการจัดกิจกรรมกลางแจง ยาว 8.00 เมตร คงทน และมีสถานที่

ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เพื่อจัดกิจกรรม

กลางแจง

๐ ๐ ๒๐๒,๘๐๐ ๐ ๐

ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) (KPI) รับผิดชอบหลัก

ตัวชี้วัด

จะไดรับ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย งบประมาณ 

รวม  1  โครงการ





61 62 63 64 65

1 1 1 1 1

0 0 1 1 1

0 0 1 1 1

0 0 1 1 1

0 0 1 1 1

หนา 95



0 0 1 1 1

1 1 1 1 1

หนา 96 2 2 7 7 7



61 62 63 64 65

1 1 1 1 1

1 1 1 1 1

1 1 1 1 1

1 1 1 1 1

1 1 1 1 1

หนา 97



1 1 1 1 1

1 1 1 1 1

1 1 1 1 1

0 1 1 1 1

หนา 98



0 0 1 0 0

0 0 1 0 0

หนา 99 8 9 11 9 9



61 62 63 64 65

0 0 1 0 0

หนา 100 0 0 1 0 0



0



2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น
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 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

     1.2 แผนงานการงานเกษตร #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

รวม #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

ยุทธศาสตรที่ 2  การพัฒนาดานสิ่งแวดลอมและการทองเที่ยว

     2.1 แผนงานเคหะและชุมชน #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

     2.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

     2.3 แผนงานการเกษตร #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

รวม #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

ยุทธศาสตรที่ 3  การพัฒนาดานสังคม

     3.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

     3.2 แผนงานสาธารณสุข #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

     3.3 แผนงานสังคมสงเคราะห #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

     3.4 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

     3.5 แผนงานงบกลาง #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

รวม #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

     4.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

     4.2 แผนงานการศึกษา #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

     4.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

รวม #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

                         บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

ป ๒๕๖2 ป ๒๕๖3 รวม  5  ป

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕61 - ๒๕๖5)
องคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์  อําเภอพุทธมณฑล  จังหวัดนครปฐม

ป ๒๕๖4

ยุทธศาสตร

ป ๒๕61 ป ๒๕๖๕



แบบ ผ.01                         บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕61 - ๒๕๖5)

องคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์  อําเภอพุทธมณฑล  จังหวัดนครปฐม

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 5  การพัฒนาดานเศรษฐกิจ

     5.1 แผนงานสังคมสงเคราะห ๐ ๐ ๒ ๘๐,๐๐๐ ๒ ๘๐,๐๐๐ ๒ ๘๐,๐๐๐ ๒ ๘๐,๐๐๐ ๘ ๓๒๐,๐๐๐

     5.2 แผนงานการเกษตร ๐ ๐ ๑ ๕๐,๐๐๐ ๒ ๘๐,๐๐๐ ๒ ๘๐,๐๐๐ ๒ ๘๐,๐๐๐ ๗ ๒๙๐,๐๐๐

รวม ๐ ๐ ๓ ๑๓๐,๐๐๐ ๔ ๑๖๐,๐๐๐ ๔ ๑๖๐,๐๐๐ ๔ ๑๖๐,๐๐๐ ๑๕ ๖๑๐,๐๐๐

ยุทธศาสตรที่ 6  การพัฒนาดานการบริหารจัดการที่ดี

     6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

     6.2 แผนงานสาธารณสุข #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

     6.3 แผนงานสังคมสงเคราะห #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

     6.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

     6.5 แผนงานการเกษตร #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

     6.4 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

รวม #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

รวมทั้งสิ้น #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

รวม  5  ปป ๒๕๖2 ป ๒๕๖3 ป ๒๕๖4

ยุทธศาสตร

ป ๒๕61 ป ๒๕๖๕



แบบ ผ.01                         บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕61 - ๒๕๖5)

องคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์  อําเภอพุทธมณฑล  จังหวัดนครปฐม



หนา 67



หนา 68



๐



ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๒ การพัฒนาดานเศรษฐกิจ

   ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาดานเศรษฐกิจ แบบ ผ.02

   5.1 แผนงานสังคมสงเคราะห

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 สงเสริมพัฒนาผลิตภัณฑของชุมชน เพื่อใหผลิตภัณฑของชุมชน สงเสริมพัฒนาผลิตภัณฑของชุมชน 0 30,000 30,000 30,000 30,000 รอยละความ ผลิตภัณฑของ กองสวัสดิการ

ไดรับการพัฒนาทั้งคุณภาพ ความพึงพอใจ ชุมชนที่ตองการ

และรูปแบบของผลิตภัณฑ ผูเขารวม ของตลาด

2 สงเสริมสนับสนุนการจัดจําหนายและ เพื่อสงเสริมและสนับสนุน สงเสริมสนับสนุนการจัดจําหนาย 0 50,000 50,000 50,000 50,000 รอยละความ ประชาชนมีอาชีพ กองสวัสดิการ

จัดแสดงสินคา/ผลิตภัณฑของชุมชน การสรางอาชีพ สรางรายได และจัดแสดงสินคา/ผลิตภัณฑ ความพึงพอใจ มีรายได

ของชุมชน ผูเขารวม

๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐

หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) (KPI) รับผิดชอบหลัก

วัตถุประสงค
เปาหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา

 รวม  2  โครงการ

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1  พัฒนาการจัดการหวงโซคุณคาสินคาเกษตร อาหารปลอดภัย และสงเสริมเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ รวมถึงการพัฒนาสินคาและบริการโดยใชนวัตกรรมเทคโนโลยีและความคิดเชิงสรางสรรค

   ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3  พัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงทางสังคม ลดความเหลื่อมล้ํา และสงเสริมสังคมแหงความรู และสามารถบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

จะไดรับ
ที่ โครงการ



ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาดานเศรษฐกิจ แบบ ผ.02

5.2  แผนงานการเกษตร

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑ สนับสนุนการรวมกลุมทํานาการทําเกษตร  - เพื่อสนับสนุนการทํา กลุมทํานา กลุมทํานาบัว 0 ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จํานวนความ กลุมเกษตรกร สนง.ปลัด อบต.

แบบปลอดสารพิษ และเกษตรอินทรีย เกษตรแบบปลอดสารพิษและ กลุมสวนผลไม พึงพอใจของ ตระหนักถึงความ

(ประชาคมหมูบาน+แผนหมูบาน ม.๑) เกษตรอินทรียใหแกกลุมเกษตร ผูเขาอบรม ปลอดภัยของตน

การในพื้นที่ และผูบริโภค

 - เพื่อสรางรายไดใหแกชุมชน

2 สงเสริมการเรียนรูเศรษกิจพอพียงในชุมชน เพื่อใหประชาชนมีการใชชีวิต ผูนําชุมชน เยาวชน ผูสูงอายุ 0 0 30,000 30,000 30,000 รอยละความพึง เพื่อใหประชาชน สนง.ปลัด อบต.

ตามหลัก ของความพอเพียง เกษตรกร และประชาชนที่สนใจ พอใจของผูเขารวม มีการใชชีวิตตามหลัก

ความพอดี การใชชีวิตอยาง จํานวน 50 คน ของความพอเพียง

รอบคอบ ใชทรัพยากรที่มีอยู ความพอดี รอบครอบ

ใหเกิดประโยชน มีคุณคา ใชทรัพยากรที่มีอยู

เกิดรายได ใหเกิดประโยชน

มีคุณคา เกิดรายได

๐ ๕๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) (KPI) รับผิดชอบหลัก

ผลที่คาดวา

จะไดรับ

รวม  2  โครงการ

หนวยงาน





61 62 63 64 65

0 1 1 1 1

0 1 1 1 1

หนา 101 0 2 2 2 2



61 62 63 64 65

0 1 1 1 1

0 0 1 1 1

หนา 102 0 1 2 2 2



0



ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๕ การพัฒนาดานบริหารจัดการที่ดี

   ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาดานการบริหารจัดการที่ดี แบบ ผ.02

   6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑ จัดโครงการจัดงานพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษา เพื่อถวายเปนพระราชสักการะ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี ๐ ๐ ๕,๐๐๐ ๐ ๐ ขาราชการ ขาราชการ พนักงาน สนง.ปลัด อบต./

สมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลที่ 10 เฉลิมพระเกียรติ ตอสถาบันพระมหากษัตริย พนักงาน รัฐวิสาหกิจ ประชาชน อําเภอพุทธมณฑล

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 รัฐวิสาหกิจ ไดแสดงออกถึง

ประชาชน ความจงรักภักดี

๒ จัดโครงการจัดงานพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษา เพื่อถวายเปนพระราชสักการะ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี ๐ ๐ ๕,๐๐๐ ๐ ๐ ขาราชการ ขาราชการ พนักงาน สนง.ปลัด อบต./

สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เฉลิมพระเกียรติ ตอสถาบันพระมหากษัตริย พนักงาน รัฐวิสาหกิจ ประชาชน อําเภอพุทธมณฑล

ในรัชกาลที่ 9 ประจําปงบประมาณ รัฐวิสาหกิจ ไดแสดงออกถึง

พ.ศ. 2563 ประชาชน ความจงรักภักดี

๓ จัดโครงการจัดงานพิธีนอมรําลึกพระมหา เพื่อถวายเปนพระราชสักการะ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี ๐ ๐ ๑๐,๐๐๐ ๐ ๐ ขาราชการ ขาราชการ พนักงาน สนง.ปลัด อบต./

กรุณาธิคุณเนื่องในวันคลายวันสวรรคต เฉลิมพระเกียรติ ตอสถาบันพระมหากษัตริย พนักงาน รัฐวิสาหกิจ ประชาชน อําเภอพุทธมณฑล

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัฐวิสาหกิจ ไดแสดงออกถึง

รัชกาลที่ 5 ประจําปงบประมาณ ประชาชน ความจงรักภักดี

พ.ศ. 2563

4 สงเสริมการเรียนรูในองคกร  -เพื่อเปนการสงเสริมการเรียนรู จัดประชุมถายทอดความรูเกี่ยวกับ ๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ รอยละ บุคลากรไดรับความรู สนง.ปลัด อบต.

ของบุคลากรในองคกร การปฏิบัติงานภายในองคกร ความพึงพอใจ หลากหลายสามารถ

 -เพื่อสรางปฏิสัมพันธระหวาง อยางนอยปละ 3 ครั้ง ของผูเขาอบรม นําไปประยุกตใชใน

บุคลากรในหนวยงาน การปฏิบัติงานไดดีขึ้น

ที่
ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

งบประมาณ ผลที่คาดวา

รับผิดชอบหลัก

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3  พัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงทางสังคม ลดความเหลื่อมล้ํา และสงเสริมสังคมแหงความรู และสามารถบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน

องคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

         รายละเอียดโครงการพัฒนา

จะไดรับ

หนวยงานเปาหมาย
วัตถุประสงคโครงการ



   ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาดานการบริหารจัดการที่ดี แบบ ผ.02

   6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป (ตอ)

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๕ สงเสริมดานคุณธรรมจริยธรรมการรักษา  -เพื่อพัฒนาบุคลากรใหมี  -จัดอบรมเพื่อสงเสริมคุณธรรม ๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ รอยละ ผูบริหาร พนักงาน สนง.ปลัด อบต.

วินัยและความโปรงใสในการทํางาน จิตสํานึกความรับผิดชอบ และจริยธรรมของบุคลากร ความพึงพอใจ สวนตําบล ลูกจางฯ 

คณะผูบริหารทองถิ่น สมาชิกสภา อบต.  -เพื่อสงเสริมการมีสวนรวม ในองคกร จํานวน 2 ครั้ง/ป ของผูเขาอบรม มีวินัยปฏิบัติงาน 

พนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา และ และสรางความรักความสามัคคี  -จัดโครงการ/กิจกรรมเพื่อสงเสริม ดวยคุณธรรม

พนักงานจาง อบต.มหาสวัสดิ์ คุณธรรมและจริยธรรมบุคลากร จริยธรรม

ไมนอยกวา 3 กิจกรรม/โครงการ

6 โครงการสงเสริมประชาธิปไตยในทองถิ่น เพื่อใหประชาชนไดมีความรู โรงเรียนในเขตพื้นที่ หนวยงาน ๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ รอยละ ประชาชนมีความรู สนง.ปลัด อบต.
เกี่ยวกับหลักการประชาธิปไตย ราชการ ผูนําชุมชน ความพึงพอใจ เกี่ยวกับหลักการ

และเตรียมความพรอม จํานวน 50 คน ของผูเขาอบรม ประชาธิปไตย

7 โครงการอบรมใหความรูเกี่ยวกับ เพื่อใหพนักงานของ อบต. ผูบริหารทองถิ่น สมาชิกสภา อบต. ๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ รอยละ พนักงานของ อบต. สนง.ปลัด อบต.

ระเบียบ กฎหมาย และ พรบ.ทองถิ่น ผูบริหารทองถิ่น และสมาชิก ขาราชการ ลูกจางประจํา พนักงาน ความพึงพอใจ ผูบริหารทองถิ่น

อบต. ไดรับความรูเกี่ยวกับ จางตามภาระกิจ พนักงานจางทั่วไป ของผูเขาอบรม และสมาชิก อบต.
ระเบียบ กฎหมาย พรบ.ทองถิ่น มีความรูเพิ่มขึ้น

8 โครงการงานพระราชพิธี รัฐพิธี เพื่อถวายเปนพระราชสักการะ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี ๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จํานวน ขาราชการพนักงาน สนง.ปลัด อบต.

และวันสําคัญของชาติ เฉลิมพระเกียรติ ตอสถาบันพระมหากษัตริย ของผูเขารวม รัฐวิสาหกิจ ประชาชน

โครงการ ไดแสดงออกถึงความ

จงรักภักดี

9 โครงการฝกอบรมใหความรูเกี่ยวกับ  -เพื่อใหบุคลากรมีความรูและ ผูบริหารทองถิ่น สมาชิกสภา อบต. ๐ ๐ ๓๐,๐๐๐ ๐ ๐ รอยละ พนักงานของ อบต. กองคลัง

พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจางและบริหารพัสดุ เขาใจในกฎหมาย ระเบียบใน ขาราชการ ลูกจางประจํา พนักงาน ความพึงพอใจ ผูบริหารทองถิ่น

ภาครัฐ พ.ศ. 2560 การปฏิบัติงาน จางตามภาระกิจ พนักงานจางทั่วไป ของผูเขาอบรม สมาชิก อบต.  และ

 -เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ ประชาชนทั่วไป

ปฏิบัติงานของบุคลากร มีความรูเพิ่มขึ้น

(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

รับผิดชอบหลักจะไดรับ



   ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาดานการบริหารจัดการที่ดี แบบ ผ.02
   6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป (ตอ)

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑๐ โครงการอบรมพัฒนาประสิทธิ  -เพื่อใหบุคลากรมีความรูและ จัดฝกอบรมและศึกษาดูงาน ๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ รอยละ  -บุคลากรมีความรู สนง.ปลัด อบต.

ภาพบุคลากรองคการบริหารสวนตําบล เขาใจในกฎหมาย ระเบียบใน องคตนแบบใหแกบุคลากรของ ความพึงพอใจ ความเขาใจในกฎหมาย

การปฏิบัติงาน อบต.มหาสวัสดิ์ ๑ ครั้ง/ป ไมนอย ของผูเขาอบรม และระเบียบตางๆ 

 -เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ กวา 50 คน ไดแก คณะผูบริหาร มากขึ้น

ปฏิบัติงานของบุคลากร ทองถิ่น สมาชิกสภา อบต.พนักงาน  -การปฏิบัติงาน

สวนตําบล ลูกจางประจํา พนักงานจาง มีความถูกตองและ

รวดเร็วมากยิ่งขึ้น

11 โครงการฝกอบรมใหความรูเกี่ยวกับ  -เพื่อใหบุคลากรมีความรูและ ผูบริหารทองถิ่น สมาชิกสภา อบต. ๐ ๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๐ รอยละ พนักงานของ อบต. กองคลัง

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง ประชาชนทั่วไปเขาใจในกฎหมาย ขาราชการ ลูกจางประจํา พนักงาน ความพึงพอใจ ผูบริหารทองถิ่น

ระเบียบในการปฏิบัติงาน จางตามภาระกิจ พนักงานจางทั่วไป ของผูเขาอบรม สมาชิก อบต. และ

และประชาชนทั่วไป ประชาชนทั่วไป

มีความรูเพิ่มขึ้น

12 ปายประชาสัมพันธโครงสรางเหล็ก เพื่อประชาสัมพันธแหลง  จํานวน  1  แหง ๐ ๐ ๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒,๕๐๐,๐๐๐ รอยละ ประชาชนทั่วไป สนง.ปลัด อบต.

ทองเทียวในเขตพื้นที่ตําบล ความพึงพอใจ นักทองเที่ยว ไดรับ

มหาสวัสดิ์ ประชาชนและ ทราบขอมูลแหลง

นักทองเที่ยว ทองเที่ยว ของตําบล

มหาสวัสดิ์

13 กั้นหองจัดเก็บรายได เพื่อความเปนระเบียบเรียบรอย ยาว 6.32 เมตร ๐ ๕๑,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ รอยละความ ประชาชนที่มาติดตอ กองคลัง

และอํานวยความสะดวก สูง 2.50 เมตร พึงพอใจของ ราชการไดรับความ

แกผูมาติดตอราชการ ประชาชนที่มา สะดวก

ติดตอราชการ

14 เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน เพื่อใหบริการประชาชนที่มา จํานวน  2  เครื่อง ๐ ๐ ๕๑,๘๐๐ ๐ ๐ รอยละความ ประชาชนที่มาติดตอ สนง.ปลัด อบต.

รวมประชุมหรือรวมกิจกรรม พึงพอใจของ ราชการไดรับความ

ของ อบต. ประชาชนที่มา สะดวก

ติดตอราชการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย งบประมาณ ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

ตัวชี้วัด



   ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาดานการบริหารจัดการที่ดี แบบ ผ.02

   6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป (ตอ)

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

15 เครื่องมัลติมีเดียโปรเจกเตอร เพื่อใหบริการประชาชนที่มา จํานวน  1  เครื่อง ๐ ๐ ๓๒,๗๐๐ ๐ ๐ จํานวนเครื่องมือ มีครุภัณฑใชในการ สนง.ปลัด อบต.

รวมประชุมหรือรวมกิจกรรม ใชในการปฏิบัติ ปฏิบัติงานและ 

ขององคการบริหารสวนตําบล งานเพิ่มขึ้น เหมาะสม

16 โทรทัศน แอล อี ดี (LED TV) เพื่อใหบริการประชาชนที่มา จํานวน  1  เครื่อง ๐ ๐ ๑๙,๖๐๐ ๐ ๐ จํานวนเครื่องมือ มีครุภัณฑใชในการ สนง.ปลัด อบต.

แบบ Smart TV รวมประชุมหรือรวมกิจกรรม ใชในการปฏิบัติ ปฏิบัติงานและ

ขององคการบริหารสวนตําบล งานเพิ่มขึ้น เหมาะสม

17 เกาอี้พักคอย แบบพลาสติก เพื่อใหบริการประชาชนที่มา เกาอี้พักคอย แบบสลาสติก ๐ ๐ ๑๔,๐๐๐ ๐ ๐ ความพึงพอใจ ประชาชนผูมาติดตอ กองคลัง

พรอมขาเหล็ก ติดตอราชการขององคการ ไมนอยกวา 4 ที่นั่ง พรอมขาเหล็ก ของผูใชบริการ ราชการ มีที่นั่งพัก

บริหารสวนตําบล จํานวน ๒ ชุด เพื่อรอรับบริการ

18 จัดซื้ออุปกรณอานบัตรแบบอเนกประสงค เพื่ออํานวยความสะดวก อุปกรณอานบัตรแบบอเนกประสงค 0 1,400 0 0 0 รอยละ ประชาชนไดรับความ สนง.ปลัด อบต.

(Smart Card Reader) และลดภาระแกประชาชน (Smart Card Reader) ความพึงพอใจ สะดวกโดยไมตอง กองคลัง

โดยไมเรียกสําเนาเอกสาร จํานวน  2  เครื่อง ของประชาชน ถายสําเนาเอกสาร

ที่ทางราชการออกให จาก ผูมาติดตอราชการ ที่ทางราชการออกให

ประชาชนที่มาติดตอราชการ

19 จัดซื้อตูลําโพงพรอมเครื่องขยายเสียง เพื่อใหหนวยงานมีเครื่องมือ ตูลําโพงพรอมเครื่องขยายเสียง 0 15,000 0 0 0 จํานวนเครื่องมือ มีครุภัณฑใชในการ สนง.ปลัด อบต.

แบบเคลื่อนที่ พรอมไมคโครโฟน เครื่องใชในการปฏิบัติงาน แบบเคลื่อนที่ พรอมไมคโครโฟน ใชในการปฏิบัติ ปฏิบัติงานอยาง

แบบไรสาย และขาตั้งลําโพง อยางเหมาะสมและเพียงพอ แบบไรสาย และขาตั้งลําโพง งานเพิ่มขึ้น เหมาะสม เพียงพอ

จํานวน  1  ชุด

20 ติดตั้งระบบไฟฟาและอุปกรณบริเวณ เพื่อปรับปรุงระบบอุปกรณและ หมอแปลงไฟฟาพรอมอุปกรณ ๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ อุกปรณเครื่องใช หนวยงาน สนง.ปลัด อบต.

ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบล ระบบไฟฟาใหสามารถใชงาน จํานวน  1  ชุด ไฟฟาตางๆ ชํารุด มีกระแสไฟฟา

มหาสวัสดิ์ ไดอยางเหมาะสมและเพียงพอ /ขัดของนอยลง ใชอยางเพียงพอ

๐ ๘๔๗,๔๐๐ ๑,๐๔๘,๑๐๐ ๒,๑๓๐,๐๐๐ ๒,๘๘๐,๐๐๐

(ผลผลิตของโครงการ) (KPI) จะไดรับ

รวม  20  โครงการ

ตัวชี้วัด
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย งบประมาณ 

รับผิดชอบหลัก

ผลที่คาดวา หนวยงาน



   ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาดานการบริหารจัดการที่ดี แบบ ผ.02

   6.2 แผนงานสาธารณสุข

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 จัดซื้ออุปกรณอานบัตรแบบอเนกประสงค เพื่ออํานวยความสะดวกและ อุปกรณอานบัตรแบบอเนกประสงค 0 700 0 0 0 รอยละ ประชาชนไดรับความ กองสาธารณสุขฯ

(Smart Card Reader) ลดภาระแกประชาชนโดยไมเรียก (Smart Card Reader) ความพึงพอใจ สะดวกโดยไมตอง

สําเนาเอกสารที่ทางราชการ จํานวน  1  เครื่อง ของประชาชน ถายสําเนาเอกสาร

ออกใหจากประชาชน ผูมาติดตอราชการ ที่ทางราชการออกให

๐ ๗๐๐ ๐ ๐ ๐

   ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาดานการบริหารจัดการที่ดี แบบ ผ.02

   6.3 แผนงานสังคมสงเคราะห

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 จัดซื้ออุปกรณอานบัตรแบบอเนกประสงค เพื่อใหหนวยงานมีเครื่องมือ จํานวน 1 เครื่อง ๐ ๐ ๗๐๐ ๐ ๐ จํานวนเครื่องมือ มีครุภัณฑใชในการ กองสวัสดิการสังคม

(Smart Cart Reader) เครื่องใชในการปฏิบัติงาน ใชในการปฏิบัติ ปฏิบัติงาน เหมาะสม

อยางเหมาะสมและเพียงพอ งานเพิ่มขึ้น และเพียงพอ

๐ ๐ ๗๐๐ ๐ ๐

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

  รวม  1  โครงการ

ผลที่คาดวา

จะไดรับ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย ตัวชี้วัดงบประมาณ 

หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

รับผิดชอบหลัก

งบประมาณ ตัวชี้วัด

รับผิดชอบหลัก

ผลที่คาดวา

รวม  1  โครงการ

จะไดรับ

หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)



   ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาดานการบริหารจัดการที่ดี แบบ ผ.02

   6.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 จัดซื้ออุปกรณอานบัตรแบบอเนกประสงค เพื่ออํานวยความสะดวก อุปกรณอานบัตรแบบอเนกประสงค 0 700 0 0 ๐ รอยละ ประชาชนไดรับความ กองชาง

(Smart Card Reader) และลดภาระแกประชาชน (Smart Card Reader) ความพึงพอใจ สะดวกโดยไมตอง

โดยไมเรียกสําเนาเอกสาร จํานวน  1  เครื่อง ของประชาชน ถายสําเนาเอกสาร

ที่ทางราชการออกใหจาก ผูมาติดตอราชการ ที่ทางราชการออกให

ประชาชนผูมาติดตอราชการ

2 จัดซื้อเครื่องกําเนิดไฟฟา เพื่อใหหนวยงานมีเครื่องมือ จํานวน  1  เครื่อง ๐ ๐ ๒๓,๓๐๐ ๐ ๐ จํานวนเครื่องมือ มีครุภัณฑใชในการ กองชาง

เครื่องใชในการปฏิบัติงาน ใชในการปฏิบัติ ปฏิบัติงาน เหมาะสม

อยางเหมาะสมและเพียงพอ งานเพิ่มขึ้น และเพียงพอ

3 จัดซื้อเครื่องพนยา เพื่อใหหนวยงานมีเครื่องมือ เครื่องพนยา แบบใชแรงดันของเหลว 0 0 16,800 0 0 จํานวนเครื่องมือ มีครุภัณฑใชในการ กองชาง

แบบใชแรงดันของเหลว ชนิดตั้ง เครื่องใชในการปฏิบัติงาน ชนิดตั้ง ขนาดไมนอยกวา 3.5 แรงมา ใชในการปฏิบัติ ปฏิบัติงาน เหมาะสม

อยางเหมาะสมและเพียงพอ จํานวน  1  เครื่อง งานเพิ่มขึ้น และเพียงพอ

4 จัดซื้อเลื่อยโซยนต เพื่อใหหนวยงานมีเครื่องมือ จํานวน  2  เครื่อง ๐ ๐ ๑๙,๐๐๐ ๑๙,๐๐๐ ๑๙,๐๐๐ จํานวนเครื่องมือ มีครุภัณฑใชในการ กองชาง

เครื่องใชในการปฏิบัติงาน ใชในการปฏิบัติ ปฏิบัติงาน เหมาะสม

อยางเหมาะสมและเพียงพอ งานเพิ่มขึ้น และเพียงพอ

5 จัดซื้อเครื่องตัดแตงพุมไม เพื่อใหหนวยงานมีเครื่องมือ จํานวน  1  เครื่อง ๐ ๐ ๑๑,๐๐๐ ๐ ๑๑,๐๐๐ จํานวนเครื่องมือ มีครุภัณฑใชในการ กองชาง

เครื่องใชในการปฏิบัติงาน ใชในการปฏิบัติ ปฏิบัติงาน เหมาะสม

อยางเหมาะสมและเพียงพอ งานเพิ่มขึ้น และเพียงพอ

0 700 70,100 19,000 30,000รวม  5  โครงการ

งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) รับผิดชอบหลัก(KPI) จะไดรับ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย



   ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาดานการบริหารจัดการที่ดี แบบ ผ.02

   6.5 แผนงานการเกษตร

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 จัดซื้อเครื่องสูบน้ําใตดิน (ซัมเมอรส) เพื่อใหหนวยงานมีเครื่องมือ จํานวน  1  ชุด ๐ ๐ ๒๙๘,๕๐๐ ๒๙๘,๕๐๐ ๒๙๘,๕๐๐ จํานวนเครื่องมือ มีครุภัณฑใชในการ กองชาง

สําหรับบอบาดาลพรอมชุดอุปกรณ เครื่องใชในการปฏิบัติงาน ใชในการปฏิบัติ ปฏิบัติงาน เหมาะสม

อยางเหมาะสมและเพียงพอ งานเพิ่มขึ้น และเพียงพอ

0 0 298,500 298,500 298,500รวม  1  โครงการ

ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย งบประมาณ 



   ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาดานการบริหารจัดการที่ดี แบบ ผ.02

   6.6 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อ เพื่อใหประชาชนไดรวมกัน ประชุมประชาคมหมูบาน ๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ จํานวนของ รับทราบปญหาของ สนง.ปลัด อบต.

จัดทําแผนหมูบานและแผนพัฒนาทองถิ่น ระดมความคิด แกไขปญหา หมูที่ ๑ - ๔ ตําบลมหาสวัสดิ์   ผูที่ไดรับ ประชาชนในพื้น

ความเดือด รอน ในพื้นที่ ประโยชน ที่เปนขอมูลจัดทํา

อบต.มหาสวัสดิ์ แผนไดอยาง

มีประสิทธิภาพ

2 โครงการ อบต. เคลื่อนที่ออกหนวย  -เพื่อบริการประชาชน อํานวย จัดกิจกรรมประชุมชี้แจงทําความ ๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ จํานวนของ ประชาชนไดรับขอมูล สนง.ปลัด อบต.

พบประชาชน ความสะดวกแกประชาชน เขาใจกับประชาชนและแถลงผลการ ผูเขารวม ขาวสารที่ถูกตองและ

 -เพื่อแลกเปลี่ยนความเห็น ดําเนินงานที่ผานมา และรับเรื่อง โครงการ สรางความเขาใจ

และเกิดความเขาใจที่ดีตอกัน รองเรียน รองทุกข จากประชาชน ระหวางหนวยงาน

 เกิดความสมานฉันทในสังคม ออกใหบริการ ความรู การพัฒนา และประชาชน

และชุมชน สงเสริมอาชีพ

๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐

ตัวชี้วัด หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) (KPI) รับผิดชอบหลัก

รวม  2  โครงการ

ผลที่คาดวา

จะไดรับ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย งบประมาณ 





61 62 63 64 65

0 0 1 0 0

0 0 1 0 0

0 0 1 0 0

0 1 1 1 1

หนา 103



0 1 1 1 1

0 1 1 1 1

0 1 1 1 1

0 1 1 1 1

0 0 1 0 0

หนา 104



0 1 1 1 1

0 0 1 0 0

0 0 0 1 1

0 1 0 0 0

0 0 1 0 0

หนา 105



0 0 1 0 0

0 0 1 0 0

0 0 1 0 0

0 1 0 0 0

0 1 0 0 0

0 1 0 0 0

หนา 106 0 10 15 7 7



61 62 63 64 65

0 1 0 0 0

0 1 0 0 0

61 62 63 64 65

0 0 1 0 0

หนา 107 0 0 1 0 0



61 62 63 64 65

0 1 0 0 0

0 0 1 0 0

0 0 1 0 0

0 0 1 1 1

0 0 1 0 1

หนา 108 0 1 4 1 2



61 62 63 64 65

0 0 1 1 1

หนา 109 0 0 1 1 1



61 62 63 64 65

0 1 1 1 1

0 1 1 1 1

หนา 110 0 2 2 2 2



0



๑๑๘ 

 

สวนที่ ๔ 
 
 

 
 
 
 
 

 

ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง         
สวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ไดกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีอํานาจและหนาท่ีในการจัดทําแผนพัฒนา
ทองถ่ินของตนเอง  โดยในการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้น จะตองดําเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ และท่ีแกไข  
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ท้ังนี้ แผนพัฒนาทองถ่ินจะตองสอดคลองกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร
การพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ แผนพัฒนาตําบล แผนพัฒนาหมูบาน
หรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเปนการกําหนดรายละเอียดแผนงาน ดังนั้น จึงตองมีการกําหนดยุทธศาสตร       
การพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดข้ึน ตามกระบวนการพิจารณาจากประชาคมทองถ่ินระดับ
จังหวัด รวมกับคณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถ่ินระดับ
จังหวัด  ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด  รวมกันจัดทํา  ทบทวน  หรือเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร
การพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด  เพ่ือใหการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครอง      
สวนทองถ่ินเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  โดยนํายุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขต
จังหวัดไปใชเปนแนวทางในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินของตนเองไดตอไป และเพ่ือใหสามารถบูรณาการ       
กับแผนพัฒนาจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัดและตอบสนองความตองการของประชาชนอันจะ
นําไปสูการจัดทํางบประมาณ ท่ีมีประสิทธิภาพในทองถ่ินไดอยางแทจริง เปนเครื่องมือในการพัฒนาทองถ่ิน       
ใหเขมแข็ง เกิดประโยชนสูงสุดตอประชาชนในทองถ่ิน   

 

ดังนั้น องคกรปกครองสาวนทองถ่ิน จึงตองกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ินใหสอดคลองยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด เพ่ือนําไปสู        
การ  บูรณาการรวมกัน ใหเกิดความสอดคลองกับแผนพัฒนาจังหวัด สามารถเชื่อมโยงไปสูแผนพัฒนากลุมจังหวัด  
แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๒ แผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป ไทยแลนด ๔.๐  
และในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) จะตองมีการติดตามและติดตามและประเมินผล
ยุทธศาสตร เพ่ื อความสอดคลองแผนพัฒ นาท อง ถ่ินขององคกรปกครองส วนท องถ่ิน  ตามระเบี ยบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน จะตองดําเนินการใหคะแนน
ตามเกณฑท่ีกําหนดไว ซ่ึงเปนสวนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยดําเนินการใหแลวเสร็จ
ภายในหกสิบวัน นับแตวันท่ีประกาศใชงบประมาณรายจาย รายละเอียดแนวทางการพิจารณาตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันท่ี ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง ซักซอมแนวทาง
การทบทวนแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ดังนี้     

 
 
 

 

การติดตามและประเมนิผล 

๔.๑  การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด 



๑๑๙ 

 

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร 
เพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
๑.  ขอมูลสภาพท่ัวไปและขอมูลพ้ืนฐานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ๒๐ 
๒.  การวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ ๒๐ 
๓.  ยุทธศาสตรประกอบดวย ๖๐ 
     ๓.๑  ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (๑๐) 
     ๓.๒  ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด (๑๐) 
     ๓.๓  ยุทธศาสตรจังหวัด (๑๐) 
     ๓.๔  วสิัยทัศน (๕) 
     ๓.๕  กลยุทธ (๕) 
     ๓.๖  เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธ (๕) 
     ๓.๗  จุดยืนทางยุทธศาสตร (๕) 
     ๓.๘  แผนงาน (๕) 
     ๓.๙  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒๐ 

 

แนวทางเบ้ืองตนในการใหคะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร 
เพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 
ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ท่ีได 
๑. ขอมูลสภาพ
ท่ัวไปและขอมูล
พ้ืนฐานขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 

ควรประกอบดวยขอมูลดังนี้ 
(๑) ขอมูลเก่ียวกับดานกายภาพ เชน ท่ีตั้งของหมูบาน/ชุมชน/ตําบล 
ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของท่ีดิน ลักษณะของ
แหลงน้ํา ลักษณะของปาไม ฯลฯ ดานการเมือง/การปกครอง เชน เขต
การปกครองการเลือกตั้ง ฯลฯ 

๒๐ 
(๓) 

 

(๒) ขอมูลเก่ียวกับดานการเมือง/การปกครอง เชน เขตการปกครอง 
การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เชน ขอมูลเก่ียวกับจํานวนประชากร และ
ชวงอายุและจํานวนประชากร ฯลฯ 

(๒)  

(๓) ขอมูลเก่ียวกับสภาพทางสังคม เชน การศึกษา สาธารณสุข 
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงคเคราะห 

(๒)  

(๔) ขอมูลเก่ียวกับระบบบริหารพ้ืนฐาน เชน การคมนาคมขนสง การ
ไฟฟา การประปา โทรศัพท ฯลฯ 

(๒)  

(๕) ขอมูลเก่ียวกับระบบเศรษฐกิจ เชน การเกษตร การประมง การ
ประศุสัตว การบริการ การทองเท่ียว อุตสาหกรรม การพาณิชย/กลุม
อาชีพแรงงาน ฯลฯ  

(๒)  

(๖) ขอมูลเก่ียวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เชน การนับถือศาสนา
ประเพณี และงานประจําป ภูมิปญญาทองถ่ิน ภาษาถ่ิน สินคาพ้ืนเมือง
และของท่ีระลึก ฯลฯ และอ่ืนๆ 

(๒)  

(๗) ขอมูลเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติ เชน น้ํา ปาไม ภูเขา คุณภาพ
ของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(๒)  

(๘) การสํารวจและจัดเก็บขอมูลเพ่ือการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินหรือ
การใชขอมูล จปฐ. 

(๒)  

(๙) การประชุมประชาคมทองถ่ิน รูปแบบ วิธีการ และการดําเนินการ
ประชุมประชาคมทองถ่ินโดยใชกระบวนการรวมคิด รวมทํา รวม
ตัดสินใจ รวมตรวจสอบ รวมรบัประโยชน รวมแกไขปญหา 
ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู เพ่ือแกไขปญหาสําหรับการพัฒนา
ทองถ่ินตามอํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

(๓)  

 
 
 
 

 
 
 
 
 



๑๒๑ 

 

ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ท่ีได 
๒. การวิเคราะห
สภาวการณและ
ศักยภาพ 
 
 

ควรประกอบดวยขอมูลดังนี้ 
(๑) การวิเคราะหท่ีควบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคลองยุทธศาสตร
จังหวัด ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขต
จังหวัด ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน นโยบายของ
ผูบริหารทองถ่ิน รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และ Thailand ๔.๐ 

๒๐ 
(๕) 

 

(๒) การวิเคราะหการใชผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับ
ใชผลของการบังคับใช สภาพการณท่ีเกิดข้ึนตอการพัฒนาทองถ่ิน 

(๓)  

(๓) การวิเคราะหทางสังคม เชน ดานแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข 
ความยากจน อาชญากรรม ปญหายาเสพติด  
เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ิน เปนตน 

 (๓)  

(๔) การวิเคราะหทางเศรษฐกิจ ขอมูลดานรายไดครัวเรือน การสงเสริม
อาชีพ กลุมอาชีพ กลุมทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุมตางๆ 
สภาพทางเศรษฐกิจและความเปนอยูท่ัวไป เปนตน 

(๓)  

(๕) การวิเคราะหสิ่งแวดลอม พ้ืนท่ีสีเขียว ธรรมชาติตางๆ ทาง
ภูมิศาสตร กระบวนการหรือสิ่งท่ีเกิดข้ึน การประดิษฐท่ีมีผลตอ
สิง่แวดลอมและการพัฒนา 

(๓)  

(๖) ผลการวิเคราะหศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาใน
ปจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของทองถ่ิน ดวยเทคนิค 
SWOT Analysis ท่ีอาจสงผลตอการดําเนินงานไดแก S-Strength(จุด
แข็ง) W-Weakness (จุดออน) O-Opportunity (โอกาส) และT-
Threat(อุปสรรค) 

(๓)  

๓. ยุทธศาสตร 
๓.๑ ยุทธศาสตรของ
องคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน 
 
๓.๒ ยุทธศาสตรของ
องคกรปกครองสวน
ทองถ่ินในเขตจังหวัด 
 
๓.๓ ยุทธศาสตร
จังหวัด 
 

ควรประกอบดวยขอมูลดังนี้สอดคลองกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดลอมของทองถ่ิน ประเด็นปญหาการพัฒนาและแนวทางการ
พัฒนาท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน และ
เชื่อมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และ Thailand ๔.๐  

๖๐ 
(๑๐) 

 

สอดคลองและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอมของ
ทองถ่ิน และยุทธศาสตรจังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐแผน
ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติและ 
Thailand ๔.๐ 

(๑๐)  

สอดคลองกับแผนพัฒนากลุมจังหวัด ยุทธศาสตรพัฒนาภาค 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนการบริหารราชการ
แผนดิน  นโยบาย/ยทุธศาสตร คสช. และนโยบายรัฐบาล หลักประชา
รัฐ แผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป และThailand ๔.๐ 

(๑๐)  

 
 
 
 



๑๒๒ 

 

ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 

ท่ีได 
๓.๔ วิสัยทัศน 
 
 
 
๓.๕ กลยุทธ 
 
 
๓.๖ เปาประสงค
ของแตละประเด็น
กลยุทธ 
๓.๗ จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร
(Positioning) 
๓.๘ แผนงาน 
 
 
 
 
๓.๙ ความเชื่อมโยง
ของยุทธศาสตรใน
ภาพรวม 

วิสัยทัศน ซ่ึงมีลักษณะแสดงสถานภาพท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ตองการจะเปนหรือบรรลุถึงอนาคตอยางชัดเจน สอดคลองกับโอกาส
และศักยภาพท่ีเปนลักษณะเฉพาะองคกรปกครองสวนทองถ่ินและ
สัมพันธกับโครงการพัฒนา 

(๕)  

แสดงใหเห็นชองทาง  วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งท่ีตองทําตามอํานาจหนาท่ี
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีจะนําไปสูการบรรลุวิสัยทัศน หรือ
แสดงใหเห็นถึงความชัดเจนในสิ่งท่ีจะดําเนินการใหบรรลุวิสัยทัศนนั้น 

(๕)  

เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธมีความสอดคลองและสนับสนุน
ตอกลยุทธท่ีจะเกิดข้ึน มุงหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน 
 

(๕)  

ความมุงม่ันอันแนวแนในการวางแผนพัฒนาทองถ่ิน เพ่ือใหบรรลุ
วิสัยทัศนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซ่ึงเกิดจากศักยภาพของ
พ้ืนท่ีจริง ท่ีจะนําไปสูผลสําเร็จทางยุทธศาสตร  

(๕)  

แผนงานหรือจุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต กําหนดจุดมุงหมาย
ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานท่ีเกิดจากเปาประสงค ตัวชี้วัด คา
เปาหมาย กลยุทธ จุดยืนทางยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินท่ีมีความชัดเจน นําไปสูการทําโครงการพัฒนาทองถ่ินใน
แผนพัฒนาทองถ่ิน โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดงักลาว 

(๕)  

ความเชื่อมโยงองครวมท่ีนําไปสูการพัฒนาทองถ่ินท่ีเกิดผลผลิต/
โครงการจากแผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๒ Thailand ๔.๐ แผนพัฒนาภาค/
แผนพัฒนากลุมจังหวัด /แผนพัฒนาจังหวัดยุทธศาสตรการพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด และยุทธศาสตรขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 

(๕)  

รวมคะแนน ๑๐๐  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒๓ 

 

 
 
 

ในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
จะตองมีการติดตามและประเมินผลโครงการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนา
ทองถ่ิน  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘  
และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน 
จะตองดําเนินการใหคะแนนตามเกณฑท่ีกําหนดไว ซ่ึงเปนสวนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
โดยดําเนินการใหแลวเสร็จภายในหกสิบวัน นับแตวันท่ีประกาศใชงบประมาณรายจาย รายละเอียดแนวทางการ
พิจารณาตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันท่ี ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒  
เรื่อง ซักซอมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
ดังนี้     

 
แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 

เพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
ประเด็นการพิจารณา คะแนน 

๑.  การสรุปสถานการณการพิจารณา ๑๐ 
๒.  การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถิ่นส่ีปไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ๑๐ 
๓.  การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถิ่นส่ีปไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ ๑๐ 
๔.  แผนงานและยุทธศาสตรการพิจารณา ๑๐ 
๕.  โครงการพัฒนา  ประกอบดวย ๖๐ 
     ๕.๑  ความชัดเจนของชื่อโครงการ (๕) 
     ๕.๒  กําหนดวัตถุประสงคสอดคลองกับโครงการ (๕) 
     ๕.๓  เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนําไปสูการตั้งงบประมาณไดถูกตอง (๕) 
     ๕.๔  โครงการมีความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป (๕) 
     ๕.๕  เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ 
            สังคมแหงชาติ 

(๕) 

     ๕.๖  โครงการมีความสอดคลองกับ Thailand ๔.๐  (๕) 
     ๕.๗  โครงการสอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด (๕) 
     ๕.๘  โครงการแกไขปญหาความยากจนหรือการเสริมสรางใหประเทศชาติม่ังคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน  
            ภายใตหลักประชารัฐ 

(๕) 

     ๕.๙  งบประมาณ มีความสอดคลองกับเปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (๕) 
     ๕.๑๐  มีการประมาณการราคาถูกตองตามหลักวิธีการงบประมาณ (๕) 
     ๕.๑๑  มีการกําหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคลองกับวัตถุประสงคและผลคาดวาท่ีจะไดรับ (๕) 
     ๕.๑๒  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ สอดคลองกับวัตถุประสงค (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ 
 
 
 
 
 

๔.๒  การติดตามและประเมินผลโครงการขององคกรปกครองสวนทองถิน่ 



๑๒๔ 

 

แนวทางเบ้ืองตนในการใหคะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 
เพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ท่ีได 
๑. การสรุป
สถานการณการ
พัฒนา 

เปนการวิเคราะหกรอบการจัดทํายุทธศาสตรขององคกรปกครอง
ส ว น ท อ ง ถ่ิ น  (ใช ก าร วิ เค ร าะห  SWOT Analysis/Demand 
(Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปจจัยและ
สถานการณการเปลี่ยนแปลงท่ีมีผลตอการพัฒนา อยางนอยตอง
ประกอบดวยการวิเคราะหศักยภาพดานเศรษฐกิจ, ดานสังคม, ดาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม) 

๑๐  

๒. การประเมินผลการ
นําแผนพัฒนาทองถิ่น
ส่ีปไปปฏิบัติในเชิง
ปริมาณ 

๑) การควบคุมท่ีมีตัวเลขตางๆ เพ่ือนํามาใชวัดผลในเชิงปริมาณ 
เชน การวัดจํานวนโครงการ กิจกรรม งานตางๆ ก็คือผลผลิตนั่งเอง
วาเปนไปตามท่ีตั้งเปาหมายเอาไวหรือไมจํานวนท่ีดําเนินการจริง
ตามท่ีไดกําหนดไวเทาไร จํานวนท่ีไมสามารถดําเนินการไดมีจํานวน
เทาไหร สามารถอธิบายไดตามหลักประสิทธิภาพ (Effciency) ของ
การพัฒนาทองถ่ินตามอํานาจหนาท่ีท่ีไดกําหนดไว 

๒) วิเคราะหผลกระทบ/สิ่งท่ีกระทบ (Impact) โครงการท่ี
ดําเนินการในเชิงปริมาณ (Qualitative) 

๑๐  

๓. การประเมินผลการ
นําแผนพัฒนาทองถิ่น
ส่ีปไปปฏิบัติในเชิง
คุณภาพ 

๑) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการ
นําเอาเทคนิคๆ มาใชเพ่ือวัดคาภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานตางๆ 
ท่ีดําเนินการในพ้ืนท่ีนั้นๆ ตรงตอความตองการของประชาชน
หรือไมและเปนไปตามอํานาจหนาท่ีหรือไม ประชาชนพ่ึงพอใจ
หรือไม สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ การดําเนินการตางๆ มีสภาพหรือ
ลักษณะถูกตอง คงทน ถาวร สามารถใชการไดตามวัตถุประสงค
หรือไม ซ่ึงเปนไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการ
ปฏิบัติราชการตามท่ีบรรลุวัตถุประสงค   และเปาหมายของ
แผนปฏิบัติราชการตามท่ีไดรับงบประมาณมาดําเนินการ รวมถึง
สามารถเทียบเคียงกับสวนราชการหรือหนวยงาน 

๒) วิเคราะหผลกระทบ/สิ่งท่ีกระทบ (Impact) โครงการท่ี
ดําเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) 

๑๐  

๔. แผนงานและ
ยุทธศาสตรการพัฒนา 

๑) วิ เคราะหแผนงาน งาน ท่ี เกิดจากดานต างๆ มีความ
สอดคลองกับยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในมิติ
ตางๆ จนนําไปสูการจัดทําโครงการพัฒนาทองถ่ินโดยใช SWOT 
Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand/ 
Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินท่ีมีพ้ินท่ีติดตอกัน 

๒) วิเคราะหแผนงาน งาน ท่ีเกิดจากดานตางๆ ท่ีสอดคลองกับ
การแกไขปญหาความยากจน หลักประชารัฐ 

๑๐  



๑๒๕ 

 

ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ 
คะแน
นเต็ม 

คะแน
นท่ีได 

๕. โครงการพัฒนา 
๕.๑ ความชัดเจน
ของชื่อโครงการ 
 
 
๕.๒ กําหนด
วัตถุประสงค
สอดคลองกับ
โครงการ 
๕.๓ เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) มีความ
ชัดเจนนําไปสูการตั้ง
งบประมาณได
ถูกตอง 
๕.๔ โครงการมีความ
สอดคลองกับแผน
ยุทธศาสตร ๒๐ ป 
 
 
๕.๕ เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) มีความ
สอดคลองกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ 
 
 
 
 
 
 

ควรประกอบดวยขอมูลดังนี้ 
เปนโครงการท่ีมีวัตถุประสงคสนองตอยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ินและดําเนินการเพ่ือใหการพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีกําหนดไว ชื่อโครงการมีความชัดเจน 
มุงไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อานแลวเขาใจไดวาจะพัฒนาอะไรในอนาคต 

๖๐ 
(๕) 

 

มีวัต ถุประสงคชัด เจน  (clear objective) โครงการตองกําหนด
วัตถุประสงคสอดคลองกับความเปนมาของโครงการ สอดคลองกับ
หลักการและเหตุผล วิธีการดําเนินงานตองสอดคลองกับวัตถุประสงค มี
ความเปนไปไดชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(๕)  

สภาพท่ีอยากใหเกิดข้ึนในอนาคตเปนทิศทางท่ีตองไปใหถึงเปาหมาย
ตองชัดเจน สามารถระบุจํานวนเทาไร กลุมเปาหมายคืออะไร มีผลผลิต
อยางไร กลุมเปาหมาย พ้ืนท่ีดําเนินงาน และระยะเวลาดําเนินงานอธิบาย
ใหชัดเจนวาโครงการนี้จะทําท่ีไหน เริ่มตนในชวงเวลาใดและจบลงเม่ือไร 
ใครคือกลุมเปาหมายของโครงการ หากกลุมเปาหมายมีหลายกลุม ให
บอกชัดลงไปวาใครคือกลุมเปาหมายหลายหลัก ใครคือกลุมเปาหมายรอง 

(๕)  

โครงการสอดคลองกับ (๑) ความม่ันคง (๒) การสรางความสามารถใน
การแขงขัน (๓) การพัฒนาเสริมสรางศักยภาพคน (๔) การสรางโอกาส
ความเสนอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม (๕) การสรางการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม (๖) การปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือใหเกิดความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน 

(๕)  

โครงการมีความสอดคลองแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับ
ท่ี ๑๒ โดย (๑) ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (๒) ยึดคนเปน
ศูนยกลางพัฒนา (๓) ยึดวิสัยทัศนภายใตยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป (๔) ยึด
เปาหมายอนาคตประเทศไทย ๒๕๗๙ (๕) ยึดหลักการนําไปสูปฏิบัติให
เกิดผลสัมฤทธิ์อยางจริงจังใน ๕ ปท่ีตอยอดไปสูผลสัมฤทธิ์ท่ีเปนเปาหมาย
ระยะยาว ภายใตแนวทางการพัฒนา (๑) การยกระดับศักยภาพการ
แขงขันและการหลุดพนกับดักรายไดปานกลางสูรายไดสูง (๒) การพัฒนา
ศักยภาพคนตามชวงวัยและการปฏิรูประบบเพ่ือสรางสังคมสูงวัยอยางมี
คุณภาพ (๓) การลดความเลื่อมล้ําทางสังคม (๔) การรองรับการเชื่อมโยง
ภูมิภาคและความเปนเมือง (๕) การสรางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
และสังคมอยางเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม (๖) การบริหารราชการแผนดินท่ี
มีประสิทธิภาพ 

(๕)  



๑๒๖ 

 

 

ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ท่ีได 
๕.๖ โครงการมีความ
สอดคลอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
๕.๗ โครงการ
สอดคลองกับ
ยุทธศาสตรจังหวัด 
 
 
 
๕.๘ โครงการแกไข
ปญหาความยากจน
หรือการเสริมสรางให
ประเทศชาติม่ันคง 
ม่ังค่ัง ยั่งยืน ภายใต
หลักประชารัฐ 
๕.๙ งบประมาณมี
ความสอดคลองกับ
เปาหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ) 
๕.๑๐ มีการประมาณ
การราคาถูกตองตาม
หลักวิธีการ
งบประมาณ 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคลองกับการปรับเปลี่ยนโครงสราง
เศรษฐกิจไปสู Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจท่ีขับเคลื่อนดวย
นวัตกรรม ทํานอย ไดมาก เชน (๑) เปลี่ยนจากการผลิตสินคา โภคภัณฑ
ไปสูสินคาเชิงนวัตกรรม (๒) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศดวย
ภาคอุตสาหกรรม ไปสูการขับเคลื่อนดวนเทคโนโลยี ความคิดสรางสรรค
และนวัตกรรม (๓) เปลี่ยนจากการเนนภาคการผลิตสินคาไปสูการเนน
ภาคบริการมากข้ึน รวมถึงโครงการท่ีเติมเต็มดวยวิทยาการ ความคิด
สรางสรรค นวัตกรรม วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา
แลวตอยอดความได เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เชน ดานการเกษตร
เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 

(๕) ๕ 

โครงการพัฒนาทองถ่ินมีความสอดคลองกับหวงระยะเวลาของ
แผนพัฒนาจังหวัดท่ีไดกําเนิดข้ึน เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาทองถ่ินเสมือน
หนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซ่ึงไมสามารถแยกสวนใดสวนหนึ่ง
ออกจากกันได นอกจากนี้ โครงการพัฒนาทองถ่ินตองเปนโครงการ
เชื่อมตอหรือเดินทางไปดวยกันกับยุทธศาสตรจังหวัดท่ีไดกําหนดข้ึนเปน
ปจจุบัน 

(๕) ๕ 

เปนโครงการท่ีดําเนินการภายใตพ้ืนฐานความพอเพียงท่ีประชาชน
ดําเนินการเองหรือรวมดําเนินการ เปนโครงการตอยอดและขยายได เปน
โครงการท่ีประชาชนตองการเพ่ือใหเกิดความยั่งยืน ซ่ึงมีลักษณะท่ีจะให
ทองถ่ินมีความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน เปนทองถ่ินท่ีพัฒนาแลวดวยการพัฒนา
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 

(๕) ๕ 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะตองคํานึงถึงหลักสําคัญ ๕ ประการใน
การจัดทําโครงการไดแก (๑) ความประหยัด (Economy) (๒) ความมี
ประสิทธิภาพ (Efficiency) (๓) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) (๔) 
ความยุติธรรม (Equity) (๕) ความโปรงใส (Transparency) 

(๕) ๕ 

การประมาณราคาเพ่ือการพัฒนาตองใหสอดคลองกับโครงการถูกตอง
ตามหลักวิชาการทางชาง หลักของราคากลาง ราคากลางทองถ่ิน มีความ
โปรงใสในการกําหนดราคาและตรวจสอบในเชิงประจักษ 

(๕) ๕ 

 



๑๒๗ 

 

 

ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ท่ีได 

๕.๑๑ มีการกําหนด
ตัวชี้วัด (KPI) และ
สอดคลองกับ
วัตถุประสงคและผลท่ี
คาดวาจะไดรับ 
 
๕.๑๒ ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับสอดคลองกับ
วัตถุประสงค 

มีการกําหนดตัวชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator : 
KPI) ท่ี  ส าม ารถ วั ด ได  (measurable) ใช บ อกป ระสิ ท ธิ ผ ล 
(effectiveness) ใชบอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได เชน การ
กําหนดความพึงพอใจ การกําหนดรอยละ การกําหนดอันเกิดจาก
ผลของวัตถุประสงคท่ีเกิดท่ีสิ่งท่ีไดรับ (การคาดการณ คาดวาจะ
ไดรับ) 

(๕)  

ผลท่ีไดรับเปนสิ่งท่ีเกิดข้ึนไดจริงจากการดําเนินการตามโครงการ
พัฒนาซ่ึงสอดคลองกับวัตถุประสงคท่ีตั้งไว การไดผลหรือผลท่ี
เกิดข้ึนจะตองเทากับวัตถุประสงคหรือมากกวาวัตถุประสงค ซ่ึงการ
เขียนวัตถุประสงคควรคํานึงถึง (๑) มีความเปนไปไดและมีความ
เฉพาะเจาะจง ในการดําเนินงานตามโครงการ (๒ ) วัดและ
ประเมินผลดับของความสําเร็จได (๓) ระบุสิ่งท่ีตองการดําเนินงาน
อยางชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากท่ีสุดและสามารถปฏิบัติได (๔) 
เปนเหตุเปนผล สอดคลองกับความเปนจริง (๕) สงผลตอการบง
บอกเวลาได 

(๕)  

รวมคะแนน ๑๐๐  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒๘ 

 

 
 
 

ในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน      
เพ่ือใชเปนเครื่องมือในการพัฒนา เปนแนวทางในการบริหารพัฒนาทองถ่ินใหบรรลุตามวัตถุประสงคและเปาหมาย  
เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแกไขปญหาใหกับประชาชน  กอใหเกิดประโยชนและสามารถตอบสนอง
ความตองการพัฒนาของประชาชน โดยพิจารณาบรรจุโครงการในงบประมาณรายจายประจําป งบประมาณ
รายจายเพ่ิมเติม และงบประมาณจากเงินสะสม โดยจะตองมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ เปนการสรุปผลในภาพรวมของทองถ่ิน เปนการติดตามผลการนํายุทธศาสตรของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินวาเกิดผลท้ังในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพอยางไร ซ่ึงสามารถวัดผลไดท้ังเชิงสถิติตางๆ 
ตาราง กราฟ และการพรรณนา ดังนี้ 

 

(๑)  การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
  (๑.๑)  การวัดผลในเชิงปริมาณ (Quantity)  

          -  โดยเครื่องมือท่ีใชในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ  มีดังนี้ 

การวางแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

ไดกําหนดโครงการท่ีจะดําเนินการตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

ยุทธศาสตร  

 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖5 

จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ 

๑. การพัฒนาดาน
บริการสาธารณะ 

        
  

๒. การพัฒนาดาน
สิ่งแวดลอมและ
การทองเท่ียว 

        
  

๓.  การพัฒนา
ดานสังคม 

        
  

๔.  การพัฒนา
ดานการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

        

  

5. การพัฒนาดาน
เศรษฐกิจ 

        
  

6. การพัฒนาดาน
การบริหารจัดการ
ท่ีดี 

        
  

รวม           

   
 
 
 

๔.๓  สรุปผลการพัฒนาทองถิ่นในภาพรวม 



๑๒๙ 

 

สรุปรายงานผลการดําเนินการ  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ................... 

 

ลําดับ

ท่ี 

 

รายการ 

 

โครงการ 

 

งบประมาณ 

โครงการท่ีสามารถดําเนินการได  

(...................โครงการ) 

คิดเปนรอยละ

ของแผนพัฒนา

ทองถิ่น  

คิดเปนรอยละ

ของแผนการ

ดําเนินงาน 

คิดเปนรอยละ

ของขอบัญญัติ+ 

เงินสะสม 

๑ บรรจุในแผนพัฒนา

ทองถ่ิน   

  

   

๒ ตั้งในขอบัญญัติ

งบประมาณ 

  

๓ จากเงินสะสม   

๔ จัดทําแผนการ

ดําเนินงาน 

- ขอบัญญัติ = .......... +  

- เงินสะสม  = .......... 

  

๕ สามารถดําเนินการได 

- ขอบัญญัติ = ......... + 

- เงินสะสม = .......... 

  

 

 (๑.๒) การวัดผลในเชิงคุณภาพ (Quality) 
  การจัดผลเชิงคุณภาพใชการสํารวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวมมีการ

ประเมินความพึงพอใจ  ซ่ึงการประเมินความพึงพอใจทําใหทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการดําเนินงานขององคการ
บริหารสวนตําบลในภาพรวม   

โดยเครื่องมือท่ีใชในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังนี้ 
แบบท่ี  ๓/๓  แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน 
แบบท่ี  ๓/๔  แบบประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการในงานบริการขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน  (ใหหนวยงานภายนอกดําเนินการ) 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓๐ 

 

 
 

  
ผลกระทบนําไปสูอนาคต (เชน จะทํา สนับสนุน สงเสริม ปองกัน อยางไร เปนตน) 

 ในทฤษฏีทางวิชาการการจัดการ ชี้วา องคกรตางๆ ไมวาจะเปนองคกรภาครัฐหรือองคกรภาคเอกชนจะ
พัฒนาเติบโตและอยูรอดไดตองมีการปรับตัวใหเขากับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมภายนอก 4 ประการ 
(PEST) ตลอดเวลา ซ่ึงประกอบดวย 
  1) สิ่งแวดลอมดานการเมือง (Political Environment) 
  2) สิ่งแวดลอมดานเศรษฐกิจ (Economic Environment) 
  3) สิ่งแวดลอมดานสังคม  (Social Environment) และ 
  4) สิ่งแวดลอมดานวิทยาการใหมๆ (Technology) 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
จากภาพ องคการบริหารสวนตําบลมีฐานะเปนองคกรภาครัฐองคกรหนึ่ง จึงมีความจําเปนท่ีจะตองมี

ความสามารถในการปรับตัวใหเขากับการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดลอมตางๆ 4 ประการ ดังท่ีกลาวมาแลว เพ่ือให
องคกรพัฒนา เติบโตและอยูรอดตอไปได วิสัยทัศนในการปฏิบัติงานในองคกรปกครองสวนทองถ่ินตองวิเคราะห
ตามสิ่งแวดลอมท่ีจะเปลี่ยนแปลงไปท้ัง 4 ประการ ดังนี้ 

 

      1) การปรับตัวใหเขากับการเมือง (Political Environment) ท่ีเปล่ียนแปลง 
      หากกลาวถึงการปกครองของไทยในปจจุบัน อาจแบงระดับการเมืองออกไดเปน 2 ระดับ  ไดแก 
การเมืองระดับชาติ และการเมืองระดับทองถ่ิน การเมืองระดับชาติ ไดแก การเมืองระดับรัฐบาลสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ในสวนของการเมืองระดับทองถ่ินนั้น ยังสามารถแบงแยกยอยออกไดเปนหลายประเภท 
เชน การเมืองขององคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล หรือ องคการบริหารสวนตําบล หรือแมกระท่ังการเมืองใน
ระดับหมูบานท่ีตองมีการเลือกตั้งผูใหญบานโดยราษฎรในหมูบานนั้นๆ เปนตน 
      ในสภาพขอเท็จจริงปจจุบันและผลงานวิจัยตางๆ ท่ีเก่ียวของตางชี้วาการเมืองในระดับชาติ ยังมี
อิทธิพลตอการเมืองในระดับทองถ่ินอยูหลายประการ เชน การเลือกตั้งในระดับทองถ่ินตองอาศัยภาพลักษณของ
พรรคการเมืองระดับชาติเพ่ือชวยในการหาเสียง การใหเงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากสวนกลางมายังองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินโดยเลือกใหเฉพาะทองถ่ินท่ีเปนพรรคพวกเดียวกันกับราชกการสวนกลาง เปนตน 
 
 

สังคม 
(Social) 

การเมือง 

(Political) 

เศรษฐกิจ 

(Economic) 

องคการ 

(Organization) 

วิทยาการ 

(Technology) 

พัฒนา เติบโต อยูรอด 

๔.4 ขอเสนอแนะในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นในอนาคต 



๑๓๑ 

 

      ในอนาคต อํานาจหนาท่ีและบทบาทของนักการเมืองทองถ่ินและขาราชการทองถ่ินจะเปนอยางไรนั้น 
สวนหนึ่งก็ข้ึนอยูกับสิ่งแวดลอมทางการเมืองโดยเฉพาะอยางยิ่งอิทธิพลจากการเมืองระดับชาติซ่ึงถายทอดออกมา
เปนนโยบายของรัฐท่ีมีตอองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซ่ึงมักสลับสับเปลี่ยนกันเปน 2 กรณี กลาวคือ การรวม
อํานาจการปกครอง (Centralization) หรือ การกระจายอํานาจการปกครอง (Decentralization) ดังนั้น ผูท่ีจะ
ปฏิบัติงานในองคการบริหารสวนตําบล จึงจําเปนท่ีจะตองทราบความเคลื่อนไหวของนโยบายรัฐอยูตลอดเวลา   
เพ่ือบริหารจัดการองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ใหเขากับสภาวการณดังกลาวท่ีเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา 
      ในสวนของปจจัยการเมืองระดับทองถ่ินดวยกันเองนั้น ทุกฝายท่ีเก่ียวของจะตองเขาใจบทบาทหนาท่ี
ของตนเอง ซ่ึงโดยหลักการแลวการตัดสินใจกําหนดนโยบายควรเปนหนาท่ีของฝายการเมืองทองถ่ิน ทุกฝายควร
ตองรูความเคลื่อนไหวและการเปลี่ยนแปลงของการเมืองทองถ่ินในทุกระดับท้ังระดับองคการบริหารสวนจังหวัด 
เทศบาล องคการบริหารสวนตําบล และระดับหมูบาน เพราะการเมืองทองถ่ินเหลานี้มีความเชื่อมโยงสัมพันธกัน
และจะตองมีผลกระทบตอองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ไมทางตรงก็ทางออม ขาราชการทองถ่ินควรพยายามปรับ
ขอเท็จจริงในทองถ่ินใหเขากับระเบียบกฎหมายของรัฐ ซ่ึงในบางครั้งระเบียบกฎหมายอาจไมเหมาะสมกับสภาพ
ปญหาและความตองการของคนในทองถ่ินก็ตองเปนหนาท่ีของขาราชการทองถ่ิน ท่ีจะประยุกตใชกฎหมาย       
ใหสามารถใชไดจริงตามสภาพและบริบทแวดลอมของทองถ่ินนั้นๆ จึงจะไดชื่อวาเปนนักบริหารการเปลี่ยนแปลง 
(Change Agent) อยางแทจริง 
      2) การปรับตัวเขากับเศรษฐกิจ (Economic Environment) ท่ีเปล่ียนแปลง 
      เม่ือสภาพเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไมดี ทําใหประชาชนยากจนเพ่ิมข้ึนเปนสาเหตุของปญหา
อ่ืนๆ ท่ีกระทบตอองคกรปกครองสวนทองถ่ินตามมา ไมวาจะเปนปญหายาเสพติด ปญหาประชาชนเรียกรองในสิ่ง
ท่ีสามารถแกไขปญหาเฉพาะหนามากกวาสิ่งท่ีแกไขปญหาไดอยางยั่งยืน เชน ตองการผาหมกันหนาวฟรี เสื้อกัน
หนาวฟรี และของฟรีอ่ืนๆ จากองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เปนตน ซ่ึงสวนทางกับระเบียบกฎหมายและการ
ตรวจสอบอยางเขมขนของสํานักงานตรวจเงินแผนดิน ท่ีพยายามจํากัดขอบเขตการตัดสินใจขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ินในเรื่องการแจกของใหแกราษฎร 
      อีกปญหาหนึ่งประชาชนอาจขาดการมีสวนรวมทางการเมืองกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพราะ
ตองเอาเวลาไปทํางานหาเงินเพ่ือปากทองของตนเองกอนหรือบางครั้งอาจมีสวนรวมแคการรับเงินแลวไป
ลงคะแนนเลือกตั้ง ตลอดจนถึงปญหาความยากจนของประชาชนจะสรางความเขมแข็งใหกับนโยบายประชานิยม
ไปโดยปริยายซ่ึงอาจสงผลกระทบในทางลบในระยะยาว โดยเฉพาะอยางยิ่งเปนการสงเสริมลักษณะนิสัยการพ่ึงพิง
รัฐอยูตลอดเวลาของประชาชน เปนตน 
      ดังนั้น การสรางกระบวนทัศน (Paradigm) ทางความคิดใหแกประชาชนตามหลัก “ตนเปนท่ีพ่ึงแหง
ตน” และ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ควรเปนสิ่งสําคัญท่ีนักบริหารงานองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ควรใหความ
สนใจท่ีจะสงเสริมและพัฒนาในประเด็นนี้ 
      3) การปรับตัวเขากับสังคม (Social Environment) ท่ีเปล่ียนแปลง 
      ชุมชนแตละชุมชนมีสภาพทางสังคมและวัฒนธรรมท่ีแตกตางกัน ดังนั้น การปฏิบัติงานในแตละพ้ืนท่ีก็
ตองเผชิญกับสภาพทางสังคมและวัฒนธรรมท่ีแตกตางกัน เชน บางพ้ืนท่ีอาจเปนสังคมของคนพุทธ บางพ้ืนท่ีอาจ
เปนสังคมของคนคริสตหรืออิสลาม บางพ้ืนท่ีเปนสังคมปฐมภูมิ (ชุมชนชนบท) บางพ้ืนท่ีเปนสังคมทุติยภูมิ (ชุมชน
ในเมือง) บางพ้ืนท่ีประชาชนใหความรวมมือกับกิจกรรมขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนอยางดี บางพ้ืนท่ี
ประชาชนขาดความรวมมือ เปนตน 
      สภาพของสังคมไทยมักเปนสังคมอุปถัมภ ผูบริหารทองถ่ินอาจมีแนวโนมท่ีจะตัดสินกําหนดนโยบายไป
ตอบสนองตอกลุมญาติพ่ีนองของตน กลุมอ่ืนท่ีแพการเลือกตั้งเม่ือไมไดรับการตอบสนองก็หาทางโจมตี กอใหเกิด
ความขัดแยงท่ีรุนแรงข้ึนในสังคมทองถ่ินมากกวาในอดีต  
 
 



๑๓๒ 

 

ดังนั้น บุคลากรในองคการบริหารสวนตําบล จึงจําเปนท่ีจะตองเขาใจผลกระทบท่ีมาจากสาเหต ุ        
การกระจายอํานาจสูทองถ่ินท่ีสงผลโดยตรงตอความสามัคคีในสังคมทองถ่ินยุคปจจุบัน ตองมีความสามารถ
บริหารงานบนความขัดแยงในสังคม เพราะคงไมมีสังคมใดในประเทศไทยท่ีจะมีคนท่ีชอบสิ่งท่ีเหมือนๆ กันไดหมด   
การปฏิบัติงานทุกอยางยอมมีการเห็นดวย ไมเห็นดวย ตอตาน และไมตอตาน อยูคูกับสังคมประชาธิปไตยเสมอ
สําคัญเพียงแตวาจะสามารถลดระดับหรือแกไขความขัดแยงท่ีรุนแรงนั้นไดอยางไร 
      4) การปรับตัวเขากับวิทยากรใหมๆ (Technology) ท่ีเปล่ียนแปลง 
      ในปจจุบันกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินมีนโยบายสงเสริมการพัฒนาบุคลากรโดยการฝกอบรมเปน
ประจํา เชน การฝกอบรมการใชคอมพิวเตอรโปรแกรมตางๆ การฝกอบรมการจัดทําเว็บไซตองคกร เปนตน 
ประกอบกับกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน มีเว็บไซตเผยแพรขอมูลขาวสารตางๆ ท่ีจําเปนและเก่ียวของกับการ
ปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีปรับปรุงใหทันสมัยอยูทุกวัน เชน การเผยแพรหนังสือสั่งการตางๆ 
ผานชองทางการสารบรรณอิเล็คทรอนิคส เปนตน หากพนักงานทองถ่ินใหความสําคัญในการอานหนังสือสั่งการ
ของกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินทางอินเตอรเน็ตอยูเปนประจําก็จะนํามาซ่ึงการบริหารงานท่ีมีประสิทธิภาพ
และไมขัดตอระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการท่ีเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา 

๔.4.๒  ขอสังเกต ขอเสนอแนะ ผลจากการนําแผนพัฒนาทองถิ่น (รวมถึงองคประกอบสําคัญของ
ขอมูลเพ่ือนําไปสูขอเสนอแนะ เปนตน)  
 องคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ มีขอสังเกต ขอเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา โดยอิงจากการ
คาดการณการพัฒนาตางๆ อยูภายใตสิ่งแวดลอมภายนอกตางๆ ดังตอไปนี้ 
 1) การเปลี่ยนแปลงในประเทศท่ีจะสงผลกระทบตอองคการบริหารสวนตําบล 
      - รัฐธรรมนูญฉบับใหมจะสงผลตอองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
      - แนวโนมการยกฐานะจากองคการบริหารสวนตําบลเปนเทศบาลท่ัวประเทศ 
      - แนวโนมการควบรวมองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
      - การเพ่ิมข้ึนหรือลดลงของการจัดสรรเงินงบประมาณใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 2) การเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาคท่ีจะสงผลกระทบตอองคการบริหารสวนตําบล 
      AEC หรือ Asean Economics Community คือ การรวมตัวของชาติในอาเซียน 10 ประเทศ โดยมี 
ไทย พมา ลาว เวียดนาม มาเลเซีย สิงคโปร อินโดนีเซีย ฟลิปปนส กัมพูชาและบรูไน  เพ่ือท่ีจะใหมีผลประโยชน
ทางเศรษฐกิจรวมกัน จะมีรูปแบบคลายๆ กลุม Euro Zone นั่นเอง จะทําใหมีผลประโยชนอํานาจตอรองตางๆ 
กับคูคาไดมากข้ึน และการนําเขา สงออกของชาติในอาเซียนก็จะเสรี ยกเวนสินคาบางชนิดท่ีแตละประเทศอาจจะ
ขอไวไมลดภาษีนําเขา (เรียกวาสินคาออนไหว) 
      Asean รวมตัวเปน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและมีผลเปนรูปธรรม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 
ณ วันนั้นทําใหภูมิภาคนี้เปลี่ยนไปอยางมากโดย AEC Blueprint (แบบพิมพเขียว) หรือแนวทางท่ีจะให AEC 
เปนไปคือ 
      1. การเปนตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน 
      2. การเปนภูมิภาคท่ีมีขีดความสามารถในการแขงขันสูง 
      3. การเปนภูมิภาคท่ีมีการพัฒนาทางเศรษฐกิจท่ีเทาเทียมกัน 
      4. การเปนภูมิภาคท่ีมีการบูรณาการเขากับเศรษฐกิจโลก 
      จากการท่ีองคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ไดกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาไว 6 ยุทธศาสตร 
ดังนั้น จึงวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาค หรือ การเขาสู AEC ท่ีจะสงผลกระทบตอองคการบริหารสวน
ตําบลมหาสวัสดิ์ ในยุทธศาสตรตางๆ ดังนี้ 
 
 
 
 



๑๓๓ 

 

     1. ยุทธศาสตรการพัฒนาบริการสาธารณะ 
     การเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ของไทย ทําใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินโดยเฉพาะ

อยางยิ่งองคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสด์ิตองใหความสําคัญกับการพัฒนาโครงการสรางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการ
หลั่งไหลเขามาของประชากรประเทศเพ่ือนบานไมวาจะเขามาในฐานะนักทองเท่ียว คนทํางาน หรือการอ่ืนใด   
การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานท่ีสําคัญ เชน ถนน ปายจราจรท่ีมีภาษาอังกฤษและภาษาตางประเทศท่ีจําเปน เปนตน 

     2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานส่ิงแวดลอมและการทองเท่ียว 
     ปญหาดานสิ่งแวดลอมท่ีสําคัญคงหนีไมพนปญหาการแพรกระจายของผักตบชวาอยางรวดเร็ว       

ซ่ึงสงผลกระทบตอสภาพแวดลอมและการทองเท่ียวของตําบลมหาสวัสดิ์เปนอยางมาก ทําใหระบบนิเวศเปลี่ยนไป 
และสรางความเดือดรอนกับการดํารงชีวิตของประชาชน เชน กีดขวางการจราจรทางน้ํา น้ําท่ีใชเพ่ือการอุปโภค
บริโภคเกิดการเนาเสีย  องคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์จึงมีการดูแลดานสิ่งแวดลอมอยางตอเนื่อง    

     3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม 
     ปญหาสังคมจะรุนแรงถาไมไดรับการวางแผนท่ีดี เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เชน         

การเปลี่ยนเปนสังคมเมือง การเปลี่ยนจากสังคมเกษตรกรรมเปนสังคมอุตสาหกรรม และเกิดจากสมาชิกในสังคม
บางกลุมไมปฏิบัติตามกฎเกณฑท่ีสังคมวางไว เชน เกิดความขัดแยงระหวางกฎเกณฑกับความมุงหมาย เกิดความ
ลมเหลวของกระบวนการขัดเกลาทางสังคม หรือสมาชิกบางกลุมท่ีสรางความเดือดรอนใหแกสังคม ทําใหเกิดการ
ขาดระเบียบและเปนปญหาทางสังคมข้ึน  และปญหาดานสาธารณสุขท่ีสําคัญคงหนีไมพนปญหาดานขยะและ
โรคติดตอท่ีสําคัญ ไมวาจะเปนโรคไขเลือดออก และโรคอ่ืนๆ ท่ีมีผลกระทบตอประชาชนตําบลมหาสวัสดิ์ องคการ
บริหารสวนตําบลมหาสวัสด์ิจึงมีการดูแลดานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอมอยางตอเนื่องเพ่ือสุขภาพอนามัยท่ีดีของ
ประชาชนตําบลมหาสวัสดิ์ 

     4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
     เนื่องจากพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ มีประชากรแฝงเพ่ิมมากข้ึนเปนจํานวนมากท่ีเขามา

ทํางานไมวาจะเปนประชากรจากตางจังหวัดหรือแรงงานจากประเทศเพ่ือนบาน ดังนั้น เพ่ือเปนการรองรับดาน
การศึกษาใหเพียงพอตอบุตรหลาน องคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์มีการสนับสนุนดานการศึกษามาโดยตลอด   
มีการจัดต้ังศูนยพัฒนาเด็กเล็กจํานวน  1 ศูนย คือ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ และ
จัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนดานการศึกษาใหแกโรงเรียน สพฐ. ในเขตพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ 
จํานวน 2 แหง คือ โรงเรียนบานคลองมหาสวัสดิ์ และโรงเรียนบานคลองโยง 

     5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ 
     ปญหาดานเศรษฐกิจ เนื่องจากประชาชนพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์สวนใหญประกอบ

อาชีพเกษตรกรรม ตนทุนการผลิตในภาคเกษตรและคาครองชีพสูงข้ึนกวาการเพ่ิมของรายได การเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจท่ีเพ่ิมข้ึนอยางรวดเร็ว องคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ไดสงเสริมและสนับสนุนการสรางความ
เขมแข็งใหกับชุมชน ใหสามารถพ่ึงพาตนเองไดอยางยั่งยืน เพ่ือสงเสริมการเรียนรูของคนไทยและสามารถนํามา  
ใชประโยชนในการพัฒนาประเทศท้ังดานเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สนับสนุนใหคนรุน
ใหมไดแลกเปลี่ยนเรียนรูภูมิปญญาทองถ่ินจากการปฏิบัติจริงรวมกับปราชญ ผูรู และผูสูงอายุท่ีมีประสบการณผาน
ศูนยการเรียนรูในชุมชน ซ่ึงองคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ไดมีการสงเสริมและสนับสนุนมาโดยตลอด 

     6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการท่ีดี 
      เพ่ือเปนการรองรับและตอบสนองตอการพัฒนาในดานตางๆ ของตําบลมหาสวัสดิ์ และเพ่ือใหเกิด
ประสิทธิภาพประสิทธิผลตอองคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ 
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