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คํานํา 
 

ดวยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 
๒๕๔๘  หมวด ๖  ขอ ๒๙  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. 2548 และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. ๒๕61  ขอ 29  กําหนดใหคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนฯ รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลฯ ตอผูบริหารทองถ่ินเพ่ือให
ผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน และคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน พรอมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผล
ฯ ใหประชาชนในทองถ่ินทราบในท่ีเปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาว และตอง
ปดประกาศไว 

 

ดังนั้น  เพ่ือใหเปนไประเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. ๒๕61  คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา จึงไดดําเนินการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 เพ่ือรายงานและเสนอความเห็นท่ีไดจากการติดตามใหนายกองคการบริหารสวนตําบล
มหาสวัสดิ์ทราบ  และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา หวังเปนอยางยิ่งวารายงานการติดตามและ
ประเมินผลฉบับนี้ จะเปนเครื่องมือสําคัญท่ีชวยในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน และเปนตัวบงชี้วาผล
จากการดําเนินงานบรรลุตามเปาหมายหรือไมอยางไร นําไปสูความสําเร็จตามแผนงานท่ีไดกําหนดไวหรือไม อีกท้ัง
ยังเปนการตรวจสอบความสอดคลองในการใชทรัพยากร (งบประมาณ) ซ่ึงผลท่ีไดจากการติดตามและประเมินผลถือ
เปนขอมูลยอนกลับ (Feedback) ท่ีสามารถนําไปใชในการปรับปรุงและการตัดสินใจตอไป 
 

  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ขอขอบคุณผูท่ีมีสวนเก่ียวของท่ีไดใหความ
รวมมือในการดําเนินการครั้งนี้ ในการใหขอคิดเห็น ขอเสนอแนะ ตอบแบบประเมิน จนทําใหรายงานผลเลมนี้สําเร็จ
ตามวัตถุประสงค 
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สวนที่ 1 
บทนํา 
------- 

1. ความสําคัญของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เปนกระบวนการท่ีแตกตางกันมีจุดหมายไม
เหมือนกัน แตกระบวนการท้ังสองมีความเก่ียวของสัมพันธกัน และเม่ือนําแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล 
(Monitoringand Evaluation) มาประสานใชดวยกันอยางเหมาะสม จะชวยใหผูบริหารทองถ่ิน  พนักงานสวนตําบล 
พนักงานจาง  สมาชิกสภาทองถ่ิน ขององคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ สามารถกํากับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน 
พัฒนาทองถ่ินตามแผนงาน โครงการไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลการติตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ทองถ่ินสี่ปขององคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ จึงเปนการติดตามผลท่ีใหความสําคัญ ดังนี้ 
  1. ผลการปฏิบัติงานของผูรับผิดชอบแตละแผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาองคการบริหารสวน
ตําบลมหาสวัสดิ์ หรือกิจกรรมตาง ๆ ท่ีดําเนินการหรือไมไดดําเนินการตามแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีไดกําหนดไว
หรือไม รวมท้ังงบประมาณในการดําเนินงาน 
  2. ผลการใชปจจัยหรือทรัพยากรตาง ๆ ในการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ ์
ตรวจสอบดูวาแผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาไดรับปจจัยหรือทรัพยากรท้ังดานปริมาณ และคุณภาพตาม
ระยะเวลาท่ีกําหนดไวหรือไมอยางไร 
  3. ผลการดําเนินงาน ตรวจสอบดูวาไดผลตรงตามเปาหมายท่ีกําหนดไวหรือไมเพียงใด มีปญหา
อุปสรรคอะไรบาง ท้ังในดานการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน การดําเนินการตามแผนงานและโครงการเพ่ือการ
พัฒนาทองถ่ิน และข้ันตอนตาง ๆ ในการดําเนินการตามโครงการเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน 
  4. ความสําคัญของการติดตามและประเมินแผนเปนเครื่องมือสําคัญในการทดสอบผลการ
ดําเนินงานตามภารกิจขององคกรปกครองสวนทองถ่ินวาดําเนินการไดตามเปาหมายท่ีกําหนดไวหรือไม ทําให
ทราบและกําหนดทิศทางการพัฒนาไดอยางเปนรูปธรรมและเกิดความชัดเจนท่ีจะทําใหทราบถึงจุดแข็ง 
(strengths) จุดออน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนา
ทองถ่ิน  (พ.ศ. 2561-2565) โครงการ กิจกรรมตาง ๆ ซ่ึงอาจเกิดจากผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภาทองถ่ิน 
พนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา พนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ สภาพพ้ืนท่ีและผูมีสวน
เก่ียวของเพ่ือนําไปสูการปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาใหเกิดความสอดคลองกับสภาพพ้ืนแวดลอมในสังคม
ภายใตความตองการและความพึงพอใจของประชาชนในเขตพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ 
  บทสรุป ของความสําคัญก็คือ ในการไปสูการวางแผนการพัฒนาในปตอ ๆ ไปเพ่ือใหเกิดผล
สัมฤทธิ์เชิงคุณคาในกิจการสาธารณะมากท่ีสุดและเม่ือพบจุดแข็งก็ตองเรงรีบดําเนินการ และจะตองมีความสุขุม
รอบคอบในการดําเนินการขยายโครงการ งานตาง ๆ ท่ีเปนจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสรางใหเกิดจุด
แข็งนี้ และเม่ือพบปญหาและอุปสรรคก็จะตองตั้งรับใหม่ัน รอโอกาสท่ีจะดําเนินการและตั้งม่ันอยางสุขุม
รอบคอบพยายามลดถอยสิ่งท่ีเปนปญหาและอุปสรรค เม่ือพบจุดออนตองหยุดและถดถอยปญหาลงใหได 
ดําเนินการปรับปรุงใหดีข้ึนตั้งรับใหม่ันเพ่ือรอโอกาสและสุดทายเม่ือมีโอกาสก็จะตองใชพันธมิตรหรือผูมีสวนได
เสียในองคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ใหเกิดประโยชนเพ่ือดําเนินการขยายแผน โครงการ งานตางๆ พรอม
การปรับปรุงและเรงรีบดําเนินการ สิ่งเหลานี้จะถูกคนพบเพ่ือใหเกิดการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินโดย
การติดตามและประเมินผลซ่ึงสงผลใหเกิดกระบวนการพัฒนาอยางเขมแข็งและมีความยั่งยืน เปนไปตาม
เปาหมายประสงคท่ีตั้งไวไดอยางดียิ่ง 
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2. วัตถุประสงคของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) ขององคการบริหารสวนตําบลมหา
สวัสดิ์ มุงคนหาแผนงาน โครงการท่ีไดดําเนินการไปแลววาสิ่งใดควรดําเนินการตอไปตามวัตถุประสงคของแผนงาน 
โครงการ หรือศึกษาระหวางดําเนินการตามโครงการเพ่ือการพัฒนาทองถ่ินนั้นวามีปญหาใดควรปรับปรุงเพ่ือการบรรลุ
เปาหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาทองถ่ินท่ีไมไดดําเนินการเปนเพราะเหตุใด เกิด
ปญหาจากเรื่องใด จึงไดกําหนดเปนวัตถุประสงคไดดังนี้ 
  1. เพ่ือเปนเครื่องมือในการบริหารราชการทองถ่ินขององคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ ซ่ึงจะ
ชวยตอบสนองภารกิจตามอํานาจหนาท่ีของหนวยงาน รวมท้ังปรับปรุงการปฏิบัติงานใหดีข้ึน มีประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผล 
  2. เพ่ือใหทราบความกาวหนาการดําเนินงานตามระยะเวลาและเปาหมายท่ีกําหนดไว สภาพผล
การดําเนินงาน ตลอดจนปญหา อุปสรรคในการพัฒนาทองถ่ินตามภารกิจท่ีไดกําหนดไว 
  3. เพื่อเปนขอมูลสําหรับเรงรัด ปรับปรุง แกไข ขอบกพรองของการดําเนินงาน โครงการ 
การยกเลิกโครงการท่ีไมเหมาะสมหรือหมดความจําเปนขององคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ 
  4. เพ่ือทราบถึงสถานภาพการบรหิารการใชจายงบประมาณขององคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ 
  5. เพ่ือสรางความรับผิดชอบของผูบริหารทองถ่ิน พนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา พนักงานจาง
ขององคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสด์ิ ท่ีจะตองผลักดันใหการดําเนินการตามแผนงาน โครงการตาง ๆ เปนไป
อยางมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงคกับใหเกิดประโยชนกับผูมีสวนไดเสีย ผูมีสวนเก่ียวของ ประชาชนในเขต
พ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์หรือสังคมสวนรวมมากท่ีสุด 
  6. เพ่ือติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดรอยละความสําเร็จของปฏิบัติงานตาม
แผนงาน/โครงการของสํานัก/กอง/ฝายตาง ๆ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 
2548 และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 ขอ 29 กําหนดวา คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาทองถ่ิน มีอํานาจหนาท่ี ดังนี้ (1) กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ทองถ่ิน (2) ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจาก
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินตอผูบริหารทองถ่ินเพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน 
และคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน  พรอมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินให
ประชาชนในทองถ่ินทราบในท่ีเปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาว และตอง
ปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป (4) 
แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพ่ือชวยปฏิบัติงานตามท่ีเห็นสมควร 
  1. การดําเนินการติดตามและประเมินผล 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 
2548 และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 ขอ 28 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ทองถ่ิน มีจํานวน 11 คน ประกอบดวย  
  (1)  สมาชิกสภาทองถ่ินท่ีสภาทองถ่ินคัดเลือกจํานวน 3 คน  
  (2)  ผูแทนประชาคมทองถ่ินท่ีประชาคมทองถ่ินคัดเลือกจํานวน 2 คน 
  (3)  ผูแทนหนวยงานท่ีเก่ียวของท่ีผูบริหารทองถ่ินคัดเลือกจํานวน 2 คน 
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  (4)   หัวหนาสวนการบริหารท่ีคัดเลือกกันเองจํานวน 2 คน 
  (5)  ผูทรงคุณวุฒิท่ีผูบริหารทองถ่ินคัดเลือกจํานวน 2 คน 
  โดยใหคณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทําหนาท่ีประธานคณะกรรมการ และกรรมการอีก
หนึ่งคนทําหนาท่ีเลขานุการของคณะกรรมการ 
  กรรมการตาม (1) (2) (3) (4) และ (5) ใหมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสี่ปและอาจไดรับการ
คัดเลือกอีกได 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินขององคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสด์ิ 
ตองดําเนินการใหการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินบรรลุวัตถุประสงคตามแผนพัฒนาทองถ่ิน  ดังนี้ 
  1. ประชุมเพ่ือกําหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน  
โดยการกําหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และหวงเวลาใหเหมาะสมกับองคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ 
  2. ดําเนินการติดตามและประเมินพัฒนาทองถ่ินตามกรอบแนวทาง วิธีการ และหวงเวลาท่ี
กําหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลไดตลอดระยะเวลา 
  3. รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินตอ
ผูบริหารทองถ่ินเพ่ือดําเนินการตอไป 
  2. การกําหนดแนวทางและวิธีการ 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินขององคการบริหารสวนตําบลมหา
สวัสดิ์ ไดกําหนดการแบงข้ันตอนเพ่ือเปนการกําหนดแนวทางและวิธีการสําหรับการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์  ดังนี้ 
  2.1 การกําหนดวัตถุประสงคและขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร
และโครงการเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน จะเริ่มดําเนินการศึกษาและรวบรวมขอมูลของโครงการท่ีจะติดตามวามี
วัตถุประสงคหลักอะไร มีการกําหนดการติดตามและประเมินผลไวหรือไม (ซ่ึงดูไดจากการกําหนดตัวชี้วัด : KPI) 
ถากําหนดไวแลวมีความชัดเจนเพียงใด ใครเปนผูรับผิดชอบ ใครเปนผูใชผลการติดตาม เปนตน จากนั้นศึกษาวา
ผูใชผลการนําผลไปใชประโยชนอยางไร เม่ือใด ขอมูลหลักๆท่ีตองการคืออะไร ตองการใหรายงานผลอยางไร มี
ขอเสนอแนะในการติดตามผลอยางไร ซ่ึงการศึกษาดังกลาวอาจใชวิธีสัมภาษณและ/หรือสังเกตแลวนําผลท่ีไดมา
กําหนดเปนวัตถุประสงคและขอบเขตในการติดตาม 
  2.2 วางแผนติดตามและประเมินผลจะนําวัตถุประสงคและขอบเขตในการติดตามงานจาก ขอ 
2.1 มาวิเคราะห แลวเขียนรายละเอียด ซ่ึงประกอบดวย ประเด็นหลักๆ คือ วัตถุประสงคการติดตาม
แหลงขอมูล เวลาท่ีเก็บขอมูล วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล และวิธีการวิเคราะหขอมูล จากนั้นสรางเครื่องมือซ่ึงสวน
ใหญจะเปนแบบสัมภาษณหรือแบบสอบถาม กําหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ 
  2.3 ดําเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาทองถ่ินเปนการดําเนินการตามวัตถุประสงคและ
ข้ันตอนท่ีไดกําหนดไว ซ่ึงสิ่งสําคัญท่ีตองการในชั้นนี้ คือ ขอมูลจากแหลงตางๆ ดังนั้น แมจะวางแผนพัฒนา
ทองถ่ินไวดีและไดขอมูลท่ีมีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แตถาในเชิงปริมาณไดนอยก็ตองติดตามเพ่ิมจนกวาจะไดครบ
ข้ันต่ําตามท่ีกําหนดไวตามแผนพัฒนาทองถ่ิน 
  2.4 การวิเคราะหขอมูลเปนการวิเคราะหตามวัตถุประสงคของการติดตามท่ีกําหนดไวแตละ
โครงการตามตัวชี้วัดท่ีกําหนดไว โดยอาจใชวิธีการทางสถิติพ้ืนฐาน เชน การแจงนับ คารอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน จํานวน เปนตน หรืออาจใชการวิเคราะหแบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบการเขียน Flow Chart การ
แสดงแผนภูมิแกนท (Gantt Chart) หรืออาจใชหลายๆวิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพ้ืนท่ีองคการบริหารสวน
ตําบลมหาสวัสดิ์ 
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  2.5 รายงานตามแบบแผนพัฒนาทองถ่ินเปนการรายงานใหผูเก่ียวของทราบโดยรายงานตามแบบ
ท่ีกําหนดไวตามแผนพัฒนาทองถ่ินท้ังนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงานโครงการหนึ่งๆ อาจมีหลายลักษณะก็
ไดตามความเหมาะสมขององคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์  ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียน
เปนรายงานเชิงเทคนิคซ่ึงประกอบดวยก็ไดความเปนมาของโครงการท่ีจะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงคและ
ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ   
  2.6 รายงานผลคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินตอผูบริหารทองถ่ิน เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ิน
เสนอตอสภาทองถ่ิน และคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน  พรอมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาทองถ่ินใหประชาชนในทองถ่ินทราบในท่ีเปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันรายงานผลและเสนอ
ความเห็นดังกลาว และตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายใน
เดือนธันวาคมของทุกป 
  2.7 การวินิจฉัยสั่งการการนําเสนอเพ่ือใหเกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แกไขท่ีดีหลังจาก
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ หรือผูเก่ียวของหรือผู
มีอํานาจในสํานัก กอง ฝายตาง ๆ ไดรับรายงานสรุปแลวจะวินิจฉัย/สั่งการ เพ่ือแกไขปญหาท่ีไดจากรายงานสรุป 
ซ่ึงอาจกระทําโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ไดตามความเหมาะสมตอผูบริหารทองถ่ิน 
  3. การรายงานผล 
  การรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ ตอคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์   เปนการรายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงได
จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินตอผูบริหารทองถ่ิน  เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภา
ทองถ่ิน และคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน  พรอมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินให
ประชาชนในทองถ่ินทราบในท่ีเปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาว และตอง
ปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป 
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ข้ันตอนการรายงานผล 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล 
เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน(Monitoring and evaluation tools for local 
development plans) เปนสิ่งของ วัสดุ  อุปกรณหรือเทคนิควิธีการท่ีคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ใชในการเก็บขอมูลการติดตามผลรวมท้ังโดยการพิจารณาเลือกใช
เครื่องมือ และเทคนิควิธีการท่ีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินไดคิดสรางไวเพ่ือใชในการ
ติดตามและประเมินผล  เชน แบบสอบถาม มาตราสวน ประมาณคา และวิธีการ เปนตน และหรือโดยการสรางเครื่อง
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน ไดแก แบบสอบถาม (Questionnaires) แบบสัมภาษณ  
(Interview) และแบบสังเกตการณ (Observation) เปนตน โดยอาศัยสภาพพ้ืนท่ีท่ัวไป อํานาจหนาท่ี ภารกิจ
ขององคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์รวมถึงผูมีสวนไดเสียในทองถ่ินรวมท้ังเกณฑมาตรฐาน แบบตาง ๆ ท่ีได
กําหนดข้ึนหรือการนําไปทดลองใชเพ่ือปรับปรุงแกไขแลว  จึงนําเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ทองถ่ินไปใชในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม  ดําเนินการสํารวจและเก็บขอมูล วิเคราะหขอมูล สรุปขอมูลท่ี
เปนจริงตอไป 
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  1.  กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินขององคการบริหารสวนตําบลมหา
สวัสดิ์กําหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  1.1 กําหนดกรอบเวลา (Time&TimeFrame) โดยกําหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้ 
    1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินขององคการบริหาร
สวนตําบลมหาสวัสดิ์ อยางนอยไตรมาสละ 1 ครั้ง  
    2) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกไตรมาส และสรุปภาพรวมของไตรมาสท่ีผานมาทุกครั้ง 
    3) รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอ
นายกองคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์  เพ่ือใหนายกองคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์เสนอสภา อบต.มหา
สวัสดิ์ ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 
  1.2 ความสอดคลอง (Relevance) เปนความสอดคลองของยุทธศาสตร แผนงาน โครงการ (หรือ
ผลผลิต) ท่ีไดกําหนดข้ึนมีความสอดคลองและนําไปกําหนดเปนวิสัยทัศนขององคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ 
  1.3 ความเพียงพอ  (Adequacy) กําหนดทรัพยากรสําหรับการดําเนินการติดตามและ
ประเมินผลประกอบดวยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนําเครื่องมือท่ีมีอยู
จริงในองคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์มาปฏิบัติงาน 
  1.4 ความกาวหนา (Progress) กรอบของความกาวหนาแผนงาน โครงการตาง ๆ  จะวัดจากรายการท่ี
เปนโครงการในรอบ 4 ป วัดไดจากชองปงบประมาณและท่ีผานมา โครงการท่ีตอเนื่องจากปงบประมาณท่ีผานมา 
  1.5 ประสิทธิภาพ (Efficiency)เปนการติดตามและประเมินผลความสัมพันธกันระหวางผลผลิต
หรือผลท่ีไดรับจริงกับทรัพยากรท่ีถูกใชไปในการพัฒนาทองถ่ินขององคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสด์ิซ่ึง
สามารถวัดไดในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พ้ืนท่ี จํานวน ระยะเวลา เปนตน 
  1.6 ประสิทธิผล (Effectiveness) เปนผลท่ีไดจากประสิทธิภาพทําใหเกิดผลลัพธและผลผลิต 
(Outcome and Output) ซ่ึงสามารถวัดไดในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดไดเฉพาะเชิงคุณภาพ ซ่ึงวัด
เปนความพึงพอใจหรือสิ่งท่ีประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เปนตน 
  กําหนดแนวทางการวิเคราะหสภาพแวดลอมการติดตามและประเมินผลมีความจําเปนท่ีจะตอง
วิเคราะหสภาพแวดลอมขององคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ ท้ังในระดับหมูบานและระดับตําบลและอาจรวมถึง
อําเภอพุทธมณฑลและจังหวัดนครปฐมดวย เพราะวามีความสัมพันธและปฏิสัมพันธในเชิงการพัฒนาทองถ่ินแบบองค
รวมของจังหวัดเดียวกัน  
  2.  ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินขององคการบริหารสวนตําบลมหา
สวัสดิ์ กําหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  2.1 ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและ
ประเมินผลมีองคประกอบใหญๆ ท่ีสําคัญ 3 ประการ คือ  
    1) ผูเขารวมติดตามและประเมินผล  
    2) เครื่องมือ  
    3) กรรมวิธีหรือวิธีการตาง ๆ 
  2.2 วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา      
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    1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพ่ือการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนามีเปาหมายเพ่ือมุงตอบปญหาการติดตามและประเมินผลไดอยางตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุม
ความผันแปรของโครงการเพ่ือการพัฒนาทองถ่ินท่ีจะเกิดข้ึนได 
    2) การสํารวจ (survey) เปนการรวบรวมขอมูลจากบันทึกหรือทะเบียนท่ีผูรับผิดชอบ
โครงการจัดทําไวแลว หรืออาจเปนขอมูลท่ีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลตองจดบันทึก (record) สังเกต
(observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะดําเนินการในพ้ืนท่ีจากผูมี
สวนเก่ียวของ เจาหนาท่ีบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์เปนขอมูลท่ีมีอยูตามธรรมชาติ 
พฤติกรรม ความตองการ ซ่ึงศึกษาไดโดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได 
  3.  เครื่องมือท่ีใชในการติดตามและประเมินผล  

 สิ่งท่ีจะทําใหการติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพก็คือเครื่องมือท่ีใชในการดําเนินการ
ติดตามประเมินผลตามท่ีกลาวไปแลวในระเบียบวิธีการติดตามและประเมินผล  คณะกรรมการไดพิจารณา
เครื่องมือท่ีใชในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์  ดังนี้   

3.1  การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
        3.๑.๑  การวัดผลในเชิงปริมาณ (Quantity) โดยเครื่องมือท่ีใชในการติดตามและ

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

ลําดับ

ท่ี 

รายการ โครงการ งบประมาณ โครงการท่ีสามารถดําเนินการได (.......... โครงการ) 

คิดเปนรอยละ

ของ

แผนพัฒนา

ทองถิ่น  

คิดเปนรอยละ

ของแผนการ

ดําเนินงาน 

คิดเปนรอยละ

ของขอบัญญัติ+ 

เงินสะสม 

๑ บรรจุในแผนพัฒนา

ทองถ่ิน   

  

   

๒ ตั้งในขอบัญญัติ

งบประมาณ 

  

๓ จากเงินสะสม   

๔ จัดทําแผนการดําเนินงาน 

- ขอบัญญัติ = .......... +  

- เงินสะสม  = .......... 

  

๕ สามารถดําเนินการได 

- ขอบัญญัติ = ......... + 

- เงินสะสม = .......... 

  

 

     3.๑.๒ การวัดผลในเชิงคุณภาพ (Quality) 
  การจัดผลเชิงคุณภาพใชการสํารวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพโดย

ภาพรวมมีการประเมินความพึงพอใจ  ซ่ึงการประเมินความพึงพอใจทําใหทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการ
ดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลในภาพรวม   

โดยเครื่องมือท่ีใชในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังนี ้
แบบท่ี  ๓/๓  แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน 
แบบท่ี  ๓/๔  แบบประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการในงานบริการขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน  (ใหหนวยงานภายนอกดําเนินการ) 
   

   

5. ประโยชนของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลมีประโยชนท่ีสําคัญคือ การนําไปใชแกไขปญหาตาง ๆ ระหวางดําเนิน
โครงการ รองลงมาคือนําไปใชสําหรับวางแผนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปในอนาคต ประโยชนตาง ๆ แยกเปน
หัวขอ  ดังนี้ 
  1. ไดทราบถึงสถานภาพและสถานการณตาง ๆ ของการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินและการดําเนินการ
ตามโครงการซ่ึงจะทําใหวิธีการปฏิบัติดําเนินการไปแนวทางเดียวกัน  
  2. ไดทราบถึงขอดี ขอเสีย ขอบกพรองตาง ๆ ตลอดจนปจจัยท่ีทําใหแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปและการ
ดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถ่ินมีปญหา ทําใหสามารถแกไขไดทุกจุด ตรงเปาหมายอยางทันทวงที ท้ังใน
ปจจุบันและอนาคต 
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  3. ชวยใหการใชทรัพยากรตางๆ เกิดความประหยัด คุมคาไม เสียประโยชน  ประหยัดเวลา 
งบประมาณ และทรัพยากรในการดําเนินโครงการพัฒนาทองถ่ิน 
  4. สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะหขอมูลตาง ๆ ท่ีเก่ียวกับรายละเอียด ความตองการ สภาพปญหา
ตาง ๆ ท่ีจะนําไปจัดทําเปนโครงการเพ่ือพัฒนาทองถ่ิน เพ่ือนําเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือขอมูลท่ีเปนจริง ทํา
ใหไดรับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผูมีสวนไดเสีย หนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรตาง ๆ 
  5. กระตุนใหผูปฏิบัติงานและผูเก่ียวของกับการพัฒนาทองถ่ิน การจัดทําโครงการและรับผิดชอบ
โครงการ มีความสํานึกตอหนาท่ีความรับผิดชอบ และกระตือรือรนในการแกไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด 
เนื้อหา ขอมูลใหเปนปจจุบันเสมอ 
  6. การวินิจฉัย สั่งการ นายกองคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ ปลัด/รองปลัด ผูบริหารระดับ
สํานัก/กอง/ฝายตาง ๆ ขององคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์สามารถวินิจฉัย สั่งการไดอยางถูกตอง ชัดเจน 
รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาทองถ่ินใหสอดคลองกับสภาพความเปนจริงและตามอํานาจหนาท่ีนอกจากนี้ยัง
สามารถกําหนดมาตรการตาง ๆ สําหรับการปรับปรุงแกไขและปองกันความผิดพลาดท่ีจะเกิดข้ึนได  
  7. ทําใหภารกิจตาง ๆ ของบุคลากรในองคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์แตละคน แตละสํานัก/
กอง/ฝายตาง ๆ มีความสอดคลองกัน ประสานการทํางานใหเปนองครวมของหนวยงาน ทําใหเปาหมายขององคการ
บริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ เกิดความสําเร็จตามเปาหมายหลัก มีความสอดคลองและเกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
  8. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจใหเปนไปและตรงตามวัตถุประสงคของโครงการ กิจกรรม 
งานตาง ๆ และประชาชนพึงพอใจเม่ือไดรับการบริการประชาชนในเขตพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ 
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สวนที่ 2 
การติดตามและประเมินผล 

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

1.  สรุปผลการติดตามและประเมินผลท่ีผานมา (ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2558-2562) 
1.1  ยุทธศาสตรการพัฒนา ปงบประมาณ พ.ศ. 2558-2562 
1.1.1 แผนยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ เปนแผนยุทธศาสตรท่ีกําหนด

ระยะเวลา 5 ป พ.ศ. 2558- 2562 ซ่ึงเปนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององคการบริหารสวนตําบลมหา
สวัสดิ์ ท่ีกําหนดยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ซ่ึงแสดงถึงวิสัยทัศน 
พันธกิจ และจุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคตโดยสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิ
แผนการบริหารราชการแผนดิน ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดนครปฐม  และแผนหมูบาน   

1.1.2 แผนยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์มีรายละเอียด ดังนี้ 
     1) ยุทธศาสตร  ประกอบดวย 

ยุทธศาสตรท่ี 1 ยุทธศาสตรดานการบริการสาธารณะ 
  แนวทางการพัฒนาท่ี 1 การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานและสาธารณูปโภคตาง ๆ    
  แนวทางการพัฒนาท่ี 2 การพัฒนาแหลงน้ํา คูคลอง และแหลงน้ํา เพ่ือการอุปโภค บริโภค  

และการเกษตร 
ยุทธศาสตรท่ี 2 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสิ่งแวดลอมและการทองเท่ียว 

  แนวทางการพัฒนาท่ี 1 การจัดการดานสิ่งแวดลอมเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน 
  แนวทางการพัฒนาท่ี 2 พัฒนาและสงเสริมการทองเท่ียว 

ยุทธศาสตรท่ี 3 ยุทธศาสตรดานสังคม 
    แนวทางการพัฒนาท่ี 1 สงเสริม สนับสนุนการกีฬาและนันทนาการ 
    แนวทางการพัฒนาท่ี 2 สงเสริม สนับสนุนการใหบริการสาธารณสุข 
    แนวทางการพัฒนาท่ี 3 การปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 
    แนวทางการพัฒนาท่ี 4 สงเสริม สนับสนุน งานสวัสดกิารสังคมและสังคมสงเคราะห 
     แนวทางการพัฒนาท่ี 5 การปองกัน และรักษาความสงบเรียบรอยความปลอดภัยในชีวิต 
            และทรัพยสิน 
    แนวทางการพัฒนาท่ี 6 สงเสริม สนับสนุนการดําเนินงานดานการสาธารณภัย 

ยุทธศาสตรท่ี 4 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
    แนวทางการพัฒนาท่ี 1 พัฒนาการศึกษาและสงเสริมระบบการศึกษา 
    แนวทางการพัฒนาท่ี 2 สงเสริม สนับสนุนการเผยแพรคุณธรรม จริยธรรมทางศาสนา และ

เผยแพรศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน 
ยุทธศาสตรท่ี 5 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการเศรษฐกิจ 

    แนวทางการพัฒนาท่ี 1 พัฒนา สงเสริมและฝกอบรมอาชีพใหประชาชน 
    แนวทางการพัฒนาท่ี 2 สงเสริมสนับสนนุการผลิตสนิคาทางการเกษตรปลอดภัยจากสารพิษ 

ยุทธศาสตรท่ี 6 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการบริหารจัดการท่ีดี 
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  แนวทางการพัฒนาท่ี 1  พัฒนาการบริหารจัดการท่ีดีในองคกร และสงเสริมการมีสวนรวมของ
ประชาชนในการพัฒนาทองถ่ิน 

     2)  พันธกิจ ประกอบดวย 
1. สรางและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ใหเพียงพอกับความ

ตองการของประชาชน สามารถรองรับการขยายตัวของชมุชนไดในอนาคต 
2. จัดระบบการควบคุมดูแลรักษาสิ่งแวดลอมใหสอดคลองกับการพัฒนาอยางยั่งยืน 
3. พัฒนาระบบการบริหารจัดการในองคกร เสริมสรางความเขมแข็งในชุมชน 

ปองกันและแกไขปญหายาเสพติด สรางความม่ันคง สรางความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินของประชาชน สงเสริมและพัฒนาระบบงานสวัสดิการสังคม การกีฬาและการ
สาธารณสุข   

4. สงเสริมสนับสนุนพัฒนาระบบการศึกษาท้ังในและนอกระบบ  สงเสริมคุณธรรม
จริยธรรม สืบสาน อนุรักษประเพณี  ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ินและงานรัฐพิธีตาง 

5. พัฒนาสงเสริมอาชีพการฝกอบรมอาชีพใหกับประชาชนและสนับสนุนสงเสริม
การเกษตรปลอดสารเคมี  

6. พัฒนาการบริหารจัดการท่ีดีในองคการ  พัฒนาบุคลากร  สงเสริมการมีสวนรวม
ของประชาชนในการพัฒนาทองถ่ิน  และสงเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย   

     3) จุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต ประกอบดวย 
1. เด็ก เยาวชนและประชาชนไดรับการบริการดานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานท้ังในและ

นอกระบบ   อยางเพียงพอครบถวน                                                                                            
2. เพ่ือใหประชาชนมีความรูดานอาชีพมีเงินทุนในการประกอบอาชีพโดยการสงเสริม

สนับสนุนสินคา ผลผลิตทางการเกษตรท่ีปลอดภัยจากสารพิษและสงเสริมผลิตภัณฑชุมชน โดยยึด
หลักการพัฒนาเศรษฐกิจแบบพอเพียง                                                                      

3. เพ่ือใหประชาชนไดรับการบริการดานสาธารณะ สาธารณูปโภคตางๆ อยาง
ครบถวนและเพียงพอ 

4. เพ่ือใหประชาชนไดรับการบริการดานสาธารณสุขอยางท่ัวถึง โดยการสงเสริม
สนับสนุนการกีฬาและนันทนาการ การสงเสริมงานสวัสดิการสังคม  การสังคมสงเคราะห  
งานบรรเทาสาธารณภัยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินรวมถึงการปองกันและ
ตอตานยาเสพติด 

5. เพ่ือใหประชาชน เด็ก เยาวชนและประชาชนมีจิตสํานึกในการดูแลรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมและพัฒนาสงเสริมการทองเท่ียวเชิงนิเวศและสุขภาพ 

6. เพ่ือใหประชาชนไดรับการบริการท่ีดีตามรูปแบบการบรหิารกิจการท่ีดีและมีสวนรวม 
4) วิสัยทัศน  

   “สิ่งแวดลอมเดน  เนนสุขภาพดี  
วิธีแกปญหาฉับไว  ใสใจการอนุรักษ” 
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    1.2  แผนพัฒนาสามป ปงบประมาณ พ.ศ. 2558-2562 
         

    1.2.1 แผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2558-2560 (เฉพาะป พ.ศ. 2558)   
      

ยุทธศาสตร 
โครงการตามแผนพัฒนา ตามขอบัญญัติฯ 

จํานวน
โครงการ 

จํานวนเงิน 
จํานวน
โครงการ 

จํานวนเงิน 

ดานบริการสาธารณะ 52 57,049,620 14 4,790,551.77 
ดานสิ่งแวดลอมและการทองเท่ียว 18 10,780,800 5 1,050,660 
ดานสังคม 52 25,093,000 8 392,985 
ดานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 24 6,372,000 7 1,047,729.10 
ดานเศรษฐกิจ 16 1,365,000 0 0 
ดานการบริหารจัดการท่ีดี 34 11,666,700 11 416,089.65 

รวม 196 112,327,120 45 7,698,015.52 
      

    1.2.2  แผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2559-2561 (เฉพาะป พ.ศ. 2559) 
         

ยุทธศาสตร 
โครงการตามแผนพัฒนา ตามขอบัญญัติฯ 

จํานวน
โครงการ 

จํานวนเงิน 
จํานวน
โครงการ 

จํานวนเงิน 

ดานบริการสาธารณะ 37 49,715,300 8 4,924,537 
ดานสิ่งแวดลอมและการทองเท่ียว 21 14,842,400 8 3,198,619 
ดานสังคม 51 15,899,300 6 499,074 
ดานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 46 5,175,000 19 2,871,580.50 
ดานเศรษฐกิจ 12 960,000 2 35,964 
ดานการบริหารจัดการท่ีดี 63 6,113,950 31 733,561.92 

รวม 230 92,705,950 77 12,263,336.42 
      
    1.2.3 แผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2560-2562 (เฉพาะป พ.ศ. 2560) 
         

ยุทธศาสตร 
โครงการตามแผนพัฒนา ตามขอบัญญัติฯ 

จํานวน
โครงการ 

จํานวนเงิน 
จํานวน
โครงการ 

จํานวนเงิน 

ดานบริการสาธารณะ 31 34,272,300 6 3,225,499 
ดานสิ่งแวดลอมและการทองเท่ียว 16 3,950,000 8 1,852,705 
ดานสังคม 40 13,735,800 14 8,703,456 
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ดานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 21 2,926,800 9 1,226,557 
ดานเศรษฐกิจ 9 950,000 2 35,604 
ดานการบริหารจัดการท่ีดี 35 3,886,500 17 332,146 

รวม 152 59,721,400 56 15,375,967 
    1.2.4 แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-2564) (เฉพาะป พ.ศ. 2561) 
         

ยุทธศาสตร 
โครงการตามแผนพัฒนา ตามขอบัญญัติฯ 

จํานวน
โครงการ 

จํานวนเงิน 
จํานวน
โครงการ 

จํานวนเงิน 

ดานบริการสาธารณะ 95 96,134,675 13 7,240,100 
ดานสิ่งแวดลอมและการทองเท่ียว 18 7,500,000 5 2,280,000 
ดานสังคม 49 14,710,800 25 11,244,800 
ดานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 17 2,577,000 8 1,920,220 
ดานเศรษฐกิจ 10 755,000 2 50,000 
ดานการบริหารจัดการท่ีดี 71 11,325,500 25 2,766,390 

รวม 260 123,095,975 78 25,501,510 

 
 
    1.2.5 แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) (เฉพาะป พ.ศ. 2562) 
         

ยุทธศาสตร 
โครงการตามแผนพัฒนา ตามขอบัญญัติฯ 

จํานวน
โครงการ 

จํานวนเงิน 
จํานวน
โครงการ 

จํานวนเงิน 

ดานบริการสาธารณะ 27 57,112,975 14 24,331,472 
ดานสิง่แวดลอมและการทองเท่ียว 7 2,580,000 6 2,480,000 
ดานสังคม 43 16,306,500 18 12,078,400 
ดานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 11 1,988,000 11 2,045,936 
ดานเศรษฐกิจ 3 130,000 2 50,000 
ดานการบริหารจัดการท่ีดี 14 888,800 14 902,600 

รวม 105 79,006,275 65 41,408,408 
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2. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร ปงบประมาณ พ.ศ. 2562   
2.1.1 ความสัมพันธระหวางแผนพัฒนาระดับมหภาค 
 แผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป (พ.ศ. 2560 – 2579)  

 ในการท่ีจะบรรลุวิสัยทัศนและทําใหประเทศไทยพัฒนาไปสูอนาคตท่ีพึงประสงคนั้น จําเปนจะตองมี
การวางแผนและกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาในระยะยาว และกําหนดแนวทางการพัฒนาของทุกภาคสวนให
ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้น จึงจําเปนจะตองกําหนดยุทธศาสตรชาติในระยะยาวเพ่ือถายทอดแนว
ทางการพัฒนาสูการปฏบิัติในแตละชวงเวลาอยางตอเนื่องและมีการบูรณาการและสรางความเขาใจถึงอนาคต
ของประเทศไทยรวมกัน และเกิดการรวมพลังของทุกภาคสวนในสังคม ท้ังประชาชน เอกชน ประชาสังคม ใน
การขับเคลื่อนการพัฒนาเพ่ือการสรางและรักษาไวซ่ึงผลประโยชนแหงชาติและบรรลุวิสัยทัศน “ประเทศไทยมี
ความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือ
คติพจนประจําชาติ “ม่ังคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน” เพ่ือใหประเทศ มีขีดความสามารถ ในการแขงขัน มีรายไดสูง อยูใน
กลุมประเทศพัฒนาแลว คนไทยมีความสุข อยูดี กินดี สังคมมีความม่ันคง เสมอภาคและเปนธรรม ซ่ึง
ยุทธศาสตรชาติท่ีจะใชเปนกรอบแนวทาง การพัฒนาในระยะ 20 ป ตอจากนี้ ไป 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 ดวยการพัฒนาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเปนคติพจนประจําชาติ วา “ม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน” ท้ังนี้ วิสัยทัศนดังกลาว
จะตองสนองตอบตอผลประโยชนแหงชาติ อันไดแก การมีเอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแหงเขตอํานาจรัฐ 
การดํารงอยูอยางม่ันคง ยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ การดํารงอยูอยางม่ันคงของชาติ และประชาชนจากภัย
คุกคามทุกรูปแบบ การอยูรวมกันในชาติอยางสันติสุขเปนปกแผน มีความม่ันคงทางสังคมทามกลางพหุสังคม
และการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย ความเจริญเติบโตของชาติ ความเปนธรรมและความอยูดีมี
สุขของประชาชน ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม ความม่ันคงทางสังคมทามกลางพหุ
สังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีไมเปนภาระของโลกและสามารถเก้ือกูลประเทศท่ีมีศักยภาพทางเศรษฐกิจที
ดอยกวา  
 
 
 

 
   

วิสัยทัศน : “ประเทศมีความมั่นคง มั่งค่ัง ย่ังยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” 
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ยุทธศาสตร์ชาต ิ20 ป� (พ.ศ. 2560-2579) 

 ยุทธศาสตร์ที� 1 เศรษฐกิจและสังคมไทยมีการพัฒนา

อย่างมั�นคงและยั�งยืน

 ยุทธศาสตร์ที� 2 เศรษฐกิจขยายตัวด้วยการค้าส่งค้าปลีก

และเศรษฐกิจดิจิทัลที�เข้มข้นขึ�น

 ยุทธศาสตร์ที� 3 คนไทยมีศักยภาพและสามารถปรับตัว

รองรับบริบทการพัฒนาในอนาคต 

 ยุทธศาสตร์ที� 4  สังคมไทยมีความเป�นธรรม มีความ

เหลื�อมล�ําน้อย 

 ยุทธศาสตร์ที� 5 เศรษฐกิจและสังคมพัฒนาอย่างเป�นมิตร

กับสิ�งแวดล้อม 

 ยุทธศาสตร์ที� 6 ระบบการบริหารภาครัฐมีประสิทธิภาพ 

ทันสมัย รับผิด ชอบ โปร่งใส ตรว จ สอบไ ด้  แ ล ะ

ประชาชนมีส่วนร่วม 

มั�นคง

มั�งคั�ง

ยั�งยืน

  

 
ความม่ันคง 

  - การมีความม่ันคงปลอดภัย  จากภัยและการเปลี่ยนแปลงท้ังภายในประเทศและภายนอก
ประเทศในทุกระดับท้ังประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปจเจกบุคคลและมีความม่ันคงในทุกมิติ ท้ังมิติ 
เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอมและการเมือง 
  - ประเทศ มีความม่ันคงในเอกราชและอธิปไตย มีสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริยท่ี
เขมแข็งเปนศูนยกลางและเปนท่ียึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน ระบบการเมืองท่ีม่ันคงเปนกลไกท่ีนําไปสูการ
บริหารประเทศท่ีตอเนื่องและโปรงใสตามหลักธรรมาภิบาล 
  - สังคม มีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกกําลังเพ่ือพัฒนาประเทศ ชุมชน มี
ความเขมแข็ง ครอบครัว มีความอบอุน 
  - ประชาชน มีความม่ันคงในชีวิตมีงานและรายไดท่ีม่ันคงพอเพียงกับการดํารงชีวิตมีท่ีอยู
อาศัยและความปลอดภัยในชีวิตทรัพยสิน 
  - ฐานทรัพยากรและสิ่งแวดลอม มีความม่ันคงของอาหารพลังงาน และน้ํา 
 

 ความม่ังค่ัง 
  - ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอยางตอเนื่อง ยกระดับเปนประเทศในกลุมประเทศ
รายไดสูง ความเหลื่อมล้ําของการพัฒนาลดลง ประชากรไดรับผลประโยชนจากการพัฒนาอยางเทาเทียมกันมากข้ึน 
  - เศรษฐกิจมีความสามารถในการแขงขันสูง สามารถสรางรายไดท้ังจากภายในและนอก
ประเทศสรางฐานเศรษฐกิจและสังคมแหงอนาคต และเปนจุดสําคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาคท้ังการ
คมนาคมขนสง การผลิต การคา การลงทุน และการทําธุรกิจ มีบทบาทสําคัญในระดับโลก เกิดสายสัมพันธทาง
เศรษฐกิจและการคาอยางมีพลัง 
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  - ความสมบูรณในทุนท่ีจะสามารถสรางการพัฒนาตอเนื่อง ไดแก ทุนมนุษย ทุนทางปญญา 
ทุนทางการเงิน ทุนท่ีเปนเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
  

ความยั่งยืน 
  - การพัฒนาท่ีสามารถสรางความเจริญ  รายได และคุณภาพชีวิตของประชาชนใหเพ่ิมข้ึน
อยางตอเนื่อง ซ่ึงเปนการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจท่ีไมใชทรัพยากรธรรมชาติเกินพอดี ไมสรางมลภาวะตอ
สิง่แวดลอมจนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศน 
  - การผลิตและการบริโภคเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และสอดคลองกับกฎระเบียบของ
ประชาคมโลกซ่ึงเปนท่ียอมรับรวมกัน ความอุดมสมบูรณของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมีคุณภาพดี
ข้ึน คนมีความรับผิดชอบตอสังคม มีความเอ้ืออาทร เสียสละเพ่ือผลประโยชนสวนรวม 
  - มุงประโยชนสวนรวมอยางยั่งยืน ใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของประชาชนทุกภาค
สวน เพ่ือการพัฒนาในทุกระดับอยางสมดุล มีเสถียรภาพ และยั่งยืน 
  - ประชาชนทุกภาคสวนในสังคม ยึดถือและปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  

 อนาคตประเทศไทย ป  2579   
  1. เศรษฐกิจและสังคมไทยมีการพัฒนาอยางม่ันคงและยั่งยืน  โดยสถาบันหลักของชาติดํารง
อยูอยางม่ันคงเปนจุดยึดเหนี่ยวของสังคม มีความสามัคคีของคนในชาติ มีความสงบและอยูรวมกันอยางสันติ
สขุในทุกพ้ืนท่ี และมีระดับรายไดในกลุมประเทศรายไดสูง มีความเปนธรรมในสังคม และความเหลื่อมล้ําลดลง
ในทุกมิติ ประเทศไทยมีบทบาทสําคัญในภูมิภาคและโลก 

2. ระบบเศรษฐกิจมีความเปนชาติการคาบนรากฐานการขยายตัวของการคาสงคาปลีกและ
เศรษฐกิจดิจิทัลท่ีเขมขนข้ึน มีการเติบโตอยางมีคุณภาพ กระจายฐานการผลิตและบริการไปในพ้ืนท่ีตาง ๆ อยาง
ท่ัวถึง มีเสถียรภาพ แขงขันบนฐานการพัฒนานวัตกรรม และมีฐานการผลิตบริการ และลงทุนมีเชื่อมโยงในอาเซียน 
เพ่ือใหประเทศไทยเขาสูการมีรายไดสูงภายในป 2579 และเขาสูการเปนประเทศพัฒนาแลว โดย 

2.1 ภาคเกษตร เปนฐานการผลิต bio-bases ท่ีสําคัญ เปนฐานการผลิตอาหารท่ี
ม่ันคงและปลอดภัย และเปนฐานการผลิตภาพการผลิตสูง มีระบบบริหารจัดการท่ีดีดานประมง 

2.2 ภาคอุตสาหกรรม ฐานอุตสาหกรรมเดิมมีศักยภาพสูงข้ึน มีอุตสาหกรรมอนาคตท่ี
ไดรับการพัฒนาใหเปนฐานรายไดใหม โดยมุงสูการเปนศูนยกลางการผลิต การคา และการลงทุนในอนุภูมิภาค
อาเซียน เชน ศูนยการผลิตรถยนตและชิ้นสวนและศูนยทดสอบและวิจัยพัฒนารถยนตและชิ้นสวนของเอเชีย 
ศูนยกลางการผลิตพลังงาน/วัสดุชีวภาพของภูมิภาคอาเซียน ศูนยกลางการผลิตอุตสาหกรรมดิจิทัล เปนตน 

2.3 ภาคบริการ ธุรกิจบริการเดิมไดรับการพัฒนายกระดับคุณภาพและศักยภาพให
สูงข้ึน เชน การขนสง ท้ังทางบก ทางอากาศ และทางทะเล และสงเสริมธุรกิจบริการอนาคตใหเปนฐานรายได
ใหม โดยมุงสูการเปนศูนยกลางการลงทุนและการใหบริการของภูมิภาคอาเซียน เชน ศูนยกลางการใหบริการ
สุขภาพของภูมิภาคอาเซียน เมืองหลวงแหงการทองเท่ียวและบริการของอาเซียน ศูนยบริการทางการเงิน 
การศึกษานานาชาติ และบริการดานโลจิสติกส เปนตน 

2.4 วิสาหกิจและการดําเนินธุรกิจ วิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดยอมเขมแข็ง เปนฐาน
การผลิตและบริการท่ีสําคัญของประเทศ 

3. คนไทยในอนาคต  มีศักยภาพรวมกันพัฒนาประเทศ สามารถปรับตัวรองรับบริบทการ
พัฒนาในอนาคตมีความพรอมท้ังกาย ใจ สติปญญา มีทักษะในการวิเคราะหอยางมีเหตุผล มีการเรียนรูตลอด
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ชีวิต มีภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลง มีจิตสํานึกวัฒนธรรมท่ีดีงาม รูคุณคาความเปนไทย และมีความ
รับผิดชอบเปนรากฐานท่ีม่ันคงของชุมชนสังคม รักชาติ และสถาบันพระมหากษัตริย 

4. สังคมไทยเปนสังคมท่ีเปนธรรม มีความเหลื่อมล้ํานอย อัตราความยากจนต่ํา มีการ
กระจายโอกาสการเขาถึงทรัพยากรการสรางฐานอาชีพ บริการทางสังคมท่ีมีคุณภาพ และกระบวนการยุติธรรม
อยางท่ัวถึง ไมคอรรัปชั่น โดยท่ีประชาชนทุกชวงวัยมีคุณภาพชีวิตท่ีดี ครอบครัวอยูดีมีสุข 

5. เศรษฐกิจและสังคมพัฒนาอยางเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม เปนประเทศท่ีมีระบบเศรษฐกิจสี
เขียว ระดับการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดต่ํามีพ้ืนท่ีสีเขียวใหญข้ึน ประชาชนมีพฤติกรรมการผลิตและการ
บริโภคท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม  

6. ระบบการบริหารภาครัฐมีประสิทธิภาพ ทันสมัย รับผิดชอบ โปรงใส ตรวจสอบไดและ
ประชาชนมีสวนรวม กระจายอํานาจและมีการกําหนดภารกิจท่ีเหมาะสมระหวางสวนกลาง ภูมิภาค และทองถ่ิน 
 

 กรอบแนวทางท่ีสําคัญของยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป 
ยุทธศาสตร กรอบแนวทางท่ีสําคัญ 

1. ดานความมั่นคง (1) เสริมสรางความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองแบบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

(2) ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง ขจัดคอรรปัช่ัน 
สรางความเช่ือมั่นในกระบวนการยุติธรรม 

(3) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบรอย ตลอดจนการบริหารจัดการ
ความมั่นคงชายแดนและชายฝงทะเล 

(4) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความรวมมือระหวางประเทศทุกระดับ และ
รักษาดุลยภาพความสัมพันธกับประเทศมหาอํานาจ เพ่ือปองกันและแกไขปญหาความ
มั่นคงรูปแบบใหม 
(5) การพัฒนาเสริมสรางศักยภาพการผนึกกําลังปองกันประเทศ การรักษาความสงบ
เรียบรอยภายในประเทศ สรางความรวมมือกับประเทศเพ่ือนบานและมิตรประเทศ 

(6) การพัฒนาระบบการเตรียมพรอมแหงชาติ และระบบบริหารจัดการภัยพิบัติรักษา
ความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

(7) การปรับกระบวนการทํางานของกลไกท่ีเก่ียวของจากแนวดิ่งสูแนวระนาบมากข้ึน 

 
2. ดานการสรางความสามารถใน
การแขงขัน 

(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 ความมั่นคงและพลังงาน ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ การวิจัยและพัฒนา 

(6) การเช่ือมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สรางความเปนหุนสวนการพัฒนากับ
นานาประเทศ สงเสริมใหไทยเปนฐานของการประกอบธุรกิจ ฯลฯ 
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ยุทธศาสตร กรอบแนวทางท่ีสําคัญ 

3. ดานการพัฒนาและเสริมสราง
ศักยภาพคน 

(1) พัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต ใหสนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศโดย
พัฒนาเริ่มตั้งแตในครรภและตอเน่ืองไปตลอดชวงชีวิต 

(2) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูใหมีคุณภาพ เทาเทียมและท่ัวถึง 

(3) ปลูกฝงระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม คานิยมท่ีพึงประสงค 
(4) การสรางเสริมใหคนมีสุขภาวะท่ีดี 
(5) การสรางความอยูดีมีสุขของครอบครัวไทยใหเอ้ือตอการพัฒนาคน 

4. ดานการสรางโอกาสความเสมอ
ภาค และเทาเทียมกันทางสังคม 

(1) สรางความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจและสังคม 

(2) พัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 

(3) การสรางสภาพแวดลอมและนวัตกรรมท่ีเอ้ือตอการดํารงชีวิตในสังคมสูงวัย 

(4) การสรางความเขมแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรม และความเขมแข็ง
ของชุมชน 

(5) พัฒนาการสื่อสารมวลชนใหเปนกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 
5. ด านการสร างการเติ บโตบน
คุ ณ ภ าพ ชี วิ ต ท่ี เป น มิ ต ร กั บ
สิ่งแวดลอม 

(1) จัดระบบอนุรักษ ฟนฟูและปองกันการทําลายทรัพยากรธรรมชาติ 
(2) วางระบบบริหารจัดการนํ้าใหมีประสิทธิภาพท้ัง 25 ลุมนํ้า เนนการปรับระบบการ
บริหารจัดการอุทกภัยอยางบูรณาการ 

(3) การพัฒนาและใชพลังงานท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

(4) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

(5) การรวมลดปญหาโลกรอนและปรับตัวใหพรอมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

(6) การใชเครื่องมือทางเศรษฐศาสตรและนโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดลอม 
6. ดานการปรับสมดุล และพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

(1) การปรับปรุงโครงสราง บทบาท ภารกิจของหนวยงาน ภาครัฐ ใหมีขนาดท่ีเหมาะสม 

(2) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณการ 

(3) การพัฒนาระบบบริหารจัดการกําลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 

(4) การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

(5) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบตาง ๆ ใหทันสมัย เปนธรรม และเปนสากล 

(6) พัฒนาระบบการใหบริการประชาชนของหนวยงานภาครัฐ 

(7) ปรับปรุงการบริหารจัดการรายไดและรายจายของภาครัฐ 
 
 

 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 
 กรอบวิสัยทัศนและเปาหมายแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ 

จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงตางๆ ท่ีประเทศกําลังประสบอยู ทําให
การกําหนดวิสัยทัศนแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ ยังคงมีความตอเนื่องจากวิสัยทัศนแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๑ และ
กรอบหลักการของการวางแผนท่ีนอมนําและประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเปน
ศูนยกลางของการพัฒนาอยางมีสวนรวม การพัฒนาท่ียึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศนของการพัฒนาใน
แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ ตองใหความสําคัญกับการกําหนดทิศทางการพัฒนาท่ีมุงสูการเปลี่ยนผานประเทศ
ไทยจากประเทศท่ีมีรายไดปานกลางไปสูประเทศท่ีมีรายไดสูง มีความม่ันคง และยั่งยืน สังคมอยูรวมกันอยางมี
ความสุข และนาไปสูการบรรลุวิสัยทัศนระยะยาว “ม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน” ของประเทศ 

 การกาํหนดตาํแหนงทางยุทธศาสตรของประเทศ (Country Strategic Positioning)  
เปนการกําหนดตําแหนงทางยุทธศาสตรของประเทศท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติท่ี สศช. ไดจัดทําข้ึน
ประเทศไทยเปนประเทศรายไดสูงท่ีมีการกระจายรายไดอยางเปนธรรม เปนศูนยกลางดานการขนสงโลจิสติกส
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ของภูมิภาคสูความเปนชาติการคาและบริการ (Trading and Service Nation) เปนแหลงผลิตสินคาเกษตร
อินทรียและเกษตรปลอดภัย แหลงอุตสาหกรรมสรางสรรคและมีนวัตกรรมสูงท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

 เปาหมาย 
1)  การหลุดพนจากกับดักประเทศรายไดปานกลางสูรายไดสูง 

• เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยไมต่ํากวารอยละ ๕.๐ 

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

• ผลิตภาพการผลิตเพ่ิมข้ึนไมต่ํากวาเฉลี่ยรอยละ ๒.๕ ตอป 

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

2) การพัฒนาศักยภาพคนใหสนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการ
สรางสังคมสูงวัยอยางมีคุณภาพ 

• ประชาชนทุกชวงวัยมีความม่ันคงทางดานเศรษฐกิจและสังคม (Socio-
Economic Security) และมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 

• การศึกษาและการเรียนรูไดรับการพัฒนาคุณภาพ 

• สถาบันทางสังคมมีความเขมแข็งเปนฐานรากท่ีเอ้ือตอการพัฒนาคน 
3) การลดความเหล่ือมลํ้าในสังคม 

• การกระจายรายไดมีความเทาเทียมกันมากข้ึน 

• บริการทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอยางท่ัวถึง 
4) การสรางการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 

• รักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากร สรางสมดุลระหวางการอนุรักษและ
การใชประโยชนอยางยั่งยืนและเปนธรรม 

• ขับเคลื่อนประเทศสูเศรษฐกิจและสังคมท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

• เพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ 

• เพ่ิมประสิทธิภาพและเสริมสรางธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

• มีการบริหารจัดการน้ําใหสมดุลระหวางการอุปสงคและอุปทานของน้ํา 
5) การบริหารราชการแผนดินท่ีมีประสิทธิภาพ 

• การบริหารงานภาครัฐท่ีโปรงใส เปนธรรม มีประสิทธิภาพ และมีสวนรวม 

• ขจัดการทุจริตคอรรัปชั่น 

• มีการกระจายอํานาจท่ีเหมาะสม 
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 แนวทางการพัฒนา 
1) การยกระดับศักยภาพการแขงขันและการหลุดพนกับดักรายไดปานกลางสูรายไดสูง 

• การสงเสริมดานการวิจัยและพัฒนา 
พัฒนาสภาวะแวดลอมของการพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และ

นวัตกรรม ท้ังดานการลงทุนในการวิจัยและพัฒนา ดานบุคลากรวิจัย ดานโครงสรางพ้ืนฐาน และดานการ
บริหารจัดการ รวมท้ังสนับสนุนและผลักดันใหผูประกอบการมีบทบาทหลักดานเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
ตลอดจนผลักดันงานวิจัยและพัฒนาใหใชประโยชนอยางแทจริงท้ังเชิงพาณิชยและสาธารณะโดยใหความ
คุมครองทรัพยสินทางปญญา 

• การพัฒนาผลิตภาพแรงงาน 
สรางความรวมมือระหวางภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนากําลังคนและ

แรงงานใหมีทักษะความรูและสมรรถนะท่ีสอดคลองกับความตองการของตลาดและรองรับการเปดเสรีของ
ประชาคมอาเซียน โดยยกระดับและพัฒนาสมรรถนะแรงงานไทยดวยเทคโนโลยี เรงรัดใหแรงงานท้ังระบบมีการ
เรียนรูข้ันพ้ืนฐานเพ่ือสามารถแขงขันในตลาดแรงงานได สนับสนุนใหแรงงานและปจจัยการผลิตมีความยืดหยุนใน
การเคลื่อนยายระหวางสาขาการผลิตและระหวางพ้ืนท่ีการผลิต เพ่ือใหแรงงานสามารถเคลื่อนยายไปสูสาขาการ
ผลิตท่ีมีผลิตภาพการผลิตสูงสุด และสนับสนุนใหผูประกอบการในภาคอุตสาหกรรมและบริการจัดทากรอบคุณวุฒิ
วิชาชีพและมาตรฐานฝมือแรงงานใหเปนมาตรฐานท่ีเชื่อมโยงกันเพ่ือยกระดับทักษะของแรงงานไทย 

• การสงเสริมผูประกอบการท่ีเขมแข็งและพาณิชยดิจิตอล 
พัฒนาขีดความสามารถของผูประกอบการใหมีความยืดหยุน สามารถ

ปรับตัวและดําเนินธุรกิจทามกลางการดําเนินนโยบายและมาตรการการกีดกันทางการคาในรูปแบบตางๆ เพ่ิม
สัดสวนความเปนเจาของของคนไทยและสนับสนุนใหมีการขยายตลาดท่ีมีแบรนดสินคาและชองทางการตลาด
ท่ีเปนของตนเองมากข้ึน ตลอดจนพัฒนาตอยอดอุตสาหกรรมและบริการเพ่ือเขาสูการเปนศูนยกลางการผลิต 
บริการและอุตสาหกรรมดิจิตอล 

• การลงทุนโครงสรางพ้ืนฐานเรงลงทุนและพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดาน
การคมนาคมขนสงเพ่ือเช่ือมโยงพ้ืนท่ี 

เศรษฐกิจในประเทศและตางประเทศ ท้ังการพัฒนาและปรับปรุงโครงขาย
รถไฟใหเปนโครงขายหลักในการเดินทางและขนสงของประเทศ พัฒนาโครงขายระบบขนสงสาธารณะและ
โครงขายทางหลวงพิเศษระหวางเมือง ขยายขีดความสามารถของทาอากาศยานหลักของประเทศ พัฒนา
ทาเรือท่ีมีศักยภาพใหเปนทาเรืออิเล็กทรอนิกสเต็มรูปแบบ รวมท้ังพัฒนาและปรับปรุงระบบโทรคมนาคมของ
ประเทศ ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาดานอุตสาหกรรมท่ีเกิดจากลงทุนดานโครงสรางพ้ืนฐาน เชน 
อุตสาหกรรมซอมบํารุงและผลิตชิ้นสวนอากาศยาน และอุตสาหกรรมระบบราง เปนตน เพ่ือสรางโอกาสทาง
เศรษฐกิจใหกับประเทศในการเปนฐานการผลิตในภูมิภาคอาเซียน 

• การปรับโครงสรางการผลิต 
ปรับโครงสรางการผลิตภาคเกษตร โดยการปรับเปลี่ยนจาการผลิตสินคา

เกษตรข้ันปฐมเปนสินคาเกษตรแปรรูปท่ีมีมูลคาสูงมีคุณภาพและมาตรฐานสากล สามารถสรางความเชื่อมโยง
ทางดานวัตถุดิบกับประเทศเพ่ือนบานและลดระดับการผลิตสินคาข้ันปฐมท่ีสูญเสียขีดความสามารถในการ
แขงขัน ลงสูระดับท่ีจาเปนสําหรับการสรางความม่ันคงทางดานอาหารและพลังงาน จัดระบบการผลิตให
สอดคลองกับศักยภาพพ้ืนท่ีและความตองการของตลาดต้ังแตตนนาถึงปลายนาท้ังดานกายภาพและเศรษฐกิจ 
รวมท้ังสงเสริมการรวมกลุมทางการเกษตรจากกิจการเจาของคนเดียวเปนการประกอบการในลักษณะสหกรณ 
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หางหุนสวน และบริษัทเพ่ือใหเกิดการประหยัดจากขนาด พิจารณาพันธุพืชท่ีเหมาะสมกับศักยภาพของพ้ืนท่ี
และแหลงน้ํา ใชเทคโนโลยีการผลิตในระดับท่ีเหมาะสม ใชกลไกตลาดในการปองกันความเสี่ยง ตลอดจน
สงเสริมและเรงขยายผลแนวคิดการทําการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และระบบ
เกษตรกรรมยั่งยืนปรับโครงสรางการผลิตภาคบริการโดยเรงพัฒนาระบบคมนาคมขนสงใหเกิดความเชื่อมโยง
กันเปนโครงขายท้ังทางบก ทางน้ํา และทางอากาศ เรงพัฒนาทาเทียบเรือขนาดใหญเพ่ือรองรับการเติบโตของ
การทองเท่ียวทางทะเล ปรับปรุงแกไขกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการทองเท่ียวใหครอบคลุมและทันสมัยท้ังการ
ควบคุมกิจกรรมตางๆ เก่ียวกับการทองเท่ียวและสงเสริมการทองเท่ียวและกําหนดและจัดทํากฎหมายเพ่ือ
ยกระดับมาตรฐานการทองเท่ียวของไทยสูสากลและรองรับการพัฒนาการทองเท่ียวใหสามารถแขงขันไดใน
ระดับนานาชาติ รวมท้ังสงเสริมการพัฒนาเชิงพ้ืนท่ีในลักษณะกลุมคลัสเตอรทองเท่ียว โดยสนับสนุนการพัฒนา
ดานการทองเท่ียวของพ้ืนท่ีท่ีมีความเชื่อมโยงท้ังทางกายภาพ วิถีชีวิต/วัฒนธรรมทองถ่ินและกิจกรรมการ
ทองเท่ียว ตลอดจนสงเสริมการสรางความเชื่อมโยงดานการทองเท่ียวในภูมิภาคอาเซียน ท้ังประเทศท่ีมี
พรมแดนติดกันและประเทศท่ีมีโครงขายคมนาคมขนสงเชื่อมโยงกันเพ่ือใหเกิดการพัฒนาแบบองครวมท้ัง
ระบบพัฒนาตอยอดอุตสาหกรรมอนาคตเพ่ือเปนแหลงการถายทอดเทคโนโลยี เชื่อมโยงการผลิตกับ
อุตสาหกรรมท่ีเปนฐานรายไดประเทศ และเปนกลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยใหเขาสูการเปนศูนยกลางการ
ผลิตและบริการท้ังในระดับอนุภูมิภาคและในภูมิภาคอาเซียนพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานท่ีสนับสนุนการขยายตัว
ดานการคาการลงทุน เชน โลจิสติกส และพลังงาน รวมท้ังปจจัยสนับสนุนการลงทุนอ่ืนๆ เชน ลดอุปสรรคการ
เคลื่อนยายเงินทุนระหวางประเทศ เปนตน สงเสริมการนําเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกตใชท้ังภาคการ
ผลิต การตลาด การบริหารจัดการการเงิน และโลจิสติกส เชื่อมโยงเศรษฐกิจดิจิตอล ในการอํานวยความ
สะดวกทางการคาการลงทุนดวยระบบอิเล็กทรอนิกส และสนับสนุนการลงทุนเพ่ือสรางเศรษฐกิจและสังคม
แหงปญญาและการเรียนรู มุงเนนการพัฒนาธุรกิจเชิงสรางสรรค การลงทุนท่ีใชเทคโนโลยีข้ันสูงและเปนมิตร
กับสิ่งแวดลอม การประหยัดพลังงานและการใชพลังงานทดแทน การลงทุนดานการวิจัยและพัฒนาเชิงพาณิชย 
การจัดต้ังสํานักงานใหญขามประเทศ บริษัทการคาระหวางประเทศ รวมท้ังการใหความสําคัญเรื่องความ
รับผิดชอบและการตอบแทนสูสังคมขององคกร และกิจการเพ่ือสังคม 

๒) การพัฒนาศักยภาพคนตามชวงวัยและการปฏิรูประบบเพ่ือสรางสังคมสูงวัย
อยางมีคุณภาพ 

• การพัฒนาศักยภาพคนในทุกชวงวัยใหสนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 
โดยชวงวัยเด็กตั้งแตแรกเกิดใหมีพัฒนาการท่ีสมวัยในทุกดาน วัยเรียน 

วัยรุนใหมีทักษะการเรียนรู ทักษะชีวิตสามารถอยูรวมกับผูอ่ืนภายใตบริบทสังคมท่ีเปนพหุวัฒนธรรม วัย
แรงงานใหมีการพัฒนายกระดับสมรรถนะฝมือแรงงานเพ่ือสรางผลิตภาพเพ่ิมใหกับประเทศ วัยผูสูงอายุใหมี
การทํางานท่ีเหมาะสมตามศักยภาพและประสบการณ มีรายไดในการดํารงชีวิต มีการสรางเสริมและฟนฟู
สุขภาพเพ่ือปองกันหรือชะลอความทุพพลภาพและโรคเรื้อรังตางๆ ท่ีจะกอใหเกิดภาระแกปจเจกบุคคล 
ครอบครัว และระบบบริการสขุภาพ 

• การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูใหมีคุณภาพ เทาเทียม
และท่ัวถึง โดย (๑) ปฏิรูประบบบริหารจัดการทางการศึกษา โดยปรับระบบบริหารจัดการการศึกษาใหมเพ่ือ
สรางความรับผิดชอบตอผลลัพธ (Accountability) (๒) ปฏิรูประบบการคลังดานการศึกษา เพ่ือเพ่ิมคุณภาพ
และประสิทธิภาพการจัดการศึกษาโดยการจัดสรรงบประมาณตรงสูผูเรียน สงเสริมการมีสวนรวมจาก
ภาคเอกชนในการจัดการศึกษา (๓) พัฒนาคุณภาพครูท้ังระบบ ตั้งแตกระบวนการผลิต สรรหา และการ
คัดเลือกใหไดคนดีคนเกง รวมท้ังระบบการประเมินและรับรองคุณภาพท่ีเนนผลลัพธจากตัวผูเรียน และ (๔) 
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ปฏิรูประบบการเรียนรู โดยมุงจัดการเรียนรูเพ่ือสรางสมรรถนะกําลังคนท้ังระบบการศึกษาตั้งแตระดับปฐม
ศึกษาจนถึงการเรียนรูตลอดชีวิต พัฒนาสื่อเพ่ือการเรียนรู ปรับหลักสูตรและผลิตกําลังคนใหสอดคลองกับการ
เปลี่ยนแปลงและความตองการของตลาด การวิจัยและการใชเทคโนโลยีและสื่อเพ่ือการเรียนรู 

• การพัฒนาดานสุขภาพ โดยสงเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทาง 
การแพทยเพ่ือรองรับการเปนสังคมผูสูงอายุท้ังในดานผลิตภัณฑสุขภาพ

และท่ีอยูอาศัยสําหรับผูสูงอายุยกระดับการบริหารจัดการระบบสุขภาพเพ่ือลดความเหลื่อมล้ําและสรางความ
ยั่งยืนในระยะยาว โดยพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารทรัพยากรดานสาธารณสุข บูรณาการ
ระบบหลักประกันสุขภาพภาครัฐใหเกิดความเปนเอกภาพในการบริหารจัดการและการใชทรัพยากร และ
สงเสริมการอภิบาลระบบสุขภาพในรูปแบบเครือขายท่ีมีการใชทรัพยากรรวมกัน พัฒนาศักยภาพของประเทศ
ไทยสูการเปนศูนยกลางสุขภาพนานาชาติท้ังในดานศูนยกลางบริการสุขภาพ (Medical Service Hub) 
ศูนยกลางบริการเพ่ือสงเสริมสุขภาพ (Wellness Hub) ศูนยกลางยาและผลิตภัณฑเพ่ือสุขภาพ (Product 
Hub) และศูนยกลางบริการวิชาการและงานวิจัย (Academic Hub) เพ่ือนารายไดกลับมาใชยกระดับคุณภาพ
บริการสาธารณสุขภายในประเทศรวมท้ังสงเสริมการใหความสําคัญกับมิติสุขภาพในทุกนโยบายสาธารณะ 
(Health in All Policies) เพ่ือใหการขับเคลื่อนนโยบายของทุกภาคสวนตระหนักถึงผลกระทบของนโยบาย
สาธารณะท่ีมีตอสุขภาพของประชาชน 

• การสรางสภาพแวดลอมและนวัตกรรมท่ีเอ้ือตอการดารงชีพในสังคมสูง
วัย โดยการปรับปรุงสภาพแวดลอมและความจําเปนทางกายภาพใหเหมาะกับวัย และการพัฒนาระบบการ
ดูแลผูสูงอายุในรูปแบบท่ีหลากหลายท้ังในดานการจัดบริการสุขภาพและสวัสดิการสังคมอยางบูรณาการ โดย
การมีสวนรวมของทุกภาคสวนอยางตอเนื่อง รวมท้ังพัฒนาชุมชนท่ีมีศักยภาพและความพรอมใหเปนตนแบบ
ของการดูแลผูสูงอายุเพ่ือขยายผลไปสูชุมชนอ่ืน ตลอดจนการพัฒนานวัตกรรมในการใชชีวิตประจาวันสําหรับ
ผูสูงอายุ 

3) การลดความเหล่ือมลาทางสังคม 

• การยกระดับรายไดและสรางโอกาสในการประกอบอาชีพ มุงเนนการเพ่ิม
ผลิตภาพแรงงาน โดยสนับสนุนใหแรงงานมีโอกาสเขาถึงการเรียนรูและพัฒนาทักษะฝมือแรงงานอยางมี
มาตรฐาน ปรับโครงสรางคาจางแรงงานใหชัดเจนและสะทอนทักษะฝมือแรงงานอยางแทจริง เรงผลักดันให
การใชระบบมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานฝมือแรงงานในทางปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม นอกจากนี ้
เพ่ิมผลิตภาพทางการผลิตของเกษตรกรรายยอย โดยสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาและการผลิตทางการเกษตร
ท่ีสอดคลองกับพ้ืนท่ี สรางหลักประกันรายไดแทนการอุดหนุนดานราคาสินคาเกษตร ลดตนทุนทางการเกษตร
โดยสนับสนนุปจจัยการผลิต 

• การจัดบริการทางสังคมใหทุกคนตามสิทธิข้ันพ้ืนฐาน และเนนการสราง
ภูมิคุมกันระดับปจเจก โดย (๑) พัฒนาระบบบริการสาธารณะใหมีคุณภาพและมีชองทางการเขาถึงอยาง
หลากหลาย โดยเฉพาะระบบบริการสาธารณสุขและการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สวัสดิการสังคม และกระบวนการ
ยุติธรรม (๒) สนับสนุนการจัดหาท่ีอยูอาศัยของผูมีรายไดนอยและการเขาถึงระบบสาธารณูปโภค กําหนดเปน
นโยบายท่ีอยูอาศัยแหงชาติและเมืองนาอยู พัฒนาโครงการท่ีอยูอาศัยแกปญหาชุมชนแออัดในเมืองโดย
ดําเนินการรวมกับภาคธุรกิจเอกชน และ (๓) การจัดรูปแบบสวัสดิการพ้ืนฐานท่ีจําเปนและเหมาะสมตาม
กลุมเปาหมาย (Customized Welfare) ท่ีคํานึงถึงฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีแตกตางกัน โดยมีแนว
ทางการรับภาระคาใชจายรวมกัน (Cost Sharing) 
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• การสรางความเสมอภาคในการเขาถึงทรัพยากร โดยปฏิรูปท่ีดินเพ่ือ
การเกษตร สนับสนุนใหเกษตรกรรายยอยท่ีไรท่ีดินทากินและยากจนไดมีท่ีดินเปนของตนเองหรือมีสิทธิทํากินใน
ท่ีดินปฏิรูประบบการบริหารจัดการน้ําอยางเปนระบบและเขาถึงพ้ืนท่ีเปาหมายไดอยางแทจริงดวยการผลักดัน 
พ.ร.บ.ทรัพยากรน้ํา พ.ศ. ….... และบูรณาการแผนงานและงบประมาณรวมกันของหนวยงาน และสราง
กระบวนการมีสวนรวม รวมท้ังปรับโครงสรางภาษีท่ีเปนธรรม เชน ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสราง ภาษีมรดก และ
ภาษีสิ่งแวดลอม เปนตน 

• การเขาถึงกระบวนการยุติธรรมอยางเสมอภาค การคุมครองสิทธิข้ัน
พ้ืนฐาน และการเขาถึงกระบวนการยุติธรรมอยางเทาเทียมโดยการเสริมศักยภาพและความเขมแข็งดาน
กฎหมายใหแกประชาชน รวมท้ังการปรับปรุงและบังคับใชกฎหมายเพ่ือลดปญหาความเหลื่อมล้ํา เชน 
กฎหมายปาชุมชนกฎหมายภาษีมรดก กฎหมายท่ีดิน เปนตน 

4) การรองรับการเช่ือมโยงภูมิภาคและความเปนเมือง 

• การลงทุนดานโครงสรางพ้ืนฐานและส่ิงอานวยความสะดวกของเมือง 
เตรียมความพรอมรองรับความเปนเมือง ท้ังดานการบริหารจัดการดานผังเมืองดานสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ ระบบคมนาคมขนสง ระบบบริหารจัดการสิ่งแวดลอม ระบบการศึกษาและระบบสาธารณสุขท่ี
ไดมาตรฐาน มีคุณภาพ และเพียงพอตอความตองการของคนในเมือง รวมท้ังเสริมสรางความสามารถในการ
บริหารจัดการเมืองตามระดับการพัฒนา 

• การพัฒนาดานการขนสงและโลจิสติกสเช่ือมโยงกับเพ่ือนบาน สงเสริม
และเรงรัดการพัฒนาระบบการบริหารจัดการโลจิสติกสของประเทศเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแขงขันของ
ประเทศท้ังดานการคา การลงทุน และการบริการ โดยคํานึงถึงการเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม (Green Logistics) 
สนับสนุนใหเกิดความรวมมือในหวงโซอุปทาน และปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ รวมท้ังปรับลดกระบวนงาน
ดานอํานวยความสะดวกทางการคา ขนสง และโลจิสติกสใหมีความสะดวกและมีประสิทธิภาพตอภาคธุรกิจ
อยางแทจริง 

• การสงเสริมการลงทุน การคาชายแดน และการจัดตั้งเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ ใหความสําคัญกับนโยบายสงเสริมการลงทุนและการคาชายแดนเพ่ือดึงดูดใหนักลงทุนใน
ภูมิภาคเขามาลงทุนในไทยและประเทศเพ่ือนบาน รวมท้ังสงเสริมการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในพ้ืนท่ี
ชายแดนโดยใหความสําคัญกับการลงทุนโครงสรางพ้ืนฐาน การสงเสริมการลงทุนและสิทธิประโยชน การ
บริหารจัดการแรงงานตางดาว และการใหบริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ เพ่ือชวยอํานวยความสะดวกดานการคา
ชายแดนและการผานแดนระหวางไทยกับประเทศในภูมิภาคมากข้ึน 

๕)การสรางความเจริญ เติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอยางเปนมิตรกับ
ส่ิงแวดลอม 

• การรักษาทุนทางธรรมชาติเพ่ือการเติบโตสีเขียว ใชประโยชนจากทุน
ธรรมชาติ โดยคํานึงถึงขีดจํากัดและศักยภาพในการฟนตัว ปกปองรักษาทรัพยากรปาไม โดยสนธิกําลังของทุก
ภาคสวนนําระบบสารสนเทศมาใชเพ่ือการบริหารจัดการ บังคับใชกฎหมายอยางมีประสิทธิภาพและเปนธรรม 
เพ่ิมพ้ืนท่ีปาไมโดยสงเสริมการปลูกไมมีคาทางเศรษฐกิจระยะยาว อนุรักษและใชประโยชนความหลากหลาย
ทางชีวภาพอยางยั่งยืนและแบงปนผลประโยชนอยางเปนธรรม รวมท้ังผลักดันแนวทางการประเมินมูลคาของ
ระบบนิเวศและการสรางรายไดจากการอนุรักษ จัดสรรท่ีดินใหแกผูยากไร กระจายการถือครองท่ีดิน จัดทํา
ฐานขอมูลท่ีดินเพ่ือการบริหารจัดการอยางเปนระบบ การจัดเก็บภาษีท่ีดินในอัตรากาวหนา กําหนดเพดานการ
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ถือครองท่ีดินท่ีเหมาะสม และกําหนดมาตรการปองกันการถือครองท่ีดินของคนตางชาติ บริหารจัดการน้ํา
เพ่ือใหเกิดความยั่งยืน บูรณาการระหวางหนวยงานอยางเปนระบบ สรางศูนยขอมูลทรัพยากรน้ํา จัดตั้งองคกร
บริหารจัดการน้ําในระดับพ้ืนท่ี เชน คณะกรรมการลุมน้ํา และองคกรผูนํา คุมครองทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝง ลดความขัดแยงเชิงนโยบายระหวางการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน การทองเท่ียว การประมง และวิถีชีวิต
ของชุมชนบริหารจัดการแรโดยกําหนดปริมาณท่ีเหมาะสมในการน้ําแรมาใชประโยชน คํานึงถึงความจาเปน
และมูลคาในอนาคต บังคับใชมาตรการควบคุมผลกระทบจากการทาเหมืองแรท่ีกอมลพิษตอสภาพแวดลอม
และสุขภาพอนามัยของประชาชน 

• การสงเสริมการบริโภคท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม สรางระบบหมุนเวียน
วัสดุท่ีใชแลวท่ีมีประสิทธิภาพ ขับเคลื่อนสู Zero Waste Society ผานมาตรการตางๆ เชน การปฏิรูประบบ
ภาษีและคาธรรมเนียมเพ่ือสิ่งแวดลอม การศึกษาเพ่ือสิ่งแวดลอม มาตรฐานและฉลากสินคา เปนตน 

• การสงเสริมการผลิต การลงทุน และการสรางงานสีเขียว เพ่ือยกระดับ
ประเทศสู เศรษฐกิจและสังคมท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม พัฒนาคลัสเตอรอุตสาหกรรมสีเขียว สงเสริม
ผูประกอบการใหสามารถปรับระบบสูหวงโซอุปทานหรือหวงโซคุณคาท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม (Green 
Supply Chain/Green Value Chain) สงเสริมการทําการเกษตรกรรมยั่งยืน รวมท้ังสงเสริมภาคบริการท่ีมี
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอย เพ่ือใหประเทศไทยมีศักยภาพใหมีบทบาทมากข้ึนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 

• การจัดการมลพิษและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม ดวยการเรงรัดการ
ควบคุมมลพิษท้ังทางอากาศ ขยะ น้ําเสีย และของเสียอันตราย ท่ีเกิดจากการผลิตและบริโภค เพ่ือสราง
คุณภาพสิ่งแวดลอมท่ีดีใหกับประชาชน เรงรัดแกไขปญหาการจัดการขยะเปนลําดับแรก โดยสงเสริมใหเกิด
กลไกการคัดแยกขยะเพ่ือนํากลับมาใชใหมใหมากท่ีสุดเรงกําจัดขยะมูลฝอยตกคางสะสมในสถานท่ีกําจัดใน
พ้ืนท่ีวิกฤต สรางรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายท่ีเหมาะสม เนนการแปรรูปเปนพลังงาน 
สรางวินัยของคนในชาติมุงสูการจัดการท่ียั่งยืน โดยใหความรูแกประชาชน และการบังคับใชกฎหมาย 

• การพัฒนาความรวมมือดานส่ิงแวดลอมระหวางประเทศ ผลักดันการ
จัดทําแผนแมบทการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของอาเซียน หาแนวทางความรวมมือ
กับอาเซียนและอนุภูมิภาคลุมน้ําโขงในประเด็นการขนสงขามพรมแดน การเคลื่อนยายแรงงาน การบริหารจัด
การพลังงานและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

• การเพ่ิมขีดความสามารถในการปรับตัวเพ่ือรองรับการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและการบริหารจัดการเพ่ือลดความเส่ียงดานภัยพิบัติ เพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือและปรับตัวตอ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพ่ิมศักยภาพในการลดการปลอยกาซเรือนกระจกใหกับทุกภาคสวน สงเสริมการ
วิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพ่ือลดผลกระทบและปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ พัฒนาระบบฐานขอมูลและระบบการเตือนภัย ตลอดจนสงเสริมความรวมมือระหวางประเทศดานการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ ใหความสําคัญกับการปองกันนาทวม วางแผนปองกันเมือง
และพ้ืนท่ีชายฝง พัฒนาเมืองท่ีสามารถปรับตัวและยืดหยุนตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate 
Resilience City) การใหบริการของระบบนิเวศ สงเสริมการลงทุนของภาคเอกชนในการรับมือภัยพิบัติโดยสราง
แนวปองกันตามธรรมชาติ และการจัดทําแผนธุรกิจตอเนื่อง รวมท้ังการพัฒนาระบบการจัดการภัยพิบัติใหมี
ประสิทธิภาพพรอมรองรับแนวโนมการเกิดภัยพิบัติท่ีรุนแรงในอนาคต 
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6) การบริหารราชการแผนดินท่ีมีประสิทธิภาพ 

• การสรางความโปรงใสในทุกข้ันตอนของการปฏิบัติราชการ โดยใหมี
ชองทางใหทุกภาคสวนสามารถเขาถึง เขาตรวจสอบขอมูลของภาคราชการและรองเรียนได เชน ขอมูลการ
ประกวดราคาจัดซ้ือ จัดจางโครงการของทางราชการ ขอมูลการประมูลโครงการ ผูชนะการประมูลและราคา
ปดประมูลขอมูลความกาวหนาตามกระบวนการยุติธรรม เชน คดีท่ีไมดําเนินการตามหลักธรรมาภิบาล คดี
ทุจริตคอรรัปชันและคดีท่ีประชาชนใหความสนใจในแตละยุคสมัย ฯลฯ 

• การพัฒนาบุคลากรภาครัฐใหมีความเปนมืออาชีพและเพียงพอตอการ
ขับเคลื่อนภารกิจภาครัฐรวมกับภาคเอกชนและภาคประชาสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไป เพ่ือใหระบบราชการเล็ก
กะทัดรัดแตมีความคลองตัวและมีประสิทธิภาพสูง 

• การสรางรูปแบบการพัฒนา อปท. ใหเหมาะสม สามารถรับมือการ
เปลี่ยนแปลงทางดานเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอม รวมท้ังเปนแกนหลักในการประสานเครือขายและ
เชื่อมโยงภาคสวนตางๆ ในระดับพ้ืนท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพ 

• การสรางระบบตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลท่ีมีประสิทธิภาพ สราง
ผลงานท่ีมีคุณภาพ รวดเร็วและนาเชื่อถือ สามารถเปนเครื่องมือใหกับคณะรัฐมนตรีประกอบการตัดสินใจใน
เชิงนโยบายได โดยเฉพาะอยางยิ่งการติดตาม ประเมินผลโครงการใหญๆ ท่ีมีการใชจายงบประมาณเปน
จํานวนมาก และเปนโครงการท่ีมีผลกระทบในวงกวาง 

 
 ประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 

(พ.ศ. 2560-2564) 
ยุทธศาสตรท่ี 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 
ยุทธศาสตรท่ี 2 การสรางความเปนธรรมลดความเหลื่อมล้ําในสังคม 
ยุทธศาสตรท่ี 3 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน 
ยุทธศาสตรท่ี 4 การเติบโตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน 
ยุทธศาสตรท่ี 5 การเสริมสรางความม่ันคงแหงชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสูความม่ังค่ังและยั่งยืน 
ยุทธศาสตรท่ี 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การปองกันการทุจริต ประพฤติมิชอบและธรรมาภบิาล 

          ในสังคมไทย 
ยุทธศาสตรท่ี 7 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส 
ยุทธศาสตรท่ี 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
ยุทธศาสตรท่ี 9 การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตรท่ี 10 ความรวมมือระหวางประเทศเพ่ือการพัฒนา 

 
 แผนพัฒนาภาค/ แผนพัฒนากลุมจังหวัด/ แผนพัฒนาจังหวัด 

 แผนพัฒนาภาค  
  สรุปกรอบยุทธศาสตรการพัฒนาภาค : สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ มีสาระสําคัญดังนี้ 
   1) แนวคิดและหลักการ 
        ยึดแนวคิดการพัฒนาตาม “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ใหเกิดการพัฒนาท่ี
สมดุลเปนธรรม และมีภูมิคุมกันตอผลกระทบจากกระแสการเปลี่ยนแปลงท้ังจากภายนอกและภายในประเทศ 
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ควบคูกับแนวคิด “การพัฒนาแบบองคกรวม” ท่ียึดคน ผลประโยชนของประชาชน ภูมิสังคม ยุทธศาสตร
พระราชทาน (เขาใจ เขาถึง และพัฒนา) ยึดหลักการมีสวนรวมของทุกภาคภาคีการพัฒนา และหลักธรรมาภิ
บาล เพ่ือใหสังคมสมานฉันท และอยูเย็นเปนสุขรวมกัน 
   2) ยุทธศาสตรการพัฒนาภาคกลาง 
        2.1 ยุทธศาสตรการพัฒนา 
    (1) พัฒนาฐานเศรษฐกิจหลักของประเทศใหมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง 
เพ่ือรักษาเสถียรภาพการพัฒนาอุตสาหกรรม เกษตร การบริการ การลงทุนใหมีความม่ันคงและเพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแขงขันของประเทศ เชน สงเสริมการพัฒนาพ้ืนท่ีนิคมอุตสาหกรรม สงเสริมอุตสาหกรรมขนาด
กลางและขนาดยอม พัฒนาการเกษตร ฟนฟูการบริหารจัดการแหลงทองเท่ียว พัฒนาประสิทธิภาพโลจิสติกส 
    (2) พัฒนาศักยภาพคน สังคม และชุมชน ใหมีคุณภาพ มีธรรมาภิบาล เพ่ือ
พรอมรับการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจโลก ควบคูกับการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนใหดีข้ึน เชน สงเสริมการ
เรียนการสอนนอกระบบ การอาชีวศึกษา สงเสริมการวิจัยและพัฒนา โดยเฉพาะดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
สงเสริมบทบาทของครอบครัว ชุมชน และภาคประชาสังคมในการสรางวัฒนธรรมในการดูแลสุขภาพ 
    (3) อนุรักษ ฟนฟู และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอมใหมี
ความสมดุลตอระบบนิเวศ เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาฐานเศรษฐกิจหลักของประเทศ โดยเรงแกไขปญหาการ
กัดเซาะชายฝงทะเล ปองกันปญหาสิ่งแวดลอม ฟนฟูคุณภาพน้ําแมน้ําเจาพระยา สงเสริมการมีสวนรวมของ
ภาคีการพัฒนาอนุรักษ และรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
    (4) เสริมสรางศักยภาพการพัฒนาเมือง และพ้ืนท่ีชายแดน ตามแนว
เศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบาน ท้ังแนวเหนือ-ใต และแนวตะวันออก-ตะวันตก เพ่ือเปนประตูการคา
เชื่อมโยงประเทศเพ่ือนบานและนานาชาติ 
    (5) บริหารจัดการพัฒนาพ้ืนท่ีเมือง และชนบทอยางมีสวนรวม และ
เกื้อกูลกัน เพ่ือใหมีการจัดระเบียบรูปแบบการพัฒนาเมืองและชุมชนไดสอดคลองกับการพัฒนาโครงสราง
พ้ืนฐานและความตองการของชุมชน 

     2.2 ทิศทางการพัฒนากลุมจังหวัด 
 จังหวัดนครปฐม จัดอยูในกลุมจังหวัดภาคกลางตอนลาง 1 ซ่ึงประกอบดวย 

นครปฐม ราชบุรี กาญจนบุรี และสุพรรณบุรี มีทิศทางการพัฒนา ดังนี้ 
 (1) พัฒนาฐานการผลิตและสงออกสินคาเกษตรอุตสาหกรรมดวยระบบ

การผลิตท่ีปลอดภัยตอสิ่งแวดลอม โดยกํากับควบคุมกระบวนการผลิตตั้งแตการปลูก การเก็บเก่ียว การ
รวบรวมผลผลิต ขนสง และกระบวนการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม 

 (2 ) จั ดตั้ ง ศูนย เครือข ายการศึกษาข้ัน อุดมศึกษา และสนั บสนุ น
สถาบันการศึกษาพัฒนาเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการผลิตสินคาเกษตรอุตสาหกรรม
ท่ีปลอดภัยโดยเนนการตรวจสอบสารตกคางในพืชและสัตว 

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

 (4) รักษา ฟนฟูลุมแมน้ําแมกลอง ทาจีน เพชรบุรี และแมน้ําอ่ืนๆ เพ่ือให
เปนแหลงน้ําท่ีสนับสนุนการเกษตร และอุตสาหกรรมในพ้ืนท่ีอยางยั่งยืน 
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 (5) สงเสริมการศึกษาเพ่ือจัดตั้งอุตสาหกรรมและศูนยกระจายสินคาบริเวณ
ชายแดนและพัฒนาเสนทางเชื่อมโยง กับสหภาพพมา กาญจนบุรี-ทวาย (พมา) เพ่ือเปดประตูการคาสูฝงอันดา
มัน และประโยชนในขนสง วัตถุดิบ อํานวยความสะดวกกับนักทองเท่ียว และการรวมทุนกับสหภาพพมา 

 แผนพัฒนากลุมจังหวัด 
 แผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคกลางตอนลาง 1 (นครปฐม ราชบุรี กาญจนบุรี และ

สุพรรณบุรี) ป พ.ศ. 2561 – 2564   ตําแหนงทางยุทธศาสตร (Positioning) ของกลุมจังหวัด 
  1. สินคาและบริการดานสุขภาพ (มุงเนนอาหารเพ่ือสุขภาพและบริการดานสุขภาพ) 
  2. ทองเท่ียวอารยธรรมวารวดี (มุงเนน Culture Tourism ภายใตแบรนด “อารยธรรมทวารวดี” 
  3. ประตูเศรษฐกิจสูเอเชีย (มุงเนนการคาชายแดนและสงเสริมการลงทุน) 
  4. ตนแบบประเทศไทย 4.0 (มุงเนนใหเกษตรกร ผูประกอบการ เขาใจและปรับใช
นวัตกรรมในกระบวนการผลติ) 
 

 วิสัยทัศนกลุมจังหวัด 
“ศูนยกลางสินคาเกษตร อุตสาหกรรม และบริการเพ่ือสุขภาพครบวงจร 

การทองเท่ียวหลากหลายเชื่อมโยงอารยธรรมทวารวดี  การคาและการลงทุนระดับสากล 
ท่ีมีความสามารถในการแขงขัน และการคาผานแดนสูเอเชีย” 

 

 เปาประสงครวม 
เศรษฐกิจม่ันคง ประชาชนม่ังค่ัง และความสุขท่ียั่งยืน (ม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน) 

 ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค และกลยุทธ มีรายละเอียดดังนี้ 
 

4 ประเด็นยุทธศาสตร 4 เปาประสงค 23 กลยุทธ 
1. พัฒนาสินคาเกษตร 
อุตสาหกรรม และบริการ
ใหไดคณุภาพ มาตรฐาน 
ยกระดับสูการเปน
ศูนยกลางสุขภาพครบวงจร 

1. รายไดจากการ
จําหนายสินคา และ
บริการทางสุขภาพ
เพ่ิมข้ึน 

1. สงเสริมการเปนศูนยกลางสุขภาพครบวงจร 

2. สงเสริมและสนับสนุนการตลาด ประชาสมัพันธ สินคา และบริการ 

3. พัฒนาสินคาและบริการใหไดคณุภาพและมาตรฐาน 

4. พัฒนาอุตสาหกรรมเช่ือมโยง สนับสนุนการเปนศูนยกลางสุขภาพ
ครบวงจร 

5. พัฒนาผูประกอบการและผูผลติใหมีความพรอมและศักยภาพในการ
ผลิตสินคาและบริการ 

6. ปรับปรุงโครงสรางพ้ืนฐาน และลดความเสี่ยงจากภยัพิบัติเพ่ือ
สนับสนุนการพัฒนาสินคาเกษตร อุตสาหกรรม และบริการ 

2. สงเสริมอัตลักษณ การ
ทองเท่ียวเช่ือมโยงกลุม
จังหวัด อารยธรรมทวารวดี 
ไปยังแหลงทองเท่ียวใน
ภูมิภาคอาเซียน และยกระดับ
การทองเท่ียวใหมีช่ือเสียง 

2. เพ่ิมรายไดและ
จํานวนนักทองเท่ียว 

7. การสงเสริมภาพลักษณและประชาสัมพันธอัตลักษณการทองเท่ียว
ของกลุมจังหวัด 

8. การสนับสนุนกิจกรรมทางการตลาดและกิจกรรมสงเสรมิการ
ทองเท่ียวของกลุมจังหวัด 

9. สงเสริมสินคาและบริการการทองเท่ียวเช่ือมโยง แหลงทองเท่ียว
เช่ือมโยง รวมถึงสินคาสนับสนุนดานการทองเท่ียวอ่ืนๆ เชน ของท่ี
ระลึกฯ 

  10. พัฒนาศักยภาพผูประกอบการ รวมถึงบุคลากรดานการทองเท่ียว 

11. ปรับปรุง พัฒนา ยกระดับคณุภาพเสนทางคมนาคม และสรางทาง
เช่ือมโยงแหลงทองเท่ียว 

12. อํานวยความสะดวก ความปลอดภัยแกนักทองเท่ียว 
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3. พัฒนาและสงเสริมการ
คาขายแดนและการคาผาน
แดนใหมีศักยภาพ ผลักดัน
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
นําไปสูกระตุนใหเกิด
การคา การลงทุนเช่ือมโยง
การคาสูเอเชีย 

3. มูลคาการคาบริเวณ
ดานชายแดนเพ่ิมข้ึน 

13. พัฒนาระบบอํานวยความสะดวก ระบบโลจสิติกส และเครือขาย 
คมนาคม เพ่ือกระตุนใหเกิดการคา การลงทุน เช่ือมโยงการคาสูเอเชีย 

14. พัฒนาดานชายแดนและเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 

15. สงเสริม และสนับสนุนกิจกรรมทางการตลาด และการ
ประชาสมัพันธท้ังในประเทศและตางประเทศ 

16. พัฒนาสินคา ผลิตภัณฑ และบริการ เพ่ือการสงออก 

17. ยกระดบัผูประกอบการของกลุมจังหวัดใหมีขีดความสามารถใน
การแขงขัน และสามารถประกอบธุรกิจระหวางประเทศได 
18. พัฒนาระบบสงเสรมิ และกระตุนใหเกิดการคา การลงทุนในกลุม
จังหวัดและผลักดันใหมีการลงทุนในตางประเทศ 

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

4. เพ่ิมผูผลิตภาค
เกษตรกรรม พาณิชย 
กรรม อุตสาหกรรม 
สินคาชุมชน และภาค
แรงงาน ท่ีปรับเปลี่ยน
กระบวนการสูประเทศ
ไทย 4.0 

19. พัฒนาสินคา ผลิตภัณฑ และบริการ โดยใชนวัตกรรม 

20. สงเสริมและปรับเปลีย่นกระบวนการผลิต โดยใชวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี รวมถึง Small Batch 

21. สงเสริมการสนับสนุนกิจกรรมทางการตลาดเพ่ือสนับสนุน สินคา
เชิงนวัตกรรม 

22. สงเสริมความรูและความสามารถใหกับแรงงานในภาคเกษตรกรรม 
พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม สินคาชุมชน ใหสนับสนุนการทํางานเชิง
นวัตกรรม 

23. พัฒนาระบบการสงเสริม ปรบัเปลี่ยนกระบวนทัศนในการยอมรับ
การเปลีย่นเปนประเทศไทย 4.0 

 

 แผนพัฒนาจังหวัด 
 แผนพัฒนาจังหวัดนครปฐม พ.ศ. 2561-2564  

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

 วิสัยทัศนจังหวัด 
“เมืองเกษตรและอุตสาหกรรมปลอดภัย แหลงทองเท่ียวเชิงประวัติศาสตร ศาสนา วัฒนธรรม 

ศูนยกลางการศึกษา และประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี” 
 พันธกิจ 

  1. สงเสริมพัฒนามาตรฐานดานคุณภาพ และความปลอดภัยของผลผลิตทางการเกษตรและ
อุตสาหกรรมตลอดหวงโซคุณคา 
  2. สงเสริมการทองเท่ียวเชิงประวัติศาสตร ศาสนา และวัฒนธรรม ใหมีคุณภาพตามเกณฑ
มาตรฐานการทองเท่ียว 
  3. พัฒนาคุณภาพชีวิต สรางความม่ันคงทางสังคม ยกระดับคุณภาพการศึกษา และบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 

 เปาประสงครวม 
  1. มูลคาการจําหนายผลผลิตการเกษตร และสินคาเกษตรปลอดภัยเพ่ิมข้ึน 
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  2. จํานวนแปลง/ฟารม ท่ีผานการรับรองมาตรฐานเกษตรปลอดภัย (GAP) และเกษตร
อินทรียเพ่ิมข้ึน 
  3. จํานวนโรงงานท่ีผานเกณฑตัวชี้วัดอุตสาหกรรมเชิงนิเวศเพ่ิมข้ึน 
  4. รายไดจากการทองเท่ียวเพ่ิมข้ึน และมีแหลงทองเท่ียวเชิงประวัติศาสตร ศาสนา และ
วัฒนธรรมท่ีไดรับการพัฒนาตามเกณฑมาตรฐานการทองเท่ียวเพ่ิมข้ึน 
  5. การพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวาเกณฑมาตรฐานใน
ระดับประเทศ 
  6. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน และคุณภาพ
สิ่งแวดลอมอยูในเกณฑมาตรฐานท่ีกําหนด 

 ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค และกลยุทธ มีรายละเอียดดังนี้ 
 

3 ประเด็นยุทธศาสตร 3 เปาประสงค 11 กลยุทธ 
1. พัฒนาการจัดการหวงโซ
คุณคา สินคาเกษตร อาหาร
ป ล อ ด ภั ย  แ ล ะ ส ง เส ริ ม
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 

1. มูลคาสินคาเกษตรและ
อาหารปลอดภัยเพ่ิมข้ึน และ
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศไดรับ
การสงเสริมอยางตอเน่ือง 

1. พัฒนาศักยภาพเกษตรกร ปจจัยพ้ืนฐาน และเทคโนโลยี
นวัตกรรมท่ีเอ้ือตอการผลิต 

2. พัฒนามาตรฐานการผลิต การแปรรูป การลดตนทุน และ
สงเสริมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 

3. สรางมูลคาเพ่ิมแกผลผลิตและพัฒนาความแตกตางของ
ผลิตภัณฑ 
4. ส งเสริมการคา การตลาด และเช่ือมโยงเครือขาย
ผูประกอบการท้ังในและตางประเทศ 

3 ประเด็นยุทธศาสตร 3 เปาประสงค 11 กลยุทธ 
2. ยกระดับการทองเท่ียวเชิง
ประวัติศาสตร ศาสนา และ
วัฒนธรรมใหมีคุณภาพตาม
เกณฑมาตรฐานการทองเท่ียว 

2 . ก า ร ท อ ง เท่ี ย ว เชิ ง
ประวัติศาสตร ศาสนา และ
วัฒนธรรม ไดรับการพัฒนา
และยกระดับใหมีคุณภาพ
ตามเกณฑ มาตรฐานการ
ทองเท่ียว 

5. พัฒนาโครงสรางและปจจัยพ้ืนฐานท่ีเอ้ือตอการทองเท่ียว 
และพัฒนาแหลงทองเท่ียว กิจกรรม และสินคาดานการ
ทองเท่ียว 

6. พัฒนามาตรฐานและบริหารจัดการแหลงทองเท่ียวอยางมี
ประสิทธิภาพ 

7. พัฒนาการตลาดและประชาสัมพันธการทองเท่ียวเชิงรุก 
3. พัฒนาคุณภาพชีวิตและความ
มั่นคงทางสังคม ยกระดับคุณภาพ
การศึกษา และบริหารจัดการ
สิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 

3. ประชาชนมีคุณภาพชีวิต
ท่ี ดี  สั ง ค ม เ ข ม แ ข็ ง 
การศึกษามีคุณภาพ และมี
ก ารจั ดการสิ่ งแ วดล อม
อยางยั่งยืน 

8. พัฒนาโครงสรางและปจจัยพ้ืนฐานรองรับเศรษฐกิจและ
คุณภาพชีวิตท่ีดี 
9. เสริมสรางความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิต ทรัพยสินของ
ประชาชน และสรางความเขมแข็งทางสังคม 

10. พัฒนาการใหบริการทางการศึกษาและสาธารณสุขอยาง
มีประสิทธิภาพ 

11. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยาง
ยั่งยืน 
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 ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครปฐม 
 

 วิสัยทัศน  
“ นครปฐมเมืองนาอยู ชุมชนเขมแข็ง แหลงผลิตอาหารปลอดภัย  

มีแหลงทองเท่ียวและส่ิงแวดลอมดี  เพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืนสูประชาคมอาเซียน” 
 

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

 เปาหมาย 
๑. การพัฒนาดานการศึกษามีประสิทธิภาพ ไดมาตรฐาน ประชาชนมีศักยภาพในการเรียนรู เพ่ือ
ประโยชนตอการพัฒนาทองถ่ิน 
๒. การทํานุบํารุงรักษาศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ิน 
๓. เศรษฐกิจชุมชมมีความเขมแข็ง มีศักยภาพในการพัฒนาอาชีพ ประชาชนมีรายไดเพ่ิมข้ึน รวมท้ัง
การสงเสริมการผลิตผลผลิตทางการเกษตรปลอดภัยจากสารพิษเพ่ือการบริโภค 
๔. การจัดการดานสาธารณสุข กีฬา นันทนาการ สวัสดิการสังคม / การสังคมสงเคราะห มี
ประสิทธิภาพ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
๕. การเชื่อมโยงระบบคมนาคมขนสงมีประสิทธิภาพ ไดมาตรฐาน และเพียงพอตอความตองการของ
ประชาชน สามารถรองรับการขยายตัวของเมืองในอนาคตและเศรษฐกิจของชุมชน 
๖. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดรับการดูแลรักษาใหเกิดความสมดุลอยางมีคุณภาพ 
ประชาชนมีสวนรวมในการอนุรักษ ฟนฟู ใหเกิดการพัฒนาท่ียั่งยืน 
๗. แหลงทองเท่ียวทางวัฒนธรรม แหลงทองเท่ียวเชิงนิเวศ / เชิงสุขภาพ มีศักยภาพ และสรางรายได
ใหแกทองถ่ิน 
๘. ระบบการบริหารจัดการและการปฏิบัติงานของทองถ่ินมีประสิทธิภาพ สงเสริมกระบวนการมีสวน
รวมและความรวมมือของทุกภาคสวนในการพัฒนาทองถ่ิน 
๙. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุมีประสิทธิภาพ 
 

 ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ประกอบดวย ๖ ดาน ดังนี้ 
ยุทธศาสตรท่ี 1  การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

 แนวทางการพัฒนาท่ี 1  พัฒนาการศึกษาและสงเสริมระบบการศึกษาอยางยั่งยืน 
- พัฒนาระบบการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพและสงเสริม
การศึกษาท้ังในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย และ
สงเสริมความเสมอภาคในการศึกษา 
- สรางศักยภาพทางการศึกษา สงเสริม และพัฒนาทักษะ เพ่ือ
เตรียมความพรอมรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน 
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 แนวทางการพัฒนาท่ี ๒  สงเสริมการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
และงานรัฐพิธี 

    แนวทางการพัฒนาท่ี ๓  สงเสริม สนับสนุน แหลงการเรียนรู ชองทางการรับรูขาวสาร 
    แนวทางการพัฒนาท่ี ๔  สงเสริม สนับสนุนการเผยแพร และการปฏิบัติดานคุณธรรมทางศาสนา

       จริยธรรม ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ิน 
   แนวทางการพัฒนาท่ี ๕  อนุรักษศิลปวัฒนธรรม โบราณสถาน โบราณวัตถุ พิพิธภัณฑ

ทองถ่ินและศาสนสถาน 
   แนวทางการพัฒนาท่ี ๖  สงเสริม สนับสนุน การเฝาระวังทางวัฒนธรรมในครอบครัว

สถานศึกษา และชุมชน 
ยุทธศาสตรท่ี ๒  การพัฒนาดานเศรษฐกิจ 

   แนวทางการพัฒนาท่ี 1  พัฒนา สงเสริม และฝกอบรมอาชีพใหประชาชน 
- สรางทักษะ พัฒนาฝมือกลุมอาชีพ พรอมรองรับการเขาสู
ประชาคมอาเซียน 
- สรางเครือขายในการพัฒนาอาชีพควบคูภูมิปญญาทองถ่ิน 

 แนวทางการพัฒนาท่ี ๒  สงเสริมและสนับสนุนการผลิต / ผลผลิตทางการเกษตรปลอดภัย 
จากสารพิษ ผลิตภัณฑชุมชน และอุตสาหกรรม SME 

 แนวทางการพัฒนาท่ี ๓  ส งเสริมและสนับสนุ นการพัฒ นาเศรษฐกิจตามแนวทาง
พระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง 

    แนวทางการพัฒนาท่ี ๔  สงเสริมการพัฒนาพลังงานทดแทน และการประหยัดพลังงาน 
ยุทธศาสตรท่ี ๓  การพัฒนาดานสังคม 
    แนวทางการพัฒนาท่ี 1  สงเสริม สนับสนุนกีฬาและนันทนาการ 

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

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
 แนวทางการพัฒนาท่ี ๖  สงเสริม สนับสนุนการดําเนินงานบรรเทาสาธารณภัย จัดหาวัสดุ 

ครุภัณฑ และอุปกรณในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 แนวทางการพัฒนาท่ี ๗  เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัวและชุมชน 
 แนวทางการพัฒนาท่ี ๘  การเสริมสรางความสมานฉันทในสังคม 
ยุทธศาสตรท่ี ๔   การพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดลอม และการทองเท่ียว 
    แนวทางการพัฒนาท่ี 1  พัฒนา สงเสริม สนับสนุนการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ  
     สิ่งแวดลอม และมลภาวะ 

 แนวทางการพัฒนาท่ี ๒  บํารุงรักษาแมน้ําลําคลอง แหลงน้ําตาง ๆ และการปองกันน้ําทวม
และน้ําเสีย 

    แนวทางการพัฒนาท่ี ๓  การดูแลรักษา และพัฒนาท่ีสาธารณะ 
    แนวทางการพัฒนาท่ี ๔  พัฒนาและสงเสริมการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศ และเชิง

สุขภาพ 
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 แนวทางการพัฒนาท่ี ๕  พัฒนา สงเสริม พ้ืนท่ีท่ีมีศักยภาพดานการทองเท่ียวใหเปนแหลง
ทองเท่ียวใหม 

 แนวทางการพัฒนาท่ี ๖  การเตรียมความพรอมในการรองรับภัยพิบัติทางธรรมชาต ิ
ยุทธศาสตรท่ี ๕  การพัฒนาดานการบริหารจัดการท่ีดี 
    แนวทางการพัฒนาท่ี 1  พัฒนาการบริหารจัดการท่ีดีในองคกร สงเสริมการมีสวนรวมของ

ประชาชนในการพัฒนาทองถ่ิน และสงเสริมการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตย 

 แนวทางการพัฒนาท่ี ๒  สงเสริมธรรมาภิบาล การปองกันและปราบปรามการทุจริต และ
ประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการ   

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

    แนวทางการพัฒนาท่ี ๔  ปรับปรุง พัฒนาขีดสมรรถนะและวัฒนธรรมการทํางานของ
บุคลากร 

  - สรางประสิทธิภาพการจัดการความรูและพัฒนาหนวยงานใหเปน
องคกรแหงการเรียนรู พรอมรับการเขาสูประชาคมอาเซียน  

 แนวทางการพัฒนาท่ี ๕  สนับสนุนการปฏิบัติงาน ปรับปรุง และพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ เครื่องมือเครื่องใช และอาคารสถานท่ี   

 แนวทางการพัฒนาท่ี ๖  สงเสริมความรูความเขาใจเก่ียวกับกิจการทองถ่ิน 
 แนวทางการพัฒนาท่ี ๗  ปรับปรุง พัฒนารายได และจัดการสินทรัพยราชการท่ีไมไดใชงาน

ใหเกิดประโยชนสูงสุด   
 แนวทางการพัฒนาท่ี ๘  เพ่ิมประสิทธิภาพการตรวจสอบภายใน  
 แนวทางการพัฒนาท่ี ๙  สนับสนุน สงเสริมการดําเนินงานพัฒนาเพ่ือเสริมความม่ันคงของ

ชาติ กระบวนการยุติธรรมชุมชน และการจัดการความขัดแยงโดย
สันติวิธ ี

ยุทธศาสตรท่ี ๖  การพัฒนาดานการบริการสาธารณะ 
    แนวทางการพัฒนาท่ี 1  กอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษาถนน สะพาน ทางเทา เสนทาง

จักรยาน ทอระบายน้ํา ทาเทียบเรือ ระบบการจัดการขยะ ระบบ
บําบัดน้ําเสีย และซอมแซมปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคท่ีไดรับ
ความเสียหายจากสาธารณภัย 

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

และปองกันการบุกรุกท่ีสาธารณประโยชน 
 แนวทางการพัฒนาท่ี ๕  พัฒนาแหลงน้ําคูคลอง และระบบชลประทาน เพ่ือการอุปโภค-

บริโภค การเกษตร และอ่ืน ๆ   
 
 
 

 



การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาทองถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562  : อบต. มหาสวัสด์ิ อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม   หนา 33 

 

2.1.2 ยุทธศาสตรขององคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสด์ิ  อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม  
 

 วิสัยทัศน 
 “สิ่งแวดลอมเดน  เนนสุขภาพดี  

วิธีแกปญหาฉับไว  ใสใจการอนุรักษ” 
 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 

 เปาประสงค 
  องคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสด์ิ มุงหวังเปนอยางยิ่งท่ีจะพัฒนาทองถ่ินใหเจริญกาวหนา 
ซ่ึงจะสงผลใหประชาชนมีความเปนอยูท่ีดี และสะดวกสบายมากยิ่งข้ึน จึงไดกําหนดเปาประสงคเพ่ือให
สามารถดําเนินการจัดกิจกรรมตางๆ บรรลุตามวิสัยทัศนท่ีกําหนด  ดังนี้ 

1. การพัฒนาระบบโครงสรางพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ   
2. การส ง เสริมและสนั บสนุ นการท องเท่ี ยว เชิ ง เกษตร และการบริห ารจั ดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน  
3. ประชาชนมีคุณภาพท่ีดีข้ึน ชุมชนเขมแข็ง การบริการดานสาธารณสุขและการบริการดาน

สวัสดิการสังคม  ดานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย อยางท่ัวถึง   
4. การสงเสริมและสนับสนุนดานการศึกษา ทํานุบํารุงรักษาศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีต

ประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ิน 
5. การสงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนมีอาชีพและรายได โดยยึดหลักการพัฒนา

เศรษฐกิจแบบพอเพียง                                                                      
6. การบริหารจัดการภาครัฐแบบบูรณาการและสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน  
 

 ตัวช้ีวัด 
 

ยุทธศาสตรการพัฒนา ตัวชี้วัด 

การพัฒนาดานบริการสาธารณะ 1. รอยละความพึงพอใจของประชาชน 
การพัฒนาดานสิ่งแวดลอมและการทองเท่ียว 1. จํานวนของปริมาณขยะลดลง 

2. รอยละความพึงพอใจของประชาชน 

3. จํานวนของผูไดรับประโยชน 
การพัฒนาดานสังคม 1. จํานวนครั้งในการเกิดอุบัติเหตุลดลง 

2. รอยละความพึงพอใจของผูเขาอบรม 

3. จํานวนครุภัณฑท่ีใชในการปฏิบัติงานเพ่ิมข้ึน 

4. รอยละความพึงพอใจของประชาชน 

5. จํานวนของผูไดรับประโยชน 
6. จํานวนของผูพิการท่ีมีบัตรประจําตัวคนพิการ 

7. รอยละความพึงพอใจของผูเขารวมกิจกรรม 
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8. รอยละความพึงพอใจของผูเขาอบรม-บําบัด 

9. จํานวนผูสูงอายุท่ีไดรับเบ้ียยังชีพ 

10. จํานวนของคนพิการท่ีไดรับเบ้ียยังชีพ 

11. จํานวนของผูปวยเอดสท่ีไดรับเบ้ียยังชีพ 

12. ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง 

13. รอยละความพึงพอใจของสมาชิกกองทุนฯ 
การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 1. รอยละความพึงพอใจของประชาชน 

2. รอยละความพึงพอใจของผูเขารวมกิจกรรม 

3. รอยละของเด็กนักเรียนท่ีไดรับอาหารกลางวัน   
4. รอยละของเด็กนักเรียนท่ีไดรับอาหารเสริม (นม) 
5. รอยละความพึงพอใจของผูเขาอบรม 

6. จํานวนวัสดุอุปกรณครุภัณฑ 
7. โรงเรียนไดรับการพัฒนาเปนโรงเรียนคุณภาพโรงเรียนดี
ตําบลมหาสวัสดิ์  

การพัฒนาดานเศรษฐกิจ 1. รอยละความพึงพอใจของประชาชน 

2. รอยละความพึงพอใจของผูเขาอบรม 
การพัฒนาดานการบริหารจัดการท่ีดี 1. รอยละความพึงพอใจของผูเขาอบรม 

2. รอยละของผูไดรับประโยชน 
3. คะแนนการประเมินไมต่ํากวารอยละ 60 

4. รอยละของโครงการท่ีแลวเสร็จ 

5. จํานวนเครื่องมือใชในการปฏิบัติงานเพ่ิมข้ึน 

6. จํานวนของผูท่ีไดรับประโยชน 
7. จํานวนของผูเขารวมโครงการ 

 

 คาเปาหมาย 
 

ยุทธศาสตรการพัฒนา คาเปาหมาย 
การพัฒนาดานบริการสาธารณะ 1. เพ่ือพัฒนาบํารุงรักษาเสนทางคมนาคม ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และ

งานกอสรางตางๆ ท่ีไดมาตรฐาน 
๒. เพ่ือปรับปรุงเสนทางคมนาคมใหสามารถสญัจรไปมาไดอยางสะดวกและปลอดภยัใน
ชีวิตและทรัพยสิน 
๓. เพ่ือเปนทางระบายนํ้าไมใหทวมขังในฤดูฝน 
๔. เพ่ือใหทุกครัวเรือนมีไฟฟาใชอยางท่ัวถึง 
๕. เพ่ือติดตั้ง ซอมแซมไฟฟาสาธารณะใหสองสวาง 
๖. เพ่ือซอมแซม ปรับปรุง บํารุงรกัษาระบบประปาหมูบานอยางมีประสิทธิภาพ และ
สะอาดเพียงพอตอการอุปโภคบริโภค 
๗. เพ่ือบรหิารจดัการแหลงนํ้าเพ่ืออุปโภคบรโิภคอยางปลอดภัยและมคีณุภาพ และ
เพียงพอตอการเกษตร 

การพัฒนาดานสิ่งแวดลอมและการ
ทองเท่ียว 

๑. เพ่ือสงเสริมการมสีวนรวมของประชาชนในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ในชุมชนใหนาอยู 
๒. เพ่ือสงเสริมและลดภาระคาใชจายในการกําจดัขยะมลูฝอย 
๓. เพ่ือสงเสริมแหลงทองเท่ียวเชิงอนุรักษและผลติภณัฑ OTOP ของตําบลมหาสวัสดิ ์
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การพัฒนาดานสังคม ๑. เพ่ือใหประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง 
๒. เพ่ือใหประชาชนมีสนามกีฬาและสวนนันทนาการไดออกกําลังกาย 
๓. เพ่ือใหเด็กและเยาวชนมีอุปกรณกีฬาไดออกกําลังกายและหางไกลยาเสพติด 
๔. สงเสริมใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
๕. เพ่ือชวยเหลือประชาชนไดรับการสงเคราะหและพัฒนาคุณภาพชีวิตใหดีข้ึน 
๖. เพ่ือใหประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
๗. เพ่ือปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาล 
๘. เพ่ือมีวัสดุอุปกรณใชในการปฏิบัติงานดานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

๑. เพ่ือพัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กใหมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงคใหไดตามเกณฑ
มาตรฐาน 
๒. เพ่ือพัฒนาทางดานการศึกษาของประชาชนมีโอกาสไดเรียนรูตลอดชีวิต 
๓. เพ่ือสืบทอดศิลปวัฒนธรรมประเพณีทองถ่ินใหอยูสืบไป 

การพัฒนาดานเศรษฐกิจ ๑. สงเสริมและสนับสนุนสรางความเขมแข็งแกกลุมเกษตรกรและกลุมอาชีพตางๆ ใน
ทองถ่ิน 
๒. สงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนมีรายไดเพ่ิมอยางยั่งยืนและลดคาใชจาย 
๓. สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอาชีพ ฝกอบรมอาชีพเพ่ือนําไปสูเศรษฐกิจชุมชน
ยั่งยืน 
๔. สงเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อนระบบเกษตรกรรมท่ียั่งยืน 
๕. สงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนมีความรู เขาใจและนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใชในการดําเนินชีวิตอยางถูกตอง 

การพัฒนาดานการบริหารจัดการท่ีดี 1. เพ่ือพัฒนาระบบการบริหารจัดการท่ีดมีีประสิทธิภาพตามหลักการบริหารจดัการ
บานเมืองท่ีด ี
2. เพ่ือใหประชาชนมีสวนรวมในการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี 

 

 กลยุทธ 
  เพ่ือใหบรรลุวิสัยทัศนขององคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ จําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองให
ความสําคัญกับการวางบทบาทการพัฒนาทองถ่ินในอนาคตอยางเหมาะสม สอดคลองกับปญหาความตองการ
ของประชาชน รวมท้ังสอดคลองกับศักยภาพและบทบาทหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสด์ิ 
เพ่ือท่ีจะใหประชาชนไดรับประโยชนสูงสุด ดังนั้น จึงไดกําหนดกลยุทธ ดังนี ้

1. สรางและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ใหเพียงพอกับความตองการของ
ประชาชน สามารถรองรับการขยายตัวของชุมชนไดในอนาคต 

2. สงเสริมและสนับสนุนการทองเท่ียวเชิงเกษตร และจัดระบบการควบคุมดูแลรักษา
สิ่งแวดลอมใหสอดคลองกับการพัฒนาอยางยั่งยืน 

3. สงเสริมและพัฒนาระบบงานสวัสดิการสังคม และเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน การ
ใหบริการดานสาธารณสุข การสรางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน และการปองกันแกไขปญหา
ยาเสพติด   

4. สงเสริมสนับสนุนพัฒนาระบบการศึกษาท้ังในและนอกระบบ  สงเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
สบืสาน อนุรักษประเพณี  ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ินและงานรัฐพิธีตางๆ 

5. การสรางรายไดใหแกชุมชน สงเสริมและสนับสนุนผลผลิตทางการเกษตรท่ีปลอดสารพิษ  
6. พัฒนาการบริหารจัดการท่ีดีในองคกร พัฒนาบุคลากร สงเสริมการมีสวนรวมของ

ประชาชนในการพัฒนาทองถ่ิน  และสงเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย  
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 จุดยืนทางยุทธศาสตร 
องคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม มีจุดเดนและจุดแข็ง 

ดังนี้ 
  ๑. มีการเกษตรท่ีเปนฐานหลักท่ีสามารถรองรับวิกฤตเศรษฐกิจได เปนแหลงผลิตอาหารท่ี
สําคัญ และมีพ้ืนท่ีอุดมสมบูรณเหมาะแกการทําการเกษตร 
  ๒. การคมนาคมขนสงทางน้ําและทางบก ท่ีสะดวกรวดเร็ว 
  ๓. ภูมิประเทศและอากาศรวมท้ังสภาวะแวดลอมท่ีเหมาะสมแกการพัฒนาเปนแหลง
ทองเท่ียวเชิงนิเวศน  
  ๔. วิถีชีวิตของคนในชุมชนมีความเรียบงาย อาศัยอยูในพ้ืนท่ีเปนเครือญาติ มีวัฒนธรรม
ประเพณี  กิจกรรมท่ีรวมกันอยางสมํ่าเสมอ   

๕. มีสินคา OTOP ท่ีข้ึนชื่อ เชน  ขาวตังท่ีทําจากขาวกลอง ไขเค็มเสริมไอโอดีน กลวยอบน้ําผึ้ง 
มะมวงปรุงรส เปนตน 

ฉะนั้น ดวยสภาพพ้ืนท่ีขององคการบริหาร สวนตําบลมหาสวัสดิ์ท่ีมีความอุดมสมบูรณ ท้ัง
ทรัพยากรธรรมชาติและปจจัยท่ีเอ้ือตาง ๆ  จึงเหมาะแกการทําการเกษตรและพัฒนาเปนแหลงทองเท่ียวเชิง
นิเวศน  จึงกําหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร (Positioning) ขององคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ข้ึน 

  
 

๓. การวิเคราะหเพ่ือพัฒนาทองถิ่น 
 ๓.๑ การวิเคราะหกรอบการจัดทํายุทธศาสตรขององคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ 
  องคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ไดทําการวิเคราะหสภาวะแวดลอม (SWOT ANALYSIS) 
ท่ีเก่ียวของขององคกรเพ่ือมาสนับสนุนการวางแผนการจัดทํายุทธศาสตรเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน โดยไดจําแนก
ผลการวิเคราะหปจจัยภายในท่ีเปนจุดแข็งและจุดออน และปจจัยภายนอกท่ีเปนโอกาสและอุปสรรคของ
องคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ โดยสรุปเฉพาะประเด็นท่ีสําคัญไดดังนี้ 
 
 
 
 

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

1. ดานการบริหาร 
     ๑.๑ ท่ีตั้งของท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบล 
มีพ้ืนท่ีจํากัด สถานท่ีคับแคบ      
     ๑.๒ ความตองการและคาดหวังของประชาชนมี
สูงตอองคการบริหารสวนตําบลในการแกไขปญหา
ความเดือดรอน แตองคการบริหารส วนตํ าบล
ตอบสนองไดนอย 
 

วิเคราะหปจจัยภายในองคกร 
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จุดแข็ง  (Strengths) จุดออน  (Weaknesses)             
๒. ดานระเบียบ/กฎหมาย/อํานาจหนาท่ี 
     ๒.๑ พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการ
กระจายอํานาจ ฯ เอ้ือตอการบริหารงานขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน ทําให อบต. มีอํานาจในการ
บริหารจัดการงานไดท่ัวถึงและรวดเร็ว 
     ๒.๒ มีขอบเขต อํานาจหนาท่ีรับผิดชอบไมเต็มพ้ืนท่ี 
     ๒.๓ การถายโอนภารกิจมีแนวโนมเพ่ิมข้ึนมาก
ตามแผนการกระจายอํานาจ ฯ  
     ๒.๔ การปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินเปนรูปแบบพิเศษ/เต็มรูปแบบ 

๒. ดานระเบียบ/กฎหมาย/อํานาจหนาท่ี 
     ๒.๑ อํานาจหนาท่ีตามแผนการกระจายอํานาจ ฯ 
บางภารกิจขาดความชัดเจน 
     ๒.๒ การถายโอนภารกิจขาดการกํากับดูแลจาก
หนวยงานจากตนสังกัด ถายโอนภารกิจแตไมถายโอน
งบประมาณ 
      ๒.๓ มีสวนราชการหลายสวนในพ้ืนท่ีท่ีมีอํานาจ
หนาท่ี ทับซอนกัน ทําให ไมสามารถแกไขปญหาได
ทันทวงที 
      ๒.4 การใหความอิสระองคการบริหารสวนตําบล 
จากสวนกลางยังไมเต็มท่ี ยังตองอยูภายใตการกํากับ
ควบคุมดูแลจากสวนภูมิภาค 
      ๒.5 กฎหมายบางฉบับลาสมัยและมีชองโหว ไม
เอ้ือตอการพัฒนา เชน พระราชบัญญัติภาษีบํารุง
ทองท่ี    

๓. ดานบุคลากร 
     ๓.๑ สามารถจัดกรอบอัตรากําลังไดเองตาม
ภารกิจและงบประมาณ 
     ๓.๒ บุคลากรสวนใหญภูมิลําเนาอยูในพ้ืนท่ี ทําให
เขาใจวัฒนธรรมและปญหาของทองถ่ิน 
     ๓.๓  บุคลากรมีการพัฒนาตนเองโดยการประชุม 
ฝกอบรมและศึกษาตอในระดับท่ีสูงข้ึน 
      

๓. ดานบุคลากร 
     ๓.๑  บุคลากรมีการโอน (ยาย) บอย ทําใหการ
ทํางานไมตอเนื่อง 
     ๓.๒ บุคลากรไมเพียงพอท่ีจะรองรับภารกิจท้ังท่ีเปน
อํานาจหนาท่ีท่ีตองทําและภารกิจท่ีไดรับการถายโอน 
     ๓.๓ บุคลากรขาดความรัก ความสามัคคี การมี
สวนรวมเปนหนึ่งใจเดียวกัน 
     ๓.๔ ลักษณะการทํางานมุงท่ีผลงานของแตละ
สวนงานมากกวาการทํางานในภาพรวมของ อบต. 
     ๓.๕ บุคลากรบางคนยังขาดการพัฒนาศักยภาพ
และขาดทักษะประสบการณ ไมเรียนรูงาน 
     ๓.๖ มีระบบอุปถัมภและกลุมพรรคพวกแบบเครือ
ญาติในชุมชน   

๔. ดานงบประมาณ 
     ๔.๑ มีรายไดจากการจัดเก็บภาษีเปนของตนเอง 
ทําใหมีอิสระและเกิดความคลองตัวในการบริหาร
งบประมาณ 
     ๔.๒ ไดรับงบประมาณจากการจัดสรรจาก
สวนกลาง 
      

๔. ดานงบประมาณ 
     ๔.๑  การจัดสรรงบประมาณจากสวนกลางไม
เปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนด มีแนวโนมลดลงทุกป 
     ๔.๒ งบประมาณจํานวนมากใชในการพัฒนาดาน
โครงสรางพ้ืนฐาน ทําใหดานอ่ืน ๆ 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 
สงผลตอการดําเนินนโยบายท่ีขาดความตอเนื่อง 
     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 ความขัดแยงทางการเมืองสงผลใหการ
พัฒนาไมตอเนื่อง 
     ๒.๒ คาครองชีพท่ีสูงข้ึน ความผันผวนของราคา
สินคาอุปโภค/บริโภค เชน น้ํามัน ขาวสารอาหารแหง 
ยารักษาโรค แพงสูงข้ึนอยางตอเนื่อง 
     ๒.๓ ราคาพืชผลการเกษตรไมคงท่ี ข้ึนอยูกับ
กลไกราคาของตลาด 
     ๒.๔ เกษตรกรยังนิยมใชสารเคมีในการเพ่ิม
ผลผลิตทางการเกษตร 
     ๒.๕ กลุมอาชีพขาดความเข็มแข็ง 
     ๒.๖ ประชาชนยังมีระบบความคิด หรือการ
ประกอบอาชีพแบบเดิม ๆ เชน การปลูกพืชเชิงเดียว 
     ๒.๗ เกิดภัยพิบัติ เชน อุทกภัย ทําใหเกิดความ
เสียหายตอผลผลิตทางดานเกษตรกรรม 

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

๓. ดานสังคม วัฒนธรรม 
     ๓.๑ ปญหาการแพรระบาดของยาเสพติดในพ้ืนท่ี 
     ๓.๒ ประชากรแฝงทําใหการจัดสรรงบประมาณ
จากรัฐบาลไมสมดุลกับจํานวนประชากรท่ีมีอยูจริง 
เบียดบังการใชทรัพยากรของทองถ่ิน 
      ๓ .๓  การตอบรับกระแสบริ โภคนิ ยมและ
วัฒนธรรมตะวันตกของประชาชน 
     ๓.๔ ปญหายาเสพติด แหลงอบายมุขเปนการ
มอมเมาเยาวชนกอใหเกิดปญหาสังคม 

วิเคราะหปจจัยภายนอกองคกร 
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         โอกาส  (Opportunities)          อุปสรรค (Threats)             
๔. นโยบายรัฐบาล 
     ๔.๑ นโยบายการแกไขและปองกันปญหายาเสพ
ติดเปนวาระแหงชาติ    
     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 
ในเขตพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสด์ิ สวนใหญเปนพ้ืนท่ีของราชพัสดุ เชน ท่ีดิน

ของสํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย ท่ีดินของการรถไฟแหงประเทศไทย ท่ีดินของสํานักกรม
ชลประทาน ทําใหยากตอการพัฒนา ประชาชนสวนใหญมีบานเรือนอยูริมคลองมหาสวัสดิ์ ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม ทําสวนผลไม ทําใหองคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์มุงเนนการสงเสริมและสนับสนุนการ
ทองเท่ียวเชิงเกษตร เกิดจากแนวคิดวิถีชีวิตของชาวบานริมคลองมหาสวัสดิ์ ท่ีจะใหนักทองเท่ียวเขามาสัมผัส
วิถีชีวิตของเกษตรกรพรอมรวมทํากิจกรรมตางๆ  ซ่ึงอาจจะสงผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม  การเกิดอาชญากรรม ปริมาณขยะเพ่ิมข้ึน และน้ําเนาเสีย 
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ประเด็นปญหา/ความ

ตองการ 

สาเหตุของปญหา/ความตองการ แนวทางแกไข 

ปญหาท่ีเกิดจากผักตบชวา      การแพรกระจายของผักตบชวาอยางรวดเร็ว 
ซ่ึงสงผลตอสภาพแวดลอมหรือทําใหระบบนิเวศ
เปลี่ ยนไป และสรางความเดือดรอน กับการ
ดํารงชีวิตของประชาชน เชน กีดขวางการจราจร
ทางน้ํา น้ําท่ีใชเพ่ือการอุปโภคบริโภคเกิดการเนา
เสีย 

   - การดูแลรักษาความ
สะอาดจากปญหา
ผักตบชวาเปนหนาท่ีของ
ทุกคน 
   - การกําจัดตบชวาจะตอง
ใชงบประมาณจํานวนมาก
ทําใหเกิดความสิ้นเปลือง 
ฉะนั้น ทุกคนควรรวมมือกัน
แกไขปญหา 
   - ควรมีการปองกัน
ผักตบชวาจากตนทางหรือ
ประตูน้ําโดยไมปลอยมากับ
กระแสน้ําในชวงระบายน้ํา 
   - จัดอบรมประชาชน เพ่ือ
นําผักตบชวาไปใชประโยชน
อยางอ่ืน เชน  สานกระเปา 
รองเทา ปุยหมัก  เปนตน 

ปญหาการแพรระบาดของ
ยาเสพติด 

   - ผูนําหมูบาน และประชาชนในหมูบานเกิด
ความแตกแยก ขาดความสามัคคี 
   - มีแหลงอบายมุขในหมูบาน 
   - มีสถานท่ีลับตาอันเปนแหลงม่ัวสุม เชน บาน 
อาคารราง พ้ืนท่ีรกราง 
   - มีการลักเล็กขโมยนอยอยูเสมอ 
   - มีคนแปลกหนาเขามาในหมูบาน 
   - มีกลุมเยาวชน และวัยแรงงาน วางงานจํานวน
มาก 
   - ครอบครัวมีฐานะยากจน และมีลูกมาก พอแม
ตองไปทํางานตางถ่ิน ขาดการเอาใจใสดูแลอยาง
ท่ัวถึง 

- พัฒนาคุณภาพชีวิตคนใน
หมูบาน แกไขปญหาพ้ืนฐาน
คุณภาพชีวิตท่ีเก่ียวของ ท้ัง
ดานเศรษฐกิจ สังคม และ
สุขภาพ 
   - การปองกันและ
เสริมสรางภูมิคุมใน
กลุมเปาหมายตางๆ ท้ังเด็ก 
เยาวชน ครอบครวั 
คนทํางาน และประชาชน
ท่ัวไป 
   - การสอดสอง ตรวจตรา 
เฝ าระวั ง  เชน  การสราง
เครือขายแกนนําเฝาระวังใน
ห มู บ าน  จั ดอาสาส มัค ร  
ก า ร เดิ น เว ร ย า ม  แ จ ง
เบาะแสผูคาแกหนวยงานท่ี
เก่ียวของ เปนตน 
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ปญหาขยะมูลฝอย - ประชาชนยังไมเห็นคุณคาของขยะ เพราะวามี
มูลคาเล็กนอย ไมทราบวาขยะบางชนิดมีมูลคา 
เม่ือแยกขยะจะไปขายท่ีไหนหรือมีวิธีใดบางท่ีจะ
จัดการขยะไดโดยเปลี่ยนใหเปนรายไดเขามา   
   - การผลิตหรือใชสิ่งของมากเกินความจําเปน 
เชน การผลิตสินคาท่ีมีกระดาษหรือพลาสติกหุม
หลายชั้น และการซ้ือสินคาโดยหอแยกหรือใส
ถุงพลาสติกหลายถุง ทําใหมีขยะปริมาณมาก 
   - การ เก็บ และ ทํ าล าย  ห รือนํ าขยะไป ใช
ประโยชนไมมีประสิทธิภาพ จึงมีขยะตกคาง กอง
หมักหมม และสิ่งกลิ่นเหม็นไปท่ัวบริเวณ จนกอ
ปญหามลพิษใหกับสิ่งแวดลอม 
   - ความมักงายและขาดความสํานึกถึงผลเสียท่ี
จะเกิดข้ึน เปนสาเหตุท่ีพบบอยมาก ซ่ึงจะเห็นได
จากการท้ิงขยะลงตามพ้ืน หรือแหลงน้ํา โดยไมท้ิง
ลงในถังรองรับท่ีจัดไวให 

   - ส ง เส ริ ม ให มี ก ารล ด
ปริมาณขยะ เพ่ือลดภาระใน
การจัดการ เชน สงเสริมให
มีการนําวัสดุใชแลวมาเวียน
ใชมากข้ึน ลดการใชชิ้นสวน
ท่ี ทํ า ให เ กิ ด ข ย ะ โด ย ไม
จําเปน เปนตน 
   - รณรงคใหประชาชนมี
จิตสํานึกในการรวมมือกัน
แกปญหา เชน ลดการใช
ผลิตภัณฑ ท่ีสลายตัวยาก
และกอปญหาไดนาน  การ
ท้ิงขยะลงในถังหรือภาชนะ
ท่ีจัดเตรียม ควรมีถังขยะ
ประจําบาน หรือหนวยงาน 
พ ร อ ม ท้ั ง แ ย ก ถั ง ต า ม
ประเภทหรือชนิดของขยะ 
เพ่ือความสะดวกในการเก็บ
ไปทําลายหรือใชประโยชน 
เปนตน 
   - เพ่ิ มประสิทธิภาพใน
ก า ร เ ก็ บ ข ย ะ   เ ช น  
หนวยงานท่ีรับผิดชอบใน
ก าร เก็ บ ข ย ะค ว รจั ด ถั ง
รองรับโดยแยกตามประเภท
หรือชนิดขยะ หรือปริมาณท่ี
เพียงพอกับความตองการ
ของชุมชน  และตั้ งอยู ใน
ตําแหนงท่ีท้ิงไดสะดวก เชน 
ถังสีเขียวหรือน้ําเงินใชท้ิง
ขยะเปยก และถังสีแดงหรือ
สีเหลืองใชท้ิงขยะแหง  ควร
เก็บตามกําหนดเวลา  และ
มีเจาหนาท่ี เครื่องมือเก็บท่ี
เพียงพอและมีประสิทธิภาพ 
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สวนที่ 3 
ผลการวิเคราะหการติดตามและประเมินผล 

----------------- 
ในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

เพ่ือใชเปนเครื่องมือในการพัฒนา เปนแนวทางในการบริหารพัฒนาทองถ่ินใหบรรลุตามวัตถุประสงคและ
เปาหมาย  เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแกไขปญหาใหกับประชาชน  กอใหเกิดประโยชนและ
สามารถตอบสนองความตองการพัฒนาของประชาชน  โดยพิจารณาบรรจุโครงการในงบประมาณรายจาย
ประจําป  งบประมาณรายจายเพ่ิมเติม  และงบประมาณจากเงินสะสม  โดยจะตองมีการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน  พ.ศ. ๒๕๔๘ และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ เปนการสรุปผลในภาพรวมของทองถ่ิน  
เปนการติดตามผลการนํายุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินวาเกิดผลท้ังในเชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพ ซ่ึงสามารถวัดผลไดท้ังเชิงสถิติตางๆ ตาราง กราฟ และการพรรณนา  
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3. การติดตามผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสด์ิ 
       3.1 จํานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)   
 

ยุทธศาสตร 
การพัฒนา 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 รวม 5 ป 
จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 

 
1. ดานบริการสาธารณะ 
 

0 0 27 57,112,975 29 26,057,175 20 18,738,075 23 35,531,475 99 137,139,700 

 
2. ดานสิ่งแวดลอมและการ
ทองเท่ียว 
 

3 1,850,000 7 2,580,000 9 2,260,000 9 2,260,000 9 2,260,000 37 11,210,000 

 
3. ดานสังคม 
 

23 10,630,800 43 16,306,500 45 20,619,500 42 18,961,500 43 21,615,500 196 88,133,800 

 
4. ดานการศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 
 

10 1,835,000 11 1,988,000 19 2,550,970 16 2,008,000 16 2,018,000 72 10,399,970 

 
5. ดานเศรษฐกิจ 
 

0 0 3 130,000 4 160,000 4 160,000 4 160,000 15 610,000 

 
6. ดานบริหารจัดการท่ีดี 
 

0 0 14 888,800 23 1,470,200 11 2,487,500 12 3,248,500 60 8,095,000 

รวม 36 14,315,800 105 79,006,275 129 53,117,845 102 44,315,075 107 64,833,475 479 255,588,470 
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3.2 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรการพัฒนาและโครงการในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2  
 ยุทธศาสตรและจํานวนโครงการท่ีปรากฏอยูในแผนและจํานวนโครงการท่ีไดปฏิบัติ 

 

ยุทธศาสตรการพัฒนา 

จํานวนโครงการ 
ปรากฏอยูในแผนพัฒนาทองถิ่น 

(เฉพาะ พ.ศ. 2562) 
บรรจุในขอบัญญัต/ิ
จายจากเงินสะสม 

(นําไปปฏิบัติ) 

คิดเปนรอยละ 
ของโครงการท่ีปรากฏในแผนฯ  

1. ดานบริการสาธารณะ 27 14 13.33 
2. ดานส่ิงแวดลอมและการทองเท่ียว 7 6 5.71 
3. ดานสังคม 43 18 17.14 
4. ดานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 11 11 10.48 
5. ดานเศรษฐกิจ 3 2 1.90 
6. ดานบริหารจัดการท่ีดี 14 14 13.33 

รวม 105 65 61.90 
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 ผลการดาํเนินงาน ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ขอมูล ณ วันท่ี 30 กันยายน 2561) 

 

ยุทธศาสตรการพัฒนา 
จํานวนโครงการท่ีเสร็จ 

จํานวนโครงการท่ี
อยูระหวาง
ดําเนินการ 

จํานวนโครงการ 
ท่ีไมไดดําเนินการ/

ยกเลิก 
จํานวนโครงการท้ังหมด 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 
1. ดานบริการสาธารณะ 8  57.14 5 35.71 1 7.14 14 100.00 
2. ดานส่ิงแวดลอมและการทองเท่ียว 4 66.67 1 16.67 1 16.67 6 100.00 
3. ดานสังคม 15 83.33 - - 3 16.67 18 100.00 
4. ดานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 9 81.82 1 9.09 1 9.09 11 100.00 
5. ดานเศรษฐกิจ 1 50.00 - - 1 50.00 2 100.00 
6. ดานบริหารจัดการท่ีดี 10 71.43 3 21.43   1 7.14 14 100.00 

รวม 47 72.31 10 15.38 8 12.31 65 100.00 
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  การติดตามและประเมินผลโครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

 โครงการท่ีดําเนินการแลวเสร็จ 
 

ยุทธศาสตร โครงการ 
จํานวนเงิน (บาท) 

งบประมาณ  
ตั้งไว 

เบิกจาย 

ยุทธศาสตรท่ี  1 
ดานบริการสาธารณะ 

โครงการปรับปรุงทางเทารอบสวนสาธารณะ  หมูบาน
พฤกษา 4 หมูท่ี 4 โดยใชยางพาราแอสฟลทติกคอนกรีต 

186,700 172,000 

 โครงการกอสรางเข่ือน ค.ส.ล. ปองกันตลิ่ง ริมคลอง
ปฏิรูป 2 ชวงท่ี 2  หมูท่ี  4 

3,107,000 2,835,010 

 โครงการกอสรางเข่ือน ค.ส.ล. ปองกันตลิ่ง และ
ปรับปรุงภูมิทัศน พรอมราวกันตก บริเวณริมคลอง
โรงเจ หมูท่ี 4 

2,462,000 2,259,313 

 โครงการกอสรางเข่ือน ค.ส.ล. ปองกันตลิ่ง และ
ปรับปรุงภูมิทัศนพรอมราวกันตก บริเวณริมคลอง
โรงเจ หมูท่ี 4  (ดานทิศตะวันตก) 

3,207,000 2,727,000 

 โครงการกอสรางถนนหินคลุกสายเลียบทางรถไฟ ฝง
ทิศตะวันตก หมูท่ี 1 ตั้งแตบานนายสุขสันต  ชวย
นุม ถึงสุดเขตตําบลมหาสวัสดิ์ติดตอกับตําบลง้ิวราย  

138,000 137,000 

 โค รงก าร เส ริ ม ผิ วถ น น โด ย ใช  Para Asphaltic 
Concrete สายทางเขาโรงเรียนบานคลองโยง หมูท่ี 4 

874,000 650,000 

 โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบ Para Asphaltic 
สายบานนายวิม หมูท่ี 1 

1,773,000 1,170,000 

 อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาค 
 - ขยายเขตจําหนายและติดตั้งไฟฟาสาธารณะ 
บริเวณทางเขาวัดสุวรรณาราม เชื่อมตอถนนศาลายา
นครชัยศรี หมูท่ี 3  จํานวน  43,016.14  บาท 
- ขยายเขตจําหนายและติดตั้ งไฟฟาสาธารณะ 
บริเวณเลียบคลองปฏิรูป 2 ถึงซอยบานนายมา ไทยทวี 
หมูท่ี 3 จํานวน  103,223.97  บาท 
 - ขยายเขตจําหนายและติดตั้งไฟฟาสาธารณะ 
บริ เวณ เลียบคลองปฏิ รูป  2  ห มู ท่ี  3   จํานวน  
59,620.40  บาท 
- ขยายเขตจําหนายไฟฟาสาธารณะ (เพ่ิมเติม) 
บริ เวณ บ านนายมา ไทยทวี  ห มู ท่ี  3   จํ านวน  
157,447.29  บาท 
 

363,400 363,307.80 
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ยุทธศาสตรท่ี 2     
ดานสิ่งแวดลอมและ
การทองเท่ียว 

โครงการกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 1,700,000.00 1,238,966.35 
 

 โครงการรณรงคสงเสริมการคัดแยกขยะในครัวเรือน 100,000.00 76,576 
 โค ร งก า ร รณ ร งค แ ล ะ ส ง เส ริ ม ก า ร อ นุ รั ก ษ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
175,000 172,850 

 โครงการสงเสริมการทองเท่ียวตามนวัตวิถีชุมชน
คลองมหาสวัสดิ ์

30,000 14,360 
 

ยุทธศาสตรท่ี 3     
ดานสังคม 

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 9,374,400 8,872,800 

 เบี้ยยังชีพคนพิการ 1,680,000 1,408,000 
 เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส 84,000 77,000 
 เงินสมทบระบบหลกัประกันสุขภาพ 200,000 175,000 
 โครงการตั้งดานตรวจและเฝาระวังปองกันการเกิด

อุบัติเหตุ ชวงวันข้ึนปใหม และเทศกาลวันสงกรานต 
20,000  14,250 

 โครงการฝกซอมแผนปองกันบรรเทาสาธารณภัยใน
ชุมชน/หมูบาน สถานศึกษา ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖2 

๓๐,๐๐๐ 28,150 

 โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ๒5,๐๐๐ 17,109 
 โครงการปองกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบาตําบล

มหาสวัสดิ ์
50,000 32,832 

 โครงการสงเสริมสนับสนุนการปองกันโรคติดตอ 20,000 13,572 
 โครงการอบรมหมอหมูบานในพระราชประสงค 30,000 10,032 
 จัดซ้ือเครื่องออกกําลังกายกลางแจง หมูท่ี 2 100,000 97,850 
 จัดซ้ือเครื่องออกกําลังกายกลางแจง หมูท่ี 4 100,000 97,850 
 โครงการฝกอบรมจัดทําบัญชีใหกับกลุมอาชีพ กลุม

สตรี และประชาชนท่ัวไป  
10,000  9,982 

 โครงการฝกอบรมและศึกษาดูงานของกลุมผูสูงอายุ 
กลุมสตรี ผูนําชุมชน และคณะกรรมการหมูบาน ใน
เขตพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ ์

220,000 189,592 

 โครงการฝกอบรมการปองกันและแกไขปญหาความ
รุนแรงตอเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว 

30,000 9,102 

ยุทธศาสตรท่ี 4  
ดานการศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม     

โครงการเพ่ิมศักยภาพและเรียนรูนอกสถานท่ี 2,000 0 

  โครงการฟนสวยดวยมือเรา 5,000 0 
 โค รงก ารสนั บ ส นุ น ค า ใช จ า ย ใน ก ารบ ริห าร

สถานศึกษา  
217,210 178,540 
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 โครงการอบรมใหความรูผูปกครองเด็กปฐมวัยศูนย
พัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ ์

2,000 1,050 

 จางเหมาจัดทําโตะอาหารพรอมมานั่งยาว สําหรับ
เด็กนักเรียน 

30,000 28,500 

 สนับสนุนงบประมาณคาอาหารกลางวันโรงเรียนใน
เขตพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ ไดแก 
โรงเรียนบานคลองมหาสวัสดิ์ โรงเรียนบานคลองโยง 

800,000 778,000 

 สนับสนุนงบประมาณโรงเรียนบานคลองโยง ตาม
โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนดี
ประจาํตําบลโรงเรียนบานคลองโยง 

60,000 53,600 

 สนับสนุนงบประมาณโรงเรียนบานคลองมหาสวัสดิ์ 
ตามโครงการสงเสริมคุณภาพการจัดการศึกษาเพ่ือ
การพัฒนาท่ียั่งยืน 

70,000 70,000 

 คาใชจ ายในการกิจกรรมวันสําคัญทางศาสนา 
วัฒนธรรมประเพณี 

80,000 54,210 

ยุทธศาสตรท่ี ๕ 
ดานเศรษฐกิจ 

โครงการสงเสริมและสนับสนุนฝกอบรมอาชีพระยะ
สั้นแกประชาชนท่ีวางงาน ผูพิการ ผูดอยโอกาส หรือ
ผูท่ีตองการอาชีพเสริม 

3๐,๐๐๐  12,232 

ยุทธศาสตรท่ี ๖ 
ด า น ก า ร บ ริ ห า ร
จัดการท่ีดี 

โครงการฝกอบรมเพ่ือสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
การรักษาวินัยและความโปรงใสในการทํางานคณะ
ผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภา อบต. พนักงานสวน
ตําบล ลูกจางประจํา และพนักงานจาง อบต.มหา
สวัสดิ ์

20,000 11,160 

 โครงการอบรมพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรองคการ
บริหารสวนตําบล 

200,000 142,312 

 โครงการอบรมใหความรู เก่ียวกับ พ.ร.บ.ขอมูล
ขาวสาร 

20,000 13,050 

 จั ด ซ้ื อ อุ ป ก รณ อ าน บั ต รแบ บ อ เน ก ป ระส งค  
(สํานักงานปลัด อบต.) 

700 700 

 จัดซ้ือตูลําโพงพรอมเครื่องขยายเสียงเคลื่อนท่ี 15,000 15,000 
 จัดซ้ืออุปกรณอานบัตรแบบอเนกประสงค  (กอง

คลัง) 
700 700 

 โครงการจางเหมาก้ันหองจัดเก็บรายได ชั้น 1 51,000 51,000 
 จัดซ้ืออุปกรณอานบัตรแบบอเนกประสงค  (กอง

สาธารณสุขและสิ่งแวดลอม) 
700 700 

 โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือจัดทําแผน
หมูบานและแผนพัฒนาทองถ่ิน 

30,000 21,436.80 

 จัดซ้ืออุปกรณอานบัตรแบบอเนกประสงค (กองชาง) 700 700 
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 โครงการท่ีอยูระหวางดําเนินการ 
 

ยุทธศาสตร โครงการ 
จํานวนเงิน (บาท) 

งบประมาณ
ท่ีตั้งไว 

เบิกจาย 

ยุทธศาสตรท่ี  1 
ดานบริการสาธารณะ 

โครงการกอสรางถนนหินคลุกสายเลียบทาง
รถไฟฝงตะวันตก ซอยบานนายสุขสันต ชวย
นุม  (ชวงท่ี 2) หมูท่ี  1 

55,000 - 

 โครงการกอสรางทางเทา ค.ส.ล. บริเวณริม
คลองควาย (ตรงขามหมูบานกิตติชัย 14) 
หมูท่ี 4 

1,525,000 - 

 โครงการเสริมผิวถนนแบบ Para Asphaltic 
concrete พรอมขยายทางเทา บริเวณซอย 
29 หมูบานพฤกษา 4 หมูท่ี 4 

440,700 - 

 โครงการกอสรางเข่ือนกันดิน บริเวณริม
คลองมหาสวัสดิ์ (จํานวน 3 ชวง) หมูท่ี 1 

6,485,600 - 

 โค ร ง ก า ร เส ริ ม ผิ ว ถ น น โด ย ใช  Para 
Asphaltic Concrete และรางระบายน้ํ า 
สายทางเขาโรงเรียนบานคลองมหาสวัสด์ิ 
หมูท่ี 1 

1,732,700 - 

ยุทธศาสตรท่ี  2 
ดานสิ่งแวดลอมและการ
ทองเท่ียว 

โครงการกอสรางสวนหยอมพรอมรั้วบริเวณ
หมูบานพฤกษา4 หมูท่ี 4 

498,000 - 

ยุทธศาสตรท่ี 4  
ดานการศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

โครงการตอเติมอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
องคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ 

199,000 - 

ยุทธศาสตรท่ี  6 
ดานการบริหารจัดการท่ีด ี

จางเหมาประกอบเรืออเนกประสงค พรอม
เครื่องยนต และอุปกรณชุดพวงลากจูง 

400,000 - 

 เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน 227,000  
 คาจางเหมาดําเนินการติดตั้งหมอแปลง

ไฟฟา ระบบ  3 เฟส 
396,410.39  
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 โครงการท่ีไมไดดําเนินการ/ยกเลิก 
 

ยุทธศาสตร โครงการ 
จํานวนเงิน (บาท) 
งบประมาณท่ีตั้งไว 

ยุทธศาสตรท่ี 1      
ดานการบริการสาธารณะ 

โครงการกอสรางเข่ือน ค.ส.ล. ปองกันตลิ่ง ริมคลอง
กํานันขาว ฝงทิศตะวันตก  หมูท่ี 4 

3,868,000 

ยุทธศาสตรท่ี 2     
ดานสิ่งแวดลอมและการ
ทองเท่ียว 

โครงการคลองสวยน้ําใส 100,000 

ยุทธศาสตรท่ี 3      
ดานสังคม 

เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน 50,000 

 โครงการจัดตั้งและทบทวนอาสาสมัครปองกันภัยฝาย
พลเรอืน ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

30,000 

 โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนท่ี  25,000 
ยุทธศาสตรท่ี 4 
ดานการศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

โครงการวันเด็กแหงชาต ิ 20,000 

ยุทธศาสตรท่ี 5 
ดานเศรษฐกิจ 

โครงการฝกอบรมเจาบานนอย 20,000 

ยุทธศาสตรท่ี 6     
ดานการบริหารจัดการท่ีดี 

โครงการงานพระราชพิธี และวันสําคัญของชาติ 150,000 
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3.3 การเบิกจายงบประมาณป พ.ศ. 2562 (ขอมูล ณ เดือน กันยายน  2562) 
 รายงานดานงบประมาณรายรับ – รายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 36รายรับท้ังสิ้น  จํานวนเงิน  54,286,563.35  บาท แยกเปน 
 

ลําดับท่ี ประเภทรายได 
ประมาณการ 

(บาท) 
รับจริงตั้งแตตนป 

(บาท) 

 หมวดภาษีอากร   
1 ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 2,300,000.00 2,585,495.22 
2 ภาษีบํารุงทองถ่ิน   65,000.00 72,612.43 
3 ภาษีปาย 97,000.00 134,443.00 

รวม 2,462,000.00 2,792,550.65 
 หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต   

4 คาธรรมเนียมเก่ียวกับการควบคุมอาคาร 40,000.00 12,674.70 
5 คาธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย 740,000.00 650,590.00 
6 คาธรรมเนียมในการออกหนังสือจําหนายหรือสะสมอาหาร 1,000.00 0.00 
7 คาธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย 1,500.00 1,190.00 
8 คาธรรมเนียมอ่ืนๆ 4,500.00 2,718.70 
9 คาปรับผิดสัญญา 200,000.00 812,919.00 

10 คาใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเปนอันตราย 110,000.00 168,440.00 
11 คาใบอนุญาตจําหนายอาหารพ้ืนท่ีไมเกิน 200 ตร.ม. 35,000.00 19,180.00 
12 คาใบอนุญาตใหตั้งตลาดเอกชน 4,000.00 4,800.00 
13 คาใบอนุญาตเก่ียวกับการควบคุมอาคาร 1,000.00 820.00 

รวม 1,137,000.00 1,673,332.40 
 หมวดรายไดจากทรัพยสิน   

14 ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 280,000.00 329,313.64 
รวม 280,000.00 329,313.64 

 หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย   
15 รายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย 920,000.00 1,042,480.00 
16 รายไดจากสาธารณูปโภคอ่ืนๆ 5,000.00 5,400.00 

รวม 925,000.00 1,047,880.00 
 หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด   

17 คาขายแบบแปลน 50,000.00 35,000.00 
18 รายไดเบ็ดเตล็ด 10,000.00 15,740.00 

รวม 60,000.00 50,740.00 
 หมวดรายไดจากทุน   

19 คาขายทอดตลาดทรัพยสิน 5,000.00 4,000.00 
รวม 5,000.00 4,000.00 
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ลําดับท่ี ประเภทรายได 
ประมาณการ 

(บาท) 
รับจริงตั้งแตตนป 

(บาท) 

 หมวดรายไดท่ีรัฐจัดสรร   
20 ภาษีมูลคาเพ่ิมตาม พ.ร.บ.กําหนดแผนและข้ันตอนฯ 8,200,000.00 9,680,045.04 
21 ภาษีมูลคาเพ่ิม 1 ใน 9 6,000,000.00 6,825,295.07 
22 ภาษีธุรกิจเฉพาะ 200,000.00 476,420.96 
23 ภาษีสรรพสามิต 6,500,000.00 8,285,680.39 
24 คาภาคหลวงและคาธรรมเนียมปาไม 2,000.00 0.00 
25 คาภาคหลวงแร 50,000.00 63,416.47 
26 คาภาคหลวงปโตรเลียม 70,000.00 89,262.67 
27 คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิ/นิติกรรมท่ีดิน 10,000,000.00 6,397,679.00 
28 คาธรรมเนียมน้ําบาดาล 1,500.00 10.00 
29 ภาษีจัดสรรอ่ืนๆ 703,080.00  

 - เงินคาภาษีและคาธรรมเนียมรถยนต 0 873,163.06 
รวม 31,726,580.00 32,690,972.66 

 รายไดท่ีรัฐอุดหนุน   
 หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป 16,254,420.00  

30 เงินอุดหนุนท่ัวไปตามอํานาจหนาท่ีและภารกิจเลือกทํา  3,649,622.00 
31 คาเบี้ยยังชีพ - ผูสูงอาย ุ  8,876,300.00 
32 คาเบี้ยยังชีพ - ผูพิการ  1,392,000.00 
33 คาเบี้ยยังชีพ - ผูปวยเอดส  40,500.00 
34 คาตอบแทน - ศพด.   125,650.00 
35 คาสนับสนุนการเรียนการสอน ศพด.  51,000.00 
36 คาอาหารเสริม (นม) ศพด.  60,049.00 
37 คาอาหารกลางวัน ศพด.  153,630.00 
38 อาหารเสริม (นม) ประถมศึกษา  376,367.00 
39 อาหารกลางวัน ประถมศึกษา  791,040.00 
40 เงินอุดหนุนสําหรับดําเนินการตามโครงการพระราชดําร ิ  80,000.00 
41 คาเครื่องแบบนักเรียน  9,000.00 
42 คาอุปกรณการเรียน  6,000.00 
43 คาหนังสือเรียน  6,000.00 
44 คากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน  12,900.00 
45 ขับเคลื่อนโครงการสัตวปลอดโรคคนปลอดภัย  56,430.00 
46 สํารวจขอมูลโครงการสัตวปลอดโรคคนปลอดภัย  11,286.00 

รวม 16,254,420.00 15,697,774.00 
รวมรายรับตามงบประมาณท้ังส้ิน 52,850,000.00 54,286,563.35 
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 36รายจายท้ังส้ิน จํานวนเงิน 49,372,439. 71  บาท 36(ขอมูล ณ เดือน กันยายน 2562) 36แยกเปน 
 

 
 

ลําดับท่ี 
หมวด ประมาณการ (บาท) 

รายจายจริง 
ตั้งแตตนป (บาท) 

1 งบกลาง 12,412,404.00 11,212,283.60 
2 เงินเดือน (ฝายการเมือง) 1,602,360.00 1,602,360.00 
3 เงินเดือน (ฝายประจํา) 12,674,371.45 12,551,017.00 
4 คาตอบแทน 1,701,630.00 1,487,870.00 
5 คาใชสอย 5,020,364.46 4,481,149.55 
6 คาวัสด ุ 2,839,198.80 2,404,709.25 
7 คาสาธารณูปโภค 1,252,543.29 1,076,371.51 
8 เงินอุดหนุน 1,293,400.00 1,258,507.80 
9 คาครุภัณฑ 1,069,100.00 1,051,920.00 

10 คาท่ีดินและสิ่งกอสราง 12,964,628.00 12,228,251.00 
11 รายจายอ่ืน 20,000.00 18,000.00 

รวมท้ังส้ิน 52,850,000.00 49,372,439.71 
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 การติดตามและประเมินผลเชิงคุณภาพ 
 

 แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในภาพรวม 

การดําเนินการติดตามและประเมินผล เพ่ือใหทราบผลการจัดทําแผนงานโครงการ โดยการสํารวจความพึง
พอใจของประชาชนท่ีมีตอแผนงานโครงการในแตละยุทธศาสตร และในภาพรวมขององคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ 
     การวิเคราะหความพึงพอใจของประชาชน ตอผลการดําเนินงานในแตละยทุธศาสตร และในภาพรวมขององคการ
บริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ วิเคราะหโดยใชแบบสอบถาม จํานวน 100 ชุด เก็บรวบรวมคืนได จํานวน ๑00 ชุด 
  ๑.1 ขอมูลเก่ียวกับสถานภาพของผูตอบแบบประเมิน หาคาสถิติรอยละ (Percentage) 
  ๑.2 ขอมูลระดับความพึงพอใจของผูตอบแบบประเมิน 
   1) หาคาสถิติรอยละ (Percentage) 
   2) หาคาเฉลี่ย (Mean) 
             เกณฑการแปลความหมายของคะแนนเฉลี่ยในแตละชวง ดังนี้ 
    คาเฉลี่ยระดับ  2.34-3.00 มีความพึงพอใจระดับมาก 
    คาเฉลี่ยระดับ  1.67-2.33 มีความพึงพอใจระดับปานกลาง 

คาเฉลี่ยระดับ  1.00-1.66 มีความพึงพอใจระดับนอย 
   3) หาคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
  ๑.3 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะของผูตอบแบบประเมิน 
 

การวิเคราะหขอมูล แบงเปน 3 ตอน ประกอบดวย 
 

ตอนท่ี 1  การวิเคราะหขอมูลสถานภาพของผูตอบแบบประเมิน 
 
 ผลการวิเคราะหขอมูลสถานภาพของผูตอบแบบประเมิน จําแนกตามเพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา 
อาชีพ และรายไดเฉลี่ยของครอบครัวตอเดือน 

ตารางท่ี  1  แสดงขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม  
 
 

สถานภาพของผูตอบแบบประเมิน จํานวนคน รอยละ 
เพศ   
     -ชาย 57 57.00 
     -หญิง 43 43.00 
อาย ุ   
     -ต่ํากวา 20 ป 1 1.00 
     -21-30 ป 10 10.00 
     -31-40 ป 16 16.00 
     -41-50 ป 28 28.00 
     -51-60 ป 25 25.00 
     -มากกวาเทากับ 61 ปข้ึนไป 20 20.00 
 
 

  



 

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 : อบต.มหาสวัสด์ิ อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม   หนา 55 

  

 
 จากตารางท่ี 1 พบวาผูตอบแบบสอบถามการประเมินความพึงพอใจผลการดําเนินงานขององคการบริหาร
สวนตําบลมหาสวัสดิ์ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562  สวนใหญเปนเปนเพศชาย  จํานวน  57 คน  คิดเปนรอยละ  
57.00 มีอายุระหวาง 41-50 ป จํานวน 28 คน คิดเปนรอยละ 28.00 สวนใหญสถานภาพสมรส จํานวน  56  
คน คิดเปนรอยละ 56.00  ระดับการศึกษาต่ํากวาประถมศึกษาปท่ี 6 จํานวน 46 คน คิดเปนรอยละ 46.00   สวน
ใหญประกอบอาชีพเกษตรกร  จํานวน 47 คน คิดเปนรอยละ 47.00   และมีรายไดเฉลี่ยตอครัวเรือน เดือนละ     
20,001 – 30,000 บาท จํานวน 56 คน คิดเปนรอยละ 56.00      
 
 
 

สถานภาพของผูตอบแบบประเมิน จํานวนคน รอยละ 
สถานภาพ   
     -โสด 28 28.00 
     -สมรส 56 56.00 
     -หยาราง/หมาย 16 16.00 
ระดับการศึกษา   
     -ต่ํากวาประถมศึกษาปท่ี 6 46 46.00 
     -มัธยมศึกษาตอนตนหรือเทียบเทา 10 10.00 
     -มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา 21 21.00 
     -ปริญญาตร ี 21 21.00 
     -ปริญญาโท 2 2.00 
   

อาชีพ   
     -รับราชการ 9 9.00 
     -พนักงานรัฐวิสาหกิจ 5 5.00 
     -พนักงานบริษัทเอกชน 17 17.00 
     -คาขาย 18 18.00 
     -เกษตรกร 47 47.00 
     -อ่ืนๆ 4 4.00 
รายไดเฉลี่ยของครอบครัวตอเดือน   
     -ต่ํากวา 10,000 บาท 14 14.00 
     -10,001-20,000 บาท 25 25.00 
     -20,001-30,000 บาท 56 56.00 
     -30,001-40,000 บาท 3 3.00 
     -มากกวา 40,000 บาท 2 2.00 
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ตอนท่ี 2 ระดับความพึงพอใจตอผลการดําเนินงาน ตามยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการ
บริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ ์
 ผลการวิเคราะหขอมูลระดับความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานแยกตามยุทธศาสตรการ
พัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์  

ตารางท่ี 2  แสดงคารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D) ของระดับความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรการพัฒนาดานบริการ
สาธารณะ 
 

รายการ 

ระดับความพึงพอใจ  
(รอยละ) 

Mean S.D. 
ผลของระดับ
ความพึงพอใจ มาก ปาน

กลาง 
นอย 

1.การกอสรางและปรับปรุงถนน
ในการสัญจร 

50.00 42.00 7.00 2.45 .642 มาก 

2.การซอมแซมปรับปรุงไฟฟา
สาธารณะ 

45.00 49.00 5.00 2.42 .606 มาก 

3.การซอมแซมปรับปรุงระบบ
น้ําประปา 

38.00 55.00 7.00 2.31 .598 ปานกลาง 

4 .ก ารซ อมแซมป รับ ป รุ งท อ
ระบายน้ํา 

24.00 70.00 6.00 2.18 .520 ปานกลาง 

5.การปรับปรุงภูมิทัศน ริมถนน
และริมคลองสาธารณะ 

30.00 59.00 11.00 2.19 .615 ปานกลาง 

รวม 37.40 55.00 7.20 2.31 .477 ปานกลาง 
 

จากตารางพบวา  ประชาชนสวนใหญมีความพึงพอใจตอการดําเนินงานตามยุทธศาสตรการ

พัฒนาดานบริการสาธารณะ อยูในระดับปานกลาง (x̄ = 2.31)  เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา
ประชาชนสวนใหญมีความพึงพอใจมากท่ีสุด     ขอ 1   การกอสรางและปรับปรุงถนนในการสัญจร 

(x̄ = 2.45) และมีความพึงพอใจนอยท่ีสุด ขอ 4 การซอมแซมปรับปรุงทอระบายน้ํา (x̄ = 2.18)   
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ตารางท่ี 3 แสดงคารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D) ของระดับความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรการพัฒนาดานส่ิงแวดลอม
และการทองเท่ียว 
 

รายการ 
ระดับความพึงพอใจ (รอยละ) 

Mean S.D. 
ผลของระดับ
ความพึงพอใจ 

มาก ปาน
กลาง 

นอย 

1.การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 

30.00 59.00 11.00 2.27 .664 ปานกลาง 

2.การดูแลรักษาความสะอาดถนน
และลําคลอง 

39.00 49.00 12.00 2.13 .580 ปานกลาง 

3.การพัฒนาและสงเสริมใหเปน
แหลงทองเท่ียวเชิงเกษตร 

24.00 65.00 11.00 2.29 .624 ปานกลาง 

4.การปรับปรุง บํารุงรักษาแมน้ํา
ลําคลอง แหลงน้ําตางๆ 

38.00 53.00 9.00 2.21 .574 ปานกลาง 

รวม 32.75 56.50 10.75 2.22 .516 ปานกลาง 
 

จากตารางพบวา  ประชาชนสวนใหญมีความพึงพอใจตอการดําเนินงานตามยุทธศาสตรการ

พัฒนาดานสิ่งแวดลอมและการทองเท่ียว อยูในระดับปานกลาง (x̄ = 2.22)  เม่ือพิจารณาเปนรายขอ
พบวาประชาชนสวนใหญมีความพึงพอใจมากท่ีสุด ขอ 3 การพัฒนาและสงเสริมใหเปนแหลง

ทองเท่ียวเชิงเกษตร (x̄ = 2.29) และมีความพึงพอใจนอยท่ีสุด ขอ 2 การดูแลรักษาความสะอาด

ถนนและลําคลอง  (x̄ = 2.13)   
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ตารางท่ี  4 แสดงคารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D) ของระดับความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม 
 

รายการ 
ระดับความพึงพอใจ (รอยละ) 

Mean S.D. 
ผลของระดับ
ความพึงพอใจ มาก ปานกลาง นอย 

1.การดูแลผูสูงอายุ ผูพิการ และ
ผูปวยเอดส 

15.00 65.00 20.00 2.39 .665 มาก 

2.การดําเนินการป องกันและ
แกไขปญหายาเสพติด 

14.00 75.00 14.00 1.95 .592 ปานกลาง 

3.การปองกันและระงับอัคคีภัย 12.00 75.00 13.00 2.03 .502 ปานกลาง 
4.การปองกันและแกไขอุบัติเหตุ
ทางถนน 

28.00 60.00 12.00 1.99 .502 ปานกลาง 

5.การสงเสริมดานการกีฬาและ
การออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ 

12.00 60.00 28.00 2.16 .615 ปานกลาง 

6.การใหความรูดานสาธารณสุข
แกชุมชน 

19.00 66.00 15.00 2.04 .585 ปานกลาง 

7 .ก า ร ป อ ง กั น แ ล ะ ค ว บ คุ ม
โรคติดตอในชุมชน 

22.00 67.00 11.00 2.11 .567 ปานกลาง 

8.การใหบริการดานการจัดเก็บ
ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

33.00 57.00 10.00 2.23 .617 ปานกลาง 

9.การควบคุมดูแลรานอาหารให
ความสะอาดปลอดภัยจากสาร
ปนเปอน 

19.00 67.00 14.00 2.05 .575 ปานกลาง 

10.การใหบริการถังรองรับขยะ
มูลฝอย 

43.00 47.00 10.00 2.33 .652 ปานกลาง 

รวม 21.70 63.90 14.70 2.12 .427 ปานกลาง 
 

จากตารางพบวา ประชาชนสวนใหญมีความพึงพอใจตอการดําเนินงานตามยุทธศาสตรการ

พัฒนาดานสังคม อยูในระดับปานกลาง (x̄ = 2.12)  เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวาประชาชนสวน

ใหญมีความพึงพอใจมากท่ีสุด ขอ 1 การดูแลผูสูงอายุ ผูพิการ และผูปวยเอดส (x̄ = 2.39) และมี

ความพึงพอใจนอยท่ีสุด ขอ 2 การดําเนินการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด  (x̄ = 1.95)   
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ตารางท่ี 5 แสดงคารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D) ของระดับความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรการพัฒนาดานศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

 

รายการ 
ระดับความพึงพอใจ (รอยละ) 

Mean S.D. 
ผลของระดับ

ความพึง
พอใจ 

มาก ปาน
กลาง 

นอย 

1.การจัดหาสื่อการเรียนรูและ
อุปกรณแกเด็ก 

32.00 57.00 11.00 2.22 .615 ปานกลาง 

2.การจัดกิจกรรมวันสงกรานต
และวันผูสูงอาย ุ

38.00 52.00 10.00 2.28 .637 ปานกลาง 

3.การสงเสริมใหเด็ก เยาวชน 
มี ส วน ร วมและ เรี ยน รู น อก
สถานท่ี 

23.00 68.00 9.00 2.14 .551 ปานกลาง 

รวม 31.00 59.00 10.00 2.12 .427 ปานกลาง 
 

จากตารางพบวา ประชาชนสวนใหญมีความพึงพอใจตอการดําเนินงานตามยุทธศาสตรการ

พัฒนาดานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม อยูในระดับปานกลาง (x̄ = 2.12) เม่ือพิจารณาเปน

รายขอพบวาประชาชนสวนใหญมีความพึงพอใจมากท่ีสุด ขอ 2 การจัดกิจกรรมวันสงกรานต (x̄ = 
2.28 และมีความพึงพอใจนอยท่ีสุด ขอ 3 การสงเสริมใหเด็ก เยาวชน มีสวนรวมและเรียนรูนอก

สถานท่ี (x̄ = 2.14)   
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ตารางท่ี 6 แสดงคารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(S.D) ของระดับความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรดานเศรษฐกิจ   
 

รายการ 

ระดับความพึงพอใจ (รอย
ละ) 

Mean S.D. 
ผลของระดับ
ความพึงพอใจ มาก ปาน

กลาง 
นอย 

1.การฝกอบรมจัดทําบัญชี
ให กับกลุมอาชีพ  กลุมสตรี 
และประชาชนท่ัวไป  

34.00 50.00 16.00 2.18 .687 ปานกลาง 

2.การสงเสริมและสนับสนุน 
การฝกอบรมอาชีพระยะสั้น
แก ป ระชาชน ท่ี ว างงาน  ผู
พิการ ผูดอยโอกาส หรือผู ท่ี
ตองการอาชีพเสริม  

22.00 66.00 12.00 2.10 .577 ปานกลาง 

3.การสงเสริมและสนับสนุน
การผลิตทางการเกษตร 

18.00 69.00 13.00 2.05 .557 ปานกลาง 

รวม 24.67 61.67 13.67 2.21 .553 ปานกลาง 
 

จากตารางพบวา ประชาชนสวนใหญมีความพึงพอใจตอการดําเนินงานตามยุทธศาสตรการ

พัฒนาดานเศรษฐกิจ อยูในระดับปานกลาง (x̄ = 2.21) เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวาประชาชน
สวนใหญมีความพึงพอใจมากท่ีสุด ขอ 1 การฝกอบรมจัดทําบัญชีใหกับกลุมอาชีพ กลุมสตรีและ

ประชาชนท่ัวไป (x̄ = 2.18) และมีความพึงพอใจนอยท่ีสุด ขอ 3 การสงเสริมและสนับสนุนการผลิต

ทางการเกษตร (x̄ = 2.05)   
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ตารางท่ี 7 แสดงคารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(S.D) ของระดับความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหาร
จัดการท่ีดี 

 

รายการ 
ระดับความพึงพอใจ (รอยละ) 

Mean S.D. 
ผลของระดับ
ความพึงพอใจ มาก ปานกลาง นอย 

1 .การอํ าน วยความสะดวก ในการ
ใหบริการแกประชาชน 

28.00 59.00 19.00 2.15 .626 ปานกลาง 

2 .ก า ร ส ง เส ริ ม แ ล ะ พั ฒ น า ร ะ บ บ
บริหารงานเพ่ือตอบสนองความตองการ
ของประชาชน 

18.00 64.00 18.00 2.00 .603 ปานกลาง 

3.การจัดโครงการฝกอบรมและศึกษาดู
งานสําหรับผูนําชุมชนเพ่ือนํามาประยุกต
ในการพัฒนาทองถ่ิน 

28.00 61.00 11.00 2.17 .604 ปานกลาง 

4.การใหความรูและสงเสริมบทบาท
หนาท่ีของผูนําชุมชน 

25.00 63.00 12.00 2.13 .597 ปานกลาง 

5.การสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมใน
การบริหารงาน อบต. 

25.00 64.00 11.00 2.14 .586 ปานกลาง 

6.การประชาสัมพันธขอมูลขาวสารตางๆ  26.00 63.00 11.00 2.15 .592 ปานกลาง 
รวม 25.00 62.33 13.67 2.11 .534 ปานกลาง 

 
จากตารางพบวา  ประชาชนสวนใหญมีความพึงพอใจตอการดําเนินงานตามยุทธศาสตรการ

พัฒนาดานการบริหารจัดการท่ีด ี อยูในระดับปานกลาง (x̄ = 2.11) เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา
ประชาชนสวนใหญมีความพึงพอใจมากท่ีสุด ขอ 3 การจัดโครงการฝกอบรมและศึกษาดูงานสําหรับ

ผูนําชุมชนเพ่ือนํามาประยุกตในการพัฒนาทองถ่ิน (x̄ = 2.17) และมีความพึงพอใจนอยท่ีสุด ขอ 2 

การสงเสริมและพัฒนาระบบบริหารงานเพ่ือตอบสนองความตองการของประชาชน  (x̄ = 2.00)   
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ตารางท่ี 8 แสดงคารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) 

ของระดับความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรทุกดาน 
 

รายการ 

ระดับความพึงพอใจ (รอยละ) 

Mean S.D. 

ผลของ
ระดับ

ความพึง
พอใจ 

มาก ปานกลาง นอย 

ยุ ท ธ ศ า ส ต ร ด า น บ ริ ก า ร
สาธารณะ 

37.50 55.00 7.20 2.31 .477 ปานกลาง 

ยุทธศาสตรดานสิ่งแวดลอมและ
การทองเท่ียว 

32.75 56.50 10.75 2.22 .516 ปานกลาง 

ยุทธศาสตรดานสังคม 21.70 63.90 14.70 2.12 .427 ปานกลาง 
ยุ ท ธศ าสต รด าน ก าร ศึ ก ษ า 
ศาสนา และวัฒนธรรม 

31.00 59.00 10.00 2.12 .427 ปานกลาง 

ยุทธศาสตรดานเศรษฐกิจ 24.67 61.67 13.67 2.21 .553 ปานกลาง 
ยุทธศาสตรด านการบริหาร
จัดการท่ีด ี

25.00 62.33 13.67 2.11 .534 ปานกลาง 

รวม 28.77 59.73 11.67 2.16 .422 ปานกลาง 
 

จากตารางพบวา ประชาชนมีความพึงพอใจตอการจัดทําโครงการ/กิจกรรมตางๆ ท้ัง 6 

ยุทธศาสตรขององคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ อยูในระดับปานกลาง   (x̄ = 2.16)  เม่ือพิจารณา
รายยุทธศาสตรพบวาประชาชนมีความพึงพอใจมากท่ีสุด คือ ยุทธศาสตรท่ี 1 ดานบริการสาธารณะ    

(x̄ = 2.31) และมีความพึงพอใจนอยท่ีสุด คือ ยุทธศาสตรท่ี 6 ดานการบริหารจัดการท่ีดี (x̄ = 2.11)    
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ตอนท่ี 3  ระดับความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์

ในภาพรวม  ผลการวิเคราะหขอมูลระดับความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวน
ตําบลมหาสวัสดิ์ในภาพรวม   

   
ตารางท่ี 9 แสดงคารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean)และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) 

ของระดับความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานในภาพรวม  
 

รายการ 

ระดับความพึงพอใจ (รอย
ละ) 

Mean S.D. 
ผลของ

ระดับความ
พึงพอใจ 

มาก ปาน
กลาง 

นอย 

1.มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวม
ในโครงการ/กิจกรรม 

31.00 48.00 21.00 2.10 .718 ปานกลาง 

2.มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรู
ขอมูลของโครงการ/กิจกรรม 

29.00 50.00 21.00 2.08 .706 ปานกลาง 

3.มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความ
คิดเห็นตอโครงการ/กิจกรรม 

18.00 57.00 25.00 2.07 .655 ปานกลาง 

4.มีการรายงานผลการดําเนินงานของ
โครงการ/กิจกรรมใหประชาชนทราบ 

23.00 57.00 20.00 2.03 .658 ปานกลาง 

5.มีการเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบ
การดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม 

23.00 59.00 17.00 2.09 .698 ปานกลาง 

6.การดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรม
เปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด 

30.00 57.00 13.00 2.17 .637 ปานกลาง 

7.ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสู
การแกไขปญหาของประชาชนในทองถ่ิน 

24.00 62.00 14.00 2.10 .611 ปานกลาง 

8.ประโยชนท่ีประชาชนในทองถ่ินไดรับ
จากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 

29.00 59.00 12.00 2.17 .620 ปานกลาง 

รวม 25.88 56.13 17.88 2.10 .547 ปานกลาง 
 

จากตารางพบวา ประชาชนสวนใหญมีความพึงพอใจตอการดําเนินงานขององคการบริหารสวน

ตําบลมหาสวัสดิ์ในภาพรวม  อยูในระดับปานกลาง (x̄ = 2.10)  เม่ือพิจารณารายขอพบวาสวนใหญมี
ความพึงพอใจมากท่ีสุด คือ ขอ 6 การดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด 

และ ขอ 8 ประโยชนท่ีประชาชนในทองถ่ินไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม  (x̄ = 2.17)   และ
มีความพึงพอใจนอยท่ีสุด คือ ขอ 4 มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมใหประชาชน

ทราบ  (x̄ = 2.03)   
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ตารางท่ี 10 แสดงคารอยละ (Percentage) ของจํานวนผูตอบแบบประเมิน แบบเขียนตอบ
ปลายเปด (ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ) 

 
กลุมตัวอยาง จํานวน (คน) รอยละ 

ตอบแบบสอบถามแบบเขียนตอบปลายเปด 6 6.00 
ไมตอบแบบสอบถามแบบเขียนตอบปลายเปด 94 94.00 

รวม 100 ๑๐๐.๐๐ 
 
จากการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลมหา

สวัสดิ์ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562  จํานวนกลุมตัวอยางท้ังสิ้น  100 คน มีผูตอบแบบสอบถามแบบ
ปลายเปด จํานวน  6 คน คิดเปนรอยละ 6.00 และสวนใหญจะไมตอบแบบสอบถามแบบปลายเปด จํานวน  
94  คน คิดเปนรอยละ 94.  ประชาชนผูตอบแบบประเมินมีความคิดเห็น ขอเสนอแนะ และความตองการให
องคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ ดูแลปรับปรุงโดยภาพรวม ตอไปนี้  

1. ชวยพัฒนาระบบสาธารณูปโภคใหครอบคลุมท้ังตําบลมหาสวัสดิ์ และซอมแซมไฟสองสวางทาง
สาธารณะท่ีชํารุดใหสามารถใชงานไดเปนปกติ เพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  

2. แกไขปญหาน้ําประปาไมไหล 
3. แกไขปญหาน้ําทวมขัง 
4. แกไขปญหาขยะมูลฝอยท่ีเพ่ิมมากข้ึน 
5. ซอมแซมถนนท่ีชํารุดเปนหลุมเปนบอ  
6. อยากใหองคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์มีมวลชนสัมพันธ เพ่ือสรางความสามัคคีของชุมชน 
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สวนที่ 4 
สรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผล 

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

ผลการดําเนินการตามแผนพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ 
 การติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณ  

 โครงการท่ีบรรจใุนแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)   รวมท้ังสิ้น  479 โครงการ 
- พ.ศ. 2561    จํานวน    36 โครงการ 
- พ.ศ. 2562    จํานวน    105  โครงการ 
- พ.ศ. 2563    จํานวน    129  โครงการ 
- พ.ศ. 2564    จํานวน    102  โครงการ 
- พ.ศ. 2564    จํานวน    107  โครงการ 

 โครงการท่ีบรรจุในขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.  2562 จํานวน    
65 โครงการ   

- จํานวนโครงการท่ีดําเนินการแลวเสร็จ จํานวน    47 โครงการ 
- จํานวนโครงการท่ีอยูระหวางดําเนินการ จํานวน    10  โครงการ 
- จํานวนโครงการท่ีไมดําเนินการ/ยกเลิก จํานวน     8   โครงการ 

 การเบิกจายงบประมาณ  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ขอมูล ณ เดือน กันยายน 2562) 
- รายรับท้ังสิ้น (ไมรวมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)   54,286,563.35  บาท 
- รายจายท้ังสิ้น         49,372,439.71   บาท 
 

 การติดตามและประเมินผลเชิงคุณภาพ 
 ผลการวิเคราะหขอมูลสภาพของผูตอบแบบประเมิน จําแนกเพศ อายุ สถานภาพ ระดับ

การศึกษา อาชีพ และรายไดเฉล่ียของครอบครัวตอเดือน 
ผูตอบแบบสอบถามการประเมินความพึงพอใจผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลมหา

สวัสดิ์ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562  สวนใหญเปนเปนเพศชาย  จํานวน  57 คน  คิดเปนรอยละ  
57.00 มีอายุระหวาง 41-50 ป จํานวน 28 คน คิดเปนรอยละ 28.00 สวนใหญสถานภาพสมรส จํานวน  
56  คน คิดเปนรอยละ 56.00  ระดับการศึกษาต่ํากวาประถมศึกษาปท่ี 6 จํานวน 46 คน คิดเปนรอยละ 
46.00   สวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกร  จํานวน 47 คน คิดเปนรอยละ 47.00   และมีรายไดเฉลี่ยตอ
ครัวเรือน เดือนละ     20,001 – 30,000 บาท จํานวน 56 คน คิดเปนรอยละ 56.00      

 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานบริการสาธารณะ 
ประชาชนสวนใหญมีความพึงพอใจตอการดําเนินงานตามยุทธศาสตรการพัฒนาดานบริการ

สาธารณะ อยูในระดับปานกลาง (x̄ = 2.31)  เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวาประชาชนสวนใหญมีความพึง

พอใจมากท่ีสุด  ขอ 1   การกอสรางและปรับปรงุถนนในการสัญจร (x̄ = 2.45) และมีความพึงพอใจนอยท่ีสุด 

ขอ 4 การซอมแซมปรับปรุงทอระบายน้ํา (x̄ = 2.18) 
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 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานส่ิงแวดลอมและการทองเท่ียว 

 ประชาชนสวนใหญมีความพึงพอใจตอการดําเนินงานตามยุทธศาสตรการพัฒนาดานส่ิงแวดลอมและ

การทองเท่ียว อยูในระดับปานกลาง (x̄ = 2.22)  เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวาประชาชนสวนใหญมีความพึง

พอใจมากท่ีสุด ขอ 3 การพัฒนาและสงเสริมใหเปนแหลงทองเท่ียวเชิงเกษตร (x̄ = 2.29) และมีความพึง

พอใจนอยท่ีสุด ขอ 2 การดูแลรักษาความสะอาดถนนและลําคลอง  (x̄ = 2.13)  
 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม 

ประชาชนสวนใหญมีความพึงพอใจตอการดําเนินงานตามยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม อยูใน

ระดับปานกลาง (x̄ = 2.12)  เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวาประชาชนสวนใหญมีความพึงพอใจมากท่ีสุด ขอ 

1 การดูแลผูสูงอายุ ผูพิการ และผูปวยเอดส (x̄ = 2.39) และมีความพึงพอใจนอยท่ีสุด ขอ 2 การดําเนินการ

ปองกันและแกไขปญหายาเสพติด  (x̄ = 1.95)  
 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

ประชาชนสวนใหญมีความพึงพอใจตอการดําเนินงานตามยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา 

ศาสนา และวัฒนธรรม อยูในระดับปานกลาง (x̄ = 2.12) เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวาประชาชนสวนใหญ

มีความพึงพอใจมากท่ีสุด ขอ 2 การจัดกิจกรรมวันสงกรานต (x̄ = 2.28) และมีความพึงพอใจนอยท่ีสุด ขอ 3 

การสงเสริมใหเด็ก เยาวชน มีสวนรวมและเรียนรูนอกสถานท่ี (x̄ = 2.14)  
 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ 

ประชาชนสวนใหญมีความพึงพอใจตอการดําเนินงานตามยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ อยูใน

ระดับปานกลาง (x̄ = 2.21) เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวาประชาชนสวนใหญมีความพึงพอใจมากท่ีสุด ขอ 1 

การฝกอบรมจัดทําบัญชีใหกับกลุมอาชีพ กลุมสตรีและประชาชนท่ัวไป (x̄ = 2.18) และมีความพึงพอใจนอย

ท่ีสุด ขอ 3 การสงเสริมและสนับสนุนการผลิตทางการเกษตร (x̄ = 2.05)   
 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการท่ีดี 

ประชาชนสวนใหญมีความพึงพอใจตอการดําเนินงานตามยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหาร

จัดการท่ีดี  อยูในระดับปานกลาง (x̄ = 2.11) เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวาประชาชนสวนใหญมีความพึง
พอใจมากท่ีสุด ขอ 3 การจัดโครงการฝกอบรมและศึกษาดูงานสําหรับผูนําชุมชนเพ่ือนํามาประยุกตในการ

พัฒนาทองถ่ิน (x̄ = 2.17) และมีความพึงพอใจนอยท่ีสุด ขอ 2 การสงเสริมและพัฒนาระบบบริหารงานเพ่ือ

ตอบสนองความตองการของประชาชน  (x̄ = 2.00)    
 ระดับความพึงพอใจของประชาชนท้ัง ๖ ยุทธศาสตร 

ประชาชนมีความพึงพอใจตอการจัดทําโครงการ/กิจกรรมตางๆ ท้ัง 6 ยุทธศาสตรขององคการบริหาร

สวนตําบลมหาสวัสด์ิ อยูในระดับปานกลาง   (x̄ = 2.16)  เม่ือพิจารณารายยุทธศาสตรพบวาประชาชนมีความ

พึงพอใจมากท่ีสุด คือ ยุทธศาสตรท่ี 1 ดานบริการสาธารณะ    (x̄ = 2.31) และมีความพึงพอใจนอยท่ีสุด คือ 

ยุทธศาสตรท่ี 6 ดานการบริหารจัดการท่ีดี (x̄ = 2.11)    
 ระดับความพึงพอใจของประชาชนตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตาํบล

มหาสวัสดิ์ในภาพรวม 
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ประชาชนสวนใหญมีความพึงพอใจตอการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ใน

ภาพรวม  อยูในระดับปานกลาง (x̄ = 2.10)  เม่ือพิจารณารายขอพบวาสวนใหญมีความพึงพอใจมากท่ีสุด 
คือ ขอ 6 การดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด และ ขอ 8 ประโยชนท่ี

ประชาชนในทองถ่ินไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม  (x̄ = 2.17)   และมีความพึงพอใจนอยท่ีสุด 

คือ ขอ 4 มีการรายงานผลการดาํเนินงานของโครงการ/กิจกรรมใหประชาชนทราบ  (x̄ = 2.03)  
 ผูตอบแบบประเมินแบบเขียนตอบปลายเปด (ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ) 

จากการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลมหา
สวัสด์ิ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562  จํานวนกลุมตัวอยางท้ังสิ้น 100 คน มีผูตอบแบบสอบถามแบบ
ปลายเปด จํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 6.00 และสวนใหญจะไมตอบแบบสอบถามแบบปลายเปด จํานวน  
94  คน คิดเปนรอยละ 94.  ประชาชนผูตอบแบบประเมินมีความคิดเห็น ขอเสนอแนะ และความตองการให
องคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ ดูแลปรับปรุงโดยภาพรวม ตอไปนี้  

1. ชวยพัฒนาระบบสาธารณูปโภคใหครอบคลุมท้ังตําบลมหาสวัสดิ์ และซอมแซมไฟสองสวางทาง
สาธารณะท่ีชํารุดใหสามารถใชงานไดเปนปกติ เพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  

2. แกไขปญหาน้ําประปาไมไหล 
3. แกไขปญหาน้ําทวมขัง 
4. แกไขปญหาขยะมูลฝอยท่ีเพ่ิมมากข้ึน 
5. ซอมแซมถนนท่ีชํารุดเปนหลุมเปนบอ  
6. อยากใหองคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์มีมวลชนสัมพันธ เพ่ือสรางความสามัคคีของชุมชน 
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