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 ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 
และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 29 ข้อ 30 ได้ก าหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท าหน้าที่ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นรายงาน
ผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอ
ความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายใน
เดือนธันวาคมของทุกปี 
 ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยดั งกล่าวข้างต้น คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร จึงได้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ขึ้น โดยคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาฯ ได้มอบหมายให้คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลด าเนินการ
ประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
สมุทรสาคร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ทั้งนี้ เพ่ือน าผลที่ได้จากการประเมินมาปรับปรุงแก้ไขการด าเนินงาน
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครให้สอดคล้องและตรงตามความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นมาก
ยิ่งขึ้น 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ขอขอบพระคุณ
ทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องที่ให้ความร่วมมือและอ านวยความสะดวกในการเก็บข้อมูลส าหรับการติดตามและประเมินผลใน
ครัง้นี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาการด าเนินงานขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสมุทรสาคร และสามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน เพ่ือให้ เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนใน
ท้องถิ่นต่อไป 
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การประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนต่อการด าเนินงานยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2565 เป็นการติดตามและ
ประเมินผลการด าเนินกิจกรรม/ โครงการในกระบวนการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งเป็นภาระหน้าที่ที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วน
จังหวัด พ.ศ.2540 ภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2560 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ. 2561 ข้อ 29 ว่าด้วยการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินความ
พึงพอใจของประชาชนต่อการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่ วนจังหวัด
สมุทรสาคร ทั้ง 6 ยุทธศาสตร์ อันได้แก่ 1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา  2. ยุทธศาสตร์ด้าน
การส่งเสริมคุณภาพชีวิต 3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐาน 5. ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อม และ 6. ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาการเมืองและการบริหาร รวมทั้งรวบรวมปัญหาความต้องการจากประชาชน หรือผู้มีส่วนได้เสีย
ที่มีต่อการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา  
          การประเมินผลในครั้งนี้ใช้วิธีวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Methods) ซึ่งประกอบด้วยวิธีวิจัย
เชิงปริมาณ (Quantitative Research) และวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ศึกษาให้
ครอบคลุมกลุ่มประชาชน/ ผู้มีส่วนได้เสียในพ้ืนที่ที่ศึกษา (Area Based) โดยใช้แบบสอบถามเป็น
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 417 คน และการสัมภาษณ์ผู้ที่ร่วม
ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ทั้ง 6 ยุทธศาสตร์ จ านวน 15 คน ผลที่ได้สามารถน ามาสรุปผล                  
ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้  

 
1. สรุปผลกำรศึกษำ 

จากการศึกษาข้อมูลทั่วไปของประชาชนผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 417 คน  พบว่า 
ส่วนมากเป็นเพศหญิง ร้อยละ 68.11 มีอายุระหว่าง 31 - 40 ปี  ร้อยละ 38.13 มีระดับการศึกษาใน
ระดับปริญญาตรี ร้อยละ 70.74 มีอาชีพรับราชการ  ร้อยละ 79.63 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนระหว่าง 
10,001-20,000 บาท ร้อยละ 44.13 เป็นคนในในชุมชนตั้งแต่เกิด ร้อยละ 33.10 และรับทราบ
ข่ า วสารการด า เนิน งานขององค์ การบริ หารส่ วนจั งหวัดสมุทรสาครจาก สื่ อออนไลน์ /
Website/Facebook ร้อยละ 32.64 

 
 ภำพรวมผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของประชาชนต่อการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การ

พัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในภาพรวม พบว่า 
ประชาชน/ ผู้มีส่วนได้เสียทั้ง 6 กลุ่ม (ผู้น าชุมชน, ผู้บริหาร อปท., สมาชิกสภาองค์กรชุมชน,          
ภาคธุรกิจ/ เอกชน, หน่วยราชการ/ รัฐวิสาหกิจ และ ประชาชน)  มีความพึงพอใจต่อการด าเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครทั้ง 6 ด้าน อันได้แก่                 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาการศึกษา 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพ
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ชีวิต 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ  4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อม และ 6. ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหาร อยู่ในระดับมำก (   = 3.966) และคิดเป็นร้อยละ 
79.31 เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์การพิจารณารางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ของส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (2565) พบว่า มีคะแนนคุณภำพอยู่ในระดับ 3 หรืออยู่ในระดับ 
“ปำนกลำง” (คะแนนมำกกว่ำร้อยละ 70 ขึ้นไป) 

1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรพัฒนำกำรศึกษำ พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการ
ด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาการศึกษาในระดับมาก (   = 3.962) เมื่อศึกษา
เมื่อศึกษารายละเอียดจะเห็นได้ว่า ผู้มีส่วนได้เสียมีความพึงพอใจให้อาคารเรียน/อาคารอเนกประสงค์/
คอมพิวเตอร์/เครื่องดนตรี แก่สถานศึกษาในจังหวัดสมุทรสาคร เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในกรจัดการ
เรียนการสอนในระดับมาก (   = 4.067)  

2. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรส่งเสริมคุณภำพชีวิต พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจต่อ
การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตในระดับมาก (   = 3.918) เมื่อ
ศึกษารายละเอียดจะเห็นได้ว่า ผู้มีส่วนได้เสียมีความพึงพอใจให้งบประมาณจัดซื้อเครื่องมือและ
อุปกรณ์ทางการแพทย์ แก่โรงพยาบาลสมุทรสาคร เพ่ือให้บริการการแพทย์ฉุกเฉินในระดับมากที่สุด 
(   = 4.000) 

3. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรพัฒนำเศรษฐกิจ พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการ
ด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาเศรษฐกิจในระดับมากที่สุด ที่สุด (   = 4.225) 
เมื่อศึกษารายละเอียด จะเห็นได้ว่าผู้มีส่วนได้เสียมีความพึงพอใจจัดขบวนแห่เข้าร่วมงานประเพณีแห่
เจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาครในระดับมากที่สุด (   = 4.309)  

4. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน  พบว่า ประชาชนมีความ         
พึงพอใจต่อการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานในระดับมาก  
(   = 3.864) เมื่อศึกษารายละเอียด จะเห็นได้ว่าผู้มีส่วนได้เสียมีความพึงใจในปรับปรุงไฟฟ้าส่องสว่าง
บนถนน เพ่ือให้การคมนาคมมีความสะดวกและปลอดภัยมากขึ้น เช่น บริเวณถนนเลียบคลอง
ชลประทานดี 7 (ฝั่งตะวันตก) ในระดับมาก (   = 3.899)  

5. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม พบว่า ประชาชนมีความ    
พึงพอใจต่อการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อมในระดับ
มาก (   = 3.881) เมื่อศึกษารายละเอียด จะเห็นได้ว่าผู้มีส่วนได้เสียมีความพึงพอใจจัดกิจกรรมด้าน
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น การจัดการขยะพลาสติก “Eco Bricks” , การปลูกป่า
ชายเลน ฯลฯในระดับมาก (   = 3.902) 
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6. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรพัฒนำกำรเมืองและกำรบริหำร พบว่า ประชาชนมีความ
พึงพอใจต่อการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาเมืองและการบริหาร ในระดับ
มาก (   = 3.943) เมื่อศึกษารายละเอียด จะเห็นได้ว่าผู้มีส่วนได้เสียมีความพึงพอใจการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารผลการด าเนินงานของ อบจ.สมุทรสาคร ให้ประชาชนรับทราบ เช่น เว็บไซต์ , เฟซบุ๊ค , ป้าย
ประชาสัมพันธ์และสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ ฯลฯ ในระดับมาก (   = 4.065) 

7. งำนด้ำนกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยในภำพรวมขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด
สมุทรสำคร ในรอบปีงบประมำณ พ.ศ.2565 พบว่า ผลจากการประเมิน พบว่าความคิดเห็นของ
ประชาชนที่มีต่อ อบจ.สมุทรสาคร ในรอบปีงบประมาณ 2565 ในการด าเนินงานตามนโยบายใน
ภาพรวมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในระดับมาก        
(   = 4.000) เมื่อศึกษารายละเอียด จะเห็นได้ว่าผู้มีส่วนได้เสียมีความพึงพอใจนโยบำยด้ำนกำร
ท่องเที่ยว กีฬำ และนันทนำกำร (จัดให้มีลู่วิ่งยางสังเคราะห์ที่มีมาตรฐาน เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่
ผู้มาใช้บริการสนามกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร) และนโยบำยด้ำนกำรพัฒนำกำรเมือง และกำรบริหำร     
(ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้รับคะแนน 98.86 คะแนน อยู่ในระดับ AA อยู่ในระดับมากเท่ากัน (   = 4.052) 

 ส ำหรับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ พบว่าประชาชน/ ผู้มีส่วนได้เสียส่วนใหญ่ทราบว่า
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร มีการจัดกิจกรรมและโครงการการพัฒนาจังหวัดตาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาทั้ง 6 ยุทธศาสตร์ และได้ให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม เพ่ือให้องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสมุทรสาคร น าไปปรับปรุงการด าเนินการในปีถัดไปให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยความต้องการ
ของประชาชน/ ผู้มีส่วนได้เสีย ในพ้ืนที่ของจังหวัดสมุทรสาคร  
 
2. กำรอภิปรำยผลกำรศึกษำ 
          ผลจากการประเมินชี้ให้เห็นว่า ประชาชนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อการด าเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครทั้ง 6 ยุทธศาสตร์ อยู่ในระดับมำก 
โดยมีคะแนนเทียบเท่าระดับ “ปานกลาง” หรือระดับ 3 ตามเกณฑ์รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ของ
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (2565) เนื่องจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร 
น าเอาแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560–2579) ภายใต้หลักการ“มั่นคง-มั่งคั่ง-ยั่งยืน” 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2565) และแผนยุทธศาสตร์จังหวัด   
มาเป็นกรอบในการก าหนดยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครทั้ง 6 ยุทธศาสตร์ ซึ่ง
ถือว่าเป็นนโยบายสาธารณะที่มีเจตนารมณ์ในการพัฒนาจังหวัดสมุทรสาครอย่างแน่วแน่ ตามวิสัยทัศน์
ของทิศทางการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 และวิสัยทัศน์ของจังหวัดสมุทรสาคร         
(พ.ศ.2561–2565) ที่ต้องการให้จังหวัดสมุทรสาครเป็น “เมืองอุตสาหกรรม เชิงนิเวศ เกษตรและ
อาหารปลอดภัย ท่องเที่ยวทางเลือกใหม่ สังคมเป็นสุข ” 
          เมื่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ยึดการ
บริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Result-based Management) ท าการแปลงนโยบายสู่การปฏิบัติเป็น



ง 
 

กิจกรรม/ โครงการ ตามยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านการพัฒนาการศึกษา, ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านการส่งเสริม
คุณภาพชีวิต, ยุทธศาสตร์ที่ 3. ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ, ยุทธศาสตร์ที่ 4. ด้านการพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน, ยุทธศาสตร์ที่ 5. ด้านการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อม  และยุทธศาสตร์ที่ 6. ด้านการพัฒนา
การเมืองและการบริหาร  รวมถึงการจัดสรรงบประมาณการด าเนินการในแต่ละยุทธศาสตร์ จึงท าให้
ประชาชน/ ผู้มีส่วนได้เสียทั้ง 6 กลุ่ม อันได้แก่ ประชาชน องค์กร หน่วยงาน หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือ
ผู้มีส่วนได้เสียในการให้บริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร จ านวนไม่น้อยกว่า 400 
ตัวอย่าง โดยครอบคลุมกลุ่มผู้รับบริการ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ทุกภาคส่วน เช่น 
ภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน ภาคประชาสังคม และประชาชนทั่วไป มองเห็นผลจากการท างานการพัฒนา
ตามยุทธศาสตร์อย่างเป็นรูปธรรม และแสดงความพึงพอใจในระดับมาก หรือสามารถกล่าวอีกนัยยะ
หนึ่งว่า การให้บริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครมีคุณภาพ สะท้อนถึงสมรรถนะของ
การปฏิบัติงานการให้บริการที่ตอบสนองความต้องการประชาชนที่เป็นลูกค้าผู้รับบริการ ตามแนวทาง
ของการบริหารงานภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management: NPM)  
          นอกจากนั้น การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ทั้ง 6 ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
สมุทรสาครยังแสดงถึงคุณภาพในการด าเนินงานในการให้บริการแก่ประชาชน/ ผู้มีส่วนได้เสีย 
(SERVQUAL) 5 มิติ ได้แก ่

1. การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ทั้ง 6 ยุทธศาสตร์ สามารถจับต้องและเห็นผลได้ 
(Tangibility) เนื่องจากกิจกรรม/ โครงการมีความเป็นรูปธรรม เช่น ส่งเสริมการศึกษา(ครูอัตราจ้าง) 
การให้ทุนการศึกษา และส่งเสริมการท่องเที่ยว สินค้าโอทอปของจังหวัดสมุทรสาคร การสร้างเขื่อนกั้น
ดิน คสล.และท าถนน ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างถนนเลีบลคลองชลประทาน และกดการจัดซื้อกล้อง 
telescope ช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉิน และจัดซื้อกล้องวงจรปิดติดตั้งทั่วพ้ืนที่เมืองสมุทรสาคร เป็นต้น ท า
ให้ประชาชนได้รับรู้ ถึงกิจกรรมที่ท าส าเร็จเป็นรูปธรรมได้อย่างชัดเจน 

2. การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ทั้ ง 6 ยุทธศาสตร์  มีความน่าเชื่อถือ 
(Reliability) เนื่องจากจ านวนกิจกรรม/ โครงการ ในแต่ละปีงบประมาณ เป็นไปตามแผนพัฒนา     
พ.ศ.2561 – พ.ศ.2565  ซึ่งมีการระบุไว้อย่างชัดเจน  ท าให้ประชาชนให้ความเชื่อถือ จนสามารถให้
ความไว้วางใจได้ 

3. การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ทั้ง 6 ยุทธศาสตร์ สามารถตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนได้ (Responsiveness) เนื่องจากในทุกปีงบประมาณ องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสมุทรสาคร จะท าการส ารวจความต้องการการพัฒนาของประชาชน เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชน    
มีส่วนร่วมในการพัฒนาจังหวัดสมุทรสาคร 

4. การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ทั้ง 6 ยุทธศาสตร์ สร้างความเชื่อมั่นต่อ
ประชาชน (Assurance) เนื่องจากมีการแจ้งผลการด าเนินงานผ่านช่องทางที่เป็นสื่อประชาสัมพันธ์ 
เช่น ประกาศ ป้าย เว็บไซต์ เฟซบุ๊ก เป็นต้น  

5. การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ทั้ง 6 ยุทธศาสตร์ ค านึงถึงความแตกต่างของ
สภาพภูมิประเทศในพ้ืนที่ที่ดูแล (Empathy) ท าให้มีการเน้นกิจกรรม/ โครงการที่แตกต่างออกไป เช่น 
อ าเภอเมืองสมุทรสาครซึ่งมีอาณาเขตติดกับกรุงเทพมหานคร มีลักษณะเป็นสังคมเมือง ดังนั้นจึงมีการ
เน้นกิจกรรม/ โครงการที่รองรับการขยายตัวของเมือง อาทิ การส่งเสริมการท่องเที่ยวงานเทศกาลกิน
ลูกชิ้น ของดีเมืองสมุทรสาคร เพ่ือดึงดูดนักท่องเที่ยว เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรสาคร 



จ 
 

3. ข้อเสนอแนะ   
ผลจากการศึกษาครั้งนี้ แม้ประชาชน/ ผู้มีส่วนได้เสีย มีความพึงพอใจในการด าเนินงานตาม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาทั้ง 6 ยุทธศาสตร์ อยู่ในระดับมาก แล้วก็ตาม แต่องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สมุทรสาคร ควรมีการด าเนินการเพิ่มเติมดังนี้ 

1. ควรให้มีการติดตามผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ทั้ง 6 ด้าน ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดสมุทรสาคร ให้มีผลออกมาเป็นรูปธรรมมากขึ้น  เพ่ือให้ประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ได้รับรู้การ
ท างานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอย่างชัดเจน และสามารถตอบสนองต่อความต้องการของ
ประชาชนได้ในทุก ๆ ด้านของยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ 

2. ควรส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนหรือผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง มีโอกาสเข้าร่วมใน
กระบวนการขั้นตอนต่าง ๆ  ในทุกภาคส่วนให้มากขึ้น เพื่อให้ประชาชนได้รับรู้กิจกรรม การด าเนินงาน
งานในภารกิจของโครงการต่างๆ ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร   

3. ประชาสัมพันธ์ช่องทางการสื่อสารให้ทั่วถึงเพ่ิมมากขึ้น เพ่ือให้ประชาชนได้รับรู้ข่าวสาร  
ต่าง ๆ ของกิจกรรมการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ให้มากข้ึน 

4. ส่งเสริมการสร้างจิตส านึกในการท างานของผู้บริหารให้มากข้ึน โดยให้เข้าถึงประชาชนมาก
ขึ้น และรับฟังปัญหา ความต้องการด้านการพัฒนาชุมชน และต้องการให้ทีมบริหารเป็นคนรุ่นใหม่ที่มี
วิสัยทัศน์กว้างไกล รู้เท่าทันต่อยุคสมัยของคนรุ่นใหม่ และคนทุกคนในสังคม เพ่ือสามารถน าเอาความรู้  
เทคโนโลยี ที่ทันสมัย มาปรับใช้กับการพัฒนาท้องถิ่นให้ดีมากยิ่งขึ้น  

5. ควรให้มีการปรับแผนยุทธศาสตร์ตามความเหมาะสมและท าอย่างต่อเนื่อง เพ่ือปรับ
กิจกรรมหรือโครงการที่มีการวางแผนไว้ในแผนยุทธศาสตร์ให้เหมาะและมีประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึน 

6. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ให้กับปะรชาชนอย่างทั่วไปถึง น้ าประปาไหล ไฟสว่าง ทาง
สะดวก มีการคมนาคมอย่างสะดวกสบายและทั่วถึงในทุก ๆ และก่อสร้างให้มีช่องทางการจราจร
ส าหรับรถเล็ก(จักรยานยนต์ , จักรยาน เป็นต้น) พ้ืนที่ของจังหวัดสมุทรสาคร   

7. ควรเพ่ิมงบประมาณในการจัดสรรครูอัตราจ้างเพ่ือปรับฐานเงินเดือนให้สอดคล้องกับค่า
ครองชีพที่เพ่ิมมากข้ึน 

8. โครงการคุณแม่วัยใส เพ่ือให้ความรู้ความเข้าใจภายในโรงเรียนหรือวิทยาลัย เนื่องจาก
ปัญหาคุณแม่วัยใสที่เพ่ิมสูงขึ้นแล้ว ยังส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของเด็กที่เกิดขึ้นจากปัญหาคุณแม่วัยใสอีก
เช่นกัน หรือในระยะยาวอาจส่งผลให้เกิดปัญหาในด้านสังคมมากยิ่งขึ้น  

ผลกำรสัมภำษณ์ข้อเสนอแนะและควำมคิดเห็นของประชำชนที่มีต่อกำรด ำเนินงำนตำม
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสมุทรสำคร 
          จากการสมัภาษณ์กลุ่มเป้าหมายความคดิเหน็ต่อการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ประจ าปีงบประมาณ 2565  
ยุทธศำสตร์ที่ 1 การพัฒนาการศึกษา พบว่า โรงเรียนในสังกัดพ้ืนที่จังหวัดสมุทรสาคร ที่

ได้รับการส่งเสริมงบประมาณจ้างครูอัตราจ้าง ทั้งหมดมีความพึงพอใจอย่างมากต่องบประมาณที่ได้รับ 
ตามสัดส่วนของจ านวนนักเรียนในโรงเรียน  นอกจากนี้ควรมีการผลักดันให้เงินเดือนของครูอัตราจ้าง
สูงขึ้นตามค่าแรงขั้นต่ า เนื่องจากค่าครองชีพที่สูงขึ้นไม่สอดคล้องกับรายรับต่อเดือนที่ได้รับ ส่งผลให้
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การสมัครของครูอัตราจ้างยังมีการขาดแคลนอีกเช่นกัน ส่วนในด้านวิทยาลัยอาชีพยังขาดครูผู้สอนที่มี
ความช านาญเฉพาะทาง ควรมีการส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันและเข้าท างานของครูผู้เพ่ิมมากขึ้น 
เนื่องจากในตลาดแรงงานที่อยู่ในพ้ืนที่  อบจ.สมุทรสาคร มีความต้องการต่อสายอาชีพเพ่ิมมากขึ้น 
นักเรียน/นักศึกษาในสายวิชาชีพจึงมีไม่มากพอส าหรับตลาดแรงงาน ควรมีการดึงเด็กเข้ามาในสาย
วิชาชีพเพ่ิมมากข้ึน เช่น การมอบทุนการศึกษาส าหรับนักเรียน / นักศึกษาในพ้ืนที่เพ่ิมเติมจากเดิม ซึ่ง
ประชาชนมีความพึงพอใจในงบประมาณการให้ทุนการศึกษาเป็นอย่างมาก หรือสนับสนุน
ความสามารถเฉพาะด้านของนักเรียน/นักศึกษาเพ่ิมมากข้ึน และการสนับสนุนให้มีการแข่งขันประกวด
ความสามารถเฉพาะทาง (คอมพิวเตอร์ , กีฬา , วิชาการ)เพ่ือให้นักเรียน / นักศึกษาสามารถแสดง
ความรู้ความสามารถของตนเองและเป็นการสร้างแรงจูงใจในการใช้เวลาว่างในการท ากิจกรรมที่
สร้างสรรค์ต่อนักเรียน/นักศึกษา นอกจากนี้พบว่าในปัจจุบันมีปัญหาคุณแม่วัยใสเพ่ิมสูงขึ้น ควรมีการ
จัดโครงการให้ความรู้ในเรื่องเพศศึกษา การป้องกัน ให้กับนักเรียน/นักศึกษา ให้มีความรู้ความเข้าใจที่
ถูกต้องเพ่ือลดปัญหาที่จะเกิดขึ้น .ในส่วนของโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เพ่ือการศึกษา(สื่อในการเรียนการ
สอน , อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ , อาคาร , ฯลฯ) พบว่ามีความพึงพอใจเป็นอย่างมาก แต่ในบาง
สถานศึกษาขาดทุนทรัพย์ที่เพียงพอต่อการจะรับเงินอุดหนุนในการก่อสร้างอาคารสถานศึกษา 
เนื่องจากเงื่อนไขในการรับทุนอุดหนุนนั้นต้องมีทุนทรัพย์ร้อยละ 25 จากราคาประเมินในการก่อสร้าง
ถึงจะสามารถรับเงินอุดหนุนส่วนนี้ได้ ท าให้บางโรงเรียนไม่สามารถเข้าถึงการจัดสรรงบประมาณส่วนนี้
ได้ และการด าเนินการตกเบิกงบประมาณส่วนนี้มีความล่าช้า ส่งผลให้การด าเนินการของสถานศึกษา
ในการก่อสร้างอาคารเกิดความล่าช้าเช่นกัน 
  

ยุทธศำสตร์ที่ 2 การส่งเสริมคุณภาพชีวิต พบว่า โครงการพัฒนาศักยภาพระบบบริการ
การแพทย์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลสมุทรสาคร โดยให้งบประมาณจัดซื้อกล้องเทเลสโคป (Telescope) 
และอุปกรณ์ทางการแพทย์ฉุกเฉินให้แก่โรงพยาบาลสมุทรสาคร เพ่ือให้บริการช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉิน   
ติดตั้งในรถพยาบาลของโรงพยาบาลสมุทรสาคร สามารถช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินทั้งด้านอุบัติเหตุและ
ฉุกเฉินทุกด้าน ซึ่งมีความคุ้มค่าอย่างมากส าหรับการช่วยชีวิตให้กับผู้ป่วยฉุกเฉินให้ได้รับการดุแลรักษา
จากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญได้ทันเวลา  
 นอกจากนี้ มีโครงการ “มหาชัย SMART SAFETY ZONE 4.0” การติดกล้องวงจรปิดและ
อุปกรณ์ให้กับสถานีต ารวจภูธรเมืองสมุทรสาครเพ่ือเป็นการส่งเสริมดูแลความปลอดภัยให้กับ
ประชาชนในชุมชนไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการก าจัดยาเสพติดหรือเพ่ิมแสงไฟในบริเวณที่เป็นจุดเสี่ยง 
ประชาชนมีความพึงพอใจในด้านโครงการนี้เป็นอย่างมากแล้วนั้น  ประชาชนมีความต้องให้การให้
สนับสนุนการจัดแข่งขันกีฬาต่างๆ และสนับสนุนการจัดสร้างสถานที่ออกก าลังกาย สวนสุขภาพ สนาม
เด็กเล่น รวมถึงอุปกรณ์ออกก าลังให้เพ่ิมมากขึ้นอีกด้วย ในส่วนของโครงการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยในเขตพ้ืนที่จังหวัดสมุทรสาคร พบว่าประชาชนมีความพึงพอใจเป็นอย่างมากต่อการ
สนับสนุนกระสอบทรายและการอนุเคราะห์เครื่องสูบน้ าเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ าท่วมในพ้ืนที่
รับผิดชอบของอบจ. สมุทรสาคร 
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  ยุทธศำสตร์ที่ 3 การพัฒนาเศรษฐกิจ พบว่า ประชาชนมีความึงพอใจเป็นอย่างมากต่อการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดโดยการจัดงานในวันส าคัญทางศาสนา เช่น งานวันมาฆบูชา , วันวิ
สาขบูชา และวันอาสาฬหบูชา ณ วัดเจษฎารามฯ หรืองานประเพณีแห่เจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร 
เนื่องจากกิจกรรมและงานประเพณีต่างๆภายในจังหวัด ส่งผลให้เกิดภาพลักษณ์ที่ ดีต่อการ
ประชาสัมพันธ์ท่องเที่ยวของจังหวัด ประชาชนในพ้ืนที่สามารถเกิดรายได้จากการที่มีนักท่องเที่ยวเข้า
มาเยี่ยมชมงานประเพณีต่างๆเช่นกัน อีกทั้งการจัดมหกรรมลดราคาสินค้าต่างๆก็สามารถดึงดูดให้
ประชาชนเกิดความต้องการที่จะใช้จ่ายเพ่ิมมากขึ้นอีกด้วย นอกจากนี้ควรมีการส่งเสริมรายได้และ
สนับสนุนสินค้าทางการเกษตรและประมงของประชาชนในพ้ืนที่ชุมชน ช่วยผลักดันให้แต่ละชุมชน
สามารถพัฒนาสินค้าให้เป็นสินค้า OTOP ได้ หรือการพัฒนาให้เกิด 1 ชุมชน 1 เศรษฐกิจ และในส่วน
ของงาน ”SAKORN Fish Ball Festival” ครั้งที่ 1 พบว่าประชาชนมีความพึงพอใจต่อโครงการนี้เป็น
อย่างมาก เพ่ือเป็นโครงการที่สามารถช่วยส่งเสริมและแก้ไขปัญหาการประกอบอาชีพของคนในพ้ืนที่ 
และยังเป็นโครงการที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดอีกด้วย 
        

ยุทธศำสตร์ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน พบว่า การด าเนินการการก่อสร้าง/ปรับปรุง/
ซ่อมแซม ถนนหรือสะพานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครมีระดับความพึงพอใจมาก 
นอกจากนีป้ระชาชนบางส่วนมีความต้องการให้ทางอบจ.สมุทรสาคร ด าเนินการให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 
ปรับปรุงถนนที่ช ารุด รวมไปถึงการปรับปรุงชลประทาน สาธารณูปโภค อีกด้วย นอกจากนี้ในการ
ก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซม ถนนหรือสะพานในความรับผิดชอบของอบจ.สมุทรสาคร ประชาชนมี
ความต้องการถนนเลนส าหรับรถเล็ก(จักรยานยนต์ , จักรยาน เป็นต้น) เพ่ิมเติมเพ่ือความสะดวกและ
ปลอดภัยในการเดินทางที่ต้องใช้ถนนรวมกับรถยนต์ขนาดใหญ่ รวมถึงโครงการก่อสร้างเขื่อนกันดิน  
ค.ส.ล. ถนนสายบ้านซากงซี (สค.ถ.27-010)  บริเวณปากทางแยกศาลเจ้าอาม้า หมู่10 ต.บางยาง อ.
กระทุ่มแบนและการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างถนนเลียบคลองชลประทาน สค.ดี 7 (ฝั่งตะวันตก)            
ต.ชัยมงคล อ.เมือง เชื่อมกับ ต.หลักสาม ต.อ าแพง และ ต.สวนส้ม อ.บ้านแพ้ว พบว่าประชาชนมี
ความพึงพอใจในการด าเนินการระดับมาก นอกจากนี้ในบางพ้ืนที่ประชาชนมีต้องการให้มีการสร้าง
ถนนเลียบริมคลองมะเดื่อเชื่อมต่อจากถนนริมคลองต าบลดอนไก่ดีอีกด้วย 
 

ยุทธศำสตร์ที่ 5 การอนุรักษ์และฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อม ได้เชิญวิทยากรที่มีความรู้ ความสามารถ
ด้านสิงแวดล้อม มากเป็นวิทยากรบรรยายเกี่ยวกับการอนุรักษ์พันธุ์ พืช ตามโครงการพระราชด าริและ
ยังให้มีการส่งเสริมการเรียนรู้จากวิทยากรฯ เกี่ยวกับการดูแลอนุรักษ์ป่าชายเลน ของจังหวัด
สมุทรสาคร ซึ่งเป็นการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมหาชัยฝั่งตะวันออก 
นอกจากนี้การรณรงค์หรือให้ความรู้ความเข้าใจอย่างสม่ า เสมอจะท าให้ประชาชนในพ้ืนที่เกิดความ
ตระหนักและหวงแหนต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ป่าชายเลน แหล่งน้ า เป็นต้น) ในชุมชน
ได้อีกด้วย เช่นการสนับสนุน รณรงค์โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี กิจกรรม “พ่อเป็นน้ า แม่ขอเป็นป่า ปลูกต้นไม้ในป่า      
ชายเลน” ซึ่งโครงการดั่งกล่าวประชาชนในพ้ืนที่มีความพึงพอใจเป็นอย่างมาก และในส่วนของการ
จัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายชุมชน ซึ่งได้รับความร่วมมือจากองค์กรปกครองท้องถิ่น      
ในพ้ืนที่จังหวัดสมุทรสาครเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายชุมชน เพ่ือการก าจัดอย่าง    
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ถูกวิธี ท าให้ประชาชนมีความพึงพอใจในระดับมาก ในการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย
ชุมชน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร 

 
ยุทธศำสตร์ที่6 การพัฒนาเมืองและการบริหาร พบว่า การจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการมีส่วน

ร่วมกิจกรรมกากรด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครกับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอ่ืน ๆ เช่น เทศบาลเมืองคลองมะเดื่อ หรือองค์การบริหารส่วนต าบลบางโทรัด ซึ่งอยู่ในพ้ืนที่
จังหวัดสมุทรสาครและได้รับการสนับสนุนเครื่องจักรกล อปกรณ์ เครื่องเมือง และน้ ามันเชื้อเพลิงจาก  
อบจ.สมุทรสาคร ในการด าเนินการขุดตักวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ าในหลาย ๆ พ้ืนที่และท าให้
ประชาชนในพื้นท่ีได้รับรู้และเข้ามามีส่วนร่วมการด าเนินการกิจกรรมด้วย ตลอดจนยังมีโครงการเสริม
ผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเพ่ือสะดวกในการสัญจรของประชาชนในพ้ืนที่ได้เป็นอย่างดี  ท าให้
ประชาชนในพ้ืนที่มีความพึงพอใจอย่างมาก  ต่อการการด าเนินการของอบจ.สมุทรสาคร  และ
ประชาชนยังมีความคาดหวังให้การด าเนินการต่างๆมีความโปร่งใส มีความซื่อสัตย์ เพ่ือลดปัญหาการ
ทุจริตที่อาจเกิดขึ้นได้ เช่น การลงพ้ืนที่ตรวจสอบการท างานของบางพ้ืนที่ เนื่องจากผู้ที่รับผิดชอบใน
บางพ้ืนที่ไม่เคยด าเนินการให้ประชาชนได้รับทราบถึงข้อมูล จึงขาดความทั่วถึงของการให้บริการ ควรมี
การการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผลการด าเนินงานของ อบจ.สมุทรสาคร ให้ประชาชนรับทราบ เช่น 
เว็บไซต์ , เฟซบุ๊ค , ป้ายประชาสัมพันธ์และสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ ฯลฯ จากที่มีอยู่แล้วให้เพ่ิมเติมมากขึ้น 
รวมถึงการการกระจายอ านาจในการด าเนินการต่างๆให้มีความครอบคลุม อีกทั่ งผลักดันให้คนรุ่นใหม่
เข้ามาท างานในการบริหารเพ่ือพัฒนาการท างานขององค์กรให้มีความทันสมัยมากยิ่งขึ้น  และในส่วน
ของโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรม “พัฒนาคูคลอง 
นิคมสหกรณ์ พ้ืนที่หมู่ที่ 8 ต.โคกขาม อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร” เพ่ือสร้างการบูรณาการอย่างมีส่วน
ร่วมต่อทุกคนในพ้ืนที่ พบว่าประชาชนมรความพึงพอใจต่อการด าเนินการในระดับมาก 

 
สรุป ผลจากสัมภาษณ์ พบว่าการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดสมุทรสาครทั้ง 6 ด้าน อันได้แก่ 1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา 2. ยุทธศาสตร์
ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐาน 5. ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อม และ 6. ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาเมืองและการบริหาร อยู่ในระดับพึงพอใจในระดับมำก ของผู้มีส่วนได้เสียได้แก่ ประชาชน 
องค์กร หน่วยงาน หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนได้เสีย   เมื่อเปรียบเทียบกับมาตรฐานเกณฑ์การ
พิจารณารางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (2565) 
พบว่า มีคะแนนคุณภำพอยู่ในระดับ 3 หรือระดับ “ปำนกลำง” (คะแนนมำกกว่ำร้อยละ 70 ขึ้นไป)   
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บทท่ี 1 
  บทน ำ 

 
1. ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ  

องค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีภารกิจหน้าที่ส าคัญใน
การพัฒนาท้องถิ่นในเขตจังหวัด เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่นโดยส่วนรวม 
ทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐาน  ที่จ าเป็น ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมประเพณี ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ด้านการสังคมสงเคราะห์ การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การบริหารจัดการ
แหล่งน้ าสาธารณะ ตลอดจนการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่นและภาคส่วน
ต่างๆ  โดยจะต้องด าเนินการภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจัก รไทย พุทธศักราช 2560  
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540  ซึ่งตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  ได้ก าหนดอ านาจหน้าที่
ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด มาตรา  17  ภายใต้บังคับมาตรา  
16  โดยให้มีอ านาจและหน้าที่จัดระบบบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น  
บริหารกิจการในเขตจังหวัด  ตลอดจนประสานโครงการพัฒนาในกรณีที่ เกินศักยภาพการ
ด าเนินงานของเทศบาลและองค์การบริหารส่วนต าบล  หรือกรณี    ที่เทศบาลและองค์การบริหาร
ส่วนต าบลไม่สามารถด าเนินการเองได้ 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ขอ 29 ก าหนดให้คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  มีอ านาจหน้าที่ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา  ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็น
ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อ
สภาท้องถิ่น  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอ
ความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่ง
ครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจมอบให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกด า เนินการหรือ
ร่วมด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาได้  ซึ่งการติดตามและประเมินผลเป็นกิจกรรมที่
ส าคัญประการหนึ่งในกระบวนการวางแผน  ทั้งนี้เพ่ือให้องค์กรทราบความก้าวหน้า  ปัญหาอุปสรรค
ในการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ ซึ่งท าให้ทราบระดับความส าเร็จในการปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
ได้อย่างชัดเจนเป็นระบบ  และน าผลที่ได้จากการติดตามประเมินผลไปใช้ในการแก้ไข ปรับปรุงการ
ปฏิบัติงานเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถจัดการบริการสาธารณะ ได้ตรงกับความต้องการ
ของประชาชนในพื้นท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

องค์การบริหารส่วนจังหวัด ยังท าหน้าที่แบ่งเบาภาระรัฐบาล เนื่องจากท้องถิ่นแต่ละแห่งมี
ความแตกต่างกันไม่ว่าทางสภาพภูมิศาสตร์ ทรัพยากร ประชาชน ความต้องการ ดังนั้นปัญหาย่อม
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แตกต่างกันออกไป บางอย่างเป็นเรื่องเฉพาะท้องถิ่นไม่เกี่ยวกับท้องถิ่นอ่ืนๆ และไม่มีส่วนได้เสียต่อ
ประเทศโดยส่วนรวม องค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่งเป็นหน่วยงานที่ใกล้ชิดประชาชน จึงมีความ
เหมาะสมและความคล่องตัวที่จะบริหารจัดการ แก้ไขปัญหาให้สามารถสนองตอบความต้องการของ
ประชาชนในท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ และตรงเป้าหมายที่สุด  

ความส าเร็จในการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด นอกจากจะมีการก าหนด
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ในการพัฒนาท้องถิ่น, การสร้างความรู้ ความเข้าใจและถ่ายทอด
ประสบการณ์ให้แก่บุคลากรในองค์กร ให้เกิดการท างานร่วมกันอย่างมีความรับผิดชอบแล้ว ยังต้อง        
มีการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสามารถบริหารงานและ 
เสนอกิจกรรม/ โครงการได้ตรงตามความต้องการของประชาชน เพ่ือให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจ
ต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารจังหวัดมากที่สุด  

ดังนั้น การรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนดังกล่าวถือเป็นการติดตามและประเมินผล
โครงการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น          
พ.ศ.2548  และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 29  ความว่า “ก าหนดให้คณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  มีอ านาจหน้าที่ก าหนดแนวทางวิธีการในการติดตาม       
และประเมินผลแผนพัฒนา  ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนารายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น
เสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและ        
เสนอความเห็นดังกล่าว”    

เพ่ือการปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าว ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสมุทรสาคร จึงได้ก าหนดให้มีการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งแบ่งออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ อันได้แก่ 1. ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาการศึกษา 2. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
เศรษฐกิจ 4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 5. ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์และฟ้ืนฟู
สิ่งแวดล้อม และ 6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหาร ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้จะท าให้เกิด
การพัฒนายุทธศาสตร์ระดับท้องถิ่นและการปรับปรุงการท างานและเกิดการเรียนรู้ในการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง ตรงตามความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ของจังหวัดสมุทรสาครมากที่สุด  

2. วัตถุประสงค์ 
1)  เพ่ือประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ประจ าปีงบประมาณ 2565 
2)  เพ่ือต้องการทราบความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของประชาชนที่มีต่อการด าเนินงานตาม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ประจ าปีงบประมาณ 2565 
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3.ขอบเขตของงำนที่ด ำเนินกำร 
 ขอบเขตของงานประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร  ประจ าปีงบประมาณ 2565 มีดังนี ้

     1)  ขอบเขตเนื้อหา   
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือส ารวจความพึงพอใจและความคิดเห็นของ

ประชาชนต่อการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร  
ประจ าปีงบประมาณ 2565 

     2)  ขอบเขตพ้ืนที่  
ด าเนินการส ารวจข้อมูลจากประชากรกลุ่มตัวอย่างในเขตพ้ืนที่ขององค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ครอบคลุมทั้ง 3 อ าเภอของจังหวัดสมุทรสาคร  
     3)  ขอบเขตเวลา  

ระยะเวลาด าเนินการ ในระหว่างวันที่ 1  ตุลาคม  – 30 พฤศจิกายน  2565   
     4)  ขอบเขตด้านประชากรหรือกลุ่มตัวอย่าง 

                    ประชากรกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ประชาชน องค์กร หน่วยงาน หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
หรือผู้มีส่วนได้เสียในการให้บริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร จ านวนไม่น้อยกว่า 400 
ตัวอย่าง โดยครอบคลุมกลุ่มผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ทุกภาคส่วน เช่น
ภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน ภาคประชาสังคม และประชาชนทั่วไป   
 
4. นิยำมศัพท์ 

ในการศึกษาครั้งนี้ได้ก าหนดนิยามศัพท์ ให้ครอบคลุมเนื้อหาท่ีศึกษา ดังนี้ 

ควำมพึงพอใจของประชำชน  หมายถึง ความรู้สึกที่ดีและทัศนคติที่มีต่อการเข้าร่วมด าเนิน
กิจกรรม/ โครงการ ตามยุทธศาสตร์ทั้ง 6 ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร  

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) หมายถึง หน่วยงานของรัฐที่มีการด าเนินงานเป็น
อิสระจากส่วนกลาง ท าหน้าที่บริหารจัดการกิจการต่างๆ ในท้องถิ่นของตนมีฐานะเป็น นิติบุคคล 

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสมุทรสำคร  หมายถึง หน่วยงานของของรัฐ ที่ท าหน้าที่
ให้บริการสาธารณประโยชน์ในเขตจังหวัดสมุทรสาคร ตลอดจนให้การช่วยเหลือพัฒนางานของ
เทศบาลและองค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) ในส่วนที่ไม่ซ้ าซ้อน ซึ่งครอบคลุมอ าเภอเมือง
สมุทรสาคร อ าเภอบ้านแพ้ว และอ าเภอกระทุ่มแบน  

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ หมายถึง การวางแผน/ นโยบายด้านการพัฒนาที่ครอบคลุมการ
พัฒนา 6 ด้าน ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดสมุทรสาคร (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2565) และ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  

ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำกำรศึกษำ หมายถึง แผน/ นโยบายในการสร้างสังคมแห่ง       
ภูมิปัญญาและการเรียนรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม 
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ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรส่งเสริมคุณภำพชีวิต หมายถึง แผน/ นโยบายในการสร้างสังคม       
อยู่เย็นเป็นสุข ความเหลื่อมล้ าของคนในสังคมลดลง และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำเศรษฐกิจ หมายถึง แผน/ นโยบายในการสร้างระบบเศรษฐกิจ
ชุมชนมีความเข้มแข็ง วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นอยู่คู่ท้องถิ่นสืบไป 

ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน หมายถึง แผน/ นโยบายในการสร้างการ
คมนาคมสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย  บริการไฟฟ้าและประปาเพียงพอและท่ัวถึง 

ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม หมายถึง แผน/ นโยบายในการสร้าง
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเกิดการบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพ 
ประชาชนและหน่วยงานทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำกำรเมืองและกำรบริหำร หมายถึง แผน/ นโยบายในการสร้าง
การบริหารจัดการองค์กรที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล    
           คุณภำพบริกำร  หมายถึง เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ในการวัดระดับคุณภาพของการด าเนินงานตาม
หลักการของรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ พ.ศ. 2565  
5. กรอบแนวคิดในกำรศึกษำ  

การศึกษาเรื่องการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์
การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นการ
ติดตามและประเมินผลการด าเนินกิจกรรม/ โครงการในแผนพัฒนาทั้ง 6 ยุทธศาสตร์ ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดสมุทรสาคร (พ.ศ. 2561 – 2565) 
ผลที่ได้จะเป็นแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพในการด าเนินงานให้ตรงกับความต้องการของ        
ผู้มีส่วนได้เสีย/ ประชาชนต่อไป 

ดังนั้นกรอบแนวคิดในการศึกษาจึงมีรายละเอียด ดังนี้  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
ภำพที่ 1.1  กรอบแนวคิดในการศึกษา 

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อบจ. 
1) ด้านการพฒันาการศึกษา            
2) ด้านการสง่เสริมคุณภาพชวีิต        
3) ด้านการพฒันาเศรษฐกิจ            
4) ด้านการพฒันาโครงสรา้งพื้นฐาน   
5) ด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟสูิ่งแวดล้อม                               
6) ด้านการพฒันาการเมืองและการบริหาร 

ข้อมูลทั่วไป 
-เพศ,  อายุ  
-รายได้  
-ระยะเวลาการอยู่อาศัยในชุมชน 
-การรับทราบข้อมูลข่าวสารการด าเนินงาน
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร  

ควำมพึงพอใจของประชำชนตอ่กำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสมุทรสำคร 
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6. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
1) ท าให้ทราบถึงผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการด าเนินงานตาม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ทั้ง 6 ยุทธศาสตร์ 
2) ท าให้ทราบความต้องการ ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ ในการด าเนินงานตาม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาทั้ง 6 ยุทธศาสตร์ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร  
3) ข้อมูลจากการวิจัยครั้งนี้ สามารถน าข้อมูลดังกล่าวไปสู่การพัฒนางานและการจัดท าแผน

ยุทธศาสตร์ในระดับท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครต่อไป 
4) ท าให้ประชาชนในพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ได้รับประโยชน์จาก

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาทั้ง 6 ยุทธศาสตร์ และได้รับรู้ถึงผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การ
พัฒนาทั้ง 6 ยุทธศาสตร์ อย่างเป็นรูปธรรม 



บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  

 
การประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ใช้แนวความคิด ทฤษฎี          
ทีเ่กี่ยวกับนโยบายสาธารณะ และคุณภาพการให้บริการ เพ่ือตอบสนองความพึงพอใจของประชาชน/ 
กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียต่อการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
สมุทรสาครทั้ง 6 ยุทธศาสตร์ เป็นหลักในการประเมิน  ผู้วิจัยจึงได้รวบรวมข้อมูล และเอกสารที่
เกี่ยวข้อง ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้   

2.1 แนวความคิดเก่ียวกับนโยบายสาธารณะ  
2.2 แนวความคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการ 
2.3 แนวความคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจในการให้บริการ 
2.4 แนวคิดเก่ียวกับการประเมินกิจกรรม/ โครงการ 
2.5 ข้อมูลพ้ืนฐานและสภาพทั่วไปของจังหวัดสมุทรสาคร 
2.6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร 
2.7 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  

 

2.1 แนวความคิดเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะ (Public Policy) 
ในด้านความหมายของนโยบายสาธารณะ(Public Policy) มีผู้ให้ค าจ ากัดความหลากหลาย

รูปแบบ อาท ิ
Ira Sharkansky (1970: 1) ให้ค าจ ากัดความว่า นโยบายสาธารณะ คือ กิจกรรมที่กระท า

โดยรัฐบาล ซึ่งครอบคลุมกิจกรรมทั้งหมดของรัฐบาล  
Thomas R. Dye (1984: 1) ให้ค าจ ากัดความว่า นโยบายสาธารณะคือ สิ่งที่รัฐบาลเลือก

จะกระท าหรือไม่กระท าในส่วนที่จะกระท าครอบคลุมกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งหมดของรัฐบาล ทั้งกิจกรรมที่
เป็นกิจวัตรและกิจกรรมที่เกิดขึ้นในบางโอกาส  

James E. Anderson (1994: 5-6) ให้ค าจ ากัดความว่า นโยบายสาธารณะคือ แนว
ทางการปฏิบัติหรือการกระท าซึ่งมีองค์ประกอบหลายประการ ได้แก่ ผู้ปฏิบัติหรือชุดของผู้กระท าที่
จะต้องรับผิดชอบในการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับสังคม โดยมีจุดมุ่งหมายชัดเจนว่า  สิ่งที่จะต้อง
กระท าให้ส าเร็จ มิใช่สิ่งที่รัฐบาลเพียงแต่ตั้งใจกระท าหรือเสนอให้กระท าเท่านั้น ซึ่งเป็นการจ าแนกให้
เห็นความแตกต่างที่ชัดเจนระหว่างนโยบายกับการตัดสินใจของรัฐบาล อันเป็นประเด็นส าคัญระหว่าง
การเลือกทางเลือกท่ีต้องน ามาเปรียบเทียบกัน (Competing Alternatives)  
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มยุรี อนุมานราชธน (2547) อธิบายว่า นโยบายสาธารณะเป็นเครื่องมือในการก าหนด
ทิศทางและแนวทางการพัฒนาต่าง ๆ ภายใต้กรอบคิดในกระแสหลักภาครัฐมีอิสระในการก าหนด
นโยบายสาธารณะอย่างเต็มที่ แต่กรอบคิดในกระแสทางเลือกภาครัฐต้องก าหนดนโยบายโดยค านึงถึง
ปัจจัยต่าง ๆ ที่ประกอบกันเข้าเป็นปัจจัยแวดล้อมของนโยบายบุคคลและองค์การที่มีอ านาจตัดสินใจ
ในนโยบายตลอดจนการค านึงถึงกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนก็เป็นส่วนหนึ่งของการตัดสินใจ 

เดชรัต สุขก าเนิด วิชัย เอกพลาการ และปัตพงษ์ เกษสมบูรณ์ (2545:14) เสนอว่านโยบาย
สาธารณะอาจเกิดและด าเนินไปได้โดยฝ่ายต่าง ๆ ในสังคมโดยไม่จ าเป็นต้องได้รับการประกาศอย่าง
เป็นทางการจากรัฐบาลเพราะนโยบายสาธารณะก็คือ “ทิศทางหรือแนวทางที่สังคมโดยภาพรวมเห็น
ว่าหรือเชื่อว่าควรที่จะด าเนินการไปในทางนั้น” ซึ่งทิศทางหรือแนวทางนั้นอาจเกิดขึ้นมาจากความ
ริเริ่มของรัฐบาล ของภาคเอกชนหรือของภาคประชาชนก็ได้ โดยที่หัวใจส าคัญของนโยบายสาธารณะ
ในความหมายนี้ไม่ได้อยู่ที่ค าประกาศหรือข้อเขียนที่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรหรือเป็นทางการ      
แต่อยู่ที่“กระบวนการ” ของการด าเนินการให้ได้มาซึ่งนโยบายสาธารณะมากกว่าโดยกระบวนการ
สร้างนโยบายสาธารณะที่ดี ต้องเกิดจากการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายที่ เกี่ยวข้องในสังคมเข้ามาท างาน
ร่วมกันโดยร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารความรู้ต่าง ๆ ร่วมก าหนดทิศทางหรือแนวทางของนโยบาย
สาธารณะร่วมด าเนินการตามนโยบายเหล่านั้นร่วมติดตามผล และร่วมทบทวนนโยบายสาธารณะ     
เพ่ือปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาต่อเนื่อง (อ าพล จินดาวัฒนะ, 2546: 7) 

กวี รักษ์ชน (2541: 3) อธิบายว่า นโยบายมีความหมาย 2 ลักษณะที่มีความสัมพันธ์กัน 
ลักษณะที่หนึ่งมีความหมายถึงกิจกรรม (Activities) ส่วนอีกลักษณะ หนึ่งจะมีความหมายในฐานะที่
เป็นศาสตร์ (Science) ซ่ึง 2 ลักษณะจะมีความสัมพันธ์กัน กล่าวคือ นโยบายสาธารณะในฐานะที่เป็น
ศาสตร์จะท าการศึกษาจากนโยบายสาธารณะที่เป็นกิจกรรมแล้วน ามาสะสมกันเป็นความรู้ หรือเป็น
วิชา (Subject) เพ่ือประโยชน์ในการศึกษาที่จะได้ท าให้การก าหนดนโยบายในฐานะที่เป็นกิจกรรม 
บรรลุผลอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 

ถวัลย์ วรเทพพุฒิพงษ์ (2536: 2) กล่าวว่า นโยบายสาธารณะเป็นแนวทางปฏิบัติของ
รัฐบาล มีวัตถุประสงค์แน่นอนอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างแก้ปัญหาในปัจจุบันป้องกันปัญหาใน
อนาคตก่อให้เกิดผลที่พึงปรารถนา 

Easton (1965: 112) ได้เสนอแนวความคิดของกิจกรรมทางการเมืองและนโยบาย
สาธารณะโดยน าแนวความคิดระบบการเมือง (Political system) มาเสนอตัวแบบหรือทฤษฎีระบบ
ซึ่งเป็นตัวแบบที่ได้รับความสนใจอย่างมาก โดยแสดงให้เห็นภาพว่า นโยบายสาธารณะเป็นผลผลิต
ของระบบการเมือง เริ่มจากปัจจัยน าเข้า (Inputs) ที่เป็นความต้องการและการสนับสนุน (Demands 
and support) ที่เกิดขึ้นจากบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่จะตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อม (Environment) 
น าไปสู่ระบบการเมือง เพ่ือการตัดสินใจและการกระท า (Decisions and Actions) เพ่ือเป็นผลผลิต 
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(Output) น าไปก าหนดเป็นนโยบายสาธารณะและผลของนโยบายสาธารณะ เมื่อได้รับผลกระทบจาก
สิ่งแวดล้อมอาจมีผลสะท้อนกลับ (Feedback) ไปเป็นปัจจัยน าเข้าอีกเป็นพลวัตรเรื่อยไป 

สรุปนโยบายสาธารณะเป็นเครื่องมือในการก าหนดทิศทางและแนวทางการด าเนินการ
พัฒนาต่าง ๆ ของสังคมซึ่งทิศทางหรือแนวทางนั้นอาจเกิดขึ้นมาจากความริเริ่มของรัฐบาลของ
ภาคเอกชนหรือของภาคประชาชนก็ได้โดยกระบวนการสร้างนโยบายสาธารณะที่ดีต้องเกิดจากการมี
ส่วนร่วมจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในสังคมเข้ามาท างานร่วมกันโดย1.) ร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร
ความรู้ต่าง ๆ 2.) ร่วมก าหนดทิศทางหรือแนวทางของนโยบายสาธารณะ 3.) ร่วมด าเนินการตาม
นโยบายเหล่านั้น 4.) ร่วมติดตามผลและร่วมทบทวนนโยบายสาธารณะเพ่ือปรับปรุงแก้ไขและพัฒนา
ต่อเนื่อง 

 
องค์ประกอบของนโยบายสาธารณะ  

รัฐเป็นผู้ที่ด าเนินกระบวนการนโยบายสาธารณะภายใต้กรอบแห่งอ านาจการบริหาร 
อ านาจนิติบัญญัติ และอ านาจตุลาการ ซึ่งอ านาจสามสายนี้เปรียบเสมือนโครงร่างของการปกครอง
ประเทศตามระบอบประชาธิปไตย อีกทั้งในกรณีประเทศไทย บทบัญญัติในรัฐธรรมนูญยั งได้ระบุถึง
แนวนโยบายแห่งรัฐไว้เป็นกรอบส าหรับการจัดท านโยบายสาธารณะของรัฐบาลอีกด้วย (แนวนโยบาย
พ้ืนฐานแห่งรัฐ ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 75-87) อย่างไรก็ตาม        
เมื่อพิจารณานโยบายสาธารณะ จะเห็นว่าประกอบด้วยองค์ประกอบ 4 ประการด้วยกัน คือ  

1. เจตนารมณ์ของรัฐบาลที่จะด าเนินการ หรือไม่ด าเนินการในกิจกรรมบางอย่าง 
ดังจะเห็นได้จากค าประกาศ หรือแถลงนโยบาย ซึ่งอาจอยู่ในรูปแบบที่เป็นทางการ เช่น 

การแถลงมติคณะรัฐมนตรีต่อสาธารณชน หรืออย่างไม่เป็นทางการ เช่น ค าให้สัมภาษณ์ของรัฐมนตรี 
หรือนายกรัฐมนตรีแก่สื่อมวลชน โดยทั่วไป เจตนารมณ์ดังกล่าวมักจะมีที่มาจากข้อเรียกร้อง หรือ
ความต้องการของประชาชน และจะต้องอิงกับบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญที่ว่าด้วยแนวนโยบายแห่งรัฐด้วย  

อย่างไรก็ดี เจตนารมณ์ที่รัฐบาลประกาศนี้ อาจจะมีการน าไปปฏิบัติจริง  ๆ หรือไม่นั้น        
ก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยแวดล้อมต่าง ๆ ทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และพันธะสัญญากับ
ต่างประเทศ เช่น แม้ว่ารัฐมนตรีเกษตรประกาศว่า รัฐบาลจะใช้มาตรการปกป้องสินค้าเกษตร แต่เมื่อ
ถึงขั้นตอนที่จะด าเนินการแล้ว ผลการวิเคราะห์นโยบายสาธารณะก็จะสรุปได้ว่า ไม่สามารถ
ด าเนินการได้ เนื่องจากผิดข้อตกลงการค้าเสรีที่ประเทศมีกับองค์การค้าโลก เป็นต้น  

2. การตัดสินใจด าเนินการของรัฐบาล 
การตัดสินใจในการด าเนินการตามนโยบายของรัฐบาลเป็นผลมาจากเจตนารมณ์ที่รัฐบาล

ประกาศหรือแถลงไว้ การตัดสินใจของรัฐบาลจะเกี่ยวข้องกับการก าหนดว่าจะแบ่งสรรงบประมาณ
อย่างไร ประชาชนกลุ่มใดจะได้รับประโยชน์อะไร และได้มากกว่าน้อยกว่ากันอย่างไร การก าหนดแนว
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ปฏิบัติจะด าเนินการในรูปแบบใด เช่น การก าหนดออกมาเป็นกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ หรือ       
มติคณะรัฐมนตรี ซึ่งก็ข้ึนอยู่กับระดับความส าคัญของนโยบายสาธารณะนั้น ๆ เช่น นโยบายการปฏิรูป
ที่ดินจะออกในรูปของกฎหมายเป็นพระราชบัญญัติ การห้ามจ าหน่ายสุราในบางช่วงเวลาเป็นระเบียบ
ข้อบังคับหรือกฎกระทรวง ส่วนการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยแล้งรุนแรงก็อาจจะออกมาเป็น
มติคณะรัฐมนตรี ฯลฯ จะเห็นได้ว่า การตัดสินใจด าเนินนโยบายสาธารณะของรัฐบาลแต่ละระดับ       
มีผลกระทบต่อประชาชนกลุ่มต่าง ๆ มากน้อยแตกต่างกัน ในกรณีที่เป็นนโยบายสาธารณะที่ส่งผล
กระทบประชาชนวงกว้างและต้องการให้มีผลตลอดไป หรือกระทบต่อโครงสร้างการจัดสรรทรัพยากร
ของประเทศ (เช่น การกระจายการถือครองที่ดิน) ก็มักออกเป็นกฎหมาย ส่วนที่หวังผลแก้ปัญหา
เฉพาะกิจระยะหนึ่ง หรือเป็นเรื่องฉุกเฉิน ก็จะตัดสินใจและก าหนดโดยมติคณะรัฐมนตรี  

3. กิจกรรมของรัฐบาล 
กิจกรรมของรัฐบาลเป็นสิ่งบ่งบอกให้เห็นถึงการด าเนินงานตามนโยบายของหน่วยงาน

ภาครัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับนโยบายสาธารณะ ซึ่งจะช่วยให้เห็นว่ามีกระท าตามเจตนารมณ์และ
แนวนโยบายสาธารณะที่ก าหนดไว้อย่างไร หรือไม่ มีการระดมจัดหาทรัพยากร หรือมีมาตรการอย่าง
อ่ืนมาเพ่ือสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมดังกล่าวอย่างไร หรือไม่ และมากน้อยเพียงใด เช่น นโยบาย
การตรวจสอบคุณภาพอาหารเพ่ือความปลอดภัยของผู้บริโภค รัฐบาลจะต้องมีกิจกรรมเสริมอย่าง
จริงจัง นอกเหนือไป จากการตรวจสอบว่า อาหารเป็นอันตรายหรือไม่ แต่จะต้องมีการบังคับใช้
กฎหมายในส่วนของบทลงโทษแก่ผู้ฝ่าฝืนอย่างจริงจังด้วย เพราะหากปล่อยปละละเลย ไม่เคร่งครัด
การบังคับใช้กฎหมายในส่วนของบทลงโทษ ก็เท่ากับว่า รัฐบาลยังมิได้ด าเนินกิจกรรมตามนโยบายที่
ก าหนดนั้นอย่างได้ผล (กล่าวคือ ยังมีผู้ผลิตอาหารที่เป็นอันตรายออกมาขาย เพราะไม่ต้องเกรงกลัว
บทลงโทษ) โดยทั่วไป เราสามารถจะพิจารณากิจกรรมของรัฐบาลได้จากโครงการ และแผนงานต่าง ๆ 
ของหน่วยงานราชการว่าได้มีการน ามาปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร และด าเนินการอย่างจริงจังเพียงใด  

4. ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมของรัฐบาล 
การด าเนินกิจกรรมของรัฐบาลตามที่ประกาศเจตนารมณ์ไว้ จะมีการก าหนดเป้าหมาย      

หรือผลลัพธ์ที่คาดหวังของกิจกรรมไว้ตั้งแต่เริ ่มจัดท าแผนงาน ดังนั้น ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการ        
ด าเนินกิจกรรมจึงเป็นสิ ่งที ่แสดงถึงความส าเร็จ หรือความล้มเหลวของกิจกรรมรัฐบาล เช่น 
โครงการรณรงค์ลดสถิติ “เมาแล้วขับ” นั้น ผลลัพธ์ที่ออกมาควรจะแสดงแนวโน้มจ านวนผู้กระท า
ผิดลดลง   แต่หากไม่ลดลง ก็แสดงว่า นโยบายที่ก าหนดขึ้นไม่บรรลุผลตามที่ตั้งเป้าหมายไว้  
ประเภทของนโยบายสาธารณะ  

จาก ความหมายของนโยบายสาธารณะคือ สิ่งที่รัฐบาลเลือกกระท า หรือไม่กระท า          
ซึ่งกระทบต่อผลประโยชน์ของประชาชน ซึ่งเป็นนิยามที่ดูง่ายที่สุด แต่ในกระบวนการนโยบายจริงๆ      
มีความซับซ้อนมากกว่านั้นสมมติว่า ประธานาธิบดีมีอ านาจเด็ดขาดตัดสินใจ ดังนั้น ประธานาธิบดี       
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จะมีบทบาทแต่ผู้เดียวในการด าเนินการ และต้องรับผิดชอบต่อนโยบายที่ด าเนินการไป เช่น ในกรณี
สหรัฐอเมริกา ถ้าประธานาธิบดีออกกฎหมายอนุญาตให้ว่ายน้ า และตกปลาในแม่น้ าได้ในช่วงเวลา       
5 ปี กฎหมายแบบนี้จะมีผลเพียงเป้าหมายเดียว คือ การอนุญาตให้ใช้ประโยชน์จากแม่น้ า การออก
กฎหมายแบบนี้จึงดูง่าย ไม่ยุ่งยากซับซ้อนที่จะประกาศ และยังมีประสิทธิผลในทางปฏิบัติด้วย 

ตามหลักการจ าแนกประเภท (Typology) นักวิชาการได้พัฒนาการจ าแนกประเภท
นโยบายสาธารณะ ซ่ึงในยุคแรกสุด โดยทัว่ไปจะแบ่งเป็นประเภทตามประเภทของเรื่อง เช่น นโยบาย
การศึกษา นโยบายด้านสุขภาพ หรือนโยบายด้านการขนส่ง ฯลฯ การจัดแบ่งประเภทแบบนี้ แม้ว่า     
จะเป็นประโยชน์ในการจ าแนกความแตกต่างของขอบเขตนโยบาย แต่จะไม่ช่วยให้เรามองเห็นข้อสรุป
ทั่วไปเก่ียวกับแง่คิดรัฐศาสตร์ซึ่งอยู่ภายใต้นโยบายเหล่านี้ได้ 

 
ทฤษฎีการแบ่งประเภทนโยบายของ Theodore Lowi, Randall Ripley และ Grace Franklin 

ทฤษฎีการแบ่งประเภทนโยบาย (Policy typologies) ได้พัฒนามาเป็นล าดับ กระทั่งถึง      
ยุคใหม่ของการพัฒนาการแบ่งประเภทนโยบายซึ่งเริ่มต้นในปีค.ศ.1964 Lowi (1968) ได้วางรูปแบบ
การจ าแนกประเภทของนโยบายที่ดีไว้แบบหนึ่ง ซึ่งเป็นที่นิยมใช้สอนในระดับมหาวิทยาลัยทั่วไป        
ในปัจจุบัน Lowi ได้จ าแนกประเภทนโยบายสาธารณะเป็น 3 ประเภท ได้แก่  

1. นโยบายจัดสรร (Distributive Policies) เป็นนโยบายที่มุ่งจัดสรรทรัพยากรเพ่ือให้
ประโยชน์บางอย่างแก่กลุ่มผลประโยชน์เฉพาะกลุ่ม เช่น นโยบายอุดหนุนเกษตรกร (Farm 
subsidies) และการจ่ายชดเชยของรัฐบาลกลางให้กับการสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานในชนบท (Local 
infrastructures) เช่น โครงการสร้างเขื่อน (เช่น กรณีจีนสร้างเข่ือนกั้นแม่น้ า ต้องชดเชยด้วยการหาที่
อยู่ให้ผู้ที่ถูกเวนคืนที่ดิน) ระบบป้องกันน้ าท่วม สนามบิน ทางหลวง และโรงเรียน ผลประโยชน์จาก
โครงการสาธารณะเหล่านี้ โดยปกติจะกระจายไปในกระบวนการของอ านาจบริหารและกระบวนการ
ด้านงบประมาณ นโยบายกระจายนี้ท าให้เกิดการเจรจาต่อรองแบ่งปันผลประโยชน์กันในระหว่างกลุ่ม
สมาชิกรัฐสภา เพราะพวกเขาจะอ้างถึงประสิทธิภาพของเขาในการน าเอาเงินงบประมาณเหล่านี้ไป
พัฒนาให้ท้องถิ่นของเขา เพ่ือเป็นการรณรงค์หาเสียงส าหรับการเลือกตั้งครั้งต่อไป แต่น่าสังเกตว่า
โครงการรายจ่ายที่ลงไปสู่งบประมาณของท้องถิ่นนั้น บ่อยครั้งจะเน้นการจัดสรรแบ่งงบประมาณอย่าง
ยุติธรรมโดยยึดตามสัดส่วนของเสียภาษีท่ีผู้เสียภาษีในแต่ละท้องถิ่นเป็นผู้จ่าย  

2. นโยบายควบคุม (Regulatory Policies) เป็นนโยบายที่ก าหนดขึ้นมาเพ่ือใช้บังคับ หรือ
ควบคุมธุรกิจ ซึ่งการควบคุมมีอยู่ 2 ประเภท คือ นโยบายควบคุมแบบแข่งขันหรือ Competitive 
regulatory policy และนโยบายควบคุมแบบปกป้องหรือ Protective regulatory policy ดังนี้ 
                  2.1) นโยบายควบคุมแบบแข่งขันเกี่ยวข้องกับนโยบายที่มีลักษณะ “จ ากัดการจัดหา
สินค้าและบริการให้แก่ผู้ค้าส่งให้มีเพียง 2-3 ราย และเป็น 2-3 รายที่คัดเลือกมาจากผู้ค้าส่งจ านวน
มากที่แข่ง ขันกัน” เช่น การจัดสรรคลื่นความถี่วิทยุ โทรทัศน์ และการออกใบอนุญาตแฟรนส์ไชส์ 
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(Franchise) อีกตัวอย่างก็คือ นโยบายที่ตั้งใจเพ่ือควบคุมการค้า หรือวิชาชีพ เช่น กฎหมาย ยา       
การรักษาพยาบาล วิศวกรรม ไฟฟ้า ประปา และช่างออกแบบ รัฐบาลจะมีนโยบายเพ่ือควบคุมการ
ประกอบอาชีพอิสระเหล่านี้ โดยรัฐบาลเป็นผู้ก าหนดอ านาจในการออกใบอนุญาตให้แก่สมาชิกของ
สมาคมอาชีพ เช่น อาชีพทนายความ หรือใบอนุญาตประกอบเวชกรรมส าหรับอาชีพแพทย์ นโยบาย
ควบคุมแบบนี้ แม้ว่าจะมีข้อเสียตรงที่เป็นการจ ากัดการเข้าสู่อาชีพของบางคน และเป็นการจ ากัด
จ านวนผู้ประกอบวิชาชีพ แต่ข้อดีคือ สามารถจะก าหนดหรือสร้างมาตรฐานด้านวิชาชีพนั้น  ๆ ได้ 
เพราะในทางปฏิบัติก็จะมีการก าหนดคุณสมบัติของผู้ที่เหมาะสมจะได้รับใบอนุญาต เป็นต้น อย่างไร    
ก็ดี นโยบายควบคุมแบบแข่งขันนี้ ส่วนมากแล้วจะไม่เป็นที่สังเกตของสาธารณชนมากนัก ดังนั้น        
ในสหรัฐ นโยบายนี้จึงมักจะออกมาในระดับมลรัฐ ส่วนกรณีของไทย เป็นประเทศเล็ก จึงออกมาใน
แบบรวมทั้งประเทศ เช่น แพทยสภา วิศวกรรมสถาน และสมาคมทนายความ เป็นต้น  

2.2) นโยบายควบคุมแบบปกป้องเป็นนโยบายที่ออกมาเพ่ือปกป้องสาธารณชนจากผล
ด้านลบของกิจกรรมภาคเอกชน (Negative effects of private activity) เช่น อาหารเป็นพิษ มลพิษ
ทางอากาศ ผลิตภัณฑ์ไม่ปลอดภัย หรือการฉ้อฉลทางธุรกิจ กฎหมายที่ออกมาควบคุมธุรกิจเพ่ือ
ปกป้องผู้บริโภคหรือสาธารณชนนี้ย่อมจะไม่เป็นที่พึงพอใจของธุรกิจ เพราะนอกจากจะถูกตรวจอย่าง
เข้มงวดแล้ว ธุรกิจยังจะต้องเสียต้นทุนเพ่ิมข้ึนในการที่จะระมัดระวังคุณภาพ หรือปรับปรุงให้คุณภาพ
ดีขึ้น ซึ่งจะมีผลให้ก าไรของธุรกิจลดลง เป็นธรรมดาที่ธุรกิจส่วนมากจะต่อต้านกฎหมายแบบนี้ ขณะที่
หน่วยซึ่งมีหน้าที่ควบคุมจะยืนหยัดปกป้องผลประโยชน์สาธารณะ นโยบายควบคุมแบบปกป้องมี
แนวโน้มว่าจะถูกคัดค้านโต้แย้งจากธุรกิจ และโดยปกติการตัดสินใจออกกฎหมายจะต้องอาศัยการ
เจรจา และการประนีประนอม เพราะในกรณีส่วนใหญ่แล้ว ทั้งธุรกิจ และผู้ออกกฎหมายจะไม่มีใคร
เห็นด้วยทั้งหมดกับการก าหนดนโยบายแบบนี้ บ่อยครั้งที่รัฐสภา และสมาชิกสภา ถูกจัดไว้ในฐานะ
นายหน้าหรือคนกลางซึ่งท าหน้าที่เป็นสื่อกลางระหว่างหน่วยควบคุม และผลประโยชน์ทางธุรกิจ  
          3. นโยบายจัดสรรใหม่ (Redistributive Policies) เป็นนโยบายที่ก าหนดขึ้นมาเพ่ือท าให้เกิด
การจัดสรรทรัพยากรใหม่ นโยบายนี้มักจะถูกโต้แย้ง เพราะมันเกี่ยวข้องกับรัฐบาล และผู้น าซึ่งเรียกว่า 
สมาคมชั้นสูงสุด (Peak association) ในด้านการจัดท านโยบาย โดยทั่วไป นโยบายจัดสรรใหม่มุ่งที่
จะด าเนินการเกี่ยวกับการจัดสรรความมั่งคั่ง ที่ดิน สิทธิบุคคล และสิทธิพลเมือง หรือนโยบายที่มี
คุณประโยชน์กับชนชั้นสังคม และกลุ่มชาติพันธุ์ ภายใต้นิยามนี้ ตัวอย่างที่เห็นชัดเจนได้รวมเอา
สวัสดิการ สิทธิพลเมืองของชนกลุ่มน้อย ความช่วยเหลือแก่เมืองและโรงเรียนที่ขัดสนยากจน เป็นต้น 
นโยบายแบบนี้ยากที่จะผ่านรัฐสภาได้ เพราะจะต้องท าให้กลุ่มที่มีอ านาจต่ ามีมากกว่ากลุ่ม
ผลประโยชน์ที่มีอ านาจสูง หรืออย่างน้อยที่สุดก็ต้องชักชวนให้กลุ่มที่มีอ านาจสูงกว่าเห็นว่ามันเป็น      
สิ่งถูกต้อง และยุติธรรมที่จะกระจายทรัพยากรบางส่วนไปให้แก่กลุ่มท่ีมีอ านาจน้อยกว่า 
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ในกรณีของไทย การออกกฎหมายภาษีมรดก ภาษีทรัพย์สินรวมทั้งการปฏิรูปที่ดิน เป็น
ตัวอย่างที่ชัดเจนว่า กฎหมายดังกล่าวนี้แทบจะไม่มีโอกาสผ่านความเห็นชอบของรัฐสภาเลยเพราะคน
ร่ ารวยซึ่งแม้จะเป็นคนส่วนน้อย แต่มีอ านาจสูงกว่าเป็นผู้สูญเสียประโยชน์ ก็จะกดดันไม่ให้รัฐสภาผ่าน
กฎหมายนี้ ดังจะเห็นได้ว่า แม้พรรคการเมืองต่าง ๆ จะเสนอนโยบายนี้ในช่วงการหาเสียง แต่ก็ไม่เคย
มีการผลักดันเข้าสภาเป็นรูปธรรมแม้แต่ครั้งเดียว 

 
ความส าคัญของนโยบายสาธารณะ 

นโยบายสาธารณะถือเป็นส่วนส าคัญท่ีสุดของการบริหารงานของรัฐบาล เพราะเกี่ยวข้องกับ
เจตนารมณ์ของรัฐบาลตั้งแต่เมื่อครั้งหาเสียงเลือกตั้ง จนถึงการประกาศแถลงนโยบาย และโดยตัวของ
มันเอง นโยบายสาธารณะก็มีความส าคัญในแง่ต่าง ๆ ดังนี้ 

1. เป็นกรอบแนวทางการบริหารจัดการของภาครัฐในอันที่จะแก้ปัญหาให้แก่สาธารณชน 
เพราะนโยบายสาธารณะจะกระทบต่อวิถีชีวิตด้านต่าง ๆ ของประชาชน เช่น นโยบายสาธารณะ      
ด้านสาธารณสุข สวัสดิการ การศึกษา การเก็บภาษี การค้าต่างประเทศ การอพยพ สิทธิของพลเมือง 
การปกป้องสิ่งแวดล้อม รายจ่ายของรัฐบาลท้องถ่ิน และการป้องกันประเทศ 

2. เป็นเสมือนเข็มทิศการท างานของเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐที่จะยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ 
เนื่องจากในนโยบายสาธารณะจะก าหนดว่าเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องส่วนใด จะต้องปฏิบัติอะไร อย่างไร 
และเม่ือไร จึงจะสอดคล้องกับแนวนโยบาย  

3. ช่วยให้ประชาชนได้รับรู้ถึงบทบาทการมีส่วนร่วมตามนโยบายที่รัฐบาลก าหนด เช่น 
โครงการรณรงค์ลดภาวะโลกร้อน  

4. เป็นเครื่องมือส าหรับท าให้เกิดการจัดสรรทรัพยากรใหม่ที่สอดคล้องกับสภาพ แวดล้อม
ของปัญหา และเพ่ือประโยชน์ของประชาชนส่วนใหญ่  

 
นโยบายสาธารณะกับประชาสังคม 

นโยบายสาธารณะ และภาคประชาสังคม (Civil society) ถือว่ามีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน
อย่างใกล้ชิด ทั้งความสัมพันธ์ในเชิงผลประโยชน์ (Benefits) และความขัดแย้ง (Conflicts) หรือ       
ทั้งสองอย่างในเวลาเดียวกัน นโยบายสาธารณะใด ๆ ก็ตามย่อมท าให้เกิดความสัมพันธ์สองด้านนี้
เสมอ เพราะยากที่นโยบายสาธารณะจะก่อให้เกิดผลประโยชน์เพียงด้านเดียว แม้ว่าจะเป็นนโยบาย
สาธารณะที่เป็นสินค้าสาธารณะบริสุทธิ์ (Pure public goods) ก็ยังมีค าถามเรื่องล าดับความ
เหมาะสมของนโยบาย ผลต่างด้านต้นทุน-ผลประโยชน์ หรืออัตราผลตอบแทนของโครงการ (Internal 
rate of returns) อีกประเด็นหนึ่งที่นโยบายสาธารณะของรัฐบาลมักจะถูกเพ่งเล็งมากที่สุดคือ        
เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of interests) ระหว่างผู้ก าหนดนโยบายกับภาคประชาสังคม    
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ซึ่งที่จริง ผลประโยชน์ทับซ้อนนี้ก็คือ ความขัดแย้งเชิงผลประโยชน์ระหว่างผู้ก าหนดนโยบายซึ่งได้แก่
รัฐบาล หรือเจ้าหน้าที่ผู้ด าเนินนโยบายกับสาธารณชน ความขัดแย้งเชิงผลประโยชน์ที่เห็นได้ชัด        
เช่น เหตุใดรัฐบาลจึงไม่เลือกที่จะสร้างถนนสาย A แต่กลับไปสร้างถนนสาย B ทั้งที่สาย A มีความ
คุ้มค่ามากกว่าในทุกด้าน ซึ่งข้อเท็จจริงเบื้องหลังของการที่รัฐบาลเลือกสร้างสาย B ก็เพราะผู้ด าเนิน
นโยบายซึ่งเป็นคนของรัฐบาลมีผลประโยชน์ที่มิควรได้จากการเลือกโครงการนั้น ซึ่งการได้ประโยชน์
ของผู้ด าเนินนโยบายท าให้สาธารณชนเสียหายหรือได้รับประโยชน์ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วย 

 
การก าหนดนโยบายสาธารณะในประเทศไทย  
          จะเห็นได้ว่าการเมืองและนโยบายสาธารณะ เป็นขอบข่ายที่ส าคัญประการหนึ่งของรัฐประศาสน
ศาสตร์ ซึ่งการศึกษารัฐประศาสนศาสตร์ในประเทศไทย และมีมานานกว่า 5 ทศวรรษแล้ว นโยบาย
สาธารณะเป็นกิจกรรมของฝ่ายการเมือง ซึ่งนโยบายสาธารณะก็คือ กฎหมายหรือการตัดสินใจของรัฐบาล 

อุทัย  เลาหวิเชียร (2544: 8, 14) ได้กล่าวว่า รัฐประศาสนศาสตร์ คือ วิชาที่เกี่ยวกับการ
บริหารรัฐกิจ การบริหารรัฐกิจคือ การบริหารภาครัฐมีลักษณะที่เกี่ยวข้องกับการเมือง นักบริหารใน
ภาครัฐไม่ใช่แต่เพียงเป็นผู้ที่น านโยบายไปสู่การปฏิบัติเท่านั้น ยังมีบทบาทส าคัญยิ่งในฐานะผู้ก าหนด
นโยบาย ทั้งที่การก าหนดนโยบายเป็นหน้าที่ของฝ่ายการเมือง เมื่อนักบริหารรัฐกิจท าหน้าที่เป็ นผู้
ก าหนดนโยบายก็เท่ากับว่าได้ปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายการเมืองด้วยจะเห็นได้ว่า การก าหนดนโยบาย
สาธารณะมีความสัมพันธ์กับระบอบการเมือง ระบอบการเมืองที่แตกต่างกันจะมีผลต่อการก าหนด
นโยบายสาธารณะทั้งในเรื่องวัตถุประสงค์ของนโยบาย ค่านิยม และบทบาทของผู้มีอ านาจในการ
ก าหนดนโยบาย ประเทศไทยก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครองในปี พ.ศ. 2475 มีการปกครองใน
ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ โดยผู้ปกครองคนเดียว (Monarchy) หรือคณะบุคคล (Aristocracy) มี
อ านาจทั้งในทางนิติบัญญัติ บริหารและตุลาการโดยสมบูรณ์ ในการก าหนดนโยบายต่าง ๆ ระบบ
ราชการไทยมีลักษณะเป็นระบบราชการแบบผู้น ามีอ านาจเหนือระบบราชการ (Ruler-dominated 
bureaucracy) ต่อมาภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองในปี พ.ศ. 2475 ประเทศไทยได้มีการ
ปกครองเป็นระบอบประชาธิปไตย ได้ประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับแรกเมื่อวันที่ 
10 ธันวาคม พ.ศ. 2475 ระบบราชการไทยตั้งแต่ พ.ศ. 2475 จนถึงปี พ.ศ. 2522 มีลักษณะเป็นแบบ
อ ามาตยาธิปไตย (Bureaucratic elite system) 

ชัยอนันต์ สมุทรวาณิช (2522: 140-142) เสนอว่าเมื่อมีข้าราชการเข้าไปด ารงต าแหน่ง
ส าคัญในคณะรัฐมนตรีและต าแหน่งทางการเมืองอ่ืนๆ ข้าราชการจะมีบทบาทส าคัญในการก าหนด
นโยบาย เพราะมีบทบาททั้งสองด้านคือ ทั้งการเมืองและการบริหารในเวลาเดียวกัน อย่างไรก็ดี 
การเมืองเริ่มมีบทบาทมากขึ้น เพราะการเมืองเป็นเรื่องของการก าหนดนโยบายและเป้าหมายของรัฐ 
ซึ่งเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจในเชิงคุณค่า (Value judgement) โดยตรง การตัดสินใจว่าควรด าเนิน
นโยบายเช่นนี้เท่ากับเป็นการยอมรับว่านโยบายนั้นดีกว่าทางเลือกด้านอ่ืน ๆ นักการเมืองสามารถอ้าง
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ความชอบธรรมในการเลือกและก าหนดคุณค่าได้ ก็เพราะการที่ได้รับเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน 
และเป็นผู้กลั่นกรอง ตลอดจนสะท้อนเจตนารมณ์และความต้องการของประชาชน 

ไพศาล สุริยะมงคล (2531: 702,709) ให้ความเห็นว่าการก าหนดนโยบายสาธารณะของ
ประเทศไทยมีปัจจัยเกี่ยวกับวัฒนธรรมทางการเมืองของไทยเข้ามามีบทบาทส าคัญ ในกรณีที่การ
ก าหนดนโยบายสาธารณะสอดคล้องกับวัฒนธรรมทางการเมือง นโยบายสาธารณะนั้นก็จะสามารถ
ด าเนินการไปได้ด้วยดี เพราะได้รับการสนับสนุนจากประชาชน แต่ในขณะเดียวกัน ถ้านโยบายนั้น
ขัดแย้งอย่างรุนแรงกับวัฒนธรรมทางการเมืองก็จะไม่ได้รับการสนับสนุนจากประชาชน เป็นผลให้ไม่
สามารถด าเนินนโยบายนั้นได้หรือการปฏิบัติตามนโยบายไม่เกิดผลตามที่ต้องการ ส่วนปัจจัยที่ส าคัญ
อีกประการหนึ่งก็คือ ปัจจัยทางเศรษฐกิจมีอิทธิพลต่อการก าหนดนโยบายสาธารณะมาก จะเห็นได้
จากนโยบายบางนโยบายซึ่งมีประโยชน์และประชาชนเรียกร้องอย่างมาก แต่ถ้านโยบายนั้นต้องใช้
งบประมาณมากอันเป็นการเกินฐานะทางการเงินการคลังของรัฐบาลแล้ว รัฐบาลก็อาจไม่สามารถ
ด าเนินนโยบายที่พึงปรารถนานั้นได้ส่วนองค์กรที่มีอ านาจตามกฎหมายในการก าหนดนโยบาย
สาธารณะของไทย ก็คือ รัฐสภา คณะรัฐมนตรี ตุลาการ และกระทรวง ทบวง กรม นอกจากนี้ยังมี
องค์กรและบุคคลที่มีส่วนร่วมอย่างไม่เป็นทางการในการก าหนดนโยบายสาธารณะของไทย ได้แก่ 
พรรคการเมือง กลุ่มผลประโยชน์ สื่อมวลชน ประชาชนทั่วไป รวมทั้งหน่วยราชการอ่ืนที่ไม่มีอ านาจ
ตามกฎหมายในการก าหนดนโยบายสาธารณะ ตัวอย่างเช่น รัฐสภามีอ านาจหน้าที่ในการจัดท า
กฎหมาย คณะรัฐมนตรีมีอ านาจในการก าหนด ดูแล ก ากับและติดตามผลการปฏิบัติตามนโยบายของ
กระทรวง ทบวง กรมต่าง ๆ และกระทรวง ทบวง กรม ได้รับมอบหมายให้มีอ านาจออกกฎ และ
ระเบียบต่าง ๆ ซึ่งถือเป็นการก าหนดนโยบายสาธารณะ เป็นต้น 

2.2 แนวความคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับคุณภาพการใหบ้ริการ (Service) 
การด าเนินงานตามนโยบายสาธารณะ ถือเป็นการให้บริการแก่ประชาชนตามหน้าที่หลัก

ของหน่วยงานราชการ ดังนั้น คุณภาพจึงเป็นตัวชี้วัดการท างานประเภทหนึ่ง ซ่ึงคุณภาพการให้บริการ 
(Service Quality) เป็นแนวคิดทีไ่ด้รับการน ามาประยุกต์ใช้ในกระบวนการปฏิรูประบบบริหารภาครัฐ
ไทยในช่วงหลายปีที่ผ่านมา และได้รับความสนใจน ามาปรับปรุงเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือวัดสมรรถนะใน
การให้บริการสาธารณะของหน่วยงานภาครัฐมากขึ้นตามล าดับ ส าหรับเครื่องมือที่นิยมใช้ในการวัด
คุณภาพการให้บริการที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย คือ SERVQUAL (ชัชวาล ทัตศิวัช, 2554) 
ความหมายของคุณภาพการให้บริการ 

“คุณภาพ” สามารถพิจารณาได้จากหลายมุมมอง และสาขาความรู้หลากลักษณะ          
ทางเศรษฐกิจ สังคม การตลาด จิตวิทยาและการวิจัยการด าเนินการ (Khantanapha, 2000: 8)      
โดยจากมุมมองของบอร์น (Born, 1994) คุณภาพเป็นเรื่องทางเทคนิคที่ปัจจุบันได้รับความส าคัญ
อย่างยิ่งจากผู้บริหารระดับสูง (Top management agenda) และเป็นหนึ่งในปัจจัยพ้ืนฐานของการ
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สร้างสมรรถนะการจัดการและการแข่งขันให้กับองค์กรและได้รับความสนใจอย่างเห็นได้ชัดในช่วงหลาย
คริสต์ทศวรรษที่ผ่านมา แต่ในมุมมองเชิงปรัชญา (Philosophical view) คุณภาพเป็นคุณลักษณะแห่ง
ความคิดและบรรดาถ้อยแถลงที่เชื่อมั่นว่าจะก่อให้เกิดผลดังที่คาดไว้ (Pirsig, 1974 cited in 
Khantanapha, 2000: 8) ความเป็นนามธรรมของคุณภาพนี้ท าให้ยากที่จะให้ค านิยามความหมายของ
คุณภาพได้ เนื่องจากคุณภาพมักเป็นค าที่จะต้องพิจารณาในเชิงสัมพัทธ์กับตัวของมันเอง 

นักวิชาการที่มีชื่อเสียงซึ่งได้ให้ความหมายของคุณภาพที่ได้รับการยอมรับกันอย่าง
แพร่หลายได้แก่ Joseph Juran (1988) ปรมาจารย์ด้านการบริหารงานคุณภาพ ผู้เสนอแนวคิดระบบ
การจัดการคุณภาพทั่วทั้งองค์กร (Total Quality Management-TQM) อดีตศาสตราจารย์แห่ง
สถาบันเทคโนโลยีแห่งแมสซาชูเซทท์ (MIT) ได้เสนอไว้ว่า คุณภาพก็คือ ความเหมาะเจาะพอดีในการ
ใช้และเป็นส่วนขยายในความส าเร็จของผลิตภัณฑ์ (สินค้าหรือบริการ) ในการตอบสนองต่อ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการใช้งานตลอดระยะเวลาที่ใช้สินค้าหรือบริการนั้น  ส่วน Crosby 
(1982) ให้ความหมายอย่างกระชับไว้ว่า เป็นการตอบสนองต่อความต้องการ (Conformance to 
requirement) ในขณะที่ Zeithaml, Parasuraman, and Berry (1990) เสนอว่า คุณภาพเป็นสิ่งที่
เกิดจากความคาดหมายของลูกค้าหรือผู้รับบริการที่มีต่อบริการนั้นกล่าวโดยสรุปได้ว่า คุณภาพก็คือ 
ผลิตภัณฑ์บริการที่ดีที่สุด โดยมีคุณค่าและมีความเหมาะสมตรงตามความต้องการของผู้ใช้บริการซึ่ง
เกิดจากการเปรียบเทียบระหว่างความคาดหวังและการรับรู้ในการให้บริการ/ผลิตภัณฑ์หาก
ผู้รับบริการได้รับการบริการเป็นไปตามที่คาดหวัง (Juran and Gryna, 1988 ; Hutchins, 1985: 
165 ; Zeithaml, Parasuraman and Berry, 1990: 16) ดังนั้นการบริการที่มีคุณภาพ จึงเป็นการ
เปรียบเทียบระหว่างความคาดหวังของลูกค้าในผลิตภัณฑ์ หรือบริการ กับการรับรู้ที่แท้จริงที่มี          
โดยหากลูกค้าหรือผู้รับบริการเห็นว่าผลิตภัณฑ์หรือบริการเหล่านั้นเป็นสิ่งที่ดีที่สุดและตรงตาม          
ที่คาดหวัง ก็ถือได้ว่าผลิตภัณฑ์หรือบริการดังกล่าวมีคุณภาพนั่นเอง และคุณภาพการให้บริการนี้       
จากทัศนะของ Ross, Goetsch and Davis, (1997: 11-13) จัดว่าเป็นกรอบการมองเรื่องคุณภาพ
กรอบหนึ่ง พร้อมอธิบายว่าคุณภาพการให้บริการ เป็นการควบคุมเพ่ือให้เกิดคุณภาพการให้บริการ 
อันมีความแตกต่างจากคุณภาพในการผลิตสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้ เพราะวิธีการควบคุมคุณภาพ
การให้บริการเป็นเรื่องที่ยาก เนื่องจากการบริการจะมีการควบคุมหรือการบริการจัดการน้อย แต่
ขณะเดียวกันก็มีความส าคัญมาก กับในทางหนึ่งระดับของคุณภาพที่ได้จากการบริการ มักไม่สามารถท า
การท านายได้  เพราะข้ึนอยู่กับปัจจัยหลายประการได้แก่ พฤติกรรมผู้ให้บริการ (Behavior of the 
delivery person) ภาพพจน์ ชื่อเสียงขององค์การ (Image of the organization) โดยผู้รับบริการจะ
เป็นผู้ท าการตรวจสอบ ตั้งแต่กระบวนการการเริ่มให้บริการจนถึงการสิ้นสุดในการให้บริการโดยการ
ให้บริการจะยิ่งดียิ่งขึ้น ถ้าหากผู้รับบริการท าการประเมินการให้บริการในขณะนั้นจากที่ได้กล่าวถึงทัศนะ
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ของนักวิชาการดังกล่าว การศึกษาคุณภาพการให้บริการจึงเป็นเรื่องที่ส าคัญเรื่องหนึ่ง และเป็นมุมมองใน
เชิงคุณภาพที่ส าคัญที่พึงได้รับความสนใจ 

Gronroos (1982), Smith and Houston (1982 Cited in Khantanapha, 2000) 
Parasuraman et al. (1988) ได้อธิบายและให้ความหมายเชิงปฏิบัติการไว้ไม่แตกต่างกัน สรุปได้ว่า 
คุณภาพการให้บริการ (Service Quality) เป็นความแตกต่างระหว่างความคาดหวัง (Expectation-WHAT 
THEY WANT) กับการรับรู้ (Perception-WHAT THEY GET)  

Lewis, and Bloom (1983) ได้ให้ค านิยามของคุณภาพการให้บริการว่าเป็นสิ่งที่ชี้วัด       
ถึงระดับของการบริการที่ส่งมอบโดยผู้ให้บริการต่อลูกค้าหรือผู้รับบริการว่าสอดคล้องกับความ
ต้องการของเขาได้ดีเพียงใดการส่งมอบบริการที่มีคุณภาพ (Delivering service quality) หมายถึง 
การตอบสนองต่อผู้รับบริการบนพื้นฐานความคาดหวังของผู้รับบริการ 

Gronroos (1982; 1990: 17) ได้ให้ความหมายของคุณภาพการให้บริการว่าจ าแนกได้           
2 ลักษณะคือ คุณภาพเชิงเทคนิค (technical quality) อันเกี่ยวกับผลลัพธ์ หรือสิ่งที่ผู้รับบริการได้รับจาก
บริการนั้น โดยสามารถที่จะวัดได้เหมือกับการประเมินได้คุณภาพของผลิตภัณฑ์ (Product quality)      
ส่วนคุณภาพเชิงหน้าที่ (Functional quality) เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการของการประเมินนั่นเอง 

Crosby (1988: 15) กล่าวไว้ว่า คุณภาพการให้บริการหรือ “Service quality” นั้น           
เป็นแนวคิดที่ถือหลักการการด าเนินงานบริการที่ปราศจากข้อบกพร่อง และตอบสนองตรงตามความ
ต้องการของผู้บริการ และสามารถที่จะทราบของต้องการของลูกค้าหรือผู้ รับบริการได้ด้วย 
คุณภาพการให้บริการ เป็นมโนทัศน์และปฏิบัติการในการประเมินของผู้รับบริการโดยท าการเปรียบเทียบ
ระหว่างการบริการที่คาดหวัง (Expectation service) กับการบริการที่รับรู้จริง (Perception service) 
จากผู้ให้บริการ ซึ่งหากผู้ให้บริการสามารถให้บริการที่สอดคล้องตรงตามความต้องการของผู้รับบริการ
หรือสร้างการบริการที่มีระดับสูงกว่าที่ผู้รับบริการได้คาดหวัง จะส่งผลให้การบริการดังกล่าวเกิดคุณภาพ
การให้บริการซึ่งจะท าให้ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจจากบริการที่ได้รับเป็นอย่างมาก 

ตามแนวคิดของ Buzzell and Gale (1987) คุณภาพการให้บริการเป็นเรื่องที่ได้รับความ
สนใจและมีการให้ความส าคัญอย่างมากดังที่ได้กล่าวไปแล้วนั้น มีผลงานวิจัยที่ค้นคว้าพฤติกรรมของ
ผู้บริโภคและผลของความคาดหวังของผู้บริโภคซึ่งพบว่า คุณภาพการให้บริการเป็นเรื่องที่ซับซ้อน
ขึ้นอยู่กับการมองหรือทัศนะของผู้บริโภคท่ีเราเรียกกันทั่วไปว่า “ลูกค้า”  

แนวคิดและค าอธิบายเรื่องคุณภาพการให้บริการที่น่าสนใจเห็นจะได้แก่ มุมมองจาก
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะในสาขาความคาดหวังของลูกค้า (Expert in the field of customer expectation)      
คือ Ziethaml, Parasuraman, and Berry (1990: 19) แนวคิดของนักวิชาการกลุ่มนี้คุณภาพการ
ให้บริการ เป็นการประเมินของผู้บริโภคเกี่ยวกับความเป็นเลิศหรือความเหนือกว่าของบริการ
นักวิชาการทั้งสามท่านดังกล่าวนับได้ว่าเป็นหนึ่งในคณะนักวิชาการที่สนใจท าการศึกษา เรื่อง 
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คุณภาพในการให้บริการ และการจัดการคุณภาพในการให้บริการขององค์การอย่างจริงจังมาตั้งแต่ปี 
ค.ศ. 1983 สิ่งที่ Zeithaml, Parasuraman, and Berryให้ความสนใจในการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ
คุณภาพในการให้บริการนั้น เป็นการมุ่งตอบค าถามส าคัญ 3 ข้อ ประกอบด้วย 

1) คุณภาพในการให้บริการคืออะไร (What is service quality?)  
2) อะไรคือสาเหตุที่ท าให้เกิดปัญหาคุณภาพในการให้บริการ (What causes service-

quality Problems?)  
3) องค์การสามารถแก้ปัญหาคุณภาพในการให้บริการที่เกิดได้อย่างไร (What can 

organizations do to solve these problems?)  
นักวิชาการที่กล่าวถึงความหมายของคุณภาพการให้บริการที่น่าสนใจอีกกลุ่มหนึ่งได้แก่  

Bitner and Hubbert (1994 Cited in Lovelock, 1996) ซึ่งเสนอความเห็นไว้ว่า คุณภาพการ
ให้บริการ เป็นความประทับใจในภาพรวมของลูกค้าผู้รับบริการ อันมีต่อความเป็นเลิศขององค์กรและ
บริการที่องค์การจัดให้มีขณะที่ White and Abel (1995: 37 Cited in Lovelock, 1996) ได้ให้
นิยามค าดังกล่าวว่าเป็นการวินิจฉัยของผู้รับบริการเกี่ยวกับความสามารถในการ เติมเต็มงานการ

ให้บริการของหน่วยงานที่ให้บริการเช่นนี้ White and Abel เสนอแนวคิดว่าแตกต่างไปจากสินค้า 
(Goods) กล่าวคือ สินค้าเป็นสิ่งที่จับต้องได้ มีความคงทนสูง และโดยทั่วไปผลิตขึ้นภายใต้และผลิต
เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐานที่แน่นอนอันหนึ่ง ในขณะที่บริการ เป็นเรื่องที่มีความผันแปรมากกว่า
สินค้าแม้จะมีลักษณะที่ตอบสนองผู้บริโภคเช่นเดียวกับสินค้าก็ตาม และโดยทั่วไปแล้วบริการ            
มีคุณลักษณะส าคัญที่จับต้องไม่ได้ มีความหลากหลาย และไม่สามารถแบ่งแยกได้จากการผลิตและ
การบริโภค (Inseparability of production and consumption)  

Schmenner (1995) ได้กล่าวถึงคุณภาพการให้บริการไว้ว่า คุณภาพการให้บริการได้มา
จากการรับรู้ที่ได้รับจริงลบด้วยความคาดหวังที่คาดว่าจะได้รับจากบริการนั้น หากการรับรู้ในบริการ      
ที่ได้รับมีน้อยกว่าความคาดหวัง ก็จะท าให้ผู้รับบริการมองคุณภาพการให้บริการนั้นติดลบ หรือรับรู้ว่า
การบริการนั้นไม่มีคุณภาพเท่าที่ควร ตรงกันข้าม หากผู้รับบริการรับรู้ว่าบริการที่ได้รับจริงนั้นมากกว่า
สิ่งที่เขาคาดหวัง คุณภาพการให้บริการ ก็จะเป็นบวก หรือมีคุณภาพในการบริการนั่นเองในประเด็น
เดียวกันนี้ Lovelock (1995) มองคุณภาพการให้บริการว่ามีความหมายอย่างกว้าง ๆ เป็น
แนวความคิดเก่ียวกับเรื่องของสินค้าหรือบริการที่ลูกค้าที่มีศักยภาพในการซื้อหา สามารถและอาจจะ
ท าการประเมินก่อนที่เขาจะเลือกบริโภคสินค้าหรือบริการนั้น 

Zineldin (1996) เสนอความเห็นไว้ว่า คุณภาพการให้บริการเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความ
คาดหวังของผู้รับบริการในด้านของคุณภาพภายหลังจากที่เขาได้ข้อมูลเกี่ยวกับบริการนั้น ๆ และมี
ความต้องการที่จะใช้บริการนั้น รวมทั้งการที่เขาได้ท าการประเมินและเลือกที่จะใช้บริการ  
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Wisher and Corney (2001) กล่าวว่า คุณภาพการให้บริการ มีแนวการศึกษาที่ส าคัญคือ
การวิเคราะห์ที่เรียกว่า SERVQUAL ทั้งนี้ นักวิชาการทั้งสองท่านเสนอว่า คุณภาพการให้บริการ เป็น
การตัดสินใจวินิจฉัยเกี่ยวกับความเลิศของบริการ (Superiority of the service)  

วีรพงษ์ เฉลิมจิรรัตน์ (2539: 14-15) คุณภาพการให้บริการ คือความสอดคล้องกันของความ
ต้องการของลูกค้าหรือผู้รับบริการ หรือระดับของความสามารถในการให้บริการที่ตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้าหรือผู้รับบริการอันท าให้ลูกค้าหรือผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจจากบริการที่เขาได้รับ 

สมวงศ์ พงศ์สถาพร (2550: 66) เสนอความเห็นไว้ว่า คุณภาพการให้บริการ เป็นทัศนคติที่
ผู้รับบริการสะสมข้อมูลความคาดหวังไว้ว่าจะได้รับจากบริการ ซึ่งหากอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 
(tolerance zone) ผู้รับบริการก็จะมีความพึงพอใจในการให้บริการซึ่งจะมีระดับแตกต่างกันออกไป
ตามความคาดหวังของแต่ละบุคคล และความพึงพอใจนี้เอง เป็นผลมาจากการประเมินผลที่ได้รับจาก
บริการนั้น ณ ขณะเวลาหนึ่ง 

สรุปได้ว่าคุณภาพการให้บริการ (Service Quality) หมายถึง ความสามารถในการ
ตอบสนองความต้องการของการให้บริการ คุณภาพของบริการเป็นสิ่งส าคัญที่สุดที่จะสร้างความ
แตกต่างของธุรกิจให้เหนือกว่าคู่แข่งขันได้ การเสนอคุณภาพการให้บริการที่ตรงกับความคาดหวังของ
ผู้รับบริการเป็นสิ่งที่ต้องกระท า ผู้รับบริการจะพอใจถ้าได้รับสิ่งที่ต้องการ เมื่อผู้รับบริการมีความ
ต้องการ ณ สถานที่ที่ผู้รับบริการต้องการ และในรูปแบบที่ต้องการ (ชัชวาลย์ทัตศิวัช, 2554) 

แนวคิดพ้ืนฐานทางวิชาการ (Basic Concept) ในเรื่องคุณภาพการให้บริการ ประกอบไป
ด้วย 3 แนวคิดหลัก คือแนวคิดความพึงพอใจของลูกค้า (Customer satisfaction) คุณภาพการ
ให้บริการ (Service quality) และการให้คุณค่าแก่ลูกค้า (Customer value) (Cronin, and Taylor, 
1992; Oliver, 1993; Ziethaml, Parasuraman, and Berry, 1988) ตามแนวคิดพ้ืนฐานดังกล่าว 
ความพึงพอใจของลูกค้าต่อบริการ เป็นพฤติกรรมเชิงจิตวิทยาที่บุคคลมีต่อบริการที่ได้รับหรือเกิดขึ้น 
(Oliver, 1993) ส่วนแนวคิดพ้ืนฐานเรื่องคุณภาพการให้บริการ เป็นแนวคิดที่ได้รับการเสนอไว้           
โดย Cronin and Taylor (1992) ในทัศนะของนักวิชาการทั้งสองท่าน ความพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจ 
เป็นเรื่องของการเปรียบเทียบประสบการณ์ของผู้รับบริการได้รับบริการ กับความคาดหวังที่
ผู้รับบริการนั้นมีในช่วงเวลาที่มารับบริการ และเป็นสิ่งที่ช่วยให้สามารถวัดคุณภาพการให้บริการได้  
ส่วนคุณภาพการให้บริการในมุมมองเชิงการตลาดนั้น Rust, and Zahorik (1993) ได้ให้ค าจ ากัด
ความไว้ว่า คุณภาพการให้บริการ เป็นส่วนขยายของบริการ กระบวนการบริการ และองค์กรที่
ให้บริการ ที่สามารถตอบสนองหรือท าให้เกิดความพึงพอใจในความคาดหวังของบุคคล แนวคิดพ้ืนฐานที่
มองคุณภาพการให้บริการผ่านกรอบการมองด้านความพึงพอใจต่อการให้บริการนี้ได้รับการสนับสนุน
จากนักวิชาการอีกท่านหนึ่งคือBitner (1992) ซึ่งอธิบายจากผลงานวิจัยที่ได้เคยท าการศึกษาไว้ว่า 
คุณภาพการให้บริการสามารถวัดโดยผ่านความพึงพอใจของผู้รับบริการได้โดยประการที่ได้กล่าวมา
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ข้างต้นก่อให้เกิดกรอบการพิจารณาตัวแบบการศึกษาคุณภาพการให้บริการจากแนวคิดพ้ืนฐาน 3 
แนวคิดดังกล่าวได้ในสองนัยยะ กล่าวคือ นัยยะแรก คุณภาพการให้บริการสามารถพิจารณาได้จากทั้ง
สามองค์ประกอบ หรืออย่างน้อย 2 องค์ประกอบรวมกัน และนัยยะที่สอง คุณภาพการให้บริการ 
พิจารณาได้จากตัวชี้วัดซึ่งพัฒนาจากแนวคิดใดแนวคิดหนึ่งเป็นหลัก เช่น แนวคิดพ้ืนฐานเรื่องคุณภาพ
การให้บริการ (Service quality) ซึ่งจากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง พบว่านักวิจัยส่วนใหญ่มักให้
ความสนใจท าการศึกษาคุณภาพการให้บริการจากแนวคิดพ้ืนฐานสองแนวคิดหลัก คือ แนวคิดความพึง
พอใจของลูกค้า และแนวคิดคุณภาพการให้บริการอย่างใดอย่างหนึ่ง โดยแนวคิดแรกมุ่งวัดความพึงพอใจ
ในมิติต่าง ๆ ส่วนแนวคิดที่สอง วัดคุณภาพการให้บริการตามตัวแบบ SERVQUAL ที่เสนอโดยZiethaml, 
Parasuraman มักเกิดขึ้นต่อมาก็คือเราจะใช้การวัดความพึงพอใจของประชาชนหรือผู้รับบริการที่มีต่อ
การบริการ หรือจะวัดจากคุณภาพการให้บริการ  จึงสามารถตอบได้ในเบื้องต้นค าตอบก็คือเราจะวัด
โดยอาศัยแนวคิดพ้ืนฐานใดก็ได้ขึ้นอยู่กับสิ่งที่ส าคัญคือ เป้าหมายและวัตถุประสงค์ของการวัด 
เกณฑ์การวัดคุณภาพการบริการ  

สมวงศ์ พงศ์สถาพร (2550: 50) อธิบายให้เห็นว่า คุณภาพการให้บริการ โดยพ้ืนฐานแล้ว
นับเป็นเรื่องที่ยากเนื่องจากธรรมชาติความไม่แน่นอนของงานบริการที่จับต้องไม่ได้และคาดหมาย
ล าบากจึงได้มีความพยายามจากนักวิชาการมาโดยต่อเนื่องในการพยายามค้นหาแนวทางการประเมิน
หรือวัดคุณภาพการให้บริการที่สามารถสะท้อนให้เห็นถึงมิติของการปฏิบัติและสามารถน าไปสู่การ
พัฒนาคุณภาพการให้บริการอย่างเด่นชัดที่สุด 

Gronroos (1982) ได้เสนอแนวคิดไว้ว่า คุณภาพเชิงเทคนิค (Technical quality) และ
คุณภาพเชิงหน้าที่ (Functional quality) เป็นภาพแห่งมิติของคุณภาพที่ส่งผลกระทบไปถึงทั้งความ
คาดหวังและการรับรู้ต่อคุณภาพการให้บริการ และคุณภาพการให้บริการจะมีมากน้อยเพียงใด ขึ้นอยู่
กับระดับของ คุณภาพเชิงเทคนิค และคุณภาพเชิงหน้าที่นั่นเอง  

เกณฑ์การพิจารณาคุณภาพการบริการว่าสามารถสร้างให้เกิดขึ้นได้ตามหลัก 6 ประการ 
กล่าวคือ 

1. การเป็นมืออาชีพและการมีทักษะของผู้ให้บริการ (Professionalism and skill)          
เป็นการพิจารณาว่า ผู้รับบริการสามารถรับรู้ ได้จากการเข้ารับบริการจากผู้ให้บริการที่มีความรู้และ
ทักษะในงานบริการ ซึ่งสามารถด าเนินการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างมีระบบและแบบแผน  

2. ทัศนคติและพฤติกรรมของผู้ให้บริการ (Attitude and behavior) ผู้รับบริการจะเกิด
ความรู้สึกได้จากการที่ผู้ให้บริการสนใจที่จะด าเนินการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นด้วยท่าทีที่เป็นมิตร 
และด าเนินการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน  
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3. การเข้าพบได้อย่างง่ายและมีความยืดหยุ่นในการให้บริการ (Accessibility and 
flexibility) ผู้รับบริการจะพิจารณาจากสถานที่ตั้งไว้ให้บริการ และเวลาที่ได้รับบริการจากผู้ให้บริการ 
รวมถึงระบบการบริการที่จัดเตรียมไว้ เพื่ออ านวยความสะดวกให้กับผู้รับบริการ  

4. ความไว้วางใจและความเชื่อถือได้ (Reliability and trustworthiness) ผู้รับบริการจะ
ท าการพิจารณาหลังจากที่ได้รับบริการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งการให้บริการของผู้ให้บริการจะต้อง
ปฏิบัติตามที่ได้รับการตกลงกัน  

5. การแก้ไขสถานการณ์ให้กับสู่ภาวะปกติ (Recovery) พิจารณาจากการเกิดเหตุการณ์ที่
ไม่ได้คาดการณ์ล่วงหน้าเกิดขึ้นหรือเกิดเหตุการณ์ที่ผิดปกติ และผู้ให้บริการสามารถแก้ไขสถานการ
นั้น ๆ ได้ทันท่วงทีด้วยวิธีการที่เหมาะสม ซึ่งท าให้สถานการณ์กลับสู่ภาวะปกติ 
            6. ชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือ (Reputation and credibility) ผู้รับบริการจะเชื่อถือใน
ชื่อเสียงของผู้ให้บริการจากการที่ผู้ให้บริการด าเนินกิจการด้วยดีมาตลอด ค าอธิบายและผลงานของ
การศึกษาเรื่องคุณภาพการให้บริการของ Gronroos (1982) ตามท่ีได้กล่าวนั้น นับได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้น
ของการศึกษาคุณภาพที่เน้นหนักในเชิงคุณภาพการให้บริการอย่างแท้จริงผลงานที่ส าคัญอันเป็น
แนวคิดของ Gronroos คือข้อเสนอในเชิงแนวคิดที่ส าคัญเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการที่เขาเรียกว่า 
“คุณภาพการให้บริการที่ลูกค้ารับรู้ (Perceived Service Quality-PSQ)” และ “คุณภาพการ
ให้บริการที่ลูกค้ารับรู้ทั้งหมด (Total Perceived Quality-TPQ)” ซึ่งเป็นแนวคิดที่เกิดจากการวิจัย
เกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้บริโภคและผลกระทบที่เกิดจากความคาดหวังของลูกค้าหรือผู้รับบริการ
เกี่ยวกับคุณภาพของการให้บริการ ที่มีต่อการประเมินคุณภาพของบริการภายหลังจากที่ได้รับบริการ
แล้ว (ธีรกิติ นวรัตน ณ อยุธยา, 2547: 182 อ้างถึงใน ชัชวาลย์ทัตศิวัช, 2554) 

Gronroos (1990: 40-42) ได้อธิบายแนวคิดในเรื่องคุณภาพที่ลูกค้ารับรู้ทั้งหมด ว่าเป็น
คุณภาพการให้บริการที่ลูกค้าหรือผู้รับบริการรับรู้ โดยเกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบของ
สิ่งต่าง ๆ ที่ส าคัญ 2 ประการคือ 

1. คุณภาพที่ลูกค้าหรือผู้รับบริการคาดหวัง (Expected quality) ซึ่งได้รับอิทธิพลจาก
ปัจจัยต่าง ๆ ได้แก่ การสื่อสารทางการตลาด (Marketing communication) ภาพลักษณ์ขององค์กร 
(Corporate image) การสื่อสารแบบปากต่อปาก (Word-of-mouth communication) และความ
ต้องการของลูกค้า (Customer needs)  

2. คุณภาพที่เกิดจากประสบการณ์ในการใช้บริการของลูกค้าหรือผู้รับบริการ 
(Experiences quality) ซึ่งได้รับอิทธิพลจากปัจจัยต่าง ๆ ประกอบด้วย ภาพลักษณ์ขององค์กร 
(Corporate image) คุณภาพเชิงเทคนิค (Technical quality) และคุณภาพเชิงหน้าที่ (Functional 
quality) ทัศนะเรื่องคุณภาพการให้บริการของ Gronroos ดังกล่าว สามารถสรุปได้ว่า ลูกค้าที่รับ
บริการมักจะท าการประเมินคุณภาพของการให้บริการโดยการเปรียบเทียบคุณภาพที่คาดหวังกับ
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คุณภาพที่เกิดจากประสบการณ์ของการใช้บริการ ว่า คุณภาพทั้งสองด้านนั้น สอดคล้องกันหรือไม่ หรือ
มีความแตกต่างกันอย่างไร ซึ่งเมื่อน ามาพิจารณาร่วมกันแล้ว จะกลายเป็นคุณภาพที่ลูกค้ารับรู้ทั้งหมด 
(Total Perceived Quality-TPQ) และท าการสรุปผลขั้นสุดท้ายเป็นคุณภาพที่รับรู้ได้ (Perceived 
Service Quality-PSQ) นั่นเองซึ่งหากผลจากการเปรียบเทียบพบว่า คุณภาพที่เกิดจากประสบการณ์ไม่
เป็นไปหรือไม่สอดคล้องกับคุณภาพที่คาดหวังจะท าให้มีการรับรู้ของลูกค้าที่ดีหรือไม่ดีอย่างไร 

 
เครื่องมือเพื่อใช้ชี้วัดคุณภาพการให้บริการ  

Parasuramanand and others (1985) ต่อยอดจากผลงานความคิดของ Gronroos 
(1982; 1984) ในผลงานการวิจัยเชิงส ารวจและบทความตีพิมพ์เกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการ ได้แก่
ผลงานเมื่อปี ค.ศ.1985, 1988 และ 1990 และได้พัฒนามาเป็นกรอบแนวคิดพ้ืนฐานเรื่องการศึกษา
คุณภาพการให้บริการ ซึ่ง Buzzle and Gale (1975) ได้กล่าวถึงเกณฑ์การพิจารณาคุณภาพการ
ให้บริการไว้ดังนี้  

1. คุณภาพการให้บริการจะถูกก าหนดโดยลูกค้าหรือผู้รับบริการ ลูกค้าหรือผู้รับบริการจะเป็น
ผู้พิจารณาว่าอะไรที่เรียกว่าคุณภาพ โดยไม่ได้ใส่ใจว่ากระบวนการท าให้การบริการเกิดขึ้นนั้นเป็นอย่างไร 
อย่างไรกต็าม ลูกค้าหรือผู้รับบริการแต่ละคนย่อมมีมุมมองในเรื่องคุณภาพที่อาจแตกต่างกันไปบ้าง 

2. คุณภาพการให้บริการ เป็นสิ่งที่องค์การจะต้องค้นหาอยู่ตลอดเวลาไม่มีจุดสิ้นสุด โดยที่
เราไม่สามารถก าหนดคุณภาพการให้บริการให้เป็นไปโดยเฉพาะเจาะจง หรือเป็นสูตรส าเร็จตายตัวได้ 
การให้บริการที่ดีมีคุณภาพจึงต้องท าอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ ทั้งในช่วงเวลาที่กิจการด าเนินไปได้ด้วยดี
หรือไม่ดีก็ตาม 

3. คุณภาพการให้บริการ จะเกิดขึ้นได้ด้วยความร่วมมือของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็น
ผู้ปฏิบัติงานในส่วนใด การควบคุมคุณภาพของการปฏิบัติงานของแต่ละคนเป็นเรื่องที่ส่งผลต่อความส าเร็จ
ของการให้บริการที่มีคุณภาพได้ สิ่งที่ผู้ปฏิบัติงานจ าเป็นต้องได้รับคือการปลูกฝังจิตส านึกความรับผิดชอบ
ต่อการให้บริการ และการน าเสนอบริการที่มีคุณภาพอยู่เสมอ ทั้งต่อเพ่ือนร่วมงานและลูกค้าหรือ
ผู้รับบริการ 

4. คุณภาพการให้บริการ การบริหาร การบริการ และการติดต่อสื่อสารเป็นสิ่งที่ไม่อาจแยกออก
จากกันได้ ในการน าเสนอการให้บริการที่มีคุณภาพนั้น ผู้ปฏิบัติงานให้บริการจะเป็นต้องมีความรู้และ
เข้าใจค าติชมผลงาน ซึ่งในการนี้ ผู้บริการจะต้องเอาใจใส่ต่อการบริหารจัดการ ทั้งนี้เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงาน
บริการด้วยความจริงใจและสร้างสรรค์ ภายใต้ความมุ่งหวังที่จะให้บริการที่ออกมามีคุณภาพดี  
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5. คุณภาพการให้บริการ จะต้องอยู่บนพื้นฐานความเป็นธรรม  
6. คุณภาพการให้บริการจะดีเพียงนั้นขึ้นอยู่กับวัฒนธรรมของการบริการภายในองค์การที่

เน้นความเป็นธรรมและคุณค่าของคน โดยองค์การที่ให้บริการที่สามารถปฏิบัติต่อลูกค้า และบุคลากร
ขององค์การได้อย่างเท่าเทียมกัน ย่อมสะท้อนให้เห็นถึงคุณภาพการให้บริการอย่างแท้จริง  

7. คุณภาพการให้บริการ ขึ้นอยู่กับความพร้อมในการให้บริการ แม้ว่าคุณภาพการให้บริการ
จะไม่สามารถหรือยากที่จะก าหนดตายตัวลงไป แต่การวางแผนเพ่ือเตรียมความพร้อมของการบริการ
ไว้ล่วงหน้า รวมทั้งการเรียนรู้ในสิ่งที่เป็นความต้องการหรือความคาดหวังของลูกค้าหรือผู้รับบริการ 
ย่อมก่อให้เกิดการบริการที่มีคุณภาพท่ีดี  

8. คุณภาพการให้บริการ หมายถึงการรักษาค ามั่นสัญญาว่าองค์การจะให้บริการลูกค้าหรือ
ผู้รับบริการได้อย่างที่เป็นไปตามความคาดหวัง และเป็นไปตามเงื่อนไขที่ผู้ปฏิบัติงานให้บริการ 

Steve and Cook (1995: 53) ยังชี้ให้เห็นด้วยว่าการเลือกใช้บริการของผู้รับบริการโดย
ส่วนใหญ่นอกจากจะค านึงถึงภาพลักษณ์ขององค์การและความต้องการส่วนบุคคลแล้ว คุณภาพการ
ให้บริการของหน่วยงานหรือองค์การที่ให้บริการยังสามารถพิจารณาได้จากเกณฑ์ 9 ประการ
ดังต่อไปนี้ 

1. การเข้าถึงบริการได้ทันทีตามความต้องการของผู้ให้บริการ  
2. ความสะดวกของท าเลที่ตั้งในการเข้ารับบริการ  
3. ความน่าเชื่อถือไว้วางใจของการให้บริการ  
4. การให้ความส าคัญต่อผู้รับบริการแต่ละคน  
5. ราคาค่าบริการที่เหมาะสมกับลักษณะของงานบริการ  
6. คุณภาพการให้บริการทั้งในระหว่างเข้ารับบริการและภายหลังการเข้ารับบริการ  
7. ชื่อเสียงของบริการที่ได้รับรวมถึงการยกย่องชมเชยในบริการ  
8. ความปลอดภัยในการให้บริการจากผู้เชี่ยวชาญโดยเฉพาะ  
9. ความรวดเร็วในการให้บริการ 
 

หลักการพิจารณาคุณภาพการให้บริการ 
Krutz and Clow(1998) ซึ่งได้เสนอหลักการพิจารณา 3 ประการ ประกอบด้วย  
1. คุณภาพการให้บริการ เป็นสิ่งที่ลูกค้าประเมินได้ยากกว่าคุณภาพของสินค้า  
2. คุณภาพการให้บริการนั้น ขึ้นอยู่กับการรับรู้ของลูกค้าเกี่ยวกับผลผลิตของการให้บริการ 

และจะประเมินจากกระบวนการที่บริการนั้นเกิดข้ึน 
3. คุณภาพการให้บริการเกิดจากการเปรียบเทียบสิ่งที่ลูกค้าได้คาดหวังไว้ กับระดับของการ

บริการที่ได้รับจริงจากที่กล่าวมาสามารถสรุปได้ว่า คุณภาพการให้บริการนั้น เป็ นเรื่องที่มีความ
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ซับซ้อนและหลากหลายในแง่มุมของการพิจารณา แต่กระนั้นเป็นที่ประจักษ์ชัดว่าคุณภาพการ
ให้บริการเป็นเรื่องที่ส าคัญซึ่งผู้บริหารขององค์การพึงให้ความส าคัญและทุ่มเทความสนใจ องค์การที่
ต้องการความส าเร็จของการประกอบการไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือเอกชน จึงต้องให้ความสนใจต่อ
ประเด็นเรื่องคุณภาพการให้บริการที่พิจารณาหรือท าความเข้าใจจากความต้องการและความคาดหวัง
ของลูกค้าหรือผู้รับบริการให้ได้อย่างเด่นชัด 
การวัดคุณภาพการให้บริการ 

การวัดคุณภาพการให้บริการนั้นเรามักจะใช้วิธีการวัดดัชนีความพึงพอใจ (Customer 
Satisfaction Index-CSI) ของลูกค้าหรือผู้รับบริการภายหลังจากท่ีได้รับบริการนั้นแล้ว แต่โดยทั่วไป
ปัญหาในการวัดคุณภาพการให้บริการนั้น มักจะขึ้นอยู่กับวิธีการวัดเงื่อนไขที่น ามาสู่การสะท้อนคุณภาพ
การให้บริการ ซึ่งก็คือการตอบสนองหรือเป็นไปตามความคาดหวังของผู้รับบริการซึ่งเกิดขึ้นจริง หรือที่ได้
กล่าวมาแล้วว่าเป็นความพึงพอใจที่ผู้รับบริการรู้สึกว่าบริการที่เขาได้รับมานั้น สอดรับกับความคาดหวัง
ที่วางไว้ หรือที่ได้รับรู้มา เช่น การได้รับบริการจากบุคคลโดยตรง (The one-on-one) การได้รับบริการ
จากแบบเผชิญหน้า (Face-to-Face) และการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ให้บริการกับผู้รับบริการ 

การวัดคุณภาพการให้บริการมีองค์ประกอบประการใดบ้างนั้น สามารถพิจารณาได้จาก
ทัศนะของนักวิชาการได้แก่  

Koehler and Pankowski (1996: 184-185) ซึ่งได้ให้หลักการส าคัญในการวัดคุณภาพ
ของสินค้าหรือบริการ โดยจะต้องพิจารณาถึง 4 ประการหลัก ดังนี้ 

1. ความคาดหวังของผู้บริการ (Customer expectations) สิ่งส าคัญประการหนึ่งของ
กระบวนการแห่งคุณภาพ คือ การท าให้ความคาดหวังของผู้รับบริการเป็นจริง และสร้างความเบิก
บานใจให้แก่ลูกค้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งการตั้งค าถามเพ่ือที่จะถามผู้รับบริการจะเป็นการวัดถึงความพึง
พอใจจากการบริการที่ได้รับเป็นอย่างดี ในส่วนของค าถามผู้ผลิตหรือผู้ให้บริการจะต้องสร้างค าถามใน
ลักษณะที่ว่าท าอย่างไร 

2. ภาวะความเป็นผู้น า (Leadership) รูปแบบต่าง ๆ ของผู้น าภายในองค์การทั้งแบบ
ผู้อ านวยการ ผู้บริหาร ผู้จัดการ และผู้ควบคุม จะแสดงให้เห็นถึงการกระท าที่น าไปสู่ความมีคุณภาพ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรืองของการน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงขององค์การ เช่น การจัดแบ่งด้านเวลา การ
จัดสรรทรัพยากร เป็นต้น 

3. การปรับปรุงขั้นตอน (Process improvements) โดยท าการอธิบายถึงวิธีการที่จะท าให้
ขั้นตอนต่าง ๆ มีระดับที่ดีเพ่ิมขึ้น หากกระบวนการใหม่ในการปรับปรุงขั้นตอน ท าการปรับปรุง
เครื่องมือเพ่ือให้เกิดข้ันตอนใหม่ๆ เกิดขึ้นและติดตามถึงผลสะท้อนกลับจากขั้นตอนใหม่ๆ ดังกล่าว 

4. การจัดการกับแหล่งข้อมูลที่ส าคัญ (Meaningful data) เริ่มจากากรอธิบายถึงการ
คัดเลือกและจัดแบ่งข้อมูล รวมทั้งท าการวิเคราะห์ถึงผลกระทบต่อความพึงพอใจของลูกค้า โดยท า
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การส ารวจจากจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) สอบถามทางโทรศัพท์ นัดพบกับลูกค้าเป็นรายบุคคล 
การสนทนากลุ่มหรือจดหมายร้องเรียน นอกจากนี้ยังหมายถึงการรายงานหรือการศึกษาพิเศษ        
(จากรัฐบาล) 

สรุปการวัดคุณภาพของสินค้าหรือบริการ จะพิจารณาจากองค์ประกอบ 4 ประการหลัก
เป็นส าคัญ และถ้าสามารถท าให้ความคาดหวังของลูกค้าหรือผู้รับบริการเกิดขึ้นได้จริงจะส่งผลให้
ลูกค้าหรือผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจในสินค้าหรือบริการ และน าไปสู่ความมีคุณภาพของการ
ให้บริการเป็นล าดับ 

 
เครื่องมือที่ใช้ศึกษาคุณภาพการให้บริการ 

ตัวแบบที่ใช้วัดคุณภาพการให้บริการ ที่ได้รับความนิยมน ามาใช้อย่างแพร่หลายนั้นได้แก่ 
ผลงานของ Parasuraman, Ziethaml and Berry (1985: 41-50) ซึ่งได้พัฒนาตัวแบบเพ่ือใช้ส าหรับ
การประเมินคุณภาพการให้บริการโดยอาศัยการประเมินจากพ้ืนฐานการรับรู้ของผู้รับบริการหรือ
ลูกค้า พร้อมกับได้พยายามหานิยามความหมายของคุณภาพการให้บริการ  และปัจจัยที่ก าหนด
คุณภาพการให้บริการที่เหมาะสม ผลงานความคิดและการพัฒนาตัวแบบ SERVQUAL ของ 
Parasuraman, Ziethaml and Berry (1985; 1990) มาจากการศึกษาวิจัยเรื่องอัจจัยที่มีอิทธิพล    
ต่อการสร้างคุณภาพการให้บริการ ที่ได้แบ่งระยะของการวิจัยออกเป็น 4 ระยะ คือ 

ระยะที่ 1 ศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพในกลุ่มผู้รับบริการและผู้ให้บริการของบริษัทชั้นน า      
หลายแห่ง และน าผลที่ได้มาใช้ในการพัฒนารูปแบบคุณภาพในการให้บริการ 

ระยะที่ 2 เป็นการวิจัยเชิงประจักษ์โดยมุ่งศึกษาท่ีผู้รับบริการโดยเฉพาะ ใช้รูปแบบคุณภาพ
ในการให้บริการที่ได้จากระยะที่ 1 มาปรับปรุงได้เป็นเครื่องมือที่เรียกว่า SERVQUAL และปรับปรุง
เกณฑ์ท่ีใช้ในการตัดสินคุณภาพในการให้บริการตามการรับรู้ และความคาดหวังของผู้รับบริการ 

ระยะที่ 3 ได้ท าการศึกษาวิจัยเชิงประจักษ์เหมือนในระยะที่ 2 แต่มุ่งขยายผลการวิจัย        
ให้ครอบคลุมองค์การต่าง ๆ มากขึ้น มีการด าเนินงานหลายขั้นตอน เริ่มต้นด้วยการวิจัยในส านักงาน 89 แห่ง 
ของ 5 บริษัทชั้นน าในการบริการแล้วน างานมาวิจัยทั้ง 3 ระยะมาศึกษาร่วมกันโดยการท าสัมมนา
กลุ่มผู้รับบริการและผู้ให้บริการ การสัมภาษณ์แบบเจาะลึกในกลุ่มผู้บริหารและท้ายสุดได้ท าการ      
วิจัยส ารวจในทุก ๆ กลุ่ม ต่อมาได้ท าการศึกษาอีกครั้งในธุรกิจบริการ 6 ประเภท ได้แก่ งานบริการ
ซ่อมบ ารุง งานบริการบัตรเครดิต งานบริการประกัน งานบริการโทรศัพท์ทางไกล งานบริการธนาคาร
สาขาย่อย และงานบริการนายหน้าซื้อขาย 

ระยะที่ 4 เป็นมุ่งศึกษาความคาดหวังและการรับรู้ของผู้บริการโดยเฉพาะงานวิจัย           
ของนักวิชาการท้ังสามท่านนี้นับได้ว่ามีชื่อเสียงและเป็นพ้ืนฐานแนวคิดของการศึกษาในเรื่องการตลาด
บริการ (Service marketing)  
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ข้อสรุปจากงานวิจัยข้างต้น Parasuraman, Ziethaml and Berry (1990) ได้ก าหนดมิติ     
ที่จะใช้วัดคุณภาพในการให้บริการ (Dimension of service quality) ไว้ 10 ด้าน มีมาตรวัดความ    
พึงพอใจของการบริการรวม 22 ค าถามด้วยกัน ซึ่งได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมการ
บริการ (สมวงศ์ พงศ์สถาพร, 2550: 75)  

ตัวแปรหลัก 10 ตัวแปรที่ Parasuraman, Ziethaml and others ได้พัฒนาขึ้นมาเพ่ือใช้    
ชี้วัดคุณภาพการให้บริการก่อนที่จะมีการปรับปรุงให้คงเหลือเพียง 5 ตัวแปรหลักและได้ให้
ความหมายของมิติหรือมุมมองของคุณภาพการให้บริการไว้กล่าวคือ 

มิติที่ 1 ลักษณะของการบริการ (Appearance) หมายถึง สภาพที่ปรากฏให้เห็นหรือ       
จับต้องได้ในการให้บริการ 

มิติที่ 2 ความไว้วางใจ (Reliability) หมายถึง ความสามารถในการน าเสนอผลิตภัณฑ์หรือ
การบริการที่เป็นไปตามค ามั่นสัญญาได้อย่างตรงไปตรงมาและถูกต้อง 

มิติที่ 3 ความกระตือรือร้น (Responsiveness) หมายถึง การที่องค์การที่ให้บริการแสดง
ความเต็มใจที่จะช่วยเหลือและพร้อมที่จะให้บริการลูกค้าหรือผู้รับบริการอย่างเต็มที่ ทันทีทันใด 

มิติที่ 4 สมรรถนะ (Competence) หมายถึง ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานบริการ
ที่รับผิดชอบอย่างมีประสิทธิภาพ 

มิติที่ 5 ความมีไมตรีจิต (Courtesy) หมายถึง มีอัธยาศัยนอบน้อม มีไมตรีจิตที่เป็นกันเอง 
รู้จักให้เกียรติผู้อื่น จริงใจ มีน้ าใจ และมีความเป็นมิตรของผู้ปฏิบัติการให้บริการ 

มิติที่ 6 ความน่าเชื่อถือ (Creditability) หมายถึง ความสามารถในด้านการสร้างความ
เชื่อมั่นด้วยความซื่อตรงและสุจริตของผู้ให้บริการ 

มิติที่ 7 ความปลอดภัย (Security) หมายถึง สภาพที่บริการปราศจากอันตราย ความเสี่ยง
ภัยหรือปัญหาต่าง ๆ 

มิติที่ 8 การเข้าถึงบริการ (Access) หมายถึง การติดต่อเข้ารับบริการเป็นไปด้วยความ
สะดวก ไม่ยุ่งยาก 

มิติที่ 9 การติดต่อสื่อสาร (Communication) หมายถึง ความสามารถในการสร้าง
ความสัมพันธ์และการสื่อความหมาย 

มิติที่ 10 การเข้าใจลูกค้าหรือผู้รับบริการ (Understanding of customer) ในการค้นหา
และท าความเข้าใจความต้องการของลูกค้าหรือผู้รับบริการ รวมทั้งการให้ความสน ใจต่อการ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าหรือผู้รับบริการ 

ต่อมาภายหลัง ตัวแบบและวิธีการประเมินคุณภาพการให้บริการหรือ SERVQUAL ได้รับ
การน ามาทดสอบซ้ าจากจากโดยใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบกลุ่มทั้งสิ้น 12 กลุ่มค าตอบที่ได้จากการ
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สัมภาษณ์จ านวน 97 ค าตอบ ได้ท าการจับกลุ่มเหลือเพียง 10 กลุ่มที่แสดงถึงคุณภาพการให้บริการ 
โดยแบบวัด SERVQUAL นี้ได้ถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลัก คือ  

ส่วนที่ 1 เป็นแบบสอบถามที่ใช้วัดถึงความคาดหวังในบริการจากองค์การหรือหน่วยงาน  
ส่วนที่ 2 เป็นการวัดการรับรู้ภายหลังจากได้รับบริการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  
ในการแปลคะแนนของแบบวัด SERVQUAL สามารถท าได้โดยการน าคะแนนการรับรู้ใน

บริการลบกันคะแนนความคาดหวังในบริการ และถ้าผลลัพธ์ของคะแนนอยู่ในช่วงคะแนนตั้งแต่ +6 
ถึง -6 แสดงว่า องค์การหรือหน่วยงานดังกล่าวมีคุณภาพการให้บริการในระดับดี ทั้งนี้ นักวิชาการที่
ท าการวิจัยดังกล่าว ได้น าหลักวิชาสถิติเพ่ือพัฒนาเครื่องมือส าหรับการวัดการรับรู้คุณภาพในการ
บริการของผู้รับบริการ และได้ท าการทดสอบความน่าเชื่อถือ (Reliability) และความเที่ยงตรง 
(Validity) พบว่า SERVQUAL สามารถแบ่งมิติได้เป็น 5 มิติหลักและยังคงมีความสัมพันธ์กับมิติของ
คุณภาพการให้บริการทั้ง 10 ประการ SERVQUAL ที่ท าการปรับปรุงใหม่จะเป็นการยุบรวมบางมิติ
จากเดิมให้รวมกันภายใต้ชื่อมิติใหม่ ซึ่งประกอบด้วย 5 มิติหลัก (Zeithaml, Parasuraman and 
Berry, 1990: 28; Lovelock, 1996: 464-466) ดังนี้ 

มิติที่ 1 ความเป็นรูปธรรมของบริการ (Tangibility) หมายถึง ลักษณะทางกายภาพที่
ปรากฏให้เห็นถึงสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ อันได้แก่ สถานที่ บุคลากร อุปกรณ์ เครื่องมือ เอกสาร
ที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารและสัญลักษณ์ รวมทั้งสภาพแวดล้อมที่ท าให้ผู้รับบริการรู้สึกว่าได้รับการดูแล 
ห่วงใย และความตั้งใจจากผู้ให้บริการ บริการที่ถูกน าเสนอออกมาเป็นรูปธรรมจะท าให้ผู้รับบริการ
รับรู้ถึงการให้บริการนั้น ๆ ได้ชัดเจนขึ้น 

มิติที่ 2 ความเชื่อถือไว้วางใจได้ (Reliability) หมายถึง ความสามารถในการให้บริการให้
ตรงกับสัญญาที่ให้ไว้กับผู้รับบริการ บริการที่ให้ทุกครั้งจะต้องมีความถูกต้อง เหมาะสม และได้ผล
ออกมาเช่นเดิมในทุกจุดของบริการ ความสม่ าเสมอนี้จะท าให้ผู้รับบริการรู้สึกว่าบริการที่ได้รับนั้น           
มีความน่าเชื่อถือ สามารถให้ความไว้วางใจได้ 

มิติที่ 3 การตอบสนองต่อลูกค้า (Responsiveness) หมายถึง ความพร้อมและความเต็มใจ
ที่จะให้บริการ โดยสามารถตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการได้อย่างทันท่วงที ผู้รับบริการ
สามารถเข้ารับบริการได้ง่าย และได้รับความสะดวกจากการใช้บริการ รวมทั้งจะต้องกระจายการ
ให้บริการไปอย่างทั่วถึง รวดเร็ว 

มิติที่ 4 การให้ความเชื่อมั่นต่อลูกค้า (Assurance) หมายถึง ความสามารถในการสร้าง
ความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นกับผู้รับบริการ ผู้ให้บริการจะต้องแสดงถึงทักษะความรู้ ความสามารถในการ
ให้บริการและตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการด้วยความสุภาพ นุ่มนวล มีกริยามารยาทที่ดี       
ใช้การติดต่อสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและให้ความมั่นใจว่าผู้รับบริการจะได้รับบริการที่ดีท่ีสุด 
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มิติที่ 5 การรู้จักและเข้าใจลูกค้า (Empathy) หมายถึง ความสามารถในการดูแลเอาใจใส่
ผู้รับบริการตามความต้องการที่แตกต่างของผู้รับบริการแต่ละคน 

SERVQUALได้รับความนิยมในการน ามาใช้เพ่ือศึกษาในธุรกิจอุตสาหกรรมบริการอย่าง
กว้างขวาง ซึ่งองค์การต้องการท าความเข้าใจต่อการรับรู้ของกลุ่มผู้รับบริการเป้าหมายตามความ
ต้องการในบริการที่เขาต้องการ และเป็นเทคนิคที่ให้วิธีการวัดคุณภาพในการให้บริการขององค์การ
นอกจากนี้ ยังสามารถประยุกต์ใช้ SERVQUAL ส าหรับการท าความเข้าใจกับการรับรู้ของบุคลากรต่อ
คุณภาพในการให้บริการ โดยมีเป้าหมายส าคัญเพ่ือให้การพัฒนาการให้บริการประสบผลส าเร็จ 

 
ตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพการให้บริการ 

ตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพการให้บริการประกอบไปด้วย  
1. ความคาดหวังกับคุณภาพการให้บริการ 
ความคาดหวังของผู้รับบริการ เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าของผู้รับบริการ เกี่ยวกับการ

บริการที่เขาจะได้รับเมื่อเขาไปใช้บริการ จากแนวคิดของนักวิชาการหลายท่าน ผู้วิจัยขอประมวล
เสนอให้เห็นว่า ความคาดหวังในเรื่องคุณภาพในการให้บริการนี้ มีระดับที่แตกต่างกันออกไปโดยยึด
เอาเกณฑ์การพิจารณาความพึงพอใจที่ได้รับจากการบริการได้กล่าวคือ  

ระดับแรก หากผู้รับบริการไม่พึงพอใจ จะแสดงให้เห็นว่าคุณภาพในการให้บริการมีน้อย 
ระดับท่ีสอง หากผู้รับบริการมีความพึงพอใจ แสดงว่า มีคุณภาพในการให้บริการ  
ระดับที่สาม หากผู้รับบริการมีความประทับใจ ย่อมแสดงว่า การให้บริการนั้นมีคุณภาพสูง

หรือมีคุณภาพในการให้บริการสูง  
ความคาดหวังเป็นแนวคิดส าคัญที่ได้รับการน ามาใช้ส าหรับการศึกษาพฤติกรรมของ

ผู้บริโภค และคุณภาพการให้บริการ Parasuraman, Zeithaml, and Berry (1988) ซึ่งได้เสนอตัว
แบบ SERVQUAL เพ่ือศึกษาคุณภาพการให้บริการจากความคาดหวังของผู้รับบริการที่มีต่อบริการที่
เขาได้รับโดยเสนอความเห็นไว้ว่า ความคาดหวังหมายถึง ความปรารถนาหรือความต้องการของ
ผู้บริโภค โดยความคาดหวังของบริการนี้ไม่ได้น าเสนอถึงการคาดการณ์ว่าผู้ให้บริการอาจจะให้บริการ
อย่างไร แต่เป็นเรื่องที่พิจารณาว่า ผู้ให้บริการควรให้บริการอะไรมากกว่า  กล่าวโดยสรุปแล้วความ
คาดหวังของผู้รับบริการ เป็นการแสดงออกถึงความต้องการของผู้รับบริการที่อันที่จะได้รับบริการจาก
หน่วยงานหรือองค์การที่ท าหน้าที่ในการให้บริการโดยความคาดหวังของผู้รับบริการนี้ ย่อมมีระดับที่
แตกต่างกันไป มากบ้างน้อยบ้าง ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ เช่น ความต้องการส่วนบุคคล การได้
รับค าบอกเล่า ประสบการณ์ที่ผ่านมา เป็นต้น และความคาดหวังของผู้รับบริการนี้ หากได้รับการ
ตอบสนองหรือได้รับบริการที่ตรงตามคาดหวังแล้ว ก็ย่อมสะท้อนให้เห็นถึงคุณภาพในการให้บริการ
ของผู้ให้บริการ ในงานวิจัยหลายชิ้น นอกจากจะศึกษาการรับรู้ในคุณภาพในการให้บริการแล้ว ยังมี
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การศึกษาความคาดหวังในการให้บริการเพ่ือสะท้อนถึงคุณภาพในการให้บริการกันอย่างกว้างขวาง
เช่นเดียวกัน Parasuraman, Zeithaml, and Berry ได้เสนอมุมมองของการพิจารณาคุณภาพในการ
ให้บริการจากความคาดหวัง (Expectation) ของผู้รับบริการอีกด้วย นักวิชาการกล่าวกันไว้ว่า
โดยทั่วไปนั้น ความคาดหวังของผู้รับบริการที่มีต่อบริการหนึ่งบริการใด ย่อมเกิดขึ้นจากปัจจัยหลาย
ประการประกอบกันหรือเป็นตัวก าหนด และปัจจัยเช่นนั้นก็ก าหนดความคาดหวังของผู้รับบริการ 
นอกเหนือไปจากการรับรู้ซึ่งจะเห็นได้จากที่ผู้วิจัยได้น าเสนอว่า คุณภาพในการให้บริการ เป็นความ
แตกต่างของบริการที่ได้รับจริงกับบริการที่คาดหวังนั่นเองในประการนี้ Parasuraman, Zeithaml, 
and Berryได้ก าหนดปัจจัยที่เป็นตัวก าหนด (Determiner)  

ความคาดหวังของผู้รับบริการไว้ 4 ประการด้วยกันดังนี้ (Parasuraman, Zeithaml, and 
Berry, 1990: 19)  

ประการแรก การบอกแบบปากต่อปาก (Word-of-mouth communication) ความ
คาดหวังที่เกิดจากการบอกเล่าปากต่อปาก หมายถึง ความคาดหวังที่เกิดจากค าบอกเล่าที่รับทราบ
จากค าแนะน าของเพ่ือน หรือญาติสนิทที่เคยไปรับบริการในสถานที่แห่งนั้นมาก่อน และพบว่ามีการ
ให้บริการเป็นอย่างดี อันท าให้ผู้ฟังเกิดความคาดหวังที่จะได้รับบริการเช่นนั้น 

ประการที่สอง  ความต้องการส่วนบุคคล (Customer’ s personal needs) ซึ่งอาจจะเป็น
สิ่งที่ท าให้ระดับความคาดหวังของบุคคลอยู่ในระดับท่ีลดลงจากเดิมก็ได้ 

ประการที่สาม ประสบการณ์ในอดีต (Past experience) ความคาดหวังอันเกิดจาก
ประสบการณ์ในอดีต มีส่วนเกี่ยวข้องกับประสบการณ์ด้านการบริการที่เคยได้รับ และมีอิทธิพลต่อ
ความคาดหวังในปัจจุบันของผู้รับบริการ ทั้งนี้ ประสบการณ์นั้นอาจจะเป็นประสบการณ์ที่สร้างความ
ประทับใจหรือความรู้สึกท่ีไม่พึงพอใจก็ได้ 

ประการที่สี่  การโฆษณาประชาสัมพันธ์ (External communication) เป็นความคาดหวัง
ที่เกิดจากการติดต่อสื่อสารเพ่ือโน้มน้าวผู้รับบริการ ซึ่งเป็นทั้งการสื่อสารทางตรงและการสื่อสาร
ทางอ้อม เพื่อสร้างความเชื่อม่ันให้แก่ผู้รับบริการ เช่น การให้บริการด้วยความจริงใจ ตรงต่อเวลา เป็นต้น  

ดังนั้น ในหน่วยงานที่ประสบความส าเร็จในการให้บริการ จึงจะต้องเป็นหน่วยงานที่
สามารถท านายความคาดหวังของผู้รับบริการ และสร้างความพึงพอใจต่อผู้รับบริการได้อย่างครบถ้วน
ถูกต้อง โดยปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความคาดหวังของผู้รับบริการประกอบได้ด้วย 

1. ลักษณะบริการที่ผู้รับบริการต้องการ  
2. ระดับของการปฏิบัติงานหรือการให้บริการที่ผู้รับบริการพึงพอใจ  
3. ความสัมพันธ์ของงานบริการที่ส าคัญ  
4. ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อผลการปฏิบัติงานในปัจจุบัน  
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สรุปได้จากทัศนะของนักวิชาการหลายท่านคุณภาพการให้บริการ เป็นเรื่องของการรับรู้
ของผู้รับบริการต่อการให้บริการของผู้ให้บริการ ซึ่งนอกจากจะมีมิติหรือครอบคลุมถึงเรื่องต่าง ๆ ไม่
ว่าจะเป็นความพร้อมในการให้บริการ การสื่อสารระหว่างผู้ให้และผู้รับบริการ ความเป็นธรรมและ   
อ่ืน ๆ ซึ่งรวมถึงการรักษาค ามั่นสัญญาขององค์การหรือหน่วยงานที่ท าหน้าที่ให้บริก ารด้วย และ
โดยทั่วไปนั้น 

การรับรู้ในคุณภาพการให้บริการหรือคุณภาพของการบริการ จะผูกพันหรือยึดโยงกับความ
คาดหวังของผู้รับบริการที่มีต่อสองสิ่งคือ การรับรู้และความคาดหวังที่มีต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์หรือ
บริการ (Technical quality of outcomes) ซึ่งเป็นเรื่องของผลงานหรือบริการที่ผู้รับบริการได้รับ 
และคุณภาพของกระบวนการบริการ (Functional quality of process) ซึ่งเกี่ยวข้องกับการมี
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ให้บริการกับผู้รับบริการในแต่ละสถานการณ์และพฤติกรรมการบริหารที่ผู้
ให้บริการแสดงออกมา  

 
2. การรับรู้กับคุณภาพการให้บริการ 
ทฤษฎีทางจิตวิทยาสังคมการรับรู้หมายถึงวิธีการที่บุคคลมองโลกที่อยู่รอบ ๆ ตัวของบุคคล 

ฉะนั้นบุคคล 2 คนอาจมีความคิดต่อตัวกระตุ้นอย่างเดียวกันภายใต้เงื่อนไขเดียวกัน แต่บุคคลทั้ง 2 
อาจมีวิธีการยอมรับถึงตัวกระตุ้น (Recognize) การเลือกสรร (Select) การประมวล (Organize) 
และการตีความ (Interpret) เกี่ยวกับตัวกระตุ้นดังกล่าวไม่เหมือนกัน อย่างไรก็ตาม ยังขึ้นกับพ้ืนฐาน
ของกระบวนการของบุคคลแต่ละคนเกี่ยวกับความต้องการ ค่านิยม การคาดหวัง และปัจจัยอ่ืน  ๆ 
ทั้งนี้ มิติของการรับรู้คุณภาพในการให้บริการ (The definition and dimensions of perceived 
service quality)  

นักวิชาการเห็นพ้องกันว่าประกอบไปด้วย 
1. เวลา หมายถึงเวลาของการตัดสินใจว่าจะใช้บริการเมื่อใดหรือในช่วงใด  
2. เหตุผลในการตัดสินใจใช้บริการนั้น เป็นการตัดสินใจที่ผู้ใช้บริการเปรียบเทียบระหว่าง

ประโยชน์ที่ได้รับกับต้นทุนที่ได้ลงไป  
3. การบริการ เนื่องจากคุณภาพการให้บริการเป็นเรื่องของปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ให้บริการ

และผู้รับบริการ จึงต้องมีการประเมินหรือการวัดคุณภาพการให้บริการจากผู้รับบริการหรือลูกค้า  
4. เนื้อหา โดยคุณภาพการให้บริการครอบคลุมถึงความรู้ (Cognitive) ความรู้สึก 

(Affective) และแนวโน้มของพฤติกรรม (Behavioral) ของผู้รับบริการ  
5. บริบท (Context) ซึ่งได้รับอิทธิพลจากบริการหรือปัจจัยสถานการณ์ 
6. การรวม (Aggregation) โดยที่พฤติกรรมการใช้บริการนั้น จะได้รับการพิจารณาว่าเป็น

เรื่องของการท าธุรกิจ หรือความต้องการสร้างความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างผู้ให้และผู้รับบริการ  
 



30 
 

3. ประสบการณ์การรับบริการกับคุณภาพการให้บริการ  
ประสบการณ์ในอดีตที่เกี่ยวกับการรับบริการในทางทฤษฎีแล้วถือได้ว่าเป็นปัจจัยหนึ่งที่มี

อิทธิพลหรือส่งผล หรือเป็นตัวก าหนดความคาดหวังต่อคุณภาพในการให้บริการของผู้รับบริการ
(Parasuraman, Ziethaml, and Berry, 1990: 19) อันมีอิทธิพลต่อความคาดหวังในปัจจุบันของ
ผู้รับบริการ ในทางการตลาด ประสบการณ์ของการเคยรับบริการ นับเป็นส่วนผสมทางการตลาด 
(Marketing mix) ของธุรกิจบริการหนึ่งใน 7 องค์ประกอบ (7 P’s) ที่นักการตลาดค านึงถึงในการ
จัดการทางด้านการตลาดของสินค้าหรือบริการ  
การจัดการบริการสาธารณะของรัฐบาลไทย 

การจัดบริการสาธารณะหรือบริการส่วนรวมที่หลากหลาย นับได้ว่าเป็นบทบาทหน้าที่
เบื้องต้นของรัฐหรือรัฐบาล (James Anderson, 1989: 19-22 อ้างถึงใน ทศพร ศิริสัมพันธ์, 2549)        
ที่ในแวดวงวิชาการรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ได้มีการถกแถลงกับมาพอควรว่าแท้จริงนั้น 
บทบาทของการจัดบริการสาธารณะของภาครัฐควรกว้างขวางมากเพียงใดโดยหลักการแล้ว            
การบริการสาธารณะย่อมยังประโยชน์แก่สังคมและบุคคลทั่วไป การด าเนินบทบาทส าคัญประการนี้
ของหน่วยงานภาครัฐจึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้ความส าคัญต่อเรื่องของประสิทธิภาพในเชิงการ
บริหารจัดการ และประสิทธิภาพเช่นว่านี้ ย่อมเป็นองค์ประกอบส าคัญในการก าหนดทิศทางใน
ภาพรวมของประสิทธิภาพของการจัดการภาครัฐที่มีต่อระบบการบริหารงานภาครัฐและระบบ
เศรษฐกิจ 

การให้บริการของภาครัฐที่มีคุณภาพ จึงเป็นสิ่งที่สะท้อนสมรรถนะของการปฏิบัติงานการ
ให้บริการตอบสนองความต้องการประชาชนที่เป็นลูกค้าผู้รับบริการของหน่วยงานภาครัฐภายใต้
รากฐานของการบริหารราชการหรือการบริหารงานภาครัฐตามแนวคิดการจัดการภาครัฐแนวใหม่ 
(New Public Management-NPM) ที่ระบบราชการของหลายประเทศ รวมทั้งประเทศไทยรับมา
เป็นกระบวนการทัศน์ในการขับเคลื่อนการจัดการระบบงานภาครัฐในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ตาม
แนวคิดนี้ นอกจากแนวทางการปรับปรุงสมรรถภาพและการยกระดับก าลังการผลิตของหน่วยงาน
ภาครัฐ ซึ่งมีมติอยู่ที่การพัฒนาทรัพยากรบุคคล (Human Resource Development) และมีการใช้
ประโยชน์จากภาคเอกชนให้มากขึ้น (OECD, 1991 อ้างถึงในทศพร ศิริสัมพันธ์ , 2549)                    
ซึ่งChristopher Hood (อ้างถึงในทศพร ศิริสัมพันธ์, 2549) ได้เสนอความเห็นไว้ว่า การจัดการ
ภาครัฐแนวใหม่นั้นมีมิติส าคัญประการหนึ่งที่ให้ความส าคัญต่อการให้บริการประชาชน (Public 
service orientation) ที่มุ่งเน้นคุณภาพการให้บริการประชาชนที่เป็นลูกค้าผู้มารับบริการจาก
หน่วยงานภาครัฐ ซึ่งเป็นทั้งปัจเจกชนและผู้ประกอบการที่ต้องติดต่อสัมพันธ์กับหน่วยงานภาครัฐ
โดยเฉพาะนับจากช่วงกลางทศวรรษ พ.ศ.2540-2550 ที่รัฐบาลหลายสมัยของประเทศไทยต่างได้ให้
ความส าคัญกับการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐบริบทของการพัฒนาคุณภาพการ
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ให้บริการในฐานะที่เป็นเรื่องอันคาบเกี่ยวกับบทบาทภารกิจการให้บริการสาธารณะของหน่วยงาน
ภาครัฐดังที่ได้กล่าวไป    บ้างแล้ว 

ประเทศไทยหรือหน่วยงานภาครัฐของไทยได้ รับ เอาเครื่ องมือทางการจั ดการ 
(Management Tools) อันนับว่าเป็นเครื่องมือสากลเช่น การควบคุมคุณภาพ (Quality Control) 
การจัดการคุณภาพโดยรวม (Total Quality Management-TQM) มาใช้อย่างต่อเนื่อง และขยายตัว
ในเชิงปริมาณเป็นล าดับ กระทั่งต่อมาประเทศไทยได้มีการพัฒนาเครื่องมือการจัดการมาใช้ในการ
บริหารงานภาครัฐของไทยอย่างหลากหลาย อาทิ ระบบมาตรฐานสากลของประเทศไทยด้านการ
จัดการและสัมฤทธิ์ผลของงานภาครัฐ (P.S.O.) รางวัลคุณภาพแห่งชาติของประเทศไทย (TQA) และ
การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ก็ได้รับการพัฒนาและผลักดันเพ่ือน ามาใช้
ปรับปรุงระบบการบริหารและการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐทั้งราชการส่วนกลาง และราชการ
ส่วนภูมิภาค รวมถึงราชการส่วนท้องถิ่นอย่างแพร่หลาย 

คุณภาพการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ จัดได้ว่าเป็นเรื่องหรือแนวคิดใหม่ที่หน่วยงาน
ภาครัฐจะต้องด าเนินการตามกรอบและบริบทของการปฏิรูประบบบริหารภาครัฐของไทย โดยเฉพาะ
นับแต่ได้มีการรื้อปรับระบบราชการครั้งใหญ่เมื่อปี พ.ศ.2545 อันเป็นผลมาจากทั้งนโยบายของรัฐบาล
ในสมัยนั้น และข้อก าหนดจากบทบัญญัติของกฎหมายหลายฉบับ อาทิ กฎหมายว่าด้วยระเบียบ
บริหารราชการแผ่นดิน กฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงส่วนราชการและพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เป็นต้นประกอบกับการน าแนวคิดของการ
บริหารงานราชการแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Result-based Management) ได้ท าให้หน่วยงานราชการ
ต่าง ๆ มุ่งก าหนดเป้าประสงค์หลักเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Core Objective) ในการจัดบริการ
ประชาชนทุกระดับเพื่อให้เกิดความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ อันเป็นไป
ตามเจตนารมณ์ในการพัฒนาระบบราชการในเชิงการจัดระบบบริหารราชการแผ่นดินที่เน้นความมี
ประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง โดยเฉพาะอย่างยิ่งตาม
บทบัญญัติที่ระบุไว้ในพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี         
พ.ศ.2546  

นอกเหนือจากที่ได้กล่าวมา รูปธรรมหนึ่งของการมุ่งพัฒนาคุณภาพการให้บริการของ
หน่วยงานภาครัฐ (Public Sector Management Quality) ที่ปรากฏในระบบบริหารราชการไทยยุค
ใหม่ ยังได้แก่ การที่ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ได้ด าเนินโครงการพัฒนาคุณภาพ
การจัดการภาครัฐ ตามหลักเกณฑ์แนวคิดรางวัลคุณภาพแห่งชาติของสหรัฐอเมริกา (Malcolm 
Balbridge National Quality Award-MBNQA) และรางวัลคุณภาพแห่งชาติของประเทศไทย 
(Thailand Quality Award-TQA) ภายใต้วัตถุประสงค์เพ่ือยกระดับคุณภาพการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานภาครัฐ อันสอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์ที่ 6 ค. ทิศทางการพัฒนา
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ระบบราชการไทยภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ.2546-2550) และพระ
ราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546  

ความส าคัญของเรื่องคุณภาพในการให้บริการ ยังสะท้อนออกมาจากแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาระบบราชการไทย พ.ศ.2546-2550 และแผนการบริหารราชการแผ่นดินฉบับ พ.ศ.2548-2551 
และแนวคิดการพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชนที่ดีขึ้น ที่น าเสนอและขับเคลื่อนโดยส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ พอสรุปได้ดังนี้ 

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ .ศ.2546  
ตามความในพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ .ศ.2546       
ได้มีบทบัญญัติและการด าเนินงานเกี่ยวกับการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ 
โดยมีส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการท าการก าหนดวิธีการด าเนินงานตามภารกิจ โดย
จ าแนกออกได้เป็น 5 กลุ่ม โดยมีเรื่องของการพัฒนาคุณภาพในการให้บริการ จัดอยู่ในกลุ่มภารกิจที่
ทุกส่วนราชการจะต้องด าเนินการพร้อมกันในทันที (ภารกิจกลุ่มที่ 1) ซึ่งให้เริ่มด าเนินการนับแต่ปี 
พ.ศ.2547 ที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน และด าเนินการควบคู่ไปกับการบริหารราชการเพ่ือประโยชน์สุขของ
ประชาชน การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพ การลดขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บริการ 
การอ านวยความสะดวกในการบริการและการปรับปรุงระบบการให้บริการของส่วนราชการ 

 
แนวคิดการพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชนที่ดีขึ้น 

แนวคิดการพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชนที่ดีขึ้น นับได้ว่าเป็นเรื่องหนึ่งที่ส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการได้เร่งรัดผลักดันการด าเนินการในช่วงหลายปีที่ผ่านมา
นอกเหนือจากการมุ่งพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐตามกรอบแนวคิดที่ได้เสนอไปข้างต้นแล้ว 
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการเสนอไว้ว่า การให้บริการประชาชนเป็นนโยบายที่ทุก
รัฐบาลให้ความส าคัญ และพยายามผลักดันให้มีการพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชนให้ดีขึ้นมา
โดยตลอด ทั้งนี้เนื่องจากในสังคมประชาธิปไตยนั้นการตอบสนองความต้องการของประชาชนเป็น
พันธกิจส าคัญอันดับแรกที่รัฐพึงกระท า ยิ่งในช่วงปัจจุบันเป็นกระแสการเรียกร้องให้ปรับเปลี่ยนสภาพ
สังคมให้เข้าสู่ความเป็นประชาธิปไตยท่ีสมบูรณ์ที่เกิดข้ึนในทุกภูมิภาคของโลกล้วนพุ่งเป้าไปสู่จุดหมาย
เดียวกันคือ การยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง (Citizen centered) ประกอบกับในปัจจุบัน
ความสัมพันธ์ระหว่างภาครัฐและประชาชนได้เพ่ิมมากข้ึนรวมทั้งประชาชนมีการเรียกร้องการบริการที่
ดีขึ้น เนื่องจากเทคโนโลยีสมัยใหม่เปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปหรือองค์กรประชาชนเปิดเผยความ
ต้องการของตนให้สังคมได้รับรู้ง่ายขึ้น ประชาชนมีระดับการศึกษาและค่านิยมประชาธิปไตยที่สูงขึ้น
ท าให้ต้องการภาครัฐที่มีความโปร่งใสและรับผิดชอบในการด าเนินงานมากขึ้น รวมถึงการท างานที่มี
ประสิทธิภาพและคุ้มค่ากับเงินภาษีของประชาชน และการที่ภาครัฐเองก็ตระหนักดีว่าหากไม่ ได้รับ
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ความร่วมมือที่ดีจากประชาชนแล้วนโยบายของรัฐก็จะไม่เกิดผลและจะกระทบถึงเสถียรภาพของ
รัฐบาลในระยะยาวอีกด้วยและด้วยแรงกดดันดังกล่าวจ าเป็นที่ภาครัฐต้องตอบสนองความต้องการ
และความคาดหวังของประชาชน ซึ่งความต้องการและความคาดหวังดังกล่าวเปลี่ยนแปลงไปตาม
กระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก จึงจ าเป็นต้องปรับปรุงคุณภาพให้สนองความต้องการดังกล่าว แต่
อย่างไรก็ตามการด าเนินการเป็นสิ่งที่ท าได้ไม่ง่ายนัก เนื่องจากความต้องการของประชาชน                
มีหลากหลายและซับซ้อน ยิ่งไปกว่านั้นการด าเนินการดังกล่าวของภาครัฐต้องได้รับความร่วมมือจาก
ส่วนราชการต่าง ๆ ในการปรับปรุงการบริการให้มีประสิทธิภาพ 

สรุปองค์กรที่มีภารกิจหลักในการให้บริการมักจะมีการก าหนดเป้าหมายในการปรับปรุง
คุณภาพการให้บริการภายในองค์กรความตระหนักถึงความส าคัญของคุณภาพของสินค้าหรือบริการ 
จึงเป็นเรื่องที่พบเห็นได้ทั่วไปในองค์กรภาคเอกชน ที่ขยายมายังหน่วยงานภาครัฐในระยะหลังมานี้
ความตระหนักถึงความส าคัญของคุณภาพนี้ เป็นผลสืบเนื่องประการหนึ่งมาจากแรงกดดันจากการ
แข่งขันความก้าวหน้าทางการสื่อสารและโลกาภิวัตน์ รวมไปถึงการแข่งขันและการประเมินสัมฤทธิ์ผล
จากการปฏิบัติงานขององค์กรอย่างแข็งขันเข้มข้นโดยนัยประการหนึ่งเพ่ือสร้างความอยู่รอดให้กับองค์กร 
และคุณภาพเอง เป็นเครื่องชี้บ่งถึงความส าเร็จหรือความล้มเหลวขององค์กรได้เป็นอย่างดีกล่าวโดยเน้น
ถึงองค์ภาครัฐในปัจจุบัน ได้ปรับกระบวนทัศน์ในการบริหารงานจากเดิมที่ประชาชนเป็นเพียงผู้จ าต้องรับ
บริการที่รัฐจัดให้ มาเป็นลูกค้าที่องค์การภาครัฐพึงให้ความสนใจจัดบริการสาธารณะตามขอบเขตอ านาจ
หน้าที่รับผิดชอบอย่างมีคุณภาพอย่างไรก็ตามในเรื่องของคุณภาพการบริการนั้น นับว่าได้รับความสนใจ
ท าการศึกษาและกล่าวถึงในองค์การภาครัฐอย่างจริงจังเมื่อไม่นานมานี้ แต่กระนั้นคุณภาพของการ
บริการ นับได้ว่าเป็นเรื่องซับซ้อนไม่น้อย ซึ่งในแวดวงวิชาการตะวันตก ได้มีการพัฒนาแนวคิด การ
ประยุกต์ตัวแบบ รวมทั้งการวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างกว้างขวาง ภายใต้เป้าหมายส าคัญของการมุ่ง
แสวงหาตัวแบบของการประเมินคุณภาพการให้บริการที่สามารถตอบสนองต่อการสร้างประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลของการให้บริการนั่นเองจากท่ีได้กล่าวถึงมิติของการประเมินคุณภาพการให้บริการ ซึ่ง
เป็นมิติหลักด้านหนึ่งของการประเมินผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงานภาครัฐ โดยมีตัวชี้วัดที่ส าคัญใน
เรื่องความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนการปรับปรุงแก้ไขบริการ และความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการนั้น ในทางวิชาการและปฏิบัติ แม้จะสามารถวัดผลโดยก าหนดเครื่องมือได้ง่าย เช่น การใช้
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มาใช้หรือขอรับบริการจากหน่วยงาน 

 
เกณฑ์การพิจารณารางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ   

นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 ส านักงาน คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ได้ส่งเสริมและ
สนับสนุนให้หน่วยงานของรัฐพัฒนา คุณภาพการให้บริการประชาชน และจัดให้มีการติดตาม
ประเมินผลการด าเนินงานเพ่ือมอบรางวัลบริการ ภาครัฐแห่งชาติให้แก่หน่วยงานของรัฐ เพ่ือเชิดชู
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เกียรติและเป็นขวัญก าลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่และหน่วยงาน ที่มีความโดดเด่นในการพัฒนาหรือปรับปรุง 
บริการจนสามารถตอบสนองและสร้างความพึงพอใจให้แก่ ผู้รับบริการ ซึ่งผลงานของหน่วยงานที่
ได้รับรางวัลไม่เพียงแต่แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพการให้บริการของ ภาครัฐที่ได้รับการยอมรับจาก
ประชาชนในระดับประเทศแล้ว ยังเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติด้วย โดยมี หลายหน่วยงานได้
พัฒนาต่อยอดผลงานการพัฒนาคุณภาพการให้บริการจนได้รับรางวัล United Nations Public 
Service Awards ขององค์การสหประชาชาติ (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2547, 
น.2)  โดยมีรายละเอียดในการพิจารณาดังนี้ 

1. กระบวนการจัดการเพ่ือให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ 
2. ผลลัพธ์ของการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ ใน 4 มิติ ได้แก่  

 1) มิติด้านความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของการปรับปรุงบริการ  

 2) มิติด้านคุณภาพและประสิทธิภาพการให้บริการ    

 3) มิติด้านความคุ้มค่า  

 4) มิติด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนและภาพลักษณ์องค์การ 
 

บริการสาธารณะกับบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
บริการสาธารณะที่รัฐและท้องถิ่นร่วมกันดูแลเนื่องจากมีบริการสาธารณะบางประเภทเป็น

เรื่องที่กระทบต่อผลประโยชน์ส่วนรวมทั้งระดับชาติ และระดับท้องถิ่นโดยไม่อาจแยกประโยชน์ของ
มหาชนทั้งสองให้ออกจากกันได้อย่างเด็ดขาดการจัดท าบริการสาธารณะที่รัฐและท้องถิ่นร่วมกันดูแลนี้
อาจแบ่งแยกได้เป็นล าดับชั้นของกิจการโดยอาศัยหลักเกณฑ์เช่นเดียวกันกับการแบ่งแยกการจัดท า
บริการสาธารณะระหว่างรัฐกับท้องถิ่น โดยอาศัยหลักทั่วไป คือ หลักประโยชน์มหาชนและหลัก
ประสิทธิภาพซึ่งบริการเหล่านี้เป็นภารกิจล าดับรองที่ทั้งรัฐและท้องถิ่นต้องแบ่งหน้าที่กันรับผิดชอบ
ด าเนินการ เช่น การจัดการศึกษาความต้องการบริการทางด้านการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นความต้องการ
ของส่วนรวมของคนท้ังประเทศ โดยก าหนดนโยบายและวางแผนการศึกษาไว้เป็นหลักเกณฑ์ทั่วไปซึ่ง
เป็นสิ่งที่จ าเป็นส าหรับการศึกษาขั้นต่อไปและการวัดมาตรฐานการศึกษาซึ่งต้องเป็ นอันหนึ่งอัน
เดียวกันทั้งระบบในขณะเดียวกันการศึกษาในขั้นประถมศึกษาซึ่งเป็นความต้องการของคนในท้องถิ่น
แต่ละแห่งมีความแตกต่างกันไปด้วย เช่นการสร้างโรงเรียนการจัดการศึกษาเสริมที่สอดคล้องกับ
สภาพของชุมชนในแต่ละท้องถิ่นจึงเป็นหน้าที่ของท้องถิ่นที่จะจัดท าในส่วนนี้ส่ วนการจัดการศึกษา
ระดับสูงจึงเป็นหน้าที่ของรัฐในการจัดท าและส าหรับการจัดการศึกษานอกโรงเรียนเป็นการจัด
การศึกษาเพ่ือส่งเสริมทักษะและฝึกฝนฝีมือเพ่ือส่งเสริมการประกอบอาชีพของคนในท้องถิ่นซึ่ง          
เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับผลประโยชน์มหาชนท้องถิ่นจึงเป็นหน้าที่ในการด าเนินกิจการหรือหน้าที่ในการ
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมซึ่งรัฐและท้องถิ่นในการดูแลร่วมกัน (วรินดา คเณศาติ,2558) 
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หลักส าคัญในการจัดบริการสาธารณะตามแผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจากหลักการสากลดังกล่าวข้างต้นพบว่าภายใต้แผนการกระจายอ านาจ ให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งมีสาระส าคัญเกี่ยวกับการถ่ายโอนภารกิจหน้าที่ที่รัฐด าเนินการอยู่ในปัจจุบัน
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหลักส าคัญซึ่งคณะกรรมการการกระจายอ านวยให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เป็นหลักการส าคัญในการประกอบการพิจารณาเพ่ือการถ่ายโอนภารกิจหน้าที่
ประกอบด้วย 4 หลักการส าคัญ ได้แก่ 

1.หลักผลประโยชน์มหาชนของรัฐ (Public Interest) 
โดยหลักความรับผิดชอบของท้องถิ่นแต่ละระดับกับรัฐบาลกลางนี้จะสะท้อนให้เห็นว่า         

มีภารกิจบางประเภท หรือบางอย่างที่รัฐยังคงต้องสงวนไว้ส าหรับดูแลรับผิดชอบและปฏิบัติเอง ทั้งนี้
เพ่ือประโยชน์แก่คนส่วนรวมและเพ่ือเสถียรภาพและความม่ันคงของประเทศ อาทิ  

1) ภารกิจด้านการป้องกันประเทศ เช่น กิจการทหาร  
2) ภาระหน้าที่ในการรักษาความสงบเรียบร้อยภายใน เช่น กิจการต ารวจ  
3) ภารกิจด้านการรักษาความมั่นคง หรือเสถียรภาพในทางเศรษฐกิจ  
4) ภารกิจด้านการเป็นตัวแทนในด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เช่นกิจการ

ทางการทูต ภารกิจดังกล่าวข้างต้นถือเป็นภารกิจรวมของชาติซึ่งรัฐบาลส่วนกลางยังคงต้องด าเนินการ
ต่อไปส่วนภารกิจที่ถือว่าน่าจะเป็นความรับผิดชอบโดยตรงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ว่าจะ
เป็นองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนต าบลก็ควรจะเป็นภารกิจที่เกี่ยวข้อง
กับท้องถิ่นนั้นโดยเฉพาะและเป็นไปเพ่ือสนองตอบความต้องการของคนในท้องถิ่น โดยมีลักษณะ คือ
เป็นกิจการที่เป็นไปเพ่ือสนองความต้องการของคนในท้องถิ่นนั้นที่สามารถแยกออก หรือมีลักษณะที่
แตกต่างจากท้องถิ่นอ่ืนได้ เช่นการจัดการขยะมูลฝอย การจัดให้มีและบ ารุงรักษาทางบก และทางน้ า
และทางระบายน้ า และการจัดการศึกษาข้ันต่ า เป็นต้น 

2.หลักความรับผิดชอบของท้องถิ่นในการจัดบริการ (Local Accountability) 
หลักการทั่วไปที่จะท าให้สามารถแบ่งภารกิจระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละ

ประเภทในสังคม จะมีความรับผิดชอบแตกต่างกันอย่างไรหลักการทั่วไปประการหนึ่งที่จะชี้ให้เห็นว่า
ภารกิจใดจะส่งมอบให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบใด จะต้องพิจารณาหลักส าคัญ ซึ่งได้แก่
ผลที่เกิดขึ้นหรือผู้ได้รับผลประโยชน์จากบริการสาธารณะนั้นตั้งอยู่ในถิ่นฐานอยู่ในเขตพ้ืนที่ใด 
ยกตัวอย่างเช่นถ้าบริการสาธารณะใดส่งผลต่อคนในเขตพ้ืนที่ท้องถิ่นนั้นโดยเฉพาะก็ควรจะมีการถ่าย
โอนการให้บริการสาธารณะดังกล่าวให้โดยตรง เช่นโอนไปให้องค์การบริหารส่วนต าบล หรือ เทศบาล
แต่ภารกิจใดที่เป็นภารกิจที่ต้องมีผลกระทบต่อคนจ านวนมากมากกว่าเขตพ้ืนที่ท้องถิ่น ก็ควรจะส่ง
มอบภารกิจนั้น ๆให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) เป็นต้น 
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3.ความสามารถของท้องถิ่น (Local Capability) 
หลักความสามารถของท้องถิ่นเป็นหลักการที่กล่าวถึงเรื่องความพร้อมขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นว่าการจัดสรรกิจกรรมหรือภารกิจใดก็ตามไปให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภท
นั้นต้องค านึงถึงความพร้อมของแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยและแม้ว่าความพร้อมของ
ท้องถิ่นไม่ได้เป็นเงื่อนไขของการมอบภารกิจนั้น ๆไปให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหากแต่เป็น
เงื่อนไขในการก าหนดเงื่อนเวลาและความพยามยามที่จะเพ่ิมขีดความสามารถให้กับท้องถิ่นในการ
จัดการ ฉะนั้นถ้าบอกว่าท้องถิ่นยังไม่พร้อมในการจัดการก็มีความจ าเป็นที่ส่วนราชการจะต้องมี
แผนพัฒนาความพร้อมให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือรองรับบริการสาธารณะเพ่ือให้สามารถ
จัดการบริการสาธารณะเหล่านั้นได้ ฉะนั้นความพร้อมจะไม่ใช่มูลเหตุของการที่บอกว่ากิจการนั้น ๆ   
จะไม่สามารถถ่ายโอนไปให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้นอกจากนั้นในเรื่องของหลักความสามารถ
แล้วการจัดโครงสร้างเพ่ือรองรับการบริหารงานใหม่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสภาพในอนาคต
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นทิศทางในอนาคต โครงสร้างต่าง ๆหรือการจัดองค์กรต่าง ๆ ของ
ท้องถิ่นต้องเปลี่ยนแปลงไปเพราะภารกิจจ านวนหนึ่งได้ส่งมอบ เพ่ือรองรับการกระจายอ านาจและ
ภารกิจใหม่ไปด้วยแต่อย่างไรก็ตามโครงสร้างที่จะรองรับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะรองรับ
ภารกิจอันใหม่นั้น จะต้องจัดโครงสร้างเท่าที่จ าเป็นซึ่งอาจจะไม่จ าเป็นที่จะต้องให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีโครงสร้างขนาดใหญ่มากเกินไปที่จะไปท าให้การท างานเกิดความทับซ้อนหรือกลายเป็น
ปัญหาภาระค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรฉะนั้นโครงสร้างที่จะเกิดขึ้นใหม่จะเป็นโครงสร้างเท่าที่จ าเป็นที่ถือ
ว่าเป็นงานหลัก หรือเป็นงานพ้ืนฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่หากท้องถิ่นใดมีความต้องการ
ที่จะจัดงานบางเรื่องท่ีอาจเป็นงานเฉพาะ เช่นงานท่องเที่ยว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถที่จะ
ด าเนินการได้เองซึ่งอาจไม่อยู่ในโครงสร้างหลักที่ต้องเหมือนกันทั่วประเทศขึ้นอยู่กับความต้องการ 
หรือความจ าเป็นในแต่ละพ้ืนที่เป็นหลักฉะนั้นในเรื่องหลักความสามารถขององค์กรปกครอง          
ส่วนท้องถิ่นก็จึงเป็นเรื่องการการสร้างความพร้อม การเตรียมความพร้อมและการจัดโครงสร้างเพ่ือ
การรองรับ 

4.หลักประสิทธิภาพในการจัดบริการ (Management Efficiency) 
หลักประสิทธิภาพในการจัดบริการ (Management Efficiency) เป็นหลักที่ให้ความส าคัญ

กับการประหยัด ขนาดของการลงทุนหรือการค านึงถึงต้นทุนในการให้บริการ การจัดบริการสาธารณะ
เมื่อถ่ายโอนให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือด าเนินการแทนรัฐบาลหรือหน่วยงานราชการแล้ ว
นั้นต้องค านึงและพิจารณาด้วยกว่าจะท าให้ต้นทุนแพงขึ้นมากน้อยขนาดไหนหากเป็นต้นทุนที่แพงขึ้น
มาก ๆ แนวทางก็คือจ าเป็นต้องมีการร่วมกันมากขึ้นระหว่างท้องถิ่นอ่ืนไม่ว่าจะเป็นท้องถิ่นรูปแบบ
เดียวกัน หรือรูปแบบอื่น ๆ กิจกรรมบางอย่างหรืองานบางอย่างที่มีการถ่ายโอน หรือจะมีการส่งมอบ
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ให้กับท้องถิ่นแล้วท้องถ่ินอาจมีความจ าเป็นที่ต้องหายุทธศาสตร์ในการท างานร่วมกันให้มากขึ้นเพ่ือให้
ขนาดของการลงทุนถูกลง 

นอกจากนั้นในเรื่องของหลักประสิทธิภาพเพ่ือประโยชน์ของประชาชนโดยรวมยังคงต้อง
พิจารณาถึงการสร้างหลักประกันด้านคุณภาพในการจัดบริการสาธารณะกล่าวคือ เมื่อราชการ
ส่วนกลางหรือบริหารส่วนกลางและส่วนภูมิภาคยุติการให้บริการสาธารณะบางอย่างลงและส่งมอบ
บริการสาธารณะให้กับท้องถิ่นเพ่ือด าเนินการสิ่งส าคัญที่เป็นหลักการทั่วไป คือองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นต้องด าเนินการจัดบริการสาธารณะนั้นให้มีคุณภาพไม่น้อยกว่าสิ่งที่ราชการส่วนกลางเคยท า 
ฉะนั้นหลักประกันด้านคุณภาพการจัดบริการจึงเป็นเรื่องจ าเป็นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้อง
ยึดถือไว้หลักเกณฑ์มาตรฐานซึ่งถือว่าเป็นมาตรฐานในส่วนของราชการหรือเป็นมาตรฐานทางวิชาการ
ก็ยังมีความส าคัญในการที่จะไปก าหนดว่าท้องถิ่นจ าเป็นต้องท าให้ถึงขั้นต่ าของมาตรฐานนั้นอย่างไร
ดังกล่าวแล้วข้างต้นถึงหลักการในการจัดแบ่งกิจกรรมการบริการสาธารณะ และเมื่อแผนปฏิบัติการ
การก าหนดขั้นตอนการกระจายอ านาจตามแผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มีผลบังคับใช้จะเห็นว่ามีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่องค์ กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องปรับปรุง
เปลี่ยนแปลง บทบาทและภารกิจของตน โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบต่าง ๆจะต้องด าเนิน
ภารกิจเพ่ิมข้ึนกว่าเดิมเนื่องจากมีภารกิจจ านวนหนึ่งซึ่งราชการส่วนกลาง และราชการส่วนภูมิภาคได้
ถ่ายโอน หรือมอบหมายให้ด าเนินการถ้าพิจารณาจากกฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รูปแบบต่าง ๆไม่ว่าจะเป็นพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2541 และฉบับแก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2543 พระราชบัญญัติสภา
ต าบล และองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเ พ่ิมเติม ถึงฉบับที่  6 พ.ศ. 2552
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 (แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ.2552)พบว่าการก าหนดบทบาทและอ านาจ
หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบต่าง ๆมักจะก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าที่ในลักษณะ
กว้าง ๆ 

 

2.3. แนวความคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจในการให้บริการ (Customer 
Satisfaction)  

ความพึงพอใจเป็นปัจจัยที่ส าคัญประการหนึ่งที่มีผลต่อความส าเร็จของงานที่บรรลุ
เป้าหมายที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ความพึงพอใจโดยทั่วไปตรงกับค าในภาษาอังกฤษว่า 
Satisfaction และยังมีผู้ให้ความหมายค าว่า “ความพึงพอใจ” พอสรุปได้ดังนี้ 

คณิต ดวงหัสดี (2537) ให้ความหมายความพึงพอใจไว้ว่า เป็นความรู้สึกชอบ หรือพอใจ
ของบุคคลที่มีต่อการท างาน และองค์ประกอบหรือสิ่งจูงใจอ่ืน ๆ ถ้างานที่ท าหรือองค์ประกอบ
เหล่านั้นตอบสนองความต้องการของบุคคลได้ บุคคลนั้นจะเกิดความพึงพอใจในงานขึ้น จะอุทิศเวลา 
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แรงกาย แรงใจ รวมทั้งสติปัญญาให้แก่งานของตนให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีคุณภาพสิ่งจูงใจที่ใช้
เป็นเครื่องมือกระตุ้นให้บุคคลเกิดความพึงพอใจจากการศึกษา รวบรวมและสรุปของ มีดังนี้ 

1. สิ่งจูงใจที่เป็นวัตถุ (Material inducement) ได้แก่ เงิน สิ่งของหรือสภาวะทางกายที่
ให้แก่ผู้ประกอบกิจกรรมต่าง ๆ 

2. สภาพทางกายที่พึงปรารถนา (Desirable physical condition) คือ สิ่งแวดล้อมในการ
ประกอบกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งเป็นสิ่งส าคัญอย่างหนึ่งอันก่อให้เกิดความสุขทางกาย 

3. ผลประโยชน์ทางอุดมคติ (ideal benefaction) หมายถึง สิ่งต่าง ๆ ที่สนองความ
ต้องการของบุคคล 

4. ผลประโยชน์ทางสังคม (association attractiveness) คือ ความสัมพันธ์ฉันท์มิตรกับ     
ผู้ร่วมกิจกรรม อันจะท าให้เกิดความผูกพันความพึงพอใจและสภาพการเป็นอยู่ร่วมกัน เป็นความ       
พึงพอใจของบุคคลในด้านสังคมหรือความมั่นคงในสังคม ซึ่งจะท าให้รู้สึกมีหลักประกันและมีความ
มั่นคงในการประกอบกิจกรรม 

กรองแก้ว อยู่สุข (237: 33)ให้ความหมายของความพึงพอใจในการท างานว่า หมายถึง
ทัศนคติ โดยทั่วไปของพนักงานที่มีต่องานของเขา ถ้าเขาได้รับการปฏิบัติที่ดีตอบสนองความต้องการ
ของเขาตามสมควร เช่น สภาพการท างานที่มั่นคงปลอดภัย ได้เงินเดือนค่าจ้างตอบแทนเพียงพอ       
แก่การยังชีพ ฯลฯจะท าให้พนักงานพอใจและมีความ รู้สึก (ทัศนคติ) ที่ดีต่อองค์การ 

Good (1973: 320) ได้กล่าวว่า ความพึงพอใจ หมายถึง สภาพ คุณภาพ หรือระดับความ
พึงพอใจซึ่งเป็นผลมาจาก ความสนใจต่าง ๆ และทัศนคติที่บุคคลมีต่อสิ่งนั้น 

ความพึงพอใจกับทัศนคติเป็นค าที่มีความหมายคล้ายคลึงกันมากจนสามารถใช้แทนกันได้
โดยให้ค าอธิบายความหมายของทั้งสองค านี้ว่า หมายถึง ผลจากการที่บุคคลเข้าไปมีส่วนร่วมในสิ่งนั้น
และทัศนคติด้านลบจะแสดงให้เห็นสภาพความไม่พึงพอใจ(Vroom, 1990: 90) 

สรุปได้ว่า ความพึงพอใจ (Satisfaction) เป็นทัศนคติที่เป็นนามธรรม เกี่ยวกับจิตใจ 
อารมณ์ ความรู้สึกที่บุคคลมีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ไม่สามารถมองเห็นรูปร่างได้ นอกจากนี้ความพึงพอใจ
เป็นความรู้สึกด้านบวกของบุคคล ที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจจะเกิดขึ้นจากความคาดหวัง หรือเกิดขึ้นก็
ต่อเมื่อสิ่งนั้นสามารถ ตอบสนองความต้องการให้แก่บุคคลได้ซึ่งความพึงพอใจที่เกิดขึ้นสามารถ
เปลี่ยนแปลงได้ตามค่านิยมและประสบการณ์ของตัวบุคคล 

Maslow (1970) ทฤษฎีนี้มีประเด็นส าคัญอยู่ที่ว่า มนุษย์จะมีความพอใจในการท างาน        
ถ้าการท างานนั้นสามารถตอบสนองความต้องการได้โดยแบ่งล าดับขั้นความต้องการของมนุษย์และ    
ตั้งสมมติฐานความต้องการของมนุษย์ไว้ดังนี้ 

1. มนุษย์มีความต้องการ ความต้องการนี้จะมีอยู่เสมอไม่สิ้นสุด เมื่อความต้องการใดได้รับ
การตอบสนองแล้ว ความต้องการอื่นก็จะเข้ามาแทน ซึ่งจะเป็นเช่นนี้เรื่อยไปไม่มีที่สิ้นสุด 
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2. ความต้องการที่ได้รับการตอบสนองแล้ว จะไม่เป็นสิ่งจูงใจของพฤติกรรมอีกต่อไป ความ
ต้องการที่ไม่ได้รับการตอบสนองเท่านั้นที่เป็นสิ่งจูงใจของพฤติกรรม 

3. ความต้องการของมนุษย์มีเป็นล าดับขั้น เมื่อความต้องการขั้นต่ าได้รับการตอบสนองแล้ว 
ความต้องการขั้นสูงก็จะเรียกร้องให้มีการตอบสนองทันท ี

Maslow (1970) แบ่งความต้องการของมนุษย์ไว้ 5 ขั้นตอน ตามล าดับ ดังนี้  
ขั้นที่ 1 เกี่ยวกับการด าเนินชีวิต ตอบสนองโดยให้ค่าจ้างด้านสวัสดิการ ตอบสนองโดย

ให้ชุดแต่งกาย จัดรถรับส่ง ให้ค่ารักษาพยาบาล และอ่ืน ๆ 
 ขั้นที่ 2 เกี่ยวกับความปลอดภัยและความมั่นคงในการท างาน ตอบสนองโดยการท า

สัญญาจ้าง ท าข้อตกลงกับสหภาพแรงงาน การประกันการว่างงาน การประกันสุขภาพ 
 ขั้นที่ 3 และขั้นที่ 4 เกี่ยวกับการสมาคมและการได้รับยกย่อง ตอบสนองโดยถาม

ความเห็นผู้ที่ท างานมาก่อน ในเรื่องการบรรจุคนเข้าท างานใหม่ ให้อ านาจการตัดสินใจในบางส่วน
สร้างบรรยากาศให้รู้สึกว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งขององค์การ มีส่วนในการเป็นเจ้าขององค์การ ยกย่อง
ชมเชย มอบงานที่ส าคัญให้กระท า 

ขั้นที่ 5 เกี่ยวกับการบรรลุความส าเร็จที่ตนเองต้องการ ตอบสนองโดยเปิดโอกาสให้
เขาได้ท างานตามที่ปรารถนาบ้าง 

แนวคิดของ Maslow นี้ สามารถอธิบายถึงความพึงพอใจในการปฏิบัติงานได้ กล่าวคือ 
ความพึงพอใจในการท างานของบุคลากรในองค์การแต่ละระดับ จะมีความต้องการที่แตกต่างกัน
ออกไป เช่น พนักงานระดับปฏิบัติการ และผู้บริหาร จะมีความ พึงพอใจในการท างานที่แตกต่างกัน 
เนื่องจากระดับความต้องการของทั้งสองแตกต่างกัน 

ความพึงพอใจเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีความส าคัญต่อการท างาน เพราะความพึงพอใจเป็นปัจจัย
อย่างหนึ่งที่จะน าไปสู่สภาพการที่คนมีความกระตือรือร้น ความตั้งใจและความเชื่อมั่นในหน่วยงาน 
อันจะส่งผลให้งานมีประสิทธิภาพด้วย ดังนั้นองค์กรใดจะด าเนินกิจกรรมให้บรรลุเป้าหมายได้ จะต้อง
มีวิธีการที่จะท าให้มีความร่วมมือกันท างาน คือ องค์กรจะต้องชักจูงใจให้มวลสมาชิกช่วยกันท างาน
ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายด้วยความพึงพอใจเพ่ือที่จะบรรลุเป้าหมายขององค์กร  
 
ปัจจัยท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของผู้รับบริการ  

ความพึงพอใจของผู้รับบริการเป็นการแสดงออกถึงความรู้สึกในทางบวกของผู้รับบริการต่อ
การให้บริการซึ่งปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของผู้รับบริการ ที่ส าคัญ ๆ มีดังนี้ (มหาวิทยาลัย 
สุโขทัยธรรมาธิราช, 2535: 39-40)  
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1. สถานที่บริการ การเข้าถึงการบริการได้สะดวก เมื่อประชาชนมีความต้องการ ย่อม
ก่อให้เกิดความพึงพอใจต่อการบริการ ท าเล ที่ตั้ง และการกระจายสถานที่บริการให้ทั่วถึง เพ่ืออ านวย
ความสะดวกแก่ประชาชนจึงเป็นเรื่องส าคัญ 

2. การส่งเสริมแนะน าการบริการ ความพึงพอใจของผู้รับบริการเกิดขึ้นได้จากการได้ยิน
ข้อมูลข่าวสาร หรือบุคคลอ่ืนกล่าวขานถึงคุณภาพของการบริการไปในทางบวก ซึ่งหากตรงกับความ
เชื่อถือที่มีก็จะมีความรู้สึกกับบริการดังกล่าว อันเป็นแรงจูงใจผลักดันให้มีความต้องการตามมาได้ 

3. ผู้ให้บริการ ผู้บริหารการบริการและผู้ปฏิบัติบริการล้วนเป็นบุคคลที่มีบทบาทส าคัญ
ต้องการปฏิบัติงานบริการให้ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจทั้งสิ้น ผู้บริหารการบริการที่ วางนโยบาย
การบริการโดยค านึงถึงความส าคัญของประชาชนเป็นหลัก ย่อมสามารถตอบสนองความต้องการของ
ผู้รับบริการให้เกิดความพึงพอใจได้ง่าย เช่นเดียวกับผู้ปฏิบัติงานหรือพนักงานบริการที่ตระหนักถึง
ประชาชนเป็นส าคัญ แสดงพฤติกรรมการบริการและสนองบริการต่อผู้รับบริการที่ต้องการด้วยความ
สนใจ เอาใจใส่อย่างเต็มท่ีด้วยจิตส านึกของการบริการ 

4. สภาพแวดล้อมของการบริการ และบรรยากาศของการบริการมีอิทธิพลต่อความ         
พึงพอใจของผู้รับบริการหรือลูกค้า ซึ่งมักชื่นชมสภาพแวดล้อมของการบริการเกี่ยวข้องกับการ
ออกแบบอาคารสถานที่ การตกแต่งภายในด้วยเฟอร์นิเจอร์และการให้สีสัน การจัดแบ่งพ้ืนที่เป็น
สัดส่วน ตลอดจนออกแบบวัสดุเครื่องใช้บริการ 

5. กระบวนการบริการ วิธีการน าเสนอบริการในกระบวนการบริการเป็นส่วนส าคัญในการ
สร้างความพึงพอใจให้กับประชาชน ประสิทธิภาพของการจัดการระบบการบริการส่งผลให้การ
ปฏิบัติงานแก่ผู้รับบริการมีความคล่องตัวและสนองต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างถูกต้อง        
มีคุณภาพ เช่น การน าเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เข้ามาจัดระบบข้อมูลของการส ารองห้องพัก โรงแรม 
หรือสายการบิน การใช้เครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติ เป็นต้น 

จากปัจจัยดังกล่าวสรุปได้ว่า ความพึงพอใจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาตามปัจจัยแวดล้อม
และสถานการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งผันแปรไปตามปัจจัยที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับความคาดหวังของบุคคลในแต่ละ
สถานการณ์ ช่วงเวลาหนึ่งบุคคลอาจจะไม่พอใจต่อสิ่งหนึ่งเพราะไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง แต่ในช่วง
เวลาหนึ่งอาจพึงพอใจต่อสิ่งหนึ่งที่คาดหวังไว้ได้รับการตอบสนองอย่างถูกต้องบุคคลสามารถเปลี่ยน
ความรู้สึกเดิมต่อสิ่งนั้นได้อย่างทันทีทันใด นอกจากนี้ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกที่สามารถแสดงออก
ในระดับมากน้อยได้ข้ึนอยู่กับความแตกต่างของการประเมินสิ่งที่ได้รับจริงกับสิ่งที่คาดหวังไว้ ส่วนใหญ่
ประชาชนจะใช้เวลาเป็นมาตรฐานในการเปรียบเทียบความคาดหวังของการบริการ 

ขอบข่ายของความพึงพอใจโดยทั่วไปการศึกษาความพึงพอใจนิยมศึกษากัน 2 มิติ คือ       
มิติความพึงพอใจของผู้ปฏิบัติงาน (Job satisfaction) และมิติความพึงพอใจในการรับบริการ 
(Service satisfaction) ซึ่งสามารถขยายความไดด้ังนี้ 
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1. การศึกษาความพึงพอใจในงาน (Job satisfactions) ประกอบด้วยปัจจัยต่าง ๆ ที่มี
อิทธิพลท าให้ความพึงพอใจแตกต่างกันออกไป เช่น ลักษณะของงานที่ท า (Type of work) 
ความก้าวหน้า (Promotion) การนิเทศงาน (Supervision) เพ่ือนร่วมงาน (Co-worker) หากบุคคล
ท างามมีความเชื่อมั่นในกลุ่มที่ท างานก็จะท าให้ผลผลิตดี ได้รับความร่วมมือและให้ประโยชน์แก่กลุ่ม
มากที่สุด สัมพันธ์ภาพในกลุ่มมีความกลมกลืนกันอย่างใกล้ชิดจะมีส่วนท าให้คนภายในกลุ่มปฏิบัติงาน
ในลักษณะที่คล้ายคลึงกัน ถ้าหาก กลุ่มมีความกลมเกลียวรักใคร่กันดี และมีจุดมุ่งหมายเป็นประโยชน์ 
จะท าให้ผลผลิตสูงขึ้น และสวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูล (Benefits and Services) เป็นลักษณะที่
หน่วยงานได้จัดผลประโยชน์และบริการต่าง ๆให้กับบุคคลในหน่วยงาน นอกเหนือจากค่าจ้าง         
เพ่ือเป็นการจูงใจบุคลากรให้อยู่กับหน่วยงานนานที่สุด มีความพึงพอใจ ขวัญดี และตั้งใจปฏิบัติหน้าที่
อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. การศึกษาความพึงพอใจในการรับบริการ (Service satisfaction) เน้นการประเมินค่า
โดยลูกค้าหรือผู้รับบริการต่อการจัดบริการเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือชุดของบริการที่ก าหนดขึ้น  

เป้าหมายของการศึกษาทั้ง 2 มิตินี้เป็นไปเพ่ือค้นหาข้อเท็จจริงในระดับความพึงพอใจและ
ค้นหาสาเหตุปัจจัยแห่งความพึงพอใจในกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกันด้วยซึ่งจะเห็นว่าแนวความคิด
เกี่ยวกับความพึงพอใจที่เก่ียวข้องสัมพันธ์กับทัศนคติอย่างแยกกันไม่ออก 

ส่วนแนวความคิดเกี่ยวกับทัศนคติมีองค์ประกอบด้านต่าง ๆ ได้แก่ องค์ประกอบ1) ด้าน
ความรู้สึก (Affective component) เป็นความรู้สึกหรืออารมณ์ของบุคคล มี 2 ลักษณะ คือ
ความรู้สึกทางบวก ได้แก่ ชอบ พอใจ และความรู้เป็นลบ ได้แก่  ไม่ชอบ ไม่พอใจ 2) ด้านความคิด 
(Cognitive component) สมองของบุคคลรับรู้และวินิจฉัยข้อมูลที่ได้รับ เกิดเป็นความรู้ ความคิด
เกี่ยวกับวัตถุ บุคคลหรือสถานการณ์ขึ้น องค์ประกอบด้านความคิดเป็นที่มาของทัศนคติ  3) 
องค์ประกอบด้านพฤติกรรม (Behavioral component) เป็นการกระท าหรือพร้อมที่จะตอบสนอง
ต่อที่มาของทัศนคติ 

ดังนั้น ความพึงพอใจจึงเป็นองค์ประกอบด้านความรู้สึกของทัศนคติซึ่ง ไม่จ าเป็นต้องแสดง
หรืออธิบายเชิงเหตุผลเสมอไป กล่าวโดยสรุปคือความพอใจเป็นเพียงปฏิกิริยาด้านความรู้สึก 
(Reactionary feeling) ต่อสิ่งเร้า (Stimulant) ที่แสดงผลออกมา (Yield) ในลักษณะของผลลัพธ์
สูงสุด (Final outcome) ของกระบวนการประเมิน (Evaluative process) หรือทิศทางของผลการ
ประเมินว่า เป็นไปในลักษณะทิศทางบวก (Positive direction) หรือทิศทางลบ (Negative 
direction) หรือไม่มีปฏิกิริยาคือ เฉย ๆ (Non-reaction) ต่อสิ่งเร้าหรือสิ่งกระตุ้นนั้นก็ได้ 
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2.4 แนวคิดเกี่ยวกับการประเมินกิจกรรม/ โครงการ 
การประเมินโครงการมีวัตถุประสงค์หลัก คือ การหาแนวทางในการตัดสินใจด าเนินโครงการ

ว่าควรจะด าเนินต่อไปหรือไม่ ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้และศึกษาปัญหา อุปสรรค แนวทางการ
ปรับปรุงแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างด าเนินโครงการ ทั้งนี้การประเมินโครงการจ าเป็นต้องอาศัย
เกณฑ์ในการตัดสินทั้งด้านคุณภาพ ปริมาณ กลุ่มเป้าหมาย เวลา สถานที่ บริบทที่เกี่ยวข้อง และ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์หลักของโครงการที่วางไว้ 

1. ประเภทการประเมินโครงการ  
รูปแบบการประเมินโครงการ สามารถจ าแนกการประเมินโครงการออกเป็น  4  ประเภท คือ 

1.1 การประเมินโครงการก่อนด าเนินการ (Preliminary Evaluation) เป็นการศึกษา
ความเป็นไปได้ก่อนที่เริ่มด าเนินโครงการ โดยอาจท าการศึกษาถึงประสิทธิภาพของปัจจัย ความ
เหมาะสมของกระบวนการที่คาดว่าจะน ามาใช้ในการบริหาร จัดการโครงการ  ปัญหา อุปสรรค ความ
เสี่ยงของโครงการ ตลอดจนผลลัพธ์หรือประสิทธิผลที่คาดว่าจะได้รับ  ในขณะเดียวกันก็อาจจะศึกษา
ผลกระทบที่คาดว่าน่าจะเกิดขึ้นในด้านต่าง  

1.2 การประเมินผลระหว่างด าเนินโครงการ อาจจะจ าแนกเป็นในห้วงเวลา เริ่มต้นโครงการ 
(Inception Study) และระหว่างด าเนินโครงการที่ช่วงเวลาเริ่มด าเนินโครงการไปแล้ว (Formative 
Evaluation) ผลที่ได้จากการประเมินดังกล่าวนี้จะช่วยปรับปรุงทั้งปัจจัย  กระบวนการบริหารจัดการ 
วัตถุประสงค์ และเป้าหมายของโครงการให้เป็นไปตามความเหมาะสมให้สามารถเกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล และการประเมินการด าเนินการ (Implementation Evaluation) การประเมินการ
ด าเนินการอาจใช้วิธีการประเมินระหว่างด าเนินโครงการเพ่ือทบทวนแผนและปรับแผนของโครงการ  
ปรับตารางการด าเนินงานด้านต่าง ๆ  

1.3 การประเมินผลรวมสรุป (Summative Evaluation) เป็นการประเมินหลังสิ้นสุดโครงการ 
เพ่ือต้องการทราบประสิทธิผลของการด าเนินโครงการว่าบรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ หรือไม่ อย่างไร 
หรือทบทวนกระบวนการบริหารจัดการว่า ประสบความส าเร็จหรือล้มเหลว ประการใด  

การประเมินผลประเภทรวมสรุปนี้ สามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ เป็นทั้งการประเมิน
รวมสรุปของแต่ละช่วงโครงการ (Summative evaluation of each phase) หรืออาจจะมองการ
ประเมินของแต่ละช่วงโครงการเป็นการประเมินระหว่างด าเนินการ (Formative) ของโครงการระยะ
ยาวทั้งหมด 

 1.4 การประเมินผลกระทบของโครงการ เป็นการตรวจสอบผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการ
ด าเนินงานในแต่ละโครงการ  เช่น  ผลกระทบด้านสังคม เศรษฐกิจ  การเมือง  ระบบนิเวศ  หรือ
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สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี  ประชากร และด้านนโยบาย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจุดประสงค์ของการประเมินผล
กระทบ ผู้รับผิดชอบโครงการจะต้องมีการประเมินผลกระทบ หากค านึงถึงการใช้เวลามาเป็นเกณฑ์
การประเมินร่วมกับการจ าแนกการประเมิน   การประเมินผลกระทบของโครงการอาจจะพิจารณาได้
เป็น 2  รูปแบบ คือ  การประเมินผลกระทบในบริบทของการศึกษาความเป็นไปได้เพ่ือตัดสินใจ
เกี่ยวกับโครงการและการประเมินผลกระทบในบริบทของหลังระยะสิ้นสุดโครงการ  

2. รูปแบบการประเมินโครงการ 
รูปแบบการประเมินโครงการที่ได้รับความนิยม แบ่งออกได้เป็น 4 รูปแบบ คือ  

รูปแบบการประเมินของไทเลอร์ (Tyler, 1959)  
ไทเลอร์เป็นผู้วางรากฐานในการประเมินมาตั้งแต่ ค.ศ. 1930 โดยให้องค์ประกอบ 

ในการจัดการศึกษาไว้ 3 อย่าง คือ จุดมุ่งหมายของการจัดการศึกษา  ประสบการณ์ในการเรียนรู้  
และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   

 

 
 
 
 

ภาพที่ 2.1    รูปแบบการประเมินของไทเลอร์ 
 

รูปแบบการประเมินของทาบา (Taba ,1962)  
 ชื่อว่า “A Conceptual Framework for Curriculum Design”  ซึ่งมี ลักษณะคล้ายกับ
ของไทเลอร์มาก  แต่เพ่ิมการประเมินทางด้านเนื้อหาวิชา 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2.2 การประเมินของทาบา (Taba) 

จุดมุ่งหมายของการจดัการศึกษา   

ประสบการณ์ในการเรียนรู้ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน   

จุดมุ่งหมายของการศึกษา 

เน้ือหาวชิา วธีิการสอนและการจดัการ 

การประเมินผล 
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รูปแบบการประเมินของแฮมมอนด์ (อ้างใน Worthen, 1973 : 157-170) 
  แฮมมอนด์  ได้เสนอโครงสร้างรูปแบบการประเมินในลักษณะ 3 มิติ  คือ  
  มิติที่ 1  ด้านการสอน  ได้แก่  ตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมการศึกษา  เช่น การ
จัดระบบชั้นเรียน  การจัดตารางสอน  เนื้อหาวิชา  วิธีสอน  สิ่งอ านวยความสะดวก  เป็นต้น 
 มิติที่  2  ด้านสถาบัน  ได้แก่  นักเรียน  ครู ผู้บริหาร  ผู้เชี่ยวชาญ  ครอบครัว  ชุมชน   เป็นต้น   
 มิติที่ 3 ด้านพฤติกรรม ได้แก่ ความรู้ ความคิด (Cognitive) ความรู้สึก ทัศนคติ 
(Affective) และทักษะ (Psychomotor)   
รูปแบบการประเมินของโพรวัส (อ้างใน Worthen, 1973 : 170-186)  
 โพรวัส (Malcolm Provas) ได้เสนอรูปแบบการประเมินที่ใช้ชื่อว่า การวิเคราะห์ความ     
ไม่สอดคล้อง (The Discrepancy Evaluation) คือ วิเคราะห์ความไม่สอดคล้องระหว่างความ
คาดหวังกับการปฏิบัติจริงในโครงการ   ขั้นตอนต่าง ๆ ในโครงการที่จะน ามาวิเคราะห์ โพรวัสแนะน า
ว่า ควรจะท าการวิเคราะห์ใน  5 ขั้นตอน  คือ 
  ขั้นที่  1  การก าหนดโครงการ (Program Definition)  การพิจารณาคุณภาพของสิ่งต่าง 
ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ โดยเปรียบเทียบกับเกณฑ์ของโครงการ สิ่งที่จะพิจารณาในขั้นนี้มี 3 
ประการ คือ 1) วัตถุประสงค์ของโครงการ  2) คุณลักษณะ  3) กิจกรรมที่จะท าให้บรรลุวัตถุประสงค์ 
 ขั้นที่  2  ประเมินการเอาโครงการลงในพ้ืนที่ (Program Installation) การประเมิน
กิจกรรมต่าง ๆ ที่ใช้ในการด าเนินโครงการ การประเมินในขั้นนี้ท าให้ทราบความแตกต่างระหว่างสิ่งที่
คาดหวังในขั้นตอนที่ 1 กับสิ่งที่เปน็จริง  
 ขั้นที่  3  การประเมินกระบวนการในโครงการ (Program Process) การประเมินขั้นตอน 
วิธีการในการด าเนินงานตามโครงการ  ทั้งนี้เพ่ือการน าไปปรับปรุงการด าเนินต่อไป  
 ขั้นที่  4  การประเมินผลผลิตของโครงการ (Program Product)  การประเมินผลขั้น
สุดท้ายที่เกิดจากโครงการ เพ่ือหาค าตอบว่าโครงการที่ท าบรรลุ วัตถุประสงค์ขั้นสุดท้ายหรือไม่  
 ขั้นที่  5  การวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย (Cost-Benefit Analysis) การวิเคราะห์เพ่ือตรวจสอบ
ว่าโครงการดังกล่าวได้ผลตอบแทนคุ้มค่ากับการลงทุนมากน้อยเพียงใด  ซึ่งการประเมินนี้อาจจะมี
หรือไมม่ีก็ได ้ 
 ทั้ง 5 ขั้นตอนของการประเมินจะมีการเปรียบเทียบระหว่างมาตรฐานกับการปฏิบัติจริงว่า
สอดคล้องหรือไม่ ถ้าไม่สอดคล้องหรือมีความแตกต่างมากก็จะน าไปสู่การตัดสินใจต่อไปนี้ 
  (1) ด าเนินการต่อไป 
 (2) ด าเนินการขั้นเดิมซ้ าจนกว่าจะได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน  
 (3) ด าเนินการเริ่มตน้ในขั้นที่ 1  ใหม ่ 
 (4) สิ้นสุดโครงการ 
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รูปแบบการประเมินแบบซิป (CIPP Model)  
 เป็นการประเมินภาพรวม ของโครงการ  ตั้งแต่บริบท  ปัจจัย  กระบวนการ และผลผลิต 
(Context, Input, Process and Product) โดยจะใช้วิธีการสร้างเกณฑ์และประสิทธิภาพของ
โครงการ  ทั้งภาพรวมหรือรายปัจจัยเป็นส าคัญ   ซึ่งพออธิบายได้ดังนี้ 
 1. การประเมินด้านบริบท หรือประเมินเนื้อความ (Context Evaluation) เป็นการศึกษา
ปัจจัยพ้ืนฐานที่น าไปสู่การพัฒนาเป้าหมายของโครงการ  ได้แก่ บริบทของสภาพแวดล้อม  นโยบาย 
วิสัยทัศน์  ปัญหา  แหล่งทุน สภาพความผันผวนทางด้านสังคม  เศรษฐกิจ และการเมือง  ตลอดจน
แนวโน้มการก่อตัวของปัญหาที่อาจจะเป็นอุปสรรคต่อการด าเนินโครงการ   
 2. การประเมินปัจจัย  เพ่ือค้นหาประสิทธิภาพของ องค์ประกอบที่น ามาเป็นปัจจัย ซึ่งใน
ด้านการท่องเที่ยวอาจจะจ าแนกเป็นบุคคล  สิ่งอ านวยความสะดวก  เครื่องมือ  อุปกรณ์  ครุภัณฑ์ 
ศักยภาพการบริหารงาน  ซึ่งแต่ละปัจจัยก็ยังจ าแนกย่อยออกไปอีก เช่น บุคคล อาจพิจารณาเป็น 
เพศ อายุ  มีสถานภาพทางสังคมและเศรษฐกิจ ความพึงพอใจ ความคาดหวัง ทัศนคติ  ศักยภาพ  
ความสามารถ  ประสบการณ์  ความรู้ คุณวุฒิ ทางการศึกษา ถิ่นที่อยู่ และลักษณะกระบวนการกลุ่ม   
 3. การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation) เป็นการศึกษาต่อจากการประเมิน
บริบทและปัจจัย เพ่ือต้องการทราบว่ากระบวนการเป็นไปตามแผนที่วางไว้ เป็นการศึกษา ค้นหา
ข้อบกพร่อง จุดอ่อน  หรือจุดแข็งของกระบวนการบริหารจัดการโครงการที่จะน าโครงการ บรรลุ
วัตถุประสงค์ที่วางไว้ว่ามีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด  
 4. การประเมินผลิตผล (Product Evaluation) เป็นการตรวจสอบประสิทธิผลของโครงการ  
โดยเฉพาะความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์กับผลลัพธ์ที่ได้แล้วน าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ไปตัดสิน       
เกณฑม์าตรฐานนั้นอาจจะก าหนดขึ้นเองหรืออาศัยเกณฑท์ี่บุคคลหรือหน่วยงานอ่ืนก าหนดไว้ก็ได ้
3. มาตรฐานการประเมินโครงการ 
 มาตรฐานการประเมินแผนงานโครงการและวัสดุครุภัณฑ์ของ The Joint Committee 
on Standards for Educational Evaluation (1981) แห่งประเทศสหรัฐอเมริกา   ซึ่งก าหนดไว้
อย่างน้อย  5 ประเด็นใหญ่  และแต่ละประเด็นยังมีประเด็นย่อยและตัวชี้วัดระบุไว้ ดังนี้ 
 3.1 มาตรฐานการใช้ประโยชน์ทั่วไป (Utility Standards) ที่รวมถึงการจ าแนก 
กลุ่มเป้าหมาย การให้ความเชื่อถือแก่ผู้ประเมิน การเลือก และก าหนดกรอบข้อมูลการประเมิน การ
แปลความด้วยคุณค่า ความชัดเจนของรายงานการเผยแพร่ผลการประเมิน การก าหนดช่วงเวลาการ
ประเมินและผลกระทบของการประเมิน โดยเฉพาะผลกระทบที่เกิดจากการประเมินโครงการ เป็นต้น 
 3.2 มาตรฐานความเป็นไปได้ (Feasibility Standards) ด้วยกระบวนการในเชิงปฏิบัติ 
คุณค่าและความน่าเชื่อถือเชิงการเมือง และการคุ้มค่าในการด าเนินงาน (Cost effectiveness) 
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 3.3 มาตรฐานความถูกต้อง ทั้งพฤตินัย ความเป็นเหตุเป็นผลและขวัญ (Propriety 
Standards) ได้แก่ การยอมรับผลการประเมินอย่างเป็นทางการ การพิจารณาประเด็น ความขัดแย้ง
เกี่ยวกับผลประโยชน์ การปิดการประเมินอย่างสมบูรณ์ และตรงไปตรงมา สิทธิของการรับรู้ของ
สาธารณชน ประเด็นสิทธิมนุษยชน   การรายงานที่เที่ยงตรง และความรับผิดชอบทางด้านการเงิน  
  3.4. มาตรฐานความเที่ยงตรง (Accuracy Standards) จ าแนกเป็นการ มีอ านาจจ าแนก
วัตถุประสงค์การประเมิน การวิเคราะห์บริบท   หรือสภาพแวดล้อมของโครงการ การวิเคราะห์บริบท 
หรือสภาพแวดล้อมของโครงการ ความสามารถในการอธิบายขั้นตอน และกระบวนการบริหารจัดการ
ของโครงการ การชี้แจงถึงแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ การวัดผลที่ชัดเจน และน่าเชื่อถือ การควบคุม
ระบบการจัดเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและคุณภาพ การสรุปผลอย่างมีเหตุมีผล และ
การรายงานผลการประเมินที่สัมพันธ์กับวัตถุประสงค์การประเมิน   
 
4. กรอบแนวคิดในการประเมิน  
  กรอบแนวคิดเป็นสิ่งที่นักประเมินผลใช้เป็นแนวทางในการด าเนินการประเมินผลโครงการ 
แผนงาน หรือกิจกรรม หรือแม้แต่ประเมินนโยบาย โดยพิจารณาจุดเน้น และตัวแปรที่ เป็นปัจจัย
เชื่อมโยงต่อกันอย่างเป็นเหตุเป็นผล ซึ่งกรอบแนวคิดในการประเมินอาจปรับเปลี่ยนได้ตามบริบท 
และวัตถุประสงค์ที่จะประเมิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



47 
 

2.5 ข้อมูลพื้นฐานและสภาพทั่วไปของจังหวัดสมุทรสาคร 

 
ภาพที่ 2.3 ที่ท าการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร 
ที่มา: http://www.sakhononline.com/report/?p=562 

 

 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ตั้งอยู่ที่ ถนนเจษฎางค์ ต าบลมหาชัย อ าเภอเมือง
สมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000  มีหน้าที่ในการบริหารจัดการท้องถิ่นในเขตจังหวัดสมุทรสาคร  
ตามมาตรา 45 - 56 ของพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 และ  มาตรา 17 และ 
24 ของพระราชก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ.2542  
ที่ตั้งและอาณาเขต 
          จังหวัดสมุทรสาคร มีขนาดพ้ืนที่ 872.347 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 545,216 ไร่ ครอบคลุม
พ้ืนที่ 3 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอเมืองสมุทรสาคร 492.040 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 307,525 ไร่ อ าเภอ
กระทุ่มแบน 135.276 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ84,547 ไร่ อ าเภอบ้านแพ้ว 245.031 ตารางกิโลเมตร 
หรือประมาณ 153,144 ไร่ จังหวัดสมุทรสาครมีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียงดังนี้ 
  ทิศเหนือ  ติดต่อกับ  จังหวัดนครปฐม 
  ทิศใต ้  ติดต่อกับ  ทะเลอ่าวไทย 
  ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ  กรุงเทพมหานคร 
  ทิศตะวันตก  ติดต่อกับ  จังหวัดสมุทรสงครามและราชบุรี 
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ภาพที่ 2.4 แผนที่อาณาเขต จังหวัดสมุทรสาคร  

ที่มา: แผนพัฒนาจังหวัด ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ฉบับทบทวน จังหวัดสมุทรสาคร 
 

ลักษณะภูมิประเทศ 
 จังหวัดสมุทรสาครมีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่มชายฝั่งทะเล สูงจากระดับน้ าทะเลประมาณ 
1.00 - 2.00 เมตร มีแม่น้ าท่าจีนไหลผ่านตอนกลางจังหวัด ไหลคดเคี้ยวตามแนวเหนือใต้ลงสู่อ่าวไทยที่
อ าเภอเมืองสมุทรสาคร ระยะทางยาวประมาณ 70 กิโลเมตร พ้ืนที่ตอนบนในเขตอ าเภอบ้านแพ้วและ
อ าเภอกระทุ่มแบนมีความอุดมสมบูรณ์ของดินและมีโครงข่ายแม่น้ าล าคลองเชื่อมโยง    ถึงกันกระจายอยู่
ทั่วพ้ืนที่กว่า 170 สาย จึงเหมาะที่จะท าการเพาะปลูกพืชนานาชนิด และบางส่วนเป็นย่านธุรกิจ 
อุตสาหกรรมและที่อยู่อาศัย พ้ืนที่ตอนล่างของจังหวัดในเขตอ าเภอเมืองสมุทรสาครอยู่ติดชายฝั่งทะเลยาว 
41.8 กิโลเมตร จึงเหมาะที่จะประกอบอาชีพประมงทะเล เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่ง 
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ภาพที่ 2.5 ลักษณะภูมิประเทศ จังหวัดสมุทรสาคร 

ที่มา: http://skrathumbean.nanacity.com/sso-06.html?i=1 
ประชากร   

ประชากรตามทะเบียนราษฎรของจังหวัดสมุทรสาคร ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2560 มีจ านวนรวม 
561,162 คน เป็นเพศชาย 271,036 คน เพศหญิง 290,126 คน ความหนาแน่นเท่ากับ 643 คนต่อตาราง
กิโลเมตร อ าเภอที่มีประชากรมากที่สุดคือ อ าเภอเมืองสมุทรสาคร มีประชากร 288,999 คน รองลงมาคือ
อ าเภอกระทุ่มแบนมีประชากร 174,005 คน และอ าเภอบ้านแพ้ว มีประชากร  98,158 คน  
เส้นทางคมนาคม 

จังหวัดสมุทรสาคร มีการคมนาคมสะดวกทั้งทางบก และทางน้ า ท าให้การติดต่อระหว่าง
จังหวัดกับจังหวัด หรืออ าเภอกับอ าเภอเป็นไปด้วยความสะดวก และเป็นจังหวัดที่ประชาชนส่วนใหญ่
ใช้เป็นเส้นทางหลักลงสู่ภาคใต้โดยมีถนนพระราม 2 เป็นถนนสายหลักและถนนเพชรเกษม ได้แก่ 

1) ทางรถยนต์ มีถนนสายหลักท่ีส าคัญ 3 สาย ได้แก่ 
 - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 35 (ถนนพระราม 2) 
 - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) 
 - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3242 (ถนนเอกชัย) 
2) ทางรถไฟ มีทางรถไฟสายวงเวียนใหญ่ - มหาชัย เริ่มต้นที่สถานีวงเวียนใหญ่ 

กรุงเทพมหานคร ถึงสถานีมหาชัยสมุทรสาคร อ าเภอเมือง (ระยะทาง 33.1 กม.) และทางรถไฟ        
สายมหาชัย - แม่กลอง เริ่มต้นที่สถานีบ้านแหลม ต าบลท่าฉลอม อ าเภอเมืองสมุทรสาคร ถึงสถานี        
แม่กลอง อ าเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม (ระยะทาง 33.7 กม.) 
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3) ทางน้ า สภาพทั่วไปในท้องที่จังหวัด มีแม่น้ าล าคลองจ านวนมาก แม่น้ าล าคลองที่ใช้เป็น
เส้นทางคมนาคมทางน้ าที่ส าคัญ ได้แก่ แม่น้ าท่าจีน คลองมหาชัย คลองพิทยาลงกรณ์ คลองสุนัขหอน 
คลองภาษีเจริญ คลองบางยาง และคลองด าเนินสะดวก การคมนาคมทางน้ าส่วนใหญ่จะใช้เรือยนต์โดยสาร 
เรือยนต์บรรทุกสินค้า ตลอดจนเรือแจว/เรือพาย เดินทางไปมาระหว่างต าบล หมู่บ้าน อ าเภอ และจังหวัด 
ปัจจุบันมีเรือหางยาวรับจ้างขนส่งผู้โดยสาร ท าให้เกิดความสะดวกยิ่งขึ้นในการเดินทาง 

 

 
 

ภาพที่2.6: แผนที่ถนน จังหวัดสมุทรสาคร 
ที่มา:  แผนพัฒนาจังหวัด ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ฉบับทบทวน จังหวัดสมุทรสาคร 

 
การไฟฟ้า 

ปัจจุบันการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้บริการกระแสไฟฟ้าแก่ประชาชนครบทุกอ าเภอ ทุกต าบล 
และทุกหมู่บ้านแล้ว ปัจจุบันมีจ านวนผู้ใช้ไฟฟ้าทั้งสิ้น 236,828 ราย จ านวนกระแสไฟฟ้า 3,803 
หน่วย จ าแนกเป็นผู้ใช้ไฟฟ้าเพ่ือการอยู่อาศัย จ านวน 195,612 ราย  สถานธุรกิจและอุตสาหกรรม 
จ านวน 35,513 ราย สถานที่ราชการและสาธารณะ 1,750 ราย และอ่ืนๆ จ านวน 3,953 ราย 
 
 การประปา 

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสาคร รับผิดชอบจ าหน่ายน้ าประปาในพ้ืนที่จังหวัด
สมุทรสาคร ประกอบไปด้วย 3 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอเมืองสมุทรสาคร มี 15 ต าบล ประกอบไปด้วย
ต าบลมหาชัย ต าบลท่าทราย ต าบลท่าจีน ต าบลท่าฉลอม ต าบลบางหญ้าแพรก ต าบลบ้านบ่อ ต าบล
บางโทรัด ต าบลบางกระเจ้า ต าบลนาโคก ต าบลกาหลง ต าบลพันท้ายนรสิงห์ ต าบลบางน้ าจืด ต าบล
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นาดี ต าบลคอกระบือ ต าบลบ้านเกาะ ต าบลโคกขาม และต าบลชัยมงคล อ าเภอกระทุ่มแบน   มี 5 
ต าบล ประกอบไปด้วย ต าบลคลองมะเดื่อ ต าบลดอนไก่ดี ต าบลสวนหลวง ต าบลแคราย และต าบล
ท่าเสา อ าเภอบ้านแพ้ว มี 2 ต าบล ประกอบไปด้วย ต าบลหลักสาม และเทศบาลต าบลบ้านแพ้ว 
ปัจจุบันมีผู้ใช้น้ าทั้งหมด 68,484 ราย จ าแนกเป็นผู้ใช้น้ าประเภทที่อยู่อาศัย จ านวน 56,915 ราย 
ประเภทธุรกิจขนาดเล็ก จ านวน 6,286 ราย ประเภทธุรกิจขนาดใหญ่และอุตสาหกรรม จ านวน 
4,090 ราย ประเภทราชการและรัฐวิสาหกิจ จ านวน 241 ราย และอ่ืน ๆ 60 ราย 
 
สาธารณสุข 

มีสถานบริการสาธารณสุขภาครัฐ ได้แก่ โรงพยาบาลสมุทรสาคร จ านวนเตียง 602 เตียง,
โรงพยาบาลกระทุ่มแบน จ านวนเตียง 316 เตียง, โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) จ านวน
เตียง 300 เตียง (เป็นโรงพยาบาลในก ากับของรัฐ), โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 54 แห่ง และมี
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล จ านวน 5 แห่ง (อยู่ที่เทศบาลนครสมุทรสาคร จ านวน 3 แห่ง 
เทศบาลนครอ้อมน้อย จ านวน 1 แห่ง และเทศบาลเมืองกระทุ่มแบน จ านวน 1 แห่ง)  

และสถานบริการสาธารณสุขภาคเอกชน ได้แก่โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ จ านวน 7 แห่ง 
รวม 920 เตียง, โรงพยาบาลทั่วไปขนาดเล็ก จ านวน 1 แห่ง รวม 10 เตียง, คลินิกเวชกรรม จ านวน 
110 แห่ง, คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรม จ้านวน 14 แห่ง, คลินิกทันตกรรม จ านวน 34 แห่ง คลินิก
เฉพาะทางด้านทันตกรรม จ านวน 2 แห่ง, คลินิกพยาบาลและผดุงครรภ์ จ านวน 91 แห่ง คลินิก
การแพทย์แผนไทย จ านวน 8 แห่ง และคลินิกอ่ืนๆ (สหคลินิก, กายภาพบ าบัด, คลินิกการประกอบ
โรคศิลปะ, เทคนิคการแพทย์) จ านวน 16 แห่ง 
 
การเกษตร 

พ้ืนที่ทั้งหมดของจังหวัดสมุทรสาครมีจ านวน 545,216 ไร่ เป็นพ้ืนที่ด้านการเกษตร 
143,209.59 ไร่ คิดเป็นพ้ืนที่ทางการผลิตด้านพืช 117,278 ไร่ หรือร้อยละ 21.51 ของพ้ืนที่ทั้งหมด  
และพ้ืนที่ทางการประมง 25,931.59 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 4.756 ของพ้ืนที่ทั้งหมด    

แรงงาน 

 จากการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานเดือนเมษายน พ.ศ. 2559  จังหวัดสมุทรสาคร มีผู้อยู่ใน           
วัยท างานหรืออายุ 15 ปี ขึ้นไป จ านวน 852,255 คน เป็นผู้อยู่ในก าลังแรงงาน 691,102 คน จ าแนก
เป็นผู้มีงานท า 686,052 คน ผู้ว่างงาน 5,050 คน ในกลุ่มผู้มีงานท าทั้งหมด 686,052 คน เป็น           
ผู้ท างานในภาคเกษตรกรรมรวม 27,889 คน ในขณะที่นอกภาคเกษตร นั้นมีผู้ท างานทั้งสิ้น 658,163 
คน โดยสาขาอุตสาหกรรมที่มีผู้ท างานมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ สาขาการผลิต โดยมีผู้ท างาน 
รวมทั้งสิ้น 418,356 คน (ร้อยละ 60.98 ของจ านวนผู้มีงานท าทั้งหมด) รองลงมา ได้แก่ สาขาขายส่ง 
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ขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ รถจักรยานยนต์ 84,061 คน (ร้อยละ12.25) สาขาโรงแรมและ
ภัตตาคาร 29,032 คน (ร้อยละ 4.23) สาขาเกษตรกรรม การป่าไม้ และการประมง 27,889  คน 
(ร้อยละ 4.07) และสาขาการก่อสร้าง 24,676 คน (ร้อยละ 3.60) ตามล าดับ 
 
ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 

ประชากรส่วนใหญ่ในจังหวัดสมุทรสาคร เป็นคนไทยเชื้อสายจีนและเชื้อสายรามัญ โดยคน
ไทยเชื้อสายรามัญได้ตั้งถิ่นฐานมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษ ประชากรส่วนใหญ่ (ร้อยละ 99) นับถือศาสนา
พุทธ รองลงมา คือ ศาสนาคริสต์ และศาสนาอิสลาม ตามล าดับ และ มีศาสนสถาน จ านวน 349 แห่ง 
ประกอบด้วย วัด จ านวน 110 แห่ง มีจ านวนพระภิกษุ จ านวน 2,424 รูป จ านวนสามเณร จ านวน 
291 รูป โบสถ์คริสต์ จ านวน 2 แห่ง มัสยิด จ านวน 1 แห่ง 

 
ส่วนประเพณีและงานประจ าปี ของจังหวัดที่เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย ได้แก่ 
1) งานประเพณีแห่เจ้าพ่อหลักเมือง จัดให้มีขึ้นในช่วงเดือนมิถุนายนของทุกปี ณ บริเวณ

ริมเขื่อนด้านหน้าศาลเจ้าพ่อหลักเมือง ต าบลมหาชัย อ าเภอเมืองสมุทรสาคร สักการะบูชาเพ่ือความ 
เป็นสิริมงคล 

  2) งานประเพณีสมโภชหลวงพ่อโต วัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร อ าเภอบ้านแพ้ว โดยที่หลวง
พ่อโตได้ประดิษฐานอยู่ที่วัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร ซึ่งตั้งอยู่กึ่งกลางคลองด าเนินสะดวกมาเชื่อมต่อ
ระหว่างแม่น้ าแม่กลองกับน้ าแม่ท่าจีน ประชาชนที่อยู่แถบสองลุ่มน้ าเชื่อว่าหลวงพ่อโตแผ่บารมี
ปกป้องประชาชนผู้ที่อยู่ในศีลธรรมของทั้งสองลุ่มน้ านี้ให้อยู่เย็นเป็นสุขจะประกอบอาชีพใดก็จะมีแต่
ความส าเร็จและเจริญรุ่งเรืองจึงได้มีการจัดงานประเพณีสมโภชหลวงพ่อโตขึ้น ซึ่งเป็นประเพณีที่ได้มี
การจัดสืบทอดกันมาเป็นเวลานานแล้ว ก าหนดจัดขึ้นในวันแรม 3 - 11 ค่ า เดือน 4 ของทุกปี ในวัน
แรกของงานจะมีขบวนเรือแห่แหนรูปจ าลองหลวงพ่อโตไปตามล าน้ าในคลองด าเนินสะดวกจะมี
ประชาชนน าเรือต่าง ๆ มาเข้าร่วมขบวนแห่ โดยเริ่มขบวนตั้งแต่หน้าวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสรไป          
ถึงประตูน้ าบางยางตลอดสองข้างล าน้ ามีการจัดตั้งโต๊ะบูชาเพ่ือสักการะบูชาหลวงพ่อโต 

  3) ประเพณีล้างเท้าพระ วัดเจ็ดริ้ว อ าเภอบ้านแพ้ว เป็นประเพณีหนึ่งที่ชาวไทยรามัญ        
ในต าบลเจ็ดริ้ว อ าเภอบ้านแพ้ว ถือปฏิบัติท าบุญในวันออกพรรษา วันแรม 1 ค่ า เดือน 11  โดยจะ
วางดอกไม้หลากสีบนผ้า เพ่ือให้พระสงฆ์ที่จะเดินเข้าโบสถ์ได้ย่ าลงบนดอกไม้ ถือเป็นการล้างเท้าพระ
ที่ได้รักษาศีลมาตลอดพรรษา 
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2.6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ท าการวิเคราะห์ศักยภาพของจังหวัดสมุทรสาคร 

(SWOT Analysis) ร่วมกับ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – พ.ศ. 2579) ภายใต้หลักการ
“มั่นคง-มั่งคั่ง-ยั่งยืน” แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2565) และ
แผนยุทธศาสตร์จังหวัด แล้วน ามาเป็นกรอบในการก าหนดยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
สมุทรสาครทั้ง 6 ยุทธศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้แก่ 

1) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการสร้างสังคมแห่งภูมิปัญญา
และการเรียนรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม โดยมีแนวทางในการพัฒนาดังนี้ 

แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัด 
(1) การสนับสนุนงบประมาณจ้างครูให้แก่
สถานศึกษาในจังหวัดสมุทรสาคร เพ่ือแก้ไข
ปัญหาการขาดแคลนครูผู้สอน 

- โครงการครูอัตราจ้างทดแทนอัตราที่ขาด
แคลน 
 

(2) ให้อาคารเรียน/อาคารอเนกประสงค์ /
คอมพิวเตอร์/เครื่องดนตรี แก่สถานศึกษาใน
จังหวัดสมุทรสาคร เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในกร
จัดการเรียนการสอน 

- โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์วิทยาลัย
การอาชีพบ้านแพ้ว 
- โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เพ่ือการศึกษา 

(3 ) การให้บริการของอุทยานการเรี ยนรู้
สมุทรสาคร (SK PARK) 

- ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 

 
2. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการสร้างสังคมอยู่เย็น      

เป็นสุข ความเหลื่อมล้ าของคนในสังคมลดลง และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยมีแนวทางในการ
พัฒนาดังนี้ 

แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัด 
(1) จัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ เช่น          
อีสปอร์ต, กระโดดเชือก, ยูโด มวยปล้ า ฯลฯ   

- ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 

(2) ให้งบประมาณจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์
ทางการแพทย์ แก่โรงพยาบาลสมุทรสาคร เพ่ือ
ให้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน 

- โครงการพัฒนาศักยภาพระบบบริการ
การแพทย์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลสมุทรสาคร 

(3) ให้งบประมาณจัดซื้อกล้องวงจรปิดและ
อุปกรณ์แก่สถานีต ารวจ ภูธรเมืองสมุทรสาคร 
เ พ่ือดูแลรั กษาความปลอดภัย ในชี วิ ตและ
ทรัพย์สิน ของประชาชน 

- โครงการ “ มหาชัย SMART SAFETY 
ZONE 4.0 ”  
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3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการสร้างระบบเศรษฐกิจ
ชุมชนมีความเข้มแข็ง วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นอยู่คู่ท้องถิ่นสืบไป โดยมีแนวทางใน
การพัฒนาดังนี้ 

แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัด 
(1) จัดงานวันส าคัญทางพุทธศาสนา เช่น งาน
วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา ณ 
วัดเจษฎารามฯ , วัดป้อมวิเชียรโชติการามฯ 

- ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 

(2) จัดขบวนแห่เข้าร่วมงานประเพณีแห่เจ้าพ่อ
หลักเมืองสมุทรสาคร 

- ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 

(3) การประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการ
ท่องเที่ ยวของจั งหวัดสมุทรสาครผ่ านสื่ อ
ประชาสัมพันธ์ต่างๆ เช่น เว็บไซต์ , เฟซบุ๊ค , 
วารสารสาครบุรี , ป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ 
ฯลฯ 

- ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 

 
4.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาการ

คมนาคมสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย  บริการไฟฟ้าและประปาเพียงพอและทั่วถึง โดยมีแนวทาง     
ในการพัฒนาดังนี้ 

แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัด 
(1) การก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซม ถนนหรือ
สะพานในความรับผิดชอบของอบจ.สมุทรสาคร 
ให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ได้มาตรฐาน 

- ก่อสร้างถนน, สะพาน ฯลฯ 

(2) การก่อสร้างเขื่อนกันดิน เพ่ือป้องกันปัญหา
น้ าท่วมและการพัง ทลายของดินริมตลิ่ง 

- โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดิน ค.ส.ล. ถนน
สายบ้านซากงซี (สค.ถ.27-010)  บริเวณปาก
ทางแยกศาลเจ้าอาม้า หมู่ 10  ต.บางยาง       
อ.กระทุ่มแบน 

(3) ปรับปรุงไฟฟ้าส่องสว่างบนถนน เพ่ือให้การ
คมนาคมมีความสะดวกและปลอดภัยมากขึ้น 
เช่น บริเวณถนนเลียบคลองชลประทานดี 7 (ฝั่ง
ตะวันตก) 

- ติ ดตั้ ง ไฟ ฟ้าส่ องสว่ า งถนนเลี ยบคลอง
ชลประทาน ดี 7 (ฝั่งตะวันตก) ต.ชัยมงคล อ.
เมือง เชื่อมกับ ต.หลักสาม ต.อ าแพง และ ต.
สวนส้ม อ.บ้านแพ้ว 

5. ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เกิดการบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพ  ประชาชนและหน่วยงาน
ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อม โดยมีแนวทางในการพัฒนาดังนี้ 
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แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัด 
(1) จัดกิจกรรมด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธร
รชาติและสิ่ งแวดล้อม เช่น การจัดการขยะ
พลาสติก “Eco Bricks” , การปลูกป่าชายเลน 
ฯลฯ 
 

- โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยาม
บรมราชกุมารี กิจกรรม “ พ่อเป็นน้ า แม่ขอเป็น
ป่า ปลูกต้นไม้ในป่าชายเลน ” 

(2) ก าจัดวัชพืชในแม่น้ าท่าจีนและล าคลอง
สาธารณะในจังหวัดสมุทรสาคร 

- ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 
 

 
6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหาร ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการบริหาร

จัดการองค์กรที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล  โดยมีแนวทางในการพัฒนาดังนี้ 
แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัด 

(1) จัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน เช่น อบจ.สมุทรสาครสัญจร , การ
ประชุมประชาคมท้องถิ่น ฯลฯ 

- ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 

(2) การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผลการด าเนินงาน
ของ อบจ.สมุทรสาคร ให้ประชาชนรับทราบ 
เช่น เว็บไซต์ , เฟซบุ๊ค , ป้ายประชาสัมพันธ์และ
สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ ฯลฯ 

- ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 

(3) การให้บริการอ านวยความสะดวกแก่
ประชาชน เช่น เก็บภาษีนอกสถานที่ บริการ
เครื่องจักรกล , รถยนต์สุขาเคลื่อนที่ ฯลฯ 

- ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 

 
7.  ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการด าเนินงานตามนโยบายในภาพรวมของ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยมีนโยบายในการ
ด าเนินการดังนี้ 
นโยบายในภาพรวมขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

สมุทรสาคร ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
ตัวช้ีวัด 

(1) นโยบายด้านการศึกษา 
     มอบทุนการศึกษาส าหรับนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ให้มี โอกาสทางการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง 

- ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 
 

(2) นโยบายด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
     การแก้ไขปัญหาน้ าท่วม ภัยแล้ง เสริมคัน
ดินแนวริมตลิ่งในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร 

- ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 
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(3) นโยบายด้านเศรษฐกิจ ส่งเสริมอาชีพ 
     จัดงานลูกชิ้น “ SAKORN Fish Ball 
 Festival ” ครั้งที่ 1 

- ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 
 

(4) นโยบายด้านการท่องเที่ยว กีฬา และ
นันทนาการ 
     จัดให้มีลู่วิ่งยางสังเคราะห์ที่มีมาตรฐาน เพ่ือ
อ านวยความสะดวกแก่ผู้มาใช้บริการสนามกีฬา
จังหวัดสมุทรสาคร 

- ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 
 

(5) นโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
     การจัดการของเสียอันตรายชุมชน 

- ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 

(5) นโยบายด้านการพัฒนาการเมือง และการ
บริหาร 
     ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้รับคะแนน 
98.86 คะแนน อยู่ในระดับAA 

- ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 

 
 
2.7 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

งานวิจัยในประเทศ 
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับความพึงพอใจ 

สุวัตถิ์ ไกรสกุล, จุฑาภรณ์ คงรักษ์กวิน (2556) ได้ศึกษาเรื่องความพึงพอใจของประชาชนต่อ
การให้บริการของพนักงานสอบสวน ในเขตพ้ืนที่สถานีตารวจภูธรบางกรวย พบว่าในภาพรวม
ประชาชนผู้รับการบริการกับพนักงานสอบสวนในเขตพ้ืนที่ สถานีต ารวจภูธรบาง กรวย มีความพึง
พอใจต่อการให้บริการของพนักงานสอบสวนในระดับดีมาก และประชาชนที่มีเพศ อายุ ระดับ 
การศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือนที่มาใช้บริการแตกต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้บริการของ
พนักงาน สอบสวนในเขตพ้ืนที่ สถานีต ารวจภูธรบางกรวย ไม่แตกต่างกัน 

อุบล วุฒิพรโสภณ (2558) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของประชาชน ในการ
รับบริการจากเทศบาลเมืองไร่ขิง ผลการศึกษาพบว่า ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจในแต่ละ
ด้านดังนี้ด้านอาคารสถานที่ท่ีให้บริการระดับมาก ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการระดับมาก ด้านการบริการ
น้ าประปาระดับปานกลาง ด้านกระบวนการด าเนินงานระดับปานกลาง ด้านการบริการก าจัดขยะ
ระดับปานกลาง ด้านการรับเรื่องร้องเรียนระดับปานกลาง และปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจต่อการ
รับบริการประกอบด้วย เขตที่พักอาศัย และระยะเวลาพักอาศัยในชุมชน 
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 ปาวิตรา สุนทรส, สุนิตดา เทศนิยม (2561) ได้ศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของประชาชนใน
พ้ืนที่ต่อการให้บริการข้าราชการในที่ว่าการอ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี ผลการศึกษา
พบว่า ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของข้าราชการในที่ว่าการอ าเภอวารินช าราบ 
จังหวัดอุบลราชธานีโดยรวมอยู่ในระดับความพึงพอใจมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ รองลงมาคือ ด้านขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ 
ด้านอาคารสถานที่ และด้านวัสดุอุปกรณ์และเทคโนโลยีตามล าดับ และเมื่อพิจารณาปัจจัยส่วนบุคคล
พบว่าปัจจัยด้านอายุ ส่งผลต่อความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการของข้าราชการในที่ว่าการ
อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานีใน 2 ด้าน ได้แก่ ด้านขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ 
และด้านวัสดุอุปกรณ์และเทคโนโลยี 

สุจิตรา  เขื่อนขันธ์ (2549) ได้ศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ
โครงการจัดหน่วยบริการอ าเภอเคลื่อนที่ในอ าเภอเมืองจังหวัดนครปฐมผลการศึกษาพบว่าในภาพรวม
ประชาชนในอ าเภอเมืองจังหวัดนครปฐมมีความพึงพอใจต่อการให้บริการโครงการจัดหน่วยบริการ
อ าเภอเคลื่อนที่ในระดับปานกลางเมื่อพิจารณาในรายละเอียดพบว่าด้านที่มีผลต่อความพึงพอใจของ
ประชาชนมากที่สุดคือด้านความรวดเร็วของการให้บริการรองลงมาคือด้านความเสมอภาคของการ
ให้บริการด้านความสะดวกของการให้บริการและด้านความเป็นกันเองของการให้บริการตามล าดับ
และเมื่อพิจารณาตามปัจจัยส่วนบุคคลเพศระดับการศึกษารายได้ต่อเดือนและภูมิล าเนาที่อยู่อ าศัย
ต่างกันท าให้ความพึงพอใจไม่แตกต่างกันส่วนอายุและอาชีพที่ต่างกันท าให้มีความพึงพอใจแตกต่างกัน 

ไพวัลย์  ชลาลัย (2550) ได้ศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของ
พนักงานเทศบาลต าบลคลองใหญ่อ าเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดผลการศึกษาพบว่าโดยภาพรวมระดับ
ความพึงพอใจในการให้บริการของพนักงานเทศบาลต าบลคลองใหญ่อยู่ในระดับมากเมื่อจ าแนกราย
ด้านตามความส าคัญของการใช้บริการได้ดังนี้1) สามารถน าระบบคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้ในงาน
และสามารถบริการประชาชนได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพโดยประชาชนมีระดับความพึงพอใจต่อ
ความสามารถน าระบบคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้ในงานและสามารถบริการประชาชนได้รวดเร็วและ
มีประสิทธิภาพอยู่ในระดับมากและให้ความส าคัญเป็นอันดับที่ 12) ศึกษาองค์ความรู้ใหม่ๆเพ่ือ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยประชาชนมีระดับความพึงพอใจต่อการศึกษาองค์ความรู้ใหม่ๆ
เพ่ือปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพอยู่ในระดับมากและให้ความส าคัญเป็นอันดับที่ 2 

ชนะดา  วีระพันธ์ (2555) ได้ศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่า อ าเภอพานทองจังหวัดชลบุรี ผลการศึกษาพบว่า ความพึงพอใจ
ของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่า อ าเภอพานทองจังหวัดชลบุรี
โดยรวมอยู่ในระดับความพึงพอใจมากที่สุดเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด
คือด้านการให้บริการอย่างเพียงพอ รองลงมาคือด้านการให้บริการอย่างเสมอภาค และด้านการ
ให้บริการอย่างก้าวหน้า โดยในด้านการให้บริการอย่างเพียงพอ ประชาชนมีความพึงพอใจในเรื่อง
อาคารสถานที่ให้บริการ มีความเหมาะสมในด้านการให้บริการอย่างเสมอภาค ประชาชนมีความพึง
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พอใจในเรื่องเจ้าหน้าที่บริการด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใส และในด้านการให้บริการอย่างก้าวหน้า
ประชาชนมีความ พึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ในด้านความรับผิดชอบและมุ่งมั่นในการ
ปฏิบัติงาน ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของความพึงพอใจของประชาชน ต่อการให้บริการของ  
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่า อ าเภอพานทอง จังหวัดชลบุรีพบว่า  เพศ  อายุ สถานภาพสมรส  
การศึกษา และอาชีพต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่า  
อ าเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี ไม่แตกต่างกัน 

ส านักงานที่ดิน (2549 ) ได้ศึกษาหัวใจส าคัญของการให้บริการประชาชน ซึ่งผลการส ารวจ 
พบว่าเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานในภาพรวมร้อยละ  72.20 และ 79.40 
ตามล าดับ ซึ่งบ่งชี้ว่าเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของกรมที่ดินส่วนใหญ่ยอมรับการเปลี่ยนแปลง และ
สามารถปรับตัวเองให้พร้อมเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง 

ภัทรจารินทร์ คุณารูป, สายหยุด มูลเพ็ชร์, และจิติมา กตัญญู (2558) ได้ศึกษาความคาดหวัง
การรับรู้และความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพบริการ โรงพยาบาลชุมชนต าบลดอนแก้วอ าเภอ
แม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ พบว่าโดยภาพรวมประชาชนมีความคาดหวังและการรับรู้ต่อคุณภาพบริการอยู่
ในระดับมากระดับคะแนนเฉลี่ยการรับรู้มากกว่าความคาดหวังในการให้บริการอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติ แสดงว่าผู้รับบริการมีความพึงพอใจกับบริการที่ได้รับ ความแตกต่างของอาชีพจ านวนครั้งของ
การมารับบริการมีความสัมพันธ์ต่อความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพบริการประชาชนได้
เสนอแนะในเรื่องของการมีแพทย์เฉพาะทาง ควรมีรถพยาบาลฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมงเพ่ิมสถานที่
จอดรถเพ่ิมอุปกรณ์ทางการแพทย์และบุคลากรด้านสุขภาพให้เพียงพอ 
 

งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบจ., เทศบาล, อบต) 
วาริกา มังกะลัง (2556) ได้ศึกษา ภูมิทัศน์วัฒนธรรมชุมชนริมคลองด าเนินสะดวก ช่วง   

หลักที่ 5 ถึงหลักที่ 6 จังหวัดราชบุรี และจังหวัดสมุทรสาครพบว่า ชุมชนริมคลองด าเนินสะดวกช่วง
หลักที่ 5 ถึงหลักที่ 6 มีพัฒนาการภูมิทัศน์วัฒนธรรม 3 ช่วง คือ ช่วงที่ 1(พ.ศ. 2409-2449) ยุคเริ่ม
การขุดคลองด าเนินสะดวกและการตั้งถิ่นฐาน โดยกลุ่มคนจีนและไทยตั้งถิ่นฐานเป็นกลุ่มแรกภายหลัง
จากเป็นแรงงานขุดคลองด าเนินสะดวก ต่อมากลุ่มไทยทรงด าจึงได้อพยพเข้ามา ช่วงนี้ภูมิ ทัศน์        
วัฒนธรรมมีลักษณะที่สภาพแวดล้อมมีอิทธิพลสูงต่อมนุษย์ รูปแบบการตั้งถิ่นฐานปรากฏเฉพาะแนว
ริมคลองด าเนินสะดวก โดยกลุ่มคนจีนน าภูมิปัญญาทางการเกษตร”ระบบสวนยกร่อง”มาใช้ ช่วงนี้จึง
จัดเป็น “ภูมิทัศน์น าวัฒนธรรม” ในช่วงที่ 2 (พ.ศ. 2450-2489) ยุคการขยายตัวของชุมชนริมคลอง
ด าเนินสะดวก ชาวด าเนินสะดวกเดิมต้องการขยายพ้ืนที่ท านา ประกอบกับการอพยพเข้ามาหาที่ดิน
ท ากินเพิ่มขึ้นของคนจีนจากนครไชยศรีและคนไทยที่พ้นจากการเป็นทาส เริ่มมีการขุดคลองย่อยเข้าสู่
พ้ืนที่ชั้นใน แต่ยังคงอิงกับระบบธรรมชาติและฤดูกาล ช่วงนี้จึงจัดเป็น “ภูมิทัศน์และวัฒนธรรม         
มีลักษณะเด่นร่วมกัน” และช่วงที่ 3 (พ.ศ. 2490-ปัจจุบัน) ยุคการเปลี่ยนแปลงชุมชน การเกษตร และ
การคมนาคม มนุษย์เริ่มมีอิทธิพลเหนือสภาพแวดล้อม โดยมนุษย์สามารถควบคุมระบบน้ าได้จากการ
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สร้างเขื่อนวชิราลงกรณ์ จังหวัดกาญจนบุรี อีกทั้งการพัฒนาโครงข่ายถนนซึ่งท าให้รูปแบบการตั้ง     
ถิ่นฐานและการสัญจรรูปแบบริมน้ าเริ่มเปลี่ยนมาเกาะตามเส้นถนนแทน ในอนาคตอาจสูญเสียคุณค่า
และเอกลักษณ์ภูมิทัศน์วัฒนธรรมของชุมชนได้ ช่วงนี้จึงจัดเป็น “วัฒนธรรมน าภูมิทัศน์” พัฒนาการ
ภูมิทัศน์วัฒนธรรมตั้งแต่อดีตของพ้ืนที่ศึกษานี้ ท าให้ปรากฏองค์ประกอบภูมิทัศน์วัฒนธรรมที่ส าคัญ
คือ องค์ประกอบภูมิทัศน์วัฒนธรรมทางด้านกายภาพ ด้านประวัติศาสตร์ และด้านสังคม วัฒนธรรม 
และเศรษฐกิจ โดยองค์ประกอบเหล่านี้ก่อให้เกิดคุณค่าภูมิทัศน์วัฒนธรรมของชุมชน หากไม่มีการ
อนุรักษ์มีแนวโน้มที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงได้ ข้อเสนอแนะในการด ารงภูมิทัศน์วัฒนธรรมของชุมชน
ริมคลองด าเนินสะดวกช่วงหลักที่ 5 ถึงหลักที่ 6 เช่น การใช้มาตรการทางผังเมืองควบคุมการใช้
ประโยชน์ที่ดิน และควบคุมรูปแบบสถาปัตยกรรมให้คงลักษณะเดิมหรือมีลักษณะใกล้เคียง รวมถึง
มาตราการจูงใจต่างๆ 

นุชรัตน์ ตันตระกูล  (2553)  ศึกษา สภาพการอยู่อาศัยของแรงงานต่างด้าว : กรณีศึกษา
ชุมชนมหาชัยนิเวศน์ ต าบลโคกขาม จังหวัดสมุทรสาคร ผลการศึกษาพบว่า ที่อยู่อาศัยภายในชุมชน
นั้นแบ่งออกได้เป็น 6 ประเภทตามสภาพการอยู่อาศัย โดยพบว่ารูปแบบของหน่วยที่อยู่อาศัยส่วน
ใหญ่เป็นประเภทอาคารพักอาศัยรวม โดยแบ่งเป็นห้องเช่าซึ่งส่วนใหญ่มีขนาดพ้ืนที่ห้อง 13-15 ตาราง
เมตร ขนาดพ้ืนที่ห้องน้ า 1.5-3.0 ตารางเมตร ใช้พ้ืนที่เพ่ือการอยู่อาศัยเพียงอย่างเดียว เมื่อพิจารณา
สภาพการอยู่อาศัยโดยรวมของหน่วยพักอาศัย ตามเกณฑ์มาตรฐาน พบว่า หน่วยที่อยู่อาศัยของ
แรงงานขา้มชาติมีสภาพต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน เมื่อพิจารณาโดยอ้างอิงเกณฑ์ในการจ าแนกสภาพการ
อยู่อาศัยของแรงงานไทยนั้น พบว่าอยู่ในเกณฑ์แค่ปานกลางไปจนถึงต่ ากว่ามาตรฐาน ทางด้าน            
ผู้อยู่อาศัยพบว่า แรงงานคนข้ามชาติส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย อายุอยู่ระหว่าง 18-30 ปี 
มีสถานภาพสมรสมากที่สุด โดยมีภูมิส าเนาเดิมมาจากเมืองมะละแหม่ง จากสาธารณรัฐแห่งสหภาพ
พม่า อยู่ในประเทศไทย 1-5 ปี อาศัยอยู่รวมกัน 7-8 คนต่อหนึ่งหน่วยอาศัย ส่วนใหญ่มีอาชีพเป็น
แรงงานในโรงงานอุตสาหกรรมครัวเรือนมีรายได้ 5,001-7,500 บาทต่อเดือน มีรายได้เพียงพอกับ
ค่าใช้จ่ายแต่ไม่มีเงินเก็บ มีปัญหาเกี่ยวกับการอยู่อาศัยในหน่วยที่พักอาศัยคือ (1) ปัญหาทางด้าน
ความปลอดภัยเนื่องจากมีการรวมอยู่อาศัยอยู่เป็นจ านวนมาก และเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย (2) ความ
ไม่ถูกสุขลักษณะและความสกปรกโดยเฉพาะห้องน้ า ห้องส้วม และปัญหาของขยะที่ไม่มีการดูแลอย่าง
ทั่วถึง รวมทั้งความไม่ได้มาตรฐานของแสงสว่างและการระบายอากาศภายในที่พักอาศัย น้ าประปา    
ไม่เพียงพอต่อความต้องการ รวมทั้งมีน้ าเค็มไหลปะปนจนไม่สามารถน ามาใช้ในชีวิตประจ าวันได้ (3) 
ความหนาแน่นของประชากรต่อหน่วยพักอาศัยมากเกินไป สภาพอาคารทรุดโทรม มีจุดทิ้งขยะ
เพียงพอ แต่มีการจัดเก็บขยะไม่ทั่วถึง (4) ความต้องการและการขาดแคลนที่พักอาศัยของแรงงาน 
โดยปัจจัยในการเลือกที่พักอาศัยนั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยหลักคือ ความสะดวกและใกล้แหล่งงาน 
ข้อเสนอแนะจากงานวิจัยคือ (1) รัฐควรเข้ามาจัดการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน โดยการจัดท า
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ฐานข้อมูลของแรงงานข้ามชาติ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น (2) ทั้งผู้ประกอบการโรงงานและ
ผู้ประกอบการด้านที่อยู่อาศัย ควรร่วมรับผิดชอบจัดหาที่อยู่ให้กับแรงงานของตน (3) NGO ต้อง
ช่วยกันยกระดับความสัมพันธ์ของคนในชุมชน (4) ตัวแรงงานที่อาศัยอยู่ในชุมชน ควรมีการจัดตั้ง
คณะกรรมการบริหารชุมชน เพ่ือให้คนในชุมชนเห็นคุณค่าของการมีที่พักอาศัยที่ดีและเหมาะสม        
ถูกสุขลักษณะ (5) ควรแก้ปัญหาเร่งด่วนอย่าง เช่น ปัญหาน้ าเค็มไหลปะปนกับน้ าประปา หรือปัญหา
ขยะเน่าเสียที่มีผลกระทบต่อสุขอนามัยของคนในชุมชน โดยการแก้ปัญหาจะเป็นไปได้นั้น จ าเป็นต้อง
ได้ความร่วมมือจาก(1) ตัวผู้อยู่อาศัย (2) หน่วยงานท้องถิ่น (3) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับจังหวัด
และระดับส่วนกลาง (การเคหะฯ) และสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (4) ผู้ประกอบการ เพ่ือช่วยกัน
แก้ปัญหาที่เกิดข้ึนในปัจจุบันรวมทั้งลดปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอีกด้วย 

ยุทธพร ประสานศรี  (2553) ศึกษาเรื่อง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการจัดสวัสดิการ
สังคมแก่แรงงานต่างชาติ: ศึกษากรณีจังหวัดสมุทรสาคร พบว่า บทบาทขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นต่อการจัดสวัสดิการสังคมแก่แรงงานข้ามชาติยังคงมีลักษณะที่ค่อนข้างจ ากัด เนื่ องจากเกิด
ช่องว่างในด้านการบริหารจัดการหลายประการ ได้แก่ 1) ช่องว่างระหว่างนโยบายทางเศรษฐกิจ        
กับนโยบายด้านแรงงาน ซึ่งมีทิศทางตรงข้ามกัน 2) ช่องว่างระหว่างนโยบายด้านแรงงานและนโยบาย
ทางสังคมที่ยังไม่มีความสอดคล้องกัน 3) ช่องว่างระหว่างนโยบายกับการปฏิบัติ ซึ่งยังมีความเข้าใจไม่
ถูกต้องตรงกัน และ 4) ช่องว่างในการปรับตัวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งนอกเหนือจากที่
บุคลากรของท้องถิ่นส่วนหนึ่งยังคงมีทัศนคติเชิงลบต่อแรงงานข้ามชาติแล้ว วิธีคิดและมุมมองของ
เจ้าหน้าที่ยังคงยึดติดอยู่กับกฎระเบียบทางกฎหมายซึ่งยังไม่สามารถปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับ
บริบททางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป 

ปรัชญากร คิสาลัง (2557) ศึกษาความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริหารงาน
ก่อสร้างและสาธารณูปโภคขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอ าเภอหนองแค  จังหวัดสระบุรี มี
วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริหารงานก่อสร้างและ
สาธารณูปโภค และเพ่ือประเมินผลการบริหารงานก่อสร้างและสาธารณูปโภค สรุปผลความพึงพอใจ
ของประชาชนที่มีต่อการบริหารงานก่อสร้างและสาธารณูปโภคขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
ประชาชน ให้ความพึงพอใจ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการบริหารงานโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านบุคลากร         
กองช่างหรือส่วนโยธาด้านความโปร่งใสตรวจสอบได้ ด้านตรวจการจ้าง (หลังตรวจการจ้าง) รวมถึง
ข้อเสนอแนะต่าง ๆ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการวางแผนพัฒนาการบริหารงานก่อสร้างและ
สาธารณูปโภคให้มีประสิทธิภาพและสร้างความพึงพอใจให้แก่ประชาชนต่อไป  
 สุธรรม ขนาบศักดิ ์(2558) ได้ศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบ
ระดับความพึงพอใจ ตลอดจนศึกษาปัญหา และข้อเสนอแนะของผู้รับบริการต่อการให้บริการของ
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องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 โดยศึกษาข้อมูลจากองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ที่อยู่ในรูปแบบองค์การบริหารส่วนต าบล และเทศบาล ซึ่งได้ทาการส ารวจความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 194 องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ในเขตพ้ืนที่ 8 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสงขลา จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดสตูล จังหวัด
กระบี่ จังหวัดพัทลุง จังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาส และจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยส ารวจด้านคุณภาพ
การให้บริการใน 4 ประเด็น คือ ด้านขั้นตอนการให้บริการ ด้านช่องทางการให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่
ผู้ให้บริการ และด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ผลการศึกษาพบว่า ในภาพรวมผู้รับบริการมีความพึง
พอใจอยู่ในระดับมาก โดยพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการมากที่สุด รองลงมาคือ ด้านขั้นตอนการ
ให้บริการ ด้านช่องทางการให้บริการและด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ส าหรับการเปรียบเทียบความ    
พึงพอใจ พบว่า ผู้รับบริการที่อาศัยในจังหวัดต่างกันจะมีความพึงพอใจด้านช่องทางการให้บริการ 
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และด้านสิ่งอ านวยความสะดวกแตกต่างกัน และรูปแบบองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่แตกต่างกัน ผู้รับบริการจะมีความ พึงพอใจที่ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ      
ที่ระดับ 0.10  

   นารีรัตน์ ชูอัชฌา (2559) ศึกษาความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การ
บริหารส่วนต าบลบางยอ อ าเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา
ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ ผลการศึกษาพบว่าการให้บริการด้านคุณภาพการ
ให้บริการด้านระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน ด้านการติดต่อสื่อสาร ด้านการบริการสาธารณะ ด้านการ
บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ  ที่ระดับ
นัยส าคัญ 0.05 โดยผู้ใช้บริการให้ความส าคัญกับระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน และการติดต่อสื่อสาร
ดังนั้นจึงควรมีการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐานให้ต่อเนื่องและมีเพียงพอกับผู้มาใช้บริการ  และ
ควรจัดเจ้าหน้าที่ท่ีมีความรู้เฉพาะด้านให้กับผู้มาใช้บริการ เพ่ือเป็นการให้ข้อมูลที่ชัดเจนและถูกต้อง  

 
กัมพล เกลื่อนถนอม  (2553) ศึกษา ปัจจัยในการตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัยและสิ่งอ านวย

ความสะดวกที่ต้องการของพนักงานระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร และแปร
รูปอาหารในอ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่เป็นพนักงานที่จบการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีขึ้นไปมีสภาพเศรษฐกิจ สังคม ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 31-35 ปี 
สถานภาพโสด เป็นคนภาคกลาง มีระยะเวลาท างานในสถานที่ปัจจุบันน้อยกว่า 5 ปี โดยมีระยะเวลา
รวมในการท างานตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันในจังหวัดสมุทรสาคร 6-10 ปี มีรายได้ครอบครัวต่อเดือนเฉลี่ย 
20,001-40,000 บาท มีค่าใช้จ่ายต่อเดือน 10,001-20,000 บาท มีสมาชิกในครอบครัว 2- 4 คน 
ระยะทางที่ท างานถึงบ้าน ไม่เกิน 10 กม. เดินทางท างานโดยรถยนต์ส่วนตัว อาศัยในบ้านที่อยู่
ปัจจุบัน 1- 5 ปี ที่อยู่อาศัยราคาต่ ากว่า 1 ล้านบาท ผ่อนต่อเดือนต่ ากว่า 10,000 บาท บ้านที่อยู่
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อาศัยเป็นหลังแรก บ้านใหม่จากโครงการ ส่วนใหญ่เป็นบ้านเดี่ยวรองลงมาเป็นทาวน์เฮาส์ ผล
การศึกษา ปัจจัยในการตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัยประกอบด้วยปัจจัยเมื่อเรียงล าดับความส าคัญได้ดังนี้ 
ด้านที่ตั้ง ด้านท าเล ด้านโครงการที่อยู่อาศัยและผู้ประกอบการ ด้านการเงิน ด้านสภาพแวดล้อม ด้าน
การตลาด ด้านรูปแบบบ้าน และด้านเพ่ือนบ้าน ในส่วนของสิ่งอ านวยความสะดวกที่ต้องการ
ประกอบด้วยปัจจัยเมื่อเรียงล าดับความส าคัญได้ดังนี้  ด้านการพักผ่อนหย่อนใจ ด้านการ
สาธารณูปโภคและบริการโครงการ ด้านการออกก าลังกาย ด้านพาณิชยกรรม ด้านการศึกษาและ
ศาสนา ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งนี้ ผู้ประกอบการควรด าเนินการใน 2 ส่วนคือ 1. ก าหนดรายได้
และสภาพสังคมของกลุ่มประชากร      เพ่ือน าไปสู่เรื่องการก าหนดท าเลที่ตั้งที่อยู่ระหว่างสมุทรสาคร
กับกรุงเทพมหานคร ระยะเวลาในการเดินทางไม่เกิน 30 นาที (หรือ 10 กิโลเมตร) ระดับราคาที่
ตัดสินใจได้มีความสามารถผ่อนช าระ       น้ าไม่ท่วม มีขนาดบ้านไม่ใหญ่มากนัก มี 150-180 ตาราง
เมตร 2. พิจารณาถึงปัจจัยในการตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัยและสิ่งอ านวยความสะดวกของพนักงานระดับ
ปริญญาตรีขึ้นไปเมื่อเรียงล าดับความส าคัญได้ดังนี้ ควรเลือกท าเลที่ตั้งที่มีการคมนาคมสะดวก มี
แนวโน้มความเจริญในอนาคต สภาพแวดล้อมอิงธรรมชาติ ควรมีบริการหลังการขาย ฝีมือการก่อสร้าง
ที่ดี มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ มีสถาบันทางการเงิน
ที่น่าเชื่อถือสนับสนุน         มีแบรนด์สินค้า มีแคมเปญส่วนลดเงินสด มีที่ดินเปล่าส าหรับโครงการ
ส าหรับผู้ที่สนใจจะปลูกบ้านเอง เพราะเป็นปัจจัยที่ส าคัญท่ีท าให้เกิดการตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัย 

   อ านาจ ธนานันทชัย (2555) ได้ศึกษา บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านที่อยู่
อาศัยตามนโยบายการกระจายอ านาจ : กรณีศึกษา เทศบาลนครสมุทรสาคร พบว่า กรณีศึกษา
เทศบาลนครสมุทรสาคร โดยการเก็บข้อมูลภาคสนามและการสัมภาษณ์ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการ
ด าเนินงาน ได้พบว่า หลังจากมีนโยบายการกระจายอ านาจมากกว่าทศวรรษ ปัจจุบันเทศบาลนคร
สมุทรสาครด าเนินงานด้านที่อยู่อาศัยใน 3 ลักษณะ คือ 1) การด าเนินงานปรับปรุงระบบ
สาธารณูปโภคในชุมชน 2) การเป็นผู้ประสานจัดการที่อยู่อาศัยส าหรับผู้มีรายได้น้อย และ 3) การรับ
แนวทางหรือนโยบายการพัฒนาจากองค์กรส่วนกลาง ซึ่งการด าเนินภารกิจยังคงเป็นไปในรูปแบบของ
การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ไม่ได้มีการพิจารณาถึงการสร้างมาตรการในการวางแผนรองรับความ
ต้องการและป้องกันปัญหาในอนาคต รวมถึงขาดการประสานการวางแผนจัดการด้านที่อยู่อาศัยกับ
วางผังเมือง ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาพ้ืนที่และเศรษฐกิจของเมือง การด าเนินภาระงานในเรื่องที่อยู่อาศัย
ของเทศบาลเป็นไปในลักษณะของการแก้ไขปัญหาจากข้อร้องเรียนจากประชาชนเป็นหลัก มิได้เป็นไป
ในลักษณะของการริเริ่มการด าเนินงานเพ่ือให้เกิดการยกระดับควบคู่ไปกับการพัฒนาเมืองและ         
การวางแผนด้านการจัดเก็บรายได้ของท้องถิ่นแต่อย่างใด ท าให้เห็นได้ว่า การด าเนินบทบาททางด้าน
ที่อยู่อาศัยในปัจจุบันของท้องถิ่นเองไม่ได้เป็นไปในทิศทางที่สอดคล้องไปกับหลักของการพ่ึงพาตนเอง
ตามหลักการกระจายอ านาจ นอกจากนี้ จากการทบทวนวรรณกรรมในเรื่องของบทบาทในการ
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ด าเนินงานทางด้านที่อยู่อาศัยของท้องถิ่นในต่างประเทศ คือ อังกฤษ ญี่ปุ่น และมาเลเซีย ท าให้พบว่า
ในประเทศที่มีระบบการจัดการทางด้านที่อยู่อาศัยที่ก้าวหน้านั้น ท้องถิ่นของประเทศเหล่านี้ ต่างมี
อ านาจหน้าที่และแสดงบทบาทของตนในการด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทางด้านที่อยู่อาศัย
ในระดับสูงเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศไทย ท าให้เห็นถึงบทบาทในทางที่ได้รับการคาดหวังที่ขาด
หายไป จากการศึกษา จึงเสนอให้เสนอให้เทศบาลนครควรมีการด าเนินบทบาททางด้านที่อยู่อาศัย       
ใน 3 ลักษณะ คือ 1) บทบาทในการเป็นผู้วางแผนและก าหนดนโยบายทางด้านที่อยู่อาศัย 2) บทบาท
ในการเป็นผู้ลงมือปฏิบัติ และ3) บทบาทในการเป็นผู้ประสานความร่วมมือกับภาคส่วนอ่ืน เพ่ือให้การ
แสดงบทบาททางด้านที่อยู่อาศัยของท้องถิ่นสามารถที่จะบรรลุถึงผลส าเร็จอย่างยั่งยืนตามตาม
หลักการกระจายอ านาจอย่างแท้จริง 
 
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการประเมินโครงการ 

ภัทราภรณ์ สุกาญจนาภรณ์ (2558) ศึกษา การพัฒนารูปแบบการประเมินโครงการศึกษา
อบรมต่อเนื่องส าหรับพยาบาลวิชาชีพ:การประยุกต์ใช้แนวคิดความเชื่อมโยงสอดคล้อง พบว่า           
1. รูปแบบการประเมินโครงการศึกษาอบรมต่อเนื่องส าหรับพยาบาลวิชาชีพ ที่ประยุกต์ใช้แนวคิด
ความเชื่อมโยงสอดคล้องเป็นแนวคิดหลัก ร่วมกับรูปแบบการประเมินอ่ืนๆ และข้อมูลที่ได้จากการ
วิเคราะห์บริบท สภาพการด าเนินการ และความต้องการสารสนเทศจากองค์การที่ศึกษาหลัก ได้เป็น
รูปแบบการประเมินที่ประกอบด้วย 6 มาตรฐาน (ความเชื่อมโยงสอดคล้องของการบริหารจัดการ
โครงการศึกษาอบรมต่อเนื่อง ความเชื่อมโยงสอดคล้องของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ความเชื่อมโยง
สอดคล้องของเนื้อหาสาระในการอบรม ความเชื่อมโยงสอดคล้องของผลที่ได้รับตามวัตถุประสงค์ 
ความเชื่อมโยงสอดคล้องของคุณภาพของผู้เข้าร่วมอบรมภายหลังการอบรม และความเชื่อมโยง
สอดคล้องของความคุ้มค่าต่อการลงทุนในโครงการศึกษาอบรมต่อเนื่อง) 34 ตัวชี้วัด และค่าดัชนีความ
เชื่อมโยงสอดคล้อง 2. รูปแบบการประเมินโครงการศึกษาอบรมต่อเนื่องส าหรับพยาบาลวิชาชีพ : 
การประยุกต์ใช้แนวคิดความเชื่อมโยงสอดคล้องมีความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในระดับมาก       
ถึงมากที่สุด และอยู่เกณฑ์ที่ยอมรับได้ (Mean > 3.5, C.V. < 20%) ทุกด้าน 3. การทดลองใช้คู่มือ
การประเมินโครงการศึกษาอบรมต่อเนื่องส าหรับพยาบาลวิชาชีพ : การประยุกต์ใช้แนวคิดความ
เชื่อมโยงสอดคล้อง โครงการศึกษาอบรมขององค์การหลักที่ท าการศึกษามีค่าดัชนีความเชื่อมโยง
สอดคล้องอยู่ในช่วงระหว่าง 0.48 ถึง 0.94 ส่วนโครงการศึกษาอบรมต่อเนื่องขององค์การทางการ
พยาบาลที่มีคุณลักษณะใกล้เคียงกับองค์การหลักที่คัดสรร มีค่าดัชนีความเชื่อมโยงสอดคล้องอยู่
ในช่วงระหว่าง 0.48 ถึง 0.69 ทั้งนี้ตัวชี้วัดที่โครงการศึกษาอบรมต่อเนื่องทุกโครงการผ่านเกณฑ์การ
ประเมินได้แก่ ตัวชี้วัดที่ 1 ถึง 7, 9 ถึง 18 และ 21 รวม 18 ตัวชี้วัด 
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ณิชดาภา อัจฉริยสุชา  (2555) วิจัยเรื่อง การประเมินโครงการการจัดการความรู้ใน
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล พบว่า โครงการการจัดการความรู้ในห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดลใน
ภาพรวมมีค่าเฉลี่ยการประเมินอยู่ในระดับปานกลาง โดยด้านบริบทของโครงการมีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ใน
ระดับมาก ส่วนด้านปัจจัยน าเข้า กระบวนการ และผลผลิตมีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อ
พิจารณารายการประเมินเฉพาะในแต่ละด้าน บุคลากรที่เข้าร่วมโครงการเห็นว่าความจ าเป็นของการ
ด าเนินโครงการการจัดการความรู้ และการสนับสนุนจากผู้บริหารมีอยู่ในระดับมาก ขณะที่การมีส่วน
ร่วมของบุคลากรในการด าเนินโครงการ และฐานข้อมูลความรู้ในห้องสมุดที่เป็นผลผลิตของโครงการมี
อยู่ในระดับปานกลาง ส าหรับผลการประเมินโครงการย่อยที่ด าเนินการภายใต้โครงการการจัดการ
ความรู้ปรากฏว่า โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับบุคลากร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล และโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในงานเทคนิคห้องสมุดมีค่าเฉลี่ยรวมอยู่
ในระดับมาก ส่วนโครงการพัฒนางานประจ าสู่งานวิจัยมีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับปานกลาง 

ไพวัลย์ ชลาลัย (2553) ศึกษาความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของ
พนักงานเทศบาลต าบลคลองใหญ่ อ าเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด ผลการศึกษาพบว่า โดยภาพรวม
ระดับ ความพึงพอใจในการให้บริการของพนักงานเทศบาลต าบลคลองใหญ่อยู่ในระดับมาก  เมื่อ
จ าแนกรายด้านตามความส าคัญของการใช้บริการได้ดังนี้  1) สามารถนาระบบคอมพิวเตอร์มา
ประยุกต์ใช้ในงานและสามารถบริการประชาชนได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพโดยประชาชนมีระดับ
ความพึงพอใจต่อความสามารถน าระบบคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้ในงานและสามารถบริการ
ประชาชนได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพอยู่ในระดับมาก 2) ศึกษาองค์ความรู้ใหม่ ๆ เพ่ือปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยประชาชนมีระดับความพึงพอใจต่อการศึกษาองค์ความรู้ใหม่ ๆ เพ่ือ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพอยู่ในระดับมาก 
 อัญชลี ดุสิตสุทธิรัตน์ ธรรมรัตน์ ศัลยวุฒิ และสุวิมล นภาผ่องกุล (2559) ได้ศึกษาความ    
พึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลบางโปรง  อ าเภอเมือง จังหวัด
สมุทรปราการ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การ
บริหารส่วนต าบลบางโปรง อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ปีงบประมาณ 2559 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้
ในการวิจัยครั้งนี้จานวน 400 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาเป็น
แบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ ผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจ
ของประชาชนต่อการให้ริการขององค์การบริหารส่วนต าบล    บางโปรง  อ าเภอเมือง จังหวัด
สมุทรปราการ ทั้งภาพรวมและรายด้าน พบว่า ในภาพรวมประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลบางโปรง คิดเป็น ร้อยละ 96.89 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้าน
ขั้นตอนการให้บริการประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการ  คิดเป็นร้อยละ 98.13  ด้าน
เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้ บริการคิดเป็นร้อยละ 98.59 ด้านช่องทาง
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ในการให้บริการประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการ คิดเป็นร้อยละ 90.92 ด้านสิ่งอ านวย
ความสะดวกประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการ คิดเป็นร้อยละ 97.83 เมื่อพิจารณาเป็นราย
หมู่บ้าน พบว่า ประชาชนในหมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 4 มีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลบางโปรง อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.69 และ 3.59 ตามล าดับ ส่วนประชาชนในหมู่ที่ 1 
และหมู่ที่ 2 มีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลบางโปรงอยู่ในระดับ       
ปานกลาง ค่าเฉลี่ย 3.49 และ 3.39 ตามล าดับ 

มรรษมน บัวภา (2553) ศึกษา การประเมินผลโครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง : 
กรณีศึกษาอ าเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานี พบว่า การประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการ      
ในภาพรวม การประเมินกระบวนการด าเนินงานตามโครงการ ปรากฏว่า คณะกรรมการกองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมือง และสมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง เห็นว่ากระบวนการด าเนินงาน
ตามโครงการด าเนินงานได้ดี โดยเฉพาะในเรื่องการอ านวยการ เรื่องการอธิบายหรือแนะน า
รายละเอียดของโครงการของข้าราชการระดับอ าเภอ ผู้เกี่ยวข้องกับโครงการการประเมินผลลัพธ์จาก
โครงการ ปรากฏว่า สมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองเห็นด้วยปานกลางกับผลลัพธ์จากโครงการ 
โดยเห็นว่าโครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองเป็นโครงการที่มีประโยชน์ท าให้ประชาชนมีเงินทุน
ในการพัฒนาอาชีพ คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง และสมาชิกกองทุนหมู่บ้านและ
ชุมชนเมืองมีความรู้ความเข้าใจในระดับมากและมีความพึงพอใจเกี่ยวกับโครงการในระดับปานกลาง 



บทที่ 3 

ระเบียบวิธีการวิจัย 

  

การประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ทั้ง 6 ยุทธศาสตร์ อันได้แก่ 1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา            
2. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 4. ยุทธศาสตร์
ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 5. ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อม และ             
6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมืองและการบริหาร รวมทั้งรวบรวมปัญหาความต้องการจากประชาชน 
หรือผู้มีส่วนได้เสียที่มีต่อการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยใช้วิธีวิจัยแบบผสมผสาน 
(Mixed Methods) ซึ่งประกอบด้วยวิธีวิจัยเชิงปริมาณและวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ศึกษาให้ครอบคลุม
ประชาชนซึ่งถือเป็นกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียในพ้ืนที่ที่ศึกษา (Area Based) ตามหลักทฤษฎีผู้มีส่วนได้เสีย 
(Stakeholder Theory)  โดยมีรายละเอียดของการศึกษาดังนี้ 

3.1 วิธีการวิจัย 

การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Methods) ซึ่งประกอบด้วยวิธีวิจัย           
เชิงปริมาณ (Quantitative Research) ซึ่งเป็นการศึกษาจากเอกสาร (Documentary Research) 
และการส ารวจ (Survey Research) ผสมผสานกับวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)          
ซึ่งเป็นการสัมภาษณ์เจาะลึกแล้วน ามาตีความหมายในบริบทของความพึงพอใจ โดยรวบรวมข้อมูลจาก
ผู้มีส่วนได้เสียในพ้ืนที่ที่ศึกษา (Area Based) ทั้ง 5 ประเภท อันได้แก่ ประชาชน องค์กร หน่วยงาน   
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนได้เสีย โดยมีขั้นตอนในการด าเนินงานดังนี้  
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ภาพที่ 3.1 แสดงขั้นตอนในการประเมินผลความพึงพอใจ 

 

3.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 

 ประชากร (Population) ที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่จังหวัด
สมุทรสาคร ซึ่งประกอบด้วย 3 อ าเภอ คืออ าเภอเมืองสมุทรสาคร อ าเภอกระทุ่มแบน และอ าเภอ  
บ้านแพ้ว รวมทั้งสิ้น 585,685 คน ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564 (ที่มา : แผนพัฒนาจังหวัด 5 ปี       
(พ.ศ.2566-2570) จังหวัดสมุทรสาคร 

 

 

 

 

ประชากร/ ผู้มสี่วนได้เสยี ในพื้นที่ท่ีศึกษา 

ค านวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่าง 

เก็บรวบรวมข้อมูล ศึกษาเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมิน 

ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล 

วิเคราะห์และประมวลผลข้อมลู 

ก าหนดเกณฑ์ในการประเมิน (เกณฑ์
รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาต-ิ ก.พ.ร.)  

เปรียบเทยีบผลการวิเคราะห์กับ
เกณฑ ์

สรุปผลการประเมินและรายงานผล 
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 กลุ่มตัวอย่างและวิธีการสุ่มตัวอย่าง 
 ส าหรับการค านวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสม ใช้ตัวเลขจากตารางส าเร็จรูปของเครจซี่
และมอร์แกน (Krejcie & Morgan) โดยก าหนดให้สัดส่วนของลักษณะที่สนใจในประชากร เท่ากับ 0.5 
หรือเป็นระดับความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ 0.05 และระดับความเชื่อมั่น 0.95 ดังตารางต่อไปนี้ 
ตารางท่ี 3.1 ตารางส าเร็จรูปในการค านวณกลุ่มตัวอย่างของเครจซี่และมอร์แกน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

ที่มา : Krejcie & Morgan 
เมื่อน าตัวเลขประชากรจ านวน 561,162 คน ไปตรวจสอบกับตารางการก าหนดขนาด

ตัวอย่างของ เครจซี่และมอร์แกน (Krejcie & Morgan) จะท าให้ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา 
ไม่น้อยกว่า 384 คน (จากตารางที่ 3.1)  แต่เพ่ือให้การค านวณมีความสมบูรณ์มากขึ้น ผู้วิจัยเก็บเพ่ิม
จ านวนอีก 33 คน ท าให้ได้กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาในครั้งนี้มีจ านวนเท่ากับ 417 คน แล้วน าไป
กระจายขนาดกลุ่มตัวอย่างตามพ้ืนทีข่องจังหวัดสมุทรสาคร ดังนี้ 
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ตารางท่ี 3.2 แสดงจ านวนกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาจ าแนกตามพ้ืนที่ของจังหวัดสมุทรสาคร 

เขตการปกครองจังหวัดสมุทรสาคร จ านวนกลุ่มตัวอย่าง ร้อยละ 
อ าเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาคร 192 46.04 
อ าเภอบ้านแพ้ว 142 34.06 
อ าเภอกระทุ่มแบน 83 19.90 
รวม 417 100 
 

3.3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

 ในการศึกษาครั้งนี้ใช้เครื่องมือในการศึกษาวิจัย 2 ประเภท ดังนี้คือ 

          1. แบบสอบถาม ซึ่งผู้วิจัยสร้างขึ้นจากการศึกษาเอกสาร ทฤษฎีและแนวคิดต่างๆ รวมถึง
ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และน ามาประยุกต์ดัดแปลงจากแบบสอบถามที่มีผู้สร้างมาแล้วเป็นแนวทางใน
การสร้างเครื่องมือ เพ่ือให้ข้อความครอบคลุมเนื้อหาและตรงตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการศึกษา โดย
ผู้วิจัยจัดท าแบบสอบถามแบ่งออกเป็น  3 ตอนคือ 

 ตอนที่ 1 เป็นค าถามเก่ียวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นค าถามปลาย
ปิด ประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับ เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ระยะเวลาที่อยู่อาศัย
ในชุมชน และ ช่องทางการรับทราบข้อมูลข่าวสารการด าเนินงานของ องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สมุทรสาคร.  

 ตอนที่ 2 เป็นค าถามเกี่ยวกับความคิดเห็นต่อการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ทั้ง 6 ยุทธศาสตร์ มีลักษณะ
เป็นค าถามแบบประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ซึ่งเป็นระดับการวัดคะแนนประเภทช่วง 
(Interval Scale)  ได้แก่ คะแนน 1 = พึงพอใจระดับน้อยที่สุด 2 = พึงพอใจระดับน้อย  3 =           
พึงพอใจระดับปานกลาง 4 = พึงพอใจระดับมาก และ 5 = พึงพอใจระดับมากที่สุด มีจ านวนค าถาม
ทั้งสิ้น รวม 25 ข้อ ประกอบด้วย 

    1. ยุทธศาสตร์ที่ 1: ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาการศึกษา จ านวน 3 ข้อ 

    2. ยุทธศาสตร์ที่ 2: ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต จ านวน 3 ข้อ 

    3. ยุทธศาสตร์ที่ 3: ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ จ านวน 3 ข้อ 

    4. ยุทธศาสตร์ที่ 4: ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน จ านวน 3 ข้อ 

    5. ยุทธศาสตร์ที่ 5: ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อม จ านวน 2 ข้อ 
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    6. ยุทธศาสตร์ที่ 6: ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหาร จ านวน 3 ข้อ        

    7. ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการด าเนินงานตามนโยบายในภาพรวมขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จ านวน 6 ข้อ        

  

ตอนที่ 3 เป็นค าถามปลายเปิดเพ่ือสอบถามความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของประชาชนต่อการ
ด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร  
 การทดสอบเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 
 แบบสอบถามที่ถูกสร้างตามกรอบของวัตถุประสงค์ที่ใช้ในการศึกษาข้างต้น ผู้วิจัยน าไปเสนอ
ให้ผู้ทรงคุณวุฒิ พิจารณาความถูกต้องและความเหมาะสมก่อนน าไปทดสอบหาค่าดัชนีความสอดคล้อง  
ความเที่ยงตรง และค่าความเชื่อมั่น ดังนี้ 
           1. การหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of item-objective congruence: IOC) โดย
ก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้ (บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์, 2535)  

เห็นด้วย ให้คะแนนเท่ากับ   1 (สอดคล้อง) 
ไม่แน่ใจ  ให้คะแนนเท่ากับ   0 (ไม่แน่ใจ) 
ไม่เห็นด้วย ให้คะแนนเท่ากับ  -1  (ไม่สอดคล้อง) 

 หลังจากได้รับแบบสอบถามกลับคืนมา ผู้วิจัยท าการบันทึกผลการพิจารณาของผู้ทรงคุณวุฒิ
แต่ละท่าน และน าค่าที่ได้มาค านวณหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) 

โดยใช้สูตร   IOC   =     
           เมื่อ IOC  หมายถึง  ค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of  Item Objective Congruence) 
         R     หมายถึง    ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิทั้งหมด  
                  N     หมายถึง   จ านวนผู้ทรงคุณวุฒิ   
           ถ้าค่าดัชนี IOC ที่ค านวณได้มีค่ามากกว่า 0.60 ถือว่าข้อค าถามนั้นใช้ได้ หรือสามารถน าไปใช้
วัดได้ ถ้าข้อค าถามใดมีค่าน้อยกว่า 0.60 ข้อค าถามนั้นก็ถูกตัดออกไป หรือน าไปปรับปรุงแก้ไขใหม่ให้
ดีขึ้น เพ่ือที่จะได้ข้อค าถามที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่ได้ก าหนดไว้ ในที่นี้ ค่า IOC         
ที่ค านวณได้มีค่าเท่ากับ 1.00 หรือข้อค าถามสามารถน าไปใช้วัดได้ ซึ่งเป็นไปตามข้อก าหนดทางสถิต ิ 
 2. การหาความเที่ยงตรง (Validity) โดยน าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นไปเสนอให้ผู้เชี่ยวชาญ     
เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยตรวจสอบว่าข้อค าถามในแต่
ละข้อมีความตรงตามจุดมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์ของการศึกษาครั้งนี้หรือไม่ หลังจากนั้นจึงน ามา
แก้ไขปรับปรุงข้อค าถามในด้านภาษา และความชัดเจนเพ่ือให้ผู้ตอบแบบสอบถาม สามารถเข้าใจ
เนื้อความได้ง่ายขึ้น 
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3. น าแบบสอบถามไปท า Try out กับกลุ่มตัวอย่างที่มีลักษณะใกล้เคียงกับตัวอย่างจริง 
จ านวน 30 ราย แล้วน ามาค านวณหาค่าความเชื่อมั่น ซึ่งในที่นี้ได้ค่าความเชื่อมั่นในระดับ 0.84         
ตรงตามเกณฑ์ในการพิจารณาความเชื่อมั่นของ (Garett, 1965, p.29) ที่ก าหนดว่าความเชื่อมั่นมีค่า
ตั้งแต่ 0.71 – 1.00 แสดงว่าแบบสอบถามมีความเชื่อม่ันสูง 

การวัดผลการประเมินความพึงพอใจ  
ในการประเมินความพึงพอใจนั้น ใช้ค่าเฉลี่ยเลขคณิตเป็นตัวบ่งชี้ถึงความพึงพอใจของ

ประชาชน/ ผู้มีส่วนได้เสียต่อการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
สมุทรสาคร โดยก าหนดเกณฑ์ช่วงห่างหรือพิสัยของคะแนนทุกระดับมีค่าเท่า ๆกัน ส าหรับการแบ่ง
ช่วงคะแนนใช้วิธีการหาความกว้างของอันตรภาคชั้น ดังนี้ 

 

         ความกว้างของอันตรภาคชั้น           =            พิสัย/ จ านวนชั้น 

                                                    =            
 คะแนนสูงสุด    คะแนนต่ าสุด   

จ านวนช้ัน    
 

                                                    =          4/5 
                                                    =          0.8 

 

แล้วน ามาเฉลี่ยเป็นความห่างของแต่ละช่วงคะแนน เพ่ือใช้เป็นเกณฑ์คะแนนความพึงพอใจ
(เติมศักดิ์ สุขวิบูลย์, 2552) ดังนี้ 

ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.00 – 1.80 หมายถึง มีระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด 

ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.81 – 2.60 หมายถึง ระดับความพึงพอใจน้อย 

ค่าเฉลี่ยระหว่าง 2.61 – 3.40 หมายถึง มีระดับความพึงพอใจปานกลาง 

ค่าเฉลี่ยระหว่าง 3.41 – 4.20 หมายถึง มีระดับความพึงพอใจมาก 

ค่าเฉลี่ยระหว่าง 4.21 – 5.00 หมายถึง มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด 

หลังจากนั้นจึงน าคะแนนไปเทียบกับเกณฑ์การพิจารณารางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติของ
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (2565) ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ใช้ในการวัดระดับคุณภาพ
ของการด าเนินงานดังนี้  

คุณภาพบริการ 
(คะแนน) 

ต่ าที่สุด 
(ระดับ 1) 

ต่ า 
(ระดับ 2) 

ปานกลาง
(ระดับ 3) 

ดี 
(ระดับ 4) 

ดีเด่น 
(ระดับ 5) 

ค่าเริ่มต้น ร้อยละ 60 ร้อยละ 65 ร้อยละ 70 ร้อยละ 80 ร้อยละ 90 
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       2. แบบสัมภาษณ์ เป็นการก าหนดประเด็นให้ผู้มีส่วนได้เสียแสดงความคิดเห็นต่อการ
ด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 โดยพิจารณาจากเกณฑ์การร่วมด าเนินการในยุทธศาสตร์ทั้ง 6 ยุทธศาสตร์กับองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ านวน 15 คน (รายละเอียดตาม
ภาคผนวก)  

3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 1. การเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม ผู้วิจัยด าเนินการโดยวิธีแจกแบบสอบถาม
ให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทั้ง 5 กลุ่ม อันได้แก่ ประชาชน องค์กร หน่วยงาน หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือผู้มี
ส่วนได้เสีย ด้วยการใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Simple Sampling) ดังนี้ 

1.1)   ในกรณีที่ประชาชน/ ผู้มีส่วนได้เสียที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง สามารถท าความเข้าใจและตอบ
แบบสอบถามเองได้ ก็ให้ผู้นั้นด าเนินการกรอกแบบสอบถามด้วยตนเอง โดยผู้เก็บข้อมูลภาคสนามจะ
เป็นผู้ตรวจสอบความสมบูรณ์แบบสอบถามว่าครบถ้วนหรือไม่ ในกรณีที่แบบสอบถามไม่ครบถ้วน      
ผู้เก็บข้อมูลภาคสนาม จะท าการซักถามถามเพ่ิมเติมเพ่ือให้ได้ค าตอบที่ครบถ้วนตามที่ก าหนดไว้   

1.2)   ในกรณีที่ประชาชน/ ผู้มีส่วนได้เสียที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง ไม่สะดวกหรือไม่สามารถกรอก
แบบสอบถามด้วยตนเองได้ครบถ้วน ผู้เก็บข้อมูลภาคสนามจะท าการอ่านค าถามทุกข้อให้ผู้ตอบ
แบบสอบถามฟัง และบันทึกค าตอบลงในแบบสอบถามให้ถูกต้องครบถ้วนตามที่ผู้ตอบแบบสอบถาม
ระบตุามความต้องการตอบมาให้ครบถ้วน 

อย่างไรก็ตามในระหว่างการแจกแบบสอบถาม ผู้วิจัยได้ท าการสังเกตและพูดคุยกับประชาชน
ผู้ตอบแบบสอบถามเพ่ือให้ไดร้ับทราบถึงสภาพแวดล้อมและข้อคิดเห็นเพ่ิมเติมด้วย 

2. การเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์ ผู้วิจัยใช้วิธีสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนได้เสียที่ร่วมด าเนินการในยุทธศาสตร์ทั้ง 6 ยุทธศาสตร์กับองค์การบริหารส่วน
จังหวัดสมุทรสาครตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ านวน 15 คน โดยการนัดหมายล่วงหน้าและ
เดินทางลงพ้ืนที่ไปสัมภาษณ์ด้วยตนเอง (รายชื่อดูในภาคผนวก)       

3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 

 หลังจากผู้วิจัยด าเนินการเก็บและรวบรวมข้อมูลเรียบร้อยแล้ว จึงท าการประมวลผลข้อมูล
ด้วยวิธีการทางสถิติ ดังนี้  
           1. ความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) ใช้กับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ
แบบสอบถาม ด้านเพศ อายุ ประเภทผู้มีส่วนได้เสีย ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน อาชีพ 
ระยะเวลาที่อยู่อาศัยในชุมชน และ การรับทราบข้อมูลข่าวสารการด าเนินงานของ จังหวัดสมุทรสาคร. 
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            2. ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) ใช้กับความ      
พึงพอใจของประชาชน/ ผู้มีส่วนได้เสียต่อการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  จ านวน 6 ยุทธศาสตร์ 

            3. การวิเคราะห์ข้อเสนอแนะ ใช้วิธีการพรรณนาความ (Description analysis) โดยจัด
ข้อมูลจากแบบสอบถามและการสัมภาษณ์เป็นกลุ่มแล้วบรรยายสรุป 



บทที่ 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามและการเก็บข้อมูลจากการ

สัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder) ทั้ง 5 ประเภท (ประชาชน 
องค์กร หน่วยงาน หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนได้เสีย) ต่อการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565  พบว่าผลการประเมิน
ความพึงพอใจต่อการด าเนินงานตามวัตถุประสงคท์ี่ตั้งไว้ ดังนี้ 
 ตอนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ตอนที่ 2  ภาพรวมผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการด าเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ทั้ง 6 ยุทธศาสตร์ 
 ตอนที่ 3  ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการพัฒนาการศึกษา  
          ตอนที่ 4 ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต  
           ตอนที่ 5  ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 
          ตอนที่ 6  ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
 ตอนที่ 7  ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการอนุรักษแ์ละฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อม 

ตอนที่ 8  ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหาร  

ตอนที่ 9  ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการด าเนินงานตามนโยบายใน
ภาพรวมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 ตอนที่ 10  ผลการสัมภาษณ์ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการด าเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร 

ตอนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ผลจากการศึกษาข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 417 คน  มีรายละเอียดดังนี้ 
           เพศ  พบว่า กลุ่มตัวอย่างท่ีศึกษาส่วนมากเป็นเพศหญิง จ านวน 284 คน คิดเป็นร้อยละ 68.11 
และเพศชาย จ านวน 133 คน คิดเป็นร้อยละ 31.89 
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 อายุ พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาส่วนมากมีอายุระหว่าง 31 - 40 ปี จ านวน 159 คน  คิดเป็น   
ร้อยละ 38.13 รองลงมา คือ ระหว่างอายุ 20-30 ปี จ านวน 135 คน คิดเป็นร้อยละ 32.37 ระหว่างอายุ 
41 -50 ปี จ านวน 83 คน คิดเป็นร้อยละ 19.91 ระหว่างอายุ 51 -60 ปี จ านวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 
8.63 และระหว่างอายุไม่เกิน 20 ปี กับอายุ 61 ปีขึ้นไปมีจ านวนเท่ากัน จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 
0.48 ตามล าดับ 
 ระดับการศึกษา  พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาส่วนมากมีระดับการศึกษาในระดับปริญญาตรี
จ านวน 295 คน คิดเป็นร้อยละ 70.74  รองลงมาคือ ระดับสูงกว่าปริญญาตรีจ านวน 89 คน คิดเป็นร้อย
ละ 21.34 ระดับอนุปริญญา/ ปวส. / หรือเทียบเท่ากับระดับมัธยมศึกษาตอนต้นมีจ านวนเท่ากัน จ านวน 
11 คน คิดเป็นร้อยละ 2.64 ระดับประถมศึกษาหรือต่ ากว่า จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 1.44 และระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ ปวช./ หรือเทยีบเท่า จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 1.20 ตามล าดับ 
 อาชีพ พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาส่วนมากมีอาชีพรับราชการ จ านวน 332 คน คิดเป็นร้อยละ 
79.63  รองลงมา มีอาชีพรับจ้าง/ ลูกจ้าง/ พนักงานบริษัท จ านวน 62 คน คิดเป็นร้อยละ 14.87 มีอาชีพ
พนักงานรัฐวิสาหกิจ มีอาชัพเจ้าของธุรกิจ / ค้าขาย และมีอาชีพเกษตรกร/ ประมง มีจ านวนเท่ากัน 
จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 1.44  แม่บ้าน/ พ่อบ้าน/ เกษียณอายุกับนักเรียน/นักศึกษามีจ านวนเท่ากัน 
จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.47 และมีอาชีพอ่ืนๆ จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.24 ตามล าดับ 
 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน  พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาส่วนมากมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนระหว่าง 
10,001-20,000 บาท จ านวน 184 คน คิดเป็นร้อยละ 44.13 รองลงมา มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนระหว่าง 
20,001-30,000 บาท จ านวน 143 คน คิดเป็นร้อยละ 34.29 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนระหว่าง 30,001-
40,000 บาท จ านวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 9.83 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนมากกว่า 40,000 บาทจ านวน 
35 คน คิดเป็นร้อยละ 8.39 และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่ ากว่า 10,000 บาท จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อย
ละ 3.36 ตามล าดับ  
 การอยู่อาศัยในชุมชน  พบว่า กลุ่มตัวอย่างท่ีศึกษาส่วนมากเป็นคนที่อาศัยอยู่ในชุมชนตั้งแต่เกิด 
จ านวน 138 คน คิดเป็นร้อยละ 33.10 รองลงมา คือ เป็นคนที่อาศัยอยู่ในชุมชนมานานกว่า 5 ปี จ านวน 
135 คน คิดเป็นร้อยละ 32.37 เป็นคนที่อาศัยอยู่ในชุมชนตั้งแต่ 1 ปี - 5 ปี จ านวน 108 คน  คิดเป็นร้อย
ละ 25.89 และ เป็นคนที่อาศัยอยู่ในชุมชนนี้ไม่เกิน 1 ปี จ านวน 36 คน  คิดเป็นร้อยละ 8.64 ตามล าดับ 
 การรับทราบข่าวสารการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร  พบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างที่ศึกษาส่วนมากรับทราบข่าวสารการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครจาก
สื่อออนไลน์/Website/Facebook จ านวน 268 คน คิดเป็นร้อยละ 32.64 รองลงมา คือ ป้าย
ประชาสัมพันธ์ จ านวน 155 คน คิดเป็นร้อยละ 18.88 สื่อสิ่งพิมพ์ / หนังสือราชการ จ านวน 130 คน คิด
เป็นร้อยละ 15.83 ผู้น าท้องถิ่น/ก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน และ ผู้บริหาร/สมาชิกสภาฯ / เจ้าหน้าที่ อบจ. จ านวน 
81 คน คิดเป็นร้อยละ 9.86 เพ่ือน/ญาติพ่ีน้อง จ านวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 5.36 การประชุมประชาคม
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ท้องถิ่น จ านวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 3.41 รถประชาสัมพันธ์ จ านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 2.80 และ
อ่ืนๆ จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 1.34 ตามล าดับ รายละเอียดปรากฎในตารางที่ 4.1  
ตารางท่ี 4.1 จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามข้อมูลส่วนบุคคล 

ข้อมูลส่วนบุคคล จ านวน (n) 
417 

ร้อยละ (%)
100.00 

เพศ   
     ชาย 133 31.89 
     หญิง 284 68.11 
อายุ   
     ต่ ากว่า 20 2 0.48 
     20 - 30 ปี 135 32.37 
     31 - 40 ปี 159 38.13 
     41 - 50 ปี 83 19.91 
     51 - 60 ปี 36 8.63 
     61 ปีขึ้นไป 2 0.48 
ระดับการศึกษา   
     ประถมหรือต่ ากว่า 6 1.44 
     มัธยมศึกษาตอนต้น 11 2.64 
     มัธยมศึกษาตอนปลาย/ ปวช./ หรือเทียบเท่า 5 1.20 
   
 
ตารางท่ี 4.1 จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามข้อมูลส่วนบุคคล(ต่อ) 

ข้อมูลส่วนบุคคล จ านวน (n) 
417 

ร้อยละ (%)
100.00 

     อนุปริญญา/ ปวส. / หรือเทียบเท่า 11 2.64 
     ปริญญาตรี 295 70.74 
     สูงกว่าปริญญาตรี 89 21.34 
อาชีพ   
     รับราชการ 332 79.63 
     พนักงานรัฐวิสาหกิจ 6 1.44 
     เจ้าของธุรกิจ / ค้าขาย 6 1.44 
     รับจ้าง/ ลูกจ้าง/ พนักงานบริษัท 62 14.87 
     แม่บ้าน/ พ่อบ้าน/ เกษียณอายุ 2 0.47 
     เกษตรกร/ ประมง 6 1.44 
     นักเรียน/นักศึกษา 2 0.47 
     อ่ืนๆ 1 0.24 
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รายได้เฉลี่ยต่อเดือน   
     ต่ ากว่า 10,000 บาท 14 3.36 
     10,001 - 20,000 บาท 184 44.13 
     20,001 - 30,000 บาท 143 34.29 
     30,001 - 40,000 บาท 41 9.83 
     มากกว่า 40,000 บาท 35 8.39 
การอยู่อาศัยในชุมชน   
     เป็นคนในชุมชนตั้งแต่เกิด 138 33.10 
     อยู่ในชุมชนมานานกว่า 5 ปี 135 32.37 
     อยู่ในชุมชนตั้งแต่ 1 - 5 ปี 108 25.89 
     ย้ายมาอยู่ไม่เกิน 1 ปี 36 8.64 
 
การรับทราบข่าวสารการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร (ตอบได้มากกว่า 1 
ค าตอบ) 

วิธีการรับรู้ข่าวสาร จ านวน (n) ร้อยละ (%) 

     1. ป้ายประชาสัมพันธ์ 155 18.88 

     2. สื่อสิ่งพิมพ์ / หนังสือราชการ 130 15.83 

     3. รถประชาสัมพันธ์ 23 2.80 

     4. สื่อออนไลน์/Website/Facebook 268 32.64 
     5. ผู้บริหาร/สมาชิกสภาฯ / เจ้าหน้าที่ อบจ. 81 9.86 

     6. ผู้น าท้องถิ่น/ก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน 81 9.86 

     7. การประชุมประชาคมท้องถิ่น 28 3.41 

     8. เพ่ือน/ญาติพ่ีน้อง 44 5.36 

     9. อ่ืนๆ 11 1.34 

 
ตอนที่ 2  ภาพรวมผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์    
การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ทั้ง 6 ยุทธศาสตร์ 
          ผลจากการประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้เสียทั้ง 6 ประเภท (ผู้น าชุมชน, ผู้บริหาร อปท., 
สมาชิกสภาองค์กรชุมชน, ภาคธุรกิจ/ เอกชน, หน่วยราชการ/ รัฐวิสาหกิจ และ ประชาชน)  พบว่าการ
ด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครทั้ง 6 ด้าน อันได้แก่       
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา 2. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 3. ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาเศรษฐกิจ 4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 5. ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์และ
ฟ้ืนฟูสิ่ งแวดล้อม และ 6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมืองและการบริหาร  อยู่ ในระดับ มาก                   
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(     3.966) คิดเป็นร้อยละ 79.31 เมื่อเปรียบเทียบกับมาตรฐานเกณฑ์การพิจารณารางวัลบริการ
ภาครัฐแห่งชาติ ของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (2565) พบว่า มีคะแนนคุณภาพอยู่ใน
ระดับ 3 หรือระดับ “ปานกลาง” (คะแนนมากกว่าร้อยละ 70 ขึ้นไป)   
          เมื่อพิจารณารายด้านตามล าดับคะแนน พบว่าผู้มีส่วนได้เสียทั้ง 6 กลุ่ม มีความพึงพอใจต่อ (1) 
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ (   = 4.225) (2) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา                 
(   = 3.962) (3) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมืองและการบริหาร (   = 3.943)  (4) ยุทธศาสตร์ด้านการ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต (  = 3.918) (5) ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อม (  = 3.881) 
และ(6) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน (     3.864) ตามล าดับ ดังรายละเอียดในภาพที่ 
4.1   

 
 

มาตรฐาน
เกณฑ์คุณภาพ 
(ก.พ.ร) 

 

ต่ าที่สุด 
(ระดับ1) 

ร้อยละ 50 

ต่ า 
(ระดับ2) 

ร้อยละ 60 

ปานกลาง 
(ระดับ3) 

ร้อยละ 70 

ดี 
(ระดับ4) 

ร้อยละ 80 

ดีที่สุด 
(ระดับ5) 

ร้อยละ 90 

 

 

ภาพที่ 4.1 แสดงภาพรวมความพึงพอใจต่อการด าเนิงานตามยุทธ์ศาสตร์การพัฒนาทั้ง 6 ยุทธศาสตร์     
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร 

 

พัฒนาการ
ด้านการศึกษา 

ส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

พัฒนา
เศรษฐกิจ 

พัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

ฟื้นฟู
สิ่งแวดล้อม 

พัฒาการเมือง
และการ
บริหาร 

ความพึงพอใจ
รวม 

ค่าเฉลี่ย 3.962 3.918 4.225 3.864 3.881 3.943 3.966 
SD 0.899 0.787 0.697 0.856 0.780 0.777 0.812 

3.962 3.918 
4.225 

3.864 3.881 3.943 3.966 

0.899 0.787 0.697 0.856 0.780 0.777 0.812 

0 
0.5 

1 
1.5 

2 
2.5 

3 
3.5 

4 
4.5 

ภาพรวมความพึงพอใจต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบจ.สมุทรสาคร 
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ตอนที่ 3  ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการพัฒนาการศึกษา 
            ผลจากการประเมิน พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการพัฒนาการศึกษาในระดับมาก (   = 3.962) เมื่อศึกษาเมื่อศึกษารายละเอียดจะเห็นได้ว่า ผู้
มีส่วนได้เสียมีความพึงพอใจให้อาคารเรียน/อาคารอเนกประสงค์/คอมพิวเตอร์/เครื่องดนตรี แก่
สถานศึกษาในจังหวัดสมุทรสาคร เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในกรจัดการเรียนการสอนในระดับมาก             
(   = 4.067) การให้บริการของอุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร (SK park) ในระดับมาก (   = 3.957) และ
ตามล าดับ ดังรายละเอียด ในตารางที่ 4.2 
 
ตารางท่ี 4.2  ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้เสียต่อการด าเนินงาน  
ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาการศึกษา 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาการศึกษา 
 

ค่าเฉลี่ย 
(    ) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 

ระดับความ
พึงพอใจ 

1. การสนับสนุนงบประมาณจ้างครูให้แก่สถานศึกษา
ในจังหวัดสมุทรสาคร เพ่ือแก้ไขปัญหาการขาดแคลน
ครูผู้สอน 

3.863 1.064 มาก 

2. ให้อาคารเรียน/อาคารอเนกประสงค์/คอมพิวเตอร์/
เครื่องดนตรี แก่สถานศึกษาในจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อ
เพ่ิมประสิทธิภาพในกรจัดการเรียนการสอน 

4.067 0.872 มาก 

3. การให้บริการของอุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร  
(SK park) 

3.957 0.716 มาก 

รวม 3.962 0.899 มาก 

 
ตอนที่ 4 ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
         ผลจากการประเมิน พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตในระดับมาก (   = 3.918) เมื่อศึกษารายละเอียดจะเห็นได้ว่า ผู้มีส่วนได้เสีย
มีความพึงพอใจให้งบประมาณจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ แก่โรงพยาบาลสมุทรสาคร เพ่ือ
ให้บริการการแพทย์ฉุกเฉินในระดับมากที่สุด (   = 4.000) และให้งบประมาณจัดซื้อกล้องวงจรปิดและ
อุปกรณ์แก่สถานีต ารวจ ภูธรเมืองสมุทรสาคร เพ่ือดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ของ
ประชาชน ในระดับมาก (   = 3.911) ตามล าดับ ดังรายละเอียดในตารางที่ 4.3 
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ตารางท่ี 4.3  ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้เสียต่อการด าเนินงาน  
ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต  
ค่าเฉลี่ย 
(    ) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 

ระดับความ
พึงพอใจ 

1. จัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ เช่น อีสปอร์ต , 
กระโดดเชือก, ยูโด มวยปล้ า ฯลฯ 

3.844 0.836 มาก 

2. ให้งบประมาณจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการ
แพทย์ แก่โรงพยาบาลสมุทรสาคร เพ่ือให้บริการ
การแพทย์ฉุกเฉิน 

4.000 0.747 มาก 

3. ให้งบประมาณจัดซื้อกล้องวงจรปิดและอุปกรณ์แก่
สถานีต ารวจ ภูธรเมืองสมุทรสาคร เพ่ือดูแลรักษา
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ของประชาชน 

3.911 0.769 มาก 

รวม 3.918 0.787 มาก 
 
 
ตอนที่ 5  ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 
         ผลจากการประเมิน พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจในระดับมากที่สุด (   = 4.225) เมื่อศึกษารายละเอียด จะเห็นได้ว่าผู้มีส่วนได้เสีย
มีความพึงพอใจจัดขบวนแห่เข้าร่วมงานประเพณีแห่เจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาครในระดับมากที่สุด               
(   = 4.309) และการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรสาครผ่านสื่อ
ประชาสัมพันธ์ต่างๆ เช่น เว็บไซต์ , เฟซบุ๊ค , วารสารสาครบุรี , ป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ ฯลฯ ในระดับ
มากที่สุด (   = 4.211) ตามล าดับ ดังรายละเอียดในตารางที่ 4.4 
 
ตารางท่ี 4.4  ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้เสียต่อการด าเนินงาน 
ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ  
ค่าเฉลี่ย 
(    ) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 

ระดับความ
พึงพอใจ 

1. จัดงานวันส าคัญทางพุทธศาสนา เช่น งานวัน
ม าฆบู ช า  วั น วิ ส า ขบู ช า  วั น อ าส าฬหบู ช า  ณ                
วัดเจษฏารามฯ ,วัดป้อมวิเชียรโชติการามฯ 

4.153 0.711 มาก 

2. จัดขบวนแห่เข้าร่วมงานประเพณีแห่เจ้าพ่อหลัก 4.309 0.681 มากที่สุด 
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เมืองสมุทรสาคร 
3. การประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวของ
จังหวัดสมุทรสาครผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ เช่น 
เว็บไซต์ , เฟซบุ๊ค , วารสารสาครบุรี , ป้ายไวนิล
ประชาสัมพันธ์ ฯลฯ 

4.211 0.692 มากที่สุด 

รวม 4.225 0.697 มากที่สุด 
 
 
ตอนที่ 6  ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
        ผลจากการประเมินพบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในระดับมาก (   = 3.864) เมื่อศึกษารายละเอียด จะเห็นได้ว่าผู้มีส่วนได้
เสียมีความพึงใจในปรับปรุงไฟฟ้าส่องสว่างบนถนน เพ่ือให้การคมนาคมมีความสะดวกและปลอดภัยมาก
ขึ้น เช่น บริเวณถนนเลียบคลองชลประทานดี 7 (ฝั่งตะวันตก) ในระดับมาก (   = 3.899) และการ
ก่อสร้างเขื่อนกันดิน เ พ่ือป้องกันปัญหาน้ าท่วมและการพัง ทลายของดินริมตลิ่ง  ในระดับมาก                   
(   = 3.861) ตามล าดับ ดังรายละเอียดในตารางที่ 4.5 
 
ตารางท่ี 4.5  ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้เสียต่อการด าเนินงาน 
ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนา        
โครงสร้างพ้ืนฐาน 

ค่าเฉลี่ย 
(    ) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 

ระดับความ
พึงพอใจ 

1. การก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซม ถนนหรือสะพาน
ในความรับผิดชอบของอบจ.สมุทรสาคร ให้อยู่ใน
สภาพที่สมบูรณ์ได้มาตรฐาน 

3.832 0.891 มาก 

2. การก่อสร้างเขื่อนกันดิน เพ่ือป้องกันปัญหาน้ าท่วม
และการพัง ทลายของดินริมตลิ่ง 

3.861 0.843 มาก 

3. ปรับปรุงไฟฟ้าส่องสว่างบนถนน เ พ่ือให้การ
คมนาคมมีความสะดวกและปลอดภัยมากขึ้น เช่น 
บริเวณถนนเลียบคลองชลประทานดี 7 (ฝั่งตะวันตก) 

3.899 0.832 มาก 

รวม 3.864 0.856 มาก 
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ตอนที่ 7  ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม 
        ผลจากการประเมิน พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อม ในระดับมาก (   = 3.881) เมื่อศึกษารายละเอียด จะเห็นได้ว่า      
ผู้มีส่วนได้เสียมีความพึงพอใจจัดกิจกรรมด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น การจัดการ
ขยะพลาสติก “Eco Bricks” , การปลูกป่าชายเลน ฯลฯในระดับมาก (   = 3.902) และ ก าจัดวัชพืชใน    
แม่น้ าท่าจีนและล าคลองสาธารณะในจังหวัดสมุทรสาคร ในระดับมาก (   = 3.861) ตามล าดับ            
ดังรายละเอียดในตารางที่ 4.6 
 
ตารางท่ี 4.6  ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้เสียต่อการด าเนินงาน 
ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟู
สิ่งแวดล้อม 

ค่าเฉลี่ย 
(    ) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 

ระดับความ
พึงพอใจ 

1. จัดกิจกรรมด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรชาติและ
สิ่งแวดล้อม เช่น การจัดการขยะพลาสติก “Eco 
Bricks” , การปลูกป่าชายเลน ฯลฯ 

3.902 0.764 มาก 

2. ก าจัดวัชพืชในแม่น้ าท่าจีนและล าคลองสาธารณะ
ในจังหวัดสมุทรสาคร 

3.861 0.797 มาก 

รวม 3.881 0.780 มาก 
 
ตอนที่ 8  ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหาร  
         ผลจากการประเมิน พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการพัฒนาเมืองและการบริหาร ในระดับมาก (   = 3.943) เมื่อศึกษารายละเอียด จะเห็นได้ว่า         
ผู้มีส่วนได้เสียมีความพึงพอใจการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผลการด าเนินงานของ อบจ.สมุทรสาคร ให้
ประชาชนรับทราบ เช่น เว็บไซต์ , เฟซบุ๊ค , ป้ายประชาสัมพันธ์และสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ ฯลฯ ในระดับมาก 
(   = 4.065) และจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น อบจ.สมุทรสาครสัญจร , การ
ประชุมประชาคมท้องถิ่น ฯลฯในระดับมาก (   = 3.897) ตามล าดับ ดังรายละเอียดในตารางที่ 4.7 
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ตารางท่ี 4.7  ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้เสียต่อการด าเนินงาน 
ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาเมืองและการบริหาร 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาเมือง 
และการบริหาร 

ค่าเฉลี่ย 
(    ) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 

ระดับความ
พึงพอใจ 

1.  จั ดกิจกรรมเ พ่ือส่ ง เสริมการมีส่ วนร่ วมของ
ประชาชน เช่น อบจ.สมุทรสาครสัญจร , การประชุม
ประชาคมท้องถิ่น ฯลฯ 

3.897 0.748 มาก 

2. การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผลการด าเนินงานของ 
อบจ.สมุทรสาคร ให้ประชาชนรับทราบ เช่น เว็บไซต์ , 
เฟสบุ๊ค , ป้ายประชาสัมพันธ์และสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ 
ฯลฯ 

4.065 0.777 มาก 

3. การให้บริการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน เช่น 
เก็บภาษีนอกสถานที่ บริการเครื่องจักรกล , รถยนต์
สุขาเคลื่อนที่ ฯลฯ 

3.868 0.793 มาก 

รวม 3.943 0.777 มาก 
 
ตอนที่ 9  ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการด าเนินงานตามนโยบายในภาพรวม
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
         ผลจากการประเมิน พบว่าความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อ อบจ .สมุทรสาคร ในรอบ
ปีงบประมาณ 2565 ในการด าเนินงานตามนโยบายในภาพรวมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร 
ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในระดับมาก (   = 4.000) เมื่อศึกษารายละเอียด จะเห็นได้ว่าผู้มีส่วนได้
เสียมีความพึงพอใจนโยบายด้านการท่องเที่ยว กีฬา และนันทนาการ ( จัดให้มีลู่วิ่งยางสังเคราะห์ที่มี
มาตรฐาน เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ผู้มาใช้บริการสนามกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร ) และนโยบายด้านการ
พัฒนาการเมือง และการบริหาร ( ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ(ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้รับคะแนน 98.86 คะแนน อยู่ในระดับAA  อยู่
ในระดับมากเท่ากัน  (   = 4.052) ดังรายละเอียดในตารางที่ 4.8 
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ตารางที่ 4.8  ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อผลการ
ด าเนินงานตามนโยบายในภาพรวมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ในรอบปีงบประมาณ    
พ.ศ.2565 

นโยบายในภาพรวมขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
สมุทรสาคร ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

ค่าเฉลี่ย 
(    ) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 

ระดับความ
พึงพอใจ 

1. นโยบายด้านการศึกษา 
     มอบทุนการศึกษาส าหรับนักศึกษาระดับปริญญา
ตรีให้มีโอกาสทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

4.043 0.777 มาก 

2. นโยบายด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
     การแก้ไขปัญหาน้ าท่วม ภัยแล้ง เสริมคันดินแนว
ริมตลิ่งในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร 

3.962 0.768 มาก 

3. นโยบายด้านเศรษฐกิจ ส่งเสริมอาชีพ 
     จัดงานลูกชิ้น “SAKORN Fish Ball Festival” 
 ครั้งที่ 1 

3.964 0.770 มาก 

4. นโยบายด้านการท่องเที่ยว กีฬา และนันทนาการ 
     จัดให้มีลู่วิ่ งยางสังเคราะห์ที่มีมาตรฐาน เพ่ือ
อ านวยความสะดวกแก่ผู้มาใช้บริการสนามกีฬาจังหวัด
สมุทรสาคร 

4.065 0.729 มาก 

5. นโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
     การจัดการของเสียอันตรายชุมชน 

3.899 0.793 มาก 

6. นโยบายด้านการพัฒนาการเมือง และการบริหาร 
     ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้รับคะแนน 98.86 คะแนน 
อยู่ในระดับAA 

4.065 0.729 มาก 

รวม 4.000 0.763 มาก 

 
 
ตอนที่ 10  ผลการสัมภาษณ์ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการด าเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร 
         จากการวิเคราะห์ข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้เสียทั้ง 5 ประเภท (ผู้น าชุมชน, ผู้บริหาร อปท., สมาชิก
สภาองค์กรชุมชน, ภาคธุรกิจ/ เอกชน, หน่วยราชการ/ รัฐวิสาหกิจ และ ประชาชน) ต่อการด าเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ทั้ง 6 ด้าน อันได้แก่ 1. ยุทธศาสตร์ด้านการ
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พัฒนาการศึกษา 2. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ            
4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 5. ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อม และ       
6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหาร ด้วยการใช้แบบสอบถาม  (เชิงปริมาณ) และการ
สัมภาษณ์ (เชิงคุณภาพ) พบว่า ประชาชน/ ผู้มีส่วนได้เสีย ส่วนใหญ่ทราบว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัด
สมุทรสาคร มีการจัดกิจกรรมและโครงการการพัฒนาจังหวัด และได้ให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม เพ่ือให้
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครน าไปปรับปรุงการด าเนินการในปีถัดไปให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นดังนี้ 

สรุปข้อเสนอแนะประเด็นส าคัญของประชาชน/ ผู้มีส่วนได้เสีย ที่ต้องการให้องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสมุทรสาครด าเนินการในปีถัดไป ในล าดับแรก ได้แก่ 

 
          จากการสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมายความคิดเห็นต่อการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ประจ าปีงบประมาณ 2565  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการศึกษา พบว่า โรงเรียนในสังกัดพ้ืนที่จังหวัดสมุทรสาคร ที่ได้รับ
การส่งเสริมงบประมาณจ้างครูอัตราจ้าง ทั้งหมดมีความพึงพอใจอย่างมากต่องบประมาณที่ได้รับ ตาม
สัดส่วนของจ านวนนักเรียนในโรงเรียน  นอกจากนี้ควรมีการผลักดันให้เงินเดือนของครูอัตราจ้างสูงขึ้น
ตามค่าแรงขั้นต่ า เนื่องจากค่าครองชีพที่สูงขึ้นไม่สอดคล้องกับรายรับต่อเดือนที่ได้รับ ส่งผลให้การสมัคร
ของครูอัตราจ้างยังมีการขาดแคลนอีกเช่นกัน ส่วนในด้านวิทยาลัยอาชีพยังขาดครูผู้สอนที่มีความช านาญ
เฉพาะทาง ควรมีการส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันและเข้าท างานของครูผู้ เ พ่ิ มมากขึ้น เนื่องจากใน
ตลาดแรงงานที่อยู่ในพื้นท่ี อบจ. สมุทรสาคร มีความต้องการต่อสายอาชีพเพ่ิมมากขึ้น นักเรียน/นักศึกษา
ในสายวิชาชีพจึงมีไม่มากพอส าหรับตลาดแรงงาน ควรมีการดึงเด็กเข้ามาในสายวิชาชีพเพ่ิมมากขึ้น เช่น 
การมอบทุนการศึกษาส าหรับนักเรียน / นักศึกษาในท้องที่เพ่ิมเติมจากเดิม ซึ่งประชาชนมีความพึงพอใจ
ในงบประมาณทุนการศึกษาเป็นอย่างมาก หรือสนับสนุนความสามารถเฉพาะด้านของนักเรียน/นักศึกษา
เพ่ิมมากขึ้น และการสนับสนุนให้มีการแข่งขันประกวดความสามารถเฉพาะทาง (คอมพิวเตอร์ , กีฬา , 
วิชาการ) เพ่ือให้นักเรียน / นักศึกษาสามารถแสดงความรู้ความสามารถของตนเองและเป็นการสร้าง
แรงจูงใจในการใช้เวลาว่างในการท ากิจกรรมที่สร้างสรรค์ต่อนักเรียน/นักศึกษา นอกจากนี้พบว่าใน
ปัจจุบันมีปัญหาคุณแม่วัยใสเพ่ิมสูงขึ้น ควรมีการจัดโครงการให้ความรู้ในเรื่องเพศศึกษา การป้องกัน 
ให้กับนักเรียน/นักศึกษา ให้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเพ่ือลดปัญหาที่จะเกิดขึ้น ในส่วนของโครงการ
จัดซื้อครุภัณฑ์เพ่ือการศึกษา (สื่อในการเรียนการสอน , อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ , อาคาร , ฯลฯ) พบว่ามี
ความพึงพอใจเป็นอย่างมาก แต่ในบางสถานศึกษาขาดทุนทรัพย์ที่เพียงพอต่อการจะรับเงินอุดหนุนในการ
ก่อสร้างอาคารสถานศึกษา เนื่องจากเงื่อนไขในการรับทุนอุดหนุนนั้นต้องมีทุนทรัพย์ร้อยละ 25 จากราคา
ประเมินในการก่อสร้างถึงจะสามารถรับเงินอุดหนุนส่วนนี้ได้ ท าให้บางโรงเรียนไม่สามารถเข้าถึงการ
จัดสรรงบประมาณส่วนนี้ได้ และการด าเนินการตกเบิกงบประมาณส่วนนี้มีความล่าช้า ส่งผลให้การ
ด าเนินการของสถานศึกษาในการก่อสร้างอาคารเกิดความล่าช้าเช่นกัน 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมคุณภาพชีวิต พบว่า โครงการพัฒนาศักยภาพระบบบริการ

การแพทย์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลสมุทรสาคร โดยให้งบประมาณจัดซื้อกล้องเทเลสโคป (Telescope) และ
อุปกรณ์ทางการแพทย์ฉุกเฉินให้แก่โรงพยาบาลสมุทรสาคร เพ่ือให้บริการช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉิน   ติดตั้ง
ในรถพยาบาลของโรงพยาบาลสมุทรสาคร สามารถช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินทั้งด้านอุบัติเหตุและฉุกเฉินทุก
ด้าน ซึ่งมีความคุ้มค่าอย่างมากส าหรับการช่วยชีวิตให้กับผู้ป่วยฉุกเฉินให้ได้รับการดูแลรักษาจากแพทย์
ผู้เชี่ยวชาญได้ทันเวลา  
 นอกจากนี้ มีโครงการ “มหาชัย SMART SAFETY ZONE 4.0” การติดกล้องวงจรปิดและ
อุปกรณ์ให้กับถานีต ารวจภูธรเมืองสมุทรสาครเพ่ือเป็นการส่งเสริมดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชนใน
ชุมชนไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการก าจัดยาเสพติดหรือเพ่ิมแสงไฟในบริเวณที่เป็นจุดเสี่ยง ประชาชนมี
ความพึงพอใจในด้านโครงการนี้เป็นอย่างมากแล้วนั้น ประชาชนมีความต้องให้การให้สนับสนุนการจัด
แข่งขันกีฬาต่างๆ และสนับสนุนการจัดสร้างสถานที่ออกก าลังกาย สวนสุขภาพ สนามเด็กเล่น รวมถึง
อุปกรณ์ออกก าลังให้เพ่ิมมากขึ้นอีกด้วย ในส่วนของโครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตพ้ืนที่
จังหวัดสมุทรสาคร พบว่าประชาชนมีความพึงพอใจเป็นอย่างมากต่อการสนับสนุนกระสอบทรายและการ
อนุเคราะห์เครื่องสูบน้ าเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ าท่วมในพื้นท่ีรับผิดชอบของอบจ. สมุทรสาคร 
  

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเศรษฐกิจ พบว่า ประชาชนมีความึงพอใจเป็นอย่างมากต่อการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดโดยการจัดงานในวันส าคัญทางศาสนา เช่น งานวันมาฆบูชา ,              
วันวิสาขบูชา และวันอาสาฬหบูชา ณ วัดเจษฏารามฯ หรืองานประเพณีแห่เจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร  
เนื่องจากกิจกรรมและงานประเพณีต่างๆ ภายในจังหวัด ส่งผลให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อการประชาสัมพันธ์
ท่องเที่ยวของจังหวัด ประชาชนในพ้ืนที่สามารถเกิดรายได้จากการที่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชมงาน
ประเพณีต่างๆเช่นกัน อีกทั้งการจัดมหกรรมลดราคาสินค้าต่างๆ ก็สามารถดึงดูดให้ประชาชนเกิดความ
ต้องการที่จะใช้จ่ายเพ่ิมมากขึ้นอีกด้วย นอกจากนี้ควรมีการส่งเสริมรายได้และสนับสนุนสินค้าทาง
การเกษตรและประมงของประชาชนในพื้นท่ีชุมชน ช่วยผลักดันให้แต่ละชุมชนสามารถพัฒนาสินค้าให้เป็น
สินค้า OTOP ได้ หรือการพัฒนาให้เกิด 1 ชุมชน 1 เศรษฐกิจ และในส่วนของงาน ”SAKORN Fish Ball 
Festival” ครั้งที่ 1 พบว่าประชาชนมีความพึงพอใจต่อโครงการนี้เป็นอย่างมาก เพ่ือเป็นโครงการที่
สามารถช่วยส่งเสริมและแก้ไขปัญหาการประกอบอาชีพของคนในพ้ืนที่ และยังเป็นโครงการที่ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวของจังหวัดอีกด้วย 
        

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน พบว่า การด าเนินการการก่อสร้าง/ปรับปรุง/
ซ่อมแซม ถนนหรือสะพานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครมีระดับความพึงพอใจมาก 
นอกจากนี้ประชาชนบางส่วนมีความต้องการให้ทางอบจ.สมุทรสาคร ด าเนินการให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 
ปรับปรุงถนนที่ช ารุด รวมไปถึงการปรับปรุงชลประทาน สาธารณูปโภค อีกด้วย นอกจากนี้ในการ
ก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซม ถนนหรือสะพานในความรับผิดชอบของอบจ.สมุทรสาคร ประชาชนมีความ
ต้องการถนนเลนส าหรับรถเล็ก (จักรยานยนต์ , จักรยาน เป็นต้น) เพ่ิมเติมเพ่ือความสะดวกและปลอดภัย
ในการเดินทางที่ต้องใช้ถนนรวมกับรถยนต์ขนาดใหญ่ รวมถึงโครงการก่อสร้างเขื่อนกันดิน ค.ส.ล. ถนน
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สาบบ้านซากงซี (สค.ถ.27-010)  บริเวณปากทางแยกศาลเจ้าอาม้า หมู่10 ต.บางยาง อ.กระทุ่มแบนและ
การติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างถนนเลียบคลองชลประทานดี7 (ฝั่งตะวันตก) ต าบลชัยมงคล อ าเภอเมืองฯ เชื่อม
กับต าบลหลักสาม ต าบลอ าแพง และต าบลสวนส้ม อ าเภอบ้านแพ้ว พบว่าประชาชนมีความพึงพอใจใน
การด าเนินการระดับมาก นอกจากนี้ในบางพ้ืนที่ประชาชนมีต้องการให้มีการสร้างถนนเลียบริมคลอง
มะเดื่อเชื่อมต่อจากถนนริมคลองต าบลดอนไก่ดีอีกด้วย 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การอนุรักษ์และฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อม ได้เชิญวิทยากรที่มีความรู้ ความสามารถด้าน
สิ่งแวดล้อม มากเป็นวิทยากรบรรยายเกี่ยวกับการอนุรักษ์พันธ์พืช ตามโครงการพระราชด าริและยังให้มี
การส่งเสริมการเรียนรู้จากวิทยากรฯ เกี่ยวกับการดูแลอนุรักษ์ป่าชายเลน ของจังหวัดสมุทรสาคร ซึ่ งเป็น
การอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมหาชัยฝั่งตะวันออก นอกจากนี้การรณรงค์หรือ
ให้ความรู้ความเข้าใจอย่างสม่ าเสมอจะท าให้ประชาชนในพ้ืนที่เกิดความตระหนักและหวงแหนต่อ
ทรัพยากร (ป่าชายเลน แหล่งน้ า เป็นต้น) ในชุมชนได้อีกด้วย เช่นการสนับสนุน รณรงค์โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี กิจกรรม “ พ่อ
เป็นน้ า แม่ขอเป็นป่า ปลูกต้นไม้ในป่าชายเลน” ซึ่งโครงการดังกล่าวประชาชนในพื้นที่มีความพึงพอใจเป็น
อย่างมาก และในส่วนของการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายชุมชนซึ่งได้รับความร่วมมือจาก
องค์กรปกครองท้องถิ่นในพ้ืนที่จังหวัดสมุทรสาครเก็บรวบรวมขยะอันตรายเพ่ือการก าจัดอย่างถูกวิธี  ท า
ให้ประชาชนมีความพึงพอใจในระดับมาก ในการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายชุมชน ของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาเมืองและการบริหารพบว่า การจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วม

กิจกรรมกรรมด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน ๆ 
เช่น เทศบาลเมืองคลองมะเดื่อ หรือองค์การบริหารส่วนต าบลบางโทรัด ซึ่งอยู่ในพ้ืนที่จังหวัดสมุทรสาคร
และได้รับการสนับสนุนเครื่องจักรกล อุปกรณ์ เครื่องมือและน้ ามันเชื้อเพลิงจาก อบจ.สมุทรสาคร ในการ
ด าเนินการขุดตักวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ าในหลาย ๆ พ้ืนที่และท าให้ประชาชนในพ้ืนที่ได้รับรู้และเข้า
มามีส่วนร่วมการด าเนินการกิจกรรมด้วย ตลอดจนยังมีโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเพ่ือ
สะดวกในการสัญจรของประชาชนในพ้ืนที่ได้เป็นอย่างดี  ท าให้ประชาชนในพ้ืนที่มีความพึงพอใจอย่าง
มาก  ต่อการด าเนินการของอบจ.สมุทรสาคร  และประชาชนยังมีความคาดหวังให้การด าเนินการต่างๆ   
มีความโปร่งใส มีความซื่อสัตย์ เพ่ือลดปัญหาการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นได้ เช่น การลงพ้ืนที่ตรวจสอบการ
ท างานของบางพ้ืนที่ เนื่องจากผู้ที่รับผิดชอบในบางพ้ืนที่ไม่เคยด าเนินการให้ประชาชนได้รับทราบถึง
ข้อมูล จึงขาดความทั่วถึงของการให้บริการ ควรมีการการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผลการด าเนินงานของ 
อบจ.สมุทรสาคร ให้ประชาชนรับทราบเช่น เว็บไซต์ , เฟซบุ๊ค , ป้ายประชาสัมพันธ์และสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ 
ฯลฯ จากที่มีอยู่แล้วให้เพ่ิมเติมมากขึ้น รวมถึงการการกระจายอ านาจในการด าเนินการต่างๆให้มีความ
ครอบคลุม อีกทั่งผลักดันให้คนรุ่นใหม่เข้ามาท างานในการบริหารเพ่ือพัฒนาการท างานขององค์กรให้มี
ความทันสมัยมากยิ่งขึ้น และในส่วนของโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาและพัฒนา
ท้องถิ่น กิจกรรม “พัฒนาคูคลอง นิคมสหกรณ์ พ้ืนที่หมู่ที่ 8 ต.โคกขาม อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร” เพ่ือ
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สร้างการบูรณาการอย่างมีส่วนร่วมต่อทุกคนในพ้ืนที่ พบว่าประชาชนมีความพึงพอใจต่อการด าเนินการใน
ระดับมาก 
 
ตารางที่ 4.9 สรุปข้อเสนอแนะจากสัมภาษณ์ความคิดเห็นต่อการด าเนินการตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ประจ าปี งบประมาณ 2565 
 

สรุปข้อเสนอแนะจากสัมภาษณ์ความคิดเห็นต่อการด าเนินการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ 
การพัฒนา
การศึกษา 

การส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

การพัฒนา
เศรษฐกิจ 

การพัฒนา
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

การอนุรักษ์และ
ฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อม 

การพัฒนาเมือง
และการบริหาร 

-เพิ่มการจัดสรร
ครู อั ต ร าจ้ า ง ใน
โรงเรียนมากขึ้น 
และผลั กดั น ใ ห้
เพิ่มฐานเงินเดือน
ของครูอัตราจ้าง 
-ส นั บ ส นุ น ทุ น 
การศึกษา   
-ส นั บ ส นุ น ก า ร
แข่งขันทางด้าน 
IT , คอมพิวเตอร์   
-โครงการคุณแม่
วั ย ใ ส  เ พื่ อ ล ด
ปัญหาจ านวนคุณ
แ ม่ วั ย ใ ส ที่ เ พิ่ ม
สูงขึ้น 
  

-เพิ่ มศั กยภาพ
ระบบการแพทย์
ฉุ ก เ ฉิ น ใ ห้ กั บ
โ ร ง พ ย า บ า ล
ส มุ ท ร ส า ค ร 
ช่วย เหลือ ชีวิ ต
ผู้ป่วยฉุกเฉิน 
-การพัฒนาศูนย์
บัญชาการและ
ป ฏิ บั ติ ก า ร 
ป้องกันภัยให้กับ
ป ร ะ ช า ช น ใ น
พื้ น ที่ เ มื อ ง
ส มุ ท ร ส า ค ร 
ติดตั้งกล้องวงจร
ปิดทั่วเมือง 
-ป้ อ ง กั น แ ล ะ
บรรเทาสาธารณ
ภัย ช่วยเหลือน้ า
ท่ ว ม  สู บ น้ า 
กระสอบทราย
กั้นน้ าริมตลิ่ง  

-ผลักดันให้แต่ละ
ชุมชนสามารถ
พัฒนาสินค้าให้
เ ป็ น สิ น ค้ า 
OTOP 
-ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร
ท่ อ ง เที่ ย วขอ ง
จังหวัด เช่น การ
จั ด ง า น ใ น วั น
ประเพณีต่างๆ  
-ยกระดับอาหาร
ท ะ เ ล ใ ห้ มี
มาตรฐาน 
 

-สร้างเขื่ อนกั้น
ดิน คสล.ริมถนน 
ป้องกันถนนทรุด
ตั ว ใ น พื้ น ที่
กระทุ่มแบน 
-ติ ด ตั้ ง ไ ฟ ส่ อ ง
สว่างถนนเลียบ
ค ล อ ง
ชลประทานดี 7 
(ฝั่งตะวันตก) ใน
อ าเภอเมืองและ
อ าเภอบ้านแพ้ว  
  

-ส่ ง เ ส ริ ม ค ว า ม รู้
ด้านสิ่งแวดล้อมใน
ก า ร อ นุ รั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
แล ะสิ่ ง แ วดล้ อม
ม ห า ชั ย ฝั่ ง
ต ะ วั น ออก  ต า ม
โครงการอนุรั กษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เ นื่ อ ง ม า จ า ก
โ ค ร ง ก า ร
พระราชด าริสมเด็จ
พระเทพฯ  
-ความร่ วมมื อ ใน
การจัดการขยะมูล
ฝอยและของเสีย
อันตรายชุมชน 
 

-ส่ ง เสริ มการมี
ส่ ว น ร่ ว ม ข อ ง
ป ร ะ ช า ช น
กิ จ ก ร ร ม ก า ร
ด าเนินการของ 
อบจ.สค.ร่วมกับ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เพื่อ
ช่ ว ย เ ห ลื อ
ประชาชน ด้าน
เค รื่ อ ง จั ก ร กล 
อุ ป ก ร ณ์ 
เครื่องมือ และ
น้ ามันเช้ือเพลิง 
ใ น ก า ร ขุ ด ตั ก
วัชพืชและสิ่งกีด
ขวางทางน้ าและ
เสริมผิวจราจร
แอสฟั ลท์ ก รี ต
ถนนเลียบคลอง
ห มื่ น ป ร า ร ม ภ์ 
เสริมปากบ่อพัก
และรางวีถนน 
-ส่ ง เสริ มการมี
ส่ วนร่ วมแก้ ไ ข
ปั ญ ห า แ ล ะ
พัฒนาท้องถิ่น 
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สรุป ผลจากสัมภาษณ์ ประชาชนผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้บริหารองค์กร ที่มีต่อการด าเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนา จังหวัดสมุทรสาคร พบว่าการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครทั้ง 6 ด้าน อันได้แก่ 1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา 2. ยุทธศาสตร์
ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 5. ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อม และ 6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
เมืองและการบริหาร อยู่ในระดับพึงพอใจมาก  ในระดับสูง ของผู้มีส่วนได้เสียทั้ง 6 ประเภท (ผู้น าชุมชน, 
ผู้บริหาร อปท., สมาชิกสภาองค์กรชุมชน, ภาคธุรกิจ/ เอกชน, หน่วยราชการ/ รัฐวิสาหกิจ และ 
ประชาชน)   เมื่อเปรียบเทียบกับมาตรฐานเกณฑ์การพิจารณารางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ของ
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (2565) พบว่า มีคะแนนคุณภาพอยู่ในระดับ 3 หรือระดับ 
“ปานกลาง” (คะแนนมากกว่าร้อยละ 70 ขึ้นไป)   
 

1.การพัฒนาการศึกษา เสนอให้มีการเพิ่มการ
จดัสรรจ านวนครูอตัราจา้งและผลกัดนัเงินเดือน
ให้สอดคล้องกับค่าครองชีพ และสนับสนุน
ทุนการศึกษา ส่ือ อุปกรณ์ต่างๆ อินเทอร์เน็ตใน
การเรียน 

2. การส่งเสริมคุณภาพชีวิต เพิ่มศกัยภาพระบบ
การแพทยฉุ์กเฉินให้กบัโรงพยาบาลสมุทรสาคร 
ช่วยเหลือชีวิตผูป่้วยฉุกเฉินและกล้องวงจรปิด
ทัว่พื้นท่ีสมุทรสาคร 

3. การพฒันาเศรษฐกิจ ผลกัดนัให้แต่ละชุมชน
สามารถพฒันาสินคา้ให้เป็นสินคา้ OTOP 

-ส่งเสริมการท่องเท่ียวของจงัหวดั เช่น การจดั
งานในวนัประเพณีต่างๆ  

-ยกระดบัอาหารทะเลให้มีมาตรฐาน 

4. การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน สร้าง
เข่ือนกั้นดิน คสล.ริมถนน ป้องกนัถนน
ทรุดตวัในพ้ืนท่ีกระทุ่มแบน 

-ติดตั้ งไฟส่องสว่างถนนเลียบคลอง
ชลประทาน ดี 7 ( ฝ่ังตะวันตก) ใน
อ าเภอเมืองและอ าเภอบา้นแพว้  

 

5. การอนุรักษ์และฟ้ืนฟูส่งเสริมความรู้ด้าน
ส่ิงแวดล้อมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อมมหาชัยฝ่ังตะวันออก ตาม
โครงการอนุรักษ์พนัธุกรรมพืชอนัเน่ืองมาจาก
โครงการพระราชด าริสมเด็จพระเทพฯ  

-ความร่วมมือในการจดัการขยะมูลฝอยและของ
เสียอนัตรายชุมชน 

 

 

6-ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
กิจกรรมการด า เนินการของ อบจ .สค.
ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อ
ช่วยเหลือประชาชน ด้านเคร่ืองจักรกล 
อุปกรณ์ เคร่ืองมือ และน ้ามันเช้อเพลิง ใน
การขุดตกัวชัพชืและส่ิงกดีขวางทางน ้าและ
เสริมผิวจราจรแอสฟัลท์กรีตถนนเลรียบ
คลองหมื่นปรารมภ์ เสริมปกาบ่อพักและ
รางวถีนน 

-ส่งเสริมการมส่ีวนร่วมแก้ไขปัญหาและ
พฒันาท้องถิ่น 
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บทที่ 5 
สรุป อภิปรายผลและเสนอแนะ 

 
 การประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2565 เป็นการติดตามและ
ประเมินผลการด าเนินกิจกรรม/ โครงการในกระบวนการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งเป็นภาระหน้าที่ที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วน
จังหวัด พ.ศ.2540 ภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2560 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ. 2561 ข้อ 29 ว่าด้วยการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินความ
พึงพอใจของประชาชนต่อการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่ วนจังหวัด
สมุทรสาคร ทั้ง 6 ยุทธศาสตร์ อันได้แก่ 1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา 2. ยุทธศาสตร์ด้าน
การส่งเสริมคุณภาพชีวิต 3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐาน 5. ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อม และ 6. ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาการเมืองและการบริหาร รวมทั้งรวบรวมปัญหาความต้องการจากประชาชน หรือผู้มีส่วนได้เสีย
ที่มีต่อการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา  

  การประเมินผลในครั้งนี้ใช้วิธีวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Methods) ซึ่งประกอบด้วยวิธีวิจัย
เชิงปริมาณ (Quantitative Research) และวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ศึกษาให้
ครอบคลุมกลุ่มประชาชน/ ผู้มีส่วนได้เสียในพ้ืนที่ที่ศึกษา (Area Based) โดยใช้แบบสอบถามเป็น
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 417 คน และการสัมภาษณ์ผู้ที่ร่วม
ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ทั้ง 6 ยุทธศาสตร์ จ านวน 15 คน ผลที่ได้สามารถน ามาสรุปผล                
ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้  

 
1. สรุปผลการศึกษา 

จากการศึกษาข้อมูลทั่วไปของประชาชนผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 417 คน  พบว่า 
ส่วนมากเป็นเพศหญิง ร้อยละ 68.11 มีอายุระหว่าง 31 - 40 ปี  ร้อยละ 38.13 มีระดับการศึกษาใน
ระดับปริญญาตรี ร้อยละ 70.74 มีอาชีพรับราชการ  ร้อยละ 79.63 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนระหว่าง 
10,001-20,000 บาท ร้อยละ 44.13 เป็นคนในในชุมชนตั้งแต่เกิด ร้อยละ 33.10 และรับทราบ
ข่ า วสารการด า เนิน งานขององค์ การบริ หารส่ วนจั งหวัดสมุทรสาครจาก สื่ อออนไลน์ /
Website/Facebook ร้อยละ 32.64 
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      ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในภาพรวม พบว่าประชาชน/ ผู้มี
ส่วนได้เสียทั้ง 6 กลุ่ม (ผู้น าชุมชน, ผู้บริหาร อปท., สมาชิกสภาองค์กรชุมชน, ภาคธุรกิจ/ เอกชน, 
หน่วยราชการ/ รัฐวิสาหกิจ และ ประชาชน)  มีความพึงพอใจต่อการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครทั้ง 6 ด้าน อันได้แก่ 1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
การศึกษา 2. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ           
4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 5. ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อม 

และ 6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมืองและการบริหาร อยู่ในระดับมาก (    = 3.966) คิดเป็นร้อยละ 
79.31 เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์การพิจารณารางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ของส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (2565) พบว่า มีคะแนนคุณภาพอยู่ในระดับ 3 หรือระดับ “ปาน
กลาง” (คะแนนมากกว่าร้อยละ 70 ขึ้นไป)   

เมื่อพิจารณายุทธศาสตร์รายด้านพบผลการประเมินดังนี้   

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาการศึกษา พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการ
ด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาการศึกษาในระดับมาก (   = 3.962) เมื่อศึกษา
เมื่อศึกษารายละเอียดจะเห็นได้ว่า ผู้มีส่วนได้เสียมีความพึงพอใจให้อาคารเรียน/อาคารอเนกประสงค์/
คอมพิวเตอร์/เครื่องดนตรี แก่สถานศึกษาในจังหวัดสมุทรสาคร เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในกรจัดการ
เรียนการสอนในระดับมาก (   = 4.067)  

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจต่อ
การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตในระดับมาก (   = 3.918) เมื่อ
ศึกษารายละเอียดจะเห็นได้ว่า ผู้มีส่วนได้เสียมีความพึงพอใจให้งบประมาณจัดซื้อเครื่องมือและ
อุปกรณ์ทางการแพทย์ แก่โรงพยาบาลสมุทรสาคร เพ่ือให้บริการการแพทย์ฉุกเฉินในระดับมากที่สุด 
(   = 4.000) 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการ
ด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาเศรษฐกิจในระดับมากที่สุด ที่สุด (   = 4.225) 
เมื่อศึกษารายละเอียด จะเห็นได้ว่าผู้มีส่วนได้เสียมีความพึงพอใจจัดขบวนแห่เข้าร่วมงานประเพณีแห่
เจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาครในระดับมากที่สุด (   = 4.309)  

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  พบว่า ประชาชนมีความ         
พึงพอใจต่อการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานในระดับมาก  
(   = 3.864) เมื่อศึกษารายละเอียด จะเห็นได้ว่าผู้มีส่วนได้เสียมีความพึงใจในปรับปรุงไฟฟ้าส่องสว่าง
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บนถนน เพ่ือให้การคมนาคมมีความสะดวกและปลอดภัยมากขึ้น เช่น บริเวณถนนเลียบคลอง
ชลประทานดี 7 (ฝั่งตะวันตก) ในระดับมาก (   = 3.899)  

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม พบว่า ประชาชนมีความ    
พึงพอใจต่อการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อมในระดับ
มาก (   = 3.881) เมื่อศึกษารายละเอียด จะเห็นได้ว่าผู้มีส่วนได้เสียมีความพึงพอใจจัดกิจกรรมด้าน
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น การจัดการขยะพลาสติก “Eco Bricks” , การปลูกป่า
ชายเลน ฯลฯในระดับมาก (   = 3.902) 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหาร พบว่า ประชาชนมีความ
พึงพอใจต่อการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาเมืองและการบริหาร ในระดับ
มาก (   = 3.943) เมื่อศึกษารายละเอียด จะเห็นได้ว่าผู้มีส่วนได้เสียมีความพึงพอใจการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารผลการด าเนินงานของ อบจ.สมุทรสาคร ให้ประชาชนรับทราบ เช่น เว็บไซต์ , เฟซบุ๊ค , ป้าย
ประชาสัมพันธ์และสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ ฯลฯ ในระดับมาก (   = 4.065) 

7. งานด้านการด าเนินงานตามนโยบายในภาพรวมขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
สมุทรสาคร ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2565 พบว่า ผลจากการประเมิน พบว่าความคิดเห็นของ
ประชาชนที่มีต่อ อบจ.สมุทรสาคร ในรอบปีงบประมาณ 2565 ในการด าเนินงานตามนโยบายใน
ภาพรวมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในระดับมาก        
(   = 4.000) เมื่อศึกษารายละเอียด จะเห็นได้ว่าผู้มีส่วนได้เสียมีความพึงพอใจนโยบายด้านการ
ท่องเที่ยว กีฬา และนันทนาการ ( จัดให้มีลู่วิ่งยางสังเคราะห์ที่มีมาตรฐาน เพื่ออ านวยความสะดวกแก่
ผู้มาใช้บริการสนามกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร) และนโยบายด้านการพัฒนาการเมือง และการบริหาร     
(ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้รับคะแนน 98.86 คะแนน อยู่ในระดับAA  อยู่ในระดับมากเท่ากัน          
(   = 4.052) 

ส าหรับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ พบว่าประชาชน/ ผู้มีส่วนได้เสียส่วนใหญ่ทราบว่า
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร มีการจัดกิจกรรมและโครงการการพัฒนาจังหวัด ตาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาทั้ง 6 ยุทธศาสตร์ และได้ให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม เพ่ือให้องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสมุทรสาคร น าไปปรับปรุงการด าเนินการในปีถัดไป ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยความต้องการ
ของประชาชน/ ผู้มีส่วนได้เสีย ในล าดับมาก คือ  
 1. ด้านการพัฒนาการศึกษา เสนอให้มีการเพ่ิมการจัดสรรจ านวนครูอัตราจ้างและผลักดัน
เงินเดือนให้สอดคล้องกับค่าครองชีพ และสนับสนุนทุนการศึกษา สื่อ อุปกรณ์ต่างๆ อินเทอร์เน็ตใน
การเรียน รวมถึงการสนับสนุนในมีการแข่งขันเฉพาะด้าน (IT , คอมพิวเตอร์ , กีฬา , วิชาการ) 
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 2. ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต เสนอให้มีการส่งเสริมอาชีพให้กับคนในชุมชน เนื่องจากมี
ความกังวลเรื่องปัญหาปากท้องและรายได้ และการก าจัดยาเสพติดในชุมชนเพ่ือส่งเสริมความ
ปลอดภัย 

 3. ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ เสนอให้มีการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวและ
ส่งเสริมให้แต่ละชุมชนสามารถผลิตสินค้า OTOP ในแต่ละชุมชนได้ 

4. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เสนอให้มีการพัฒนาการคมนาคม เช่น การซ่อมแซมถนน
สายหลัก และการพัฒนาไฟฟ้า ประปา ให้กับคนในชุมชนมีใช้ทั่วถึง 

5. ด้านการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อม เสนอให้มีแยกขยะอันตรายของเสีย และกิจกรรม
การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น การปลูกป่าชายเลน ปลูกต้นไม้ และการ
ควบคุมดูแลสิ่งแวดล้อม หรือการมีบทลงโทษต่อโรงงานอุตสาหกรรมที่ก่อให้เกิดมลพิษ 

6. ด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหาร เสนอให้มีการกระจายอ านาจให้แก่ผู้น าชุมชน 
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในช่วยสอดส่องดูแลปัญหาในพ้ืนที่ และมีการท างานที่ซื่อสัตย์ 
โปร่งใส 
2. อภิปรายผล 

ผลจากการประเมินชี้ให้เห็นว่าประชาชนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อการด าเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครทั้ง 6 ยุทธศาสตร์ในระดับมาก โดยมี
คะแนนเทียบเท่าระดับ “ปานกลาง” หรือระดับ 3 ตามเกณฑ์รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ของ
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ปี พ.ศ. 2565  เนื่องจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด
สมุทรสาคร ได้น าแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560–2579) ภายใต้หลักการ“มั่นคง-มั่งคั่ง-
ยั่งยืน” แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2565) และแผนยุทธศาสตร์
จังหวัด มาเป็นกรอบในการก าหนดยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครทั้ง 6 
ยุทธศาสตร์ ซึ่งถือว่าเป็นนโยบายสาธารณะที่มีเจตนารมย์ในการพัฒนาจังหวัดสมุทรสาครอย่างแน่วแน่ 
ตามวิสัยทัศน์ของทิศทางการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 และวิสัยทัศน์ของจังหวัด
สมุทรสาคร (พ.ศ.2561–2565) ที่ต้องการให้จังหวัดสมุทรสาครเป็น “เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
เกษตรและอาหารปลอดภัย ท่องเที่ยวทางเลือกใหม่ สังคมเป็นสุข” 

เมื่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ยึดการ
บริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Result-based Management) ท าการแปลงนโยบายสู่การปฏิบัติเป็น
กิจกรรม/ โครงการ ตามยุทธศาสตร์ที่1. ด้านการพัฒนาการศึกษา, ยุทธศาสตร์ที่2. ด้านการส่งเสริม
คุณภาพชีวิต, ยุทธศาสตร์ที่3. ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ, ยุทธศาสตร์ที่4. ด้านการพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน, ยุทธศาสตร์ที่5. ด้านการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อม และยุทธศาสตร์ที่  6. ด้านการพัฒนา
การเมืองและการบริหาร รวมถึงการจัดสรรงบประมาณการด าเนินการในแต่ละยุทธศาสตร์ จึงท าให้
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ประชาชน/ ผู้มีส่วนได้เสียทั้ง 6 กลุ่ม อันได้แก่ ผู้น าชุมชน, ผู้บริหาร อปท., สมาชิกสภาองค์กรชุมชน, 
ภาคธุรกิจ/ เอกชน, หน่วยราชการ/ รัฐวิสาหกิจ และ ประชาชน มองเห็นผลจากการท างานการพัฒนา
ตามยุทธศาสตร์อย่างเป็นรูปธรรม และแสดงความพึงพอใจในระดับมาก หรือสามารถกล่าวอีกนัยยะ
หนึ่งว่า การให้บริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครมีคุณภาพ สะท้อนถึงสมรรถนะของ
การปฏิบัติงานการให้บริการที่ตอบสนองความต้องการประชาชนที่เป็นลูกค้าผู้รับบริการ ตามแนวทาง
ของการบริหารงานภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management: NPM)  

นอกจากนั้น การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ทั้ง 6 ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
สมุทรสาครยังแสดงถึงคุณภาพในการด าเนินงานในการให้บริการแก่ประชาชน/ ผู้มีส่วนได้เสีย 
(SERVQUAL) 5 มิติ ได้แก่ 

1. การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ทั้ง 6 ยุทธศาสตร์ สามารถจับต้องและเห็นผลได้ 
(Tangibility) เนื่องจากกิจกรรม/ โครงการมีความเป็นรูปธรรม เช่น การส่งเสริมด้านกีฬาเพ่ือสุขภาพ 
ขุดเจาะบ่อบาดาล และท าถนน เป็นต้น ท าให้ประชาชนรับรู้ถึงกิจกรรมได้อย่างชัดเจน 

2. การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ทั้ ง 6 ยุทธศาสตร์  มีความน่าเชื่อถือ 
(Reliability) เนื่องจากจ านวนกิจกรรม/ โครงการ ในแต่ละปีงบประมาณ เป็นไปตามแผนพัฒนา พ.ศ.
2561–2565 ซึ่งมีการระบุไว้อย่างชัดเจนท าให้ประชาชนให้ความเชื่อถือจนสามารถให้ความไว้วางใจได้ 

3. การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ทั้ง 6 ยุทธศาสตร์ สามารถตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนได้ (Responsiveness) เนื่องจากในทุกปีงบประมาณ องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสมุทรสาครจะท าการส ารวจความต้องการการพัฒนาของประชาชน เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชน            
มีส่วนร่วมในการพัฒนาจังหวัด 

4. การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ทั้ง 6 ยุทธศาสตร์ สร้างความเชื่อมั่นต่อ
ประชาชน เนื่องจากมีการแจ้งผลการด าเนินงานผ่านการช่องทางที่เป็นสื่อประชาสัมพันธ์ เช่น 
ประกาศ ป้าย เว็บไซต์ เฟซบุ๊ก เป็นต้น  

5. การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ทั้ง 6 ยุทธศาสตร์ ค านึงถึงความแตกต่างของ
สภาพภูมิประเทศในพ้ืนที่ที่ดูแล (Empathy) ท าให้มีการเน้นกิจกรรม/ โครงการที่แตกต่างออกไป เช่น 
อ าเภอเมืองสมุทรสาครซึ่งมีอาณาเขตติดกับกรุงเทพมหานคร มีลักษณะเป็นสังคมเมือง ดังนั้นจึงมีการ
เน้นกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในจังหวัด / โครงการที่รองรับการขยายตัวของเมือง อาทิ การ
ขยายช่องทางการจราจร และปรับปรุงถนนเป็นแบบ ค.ส.ล.ในพ้ืนที่ของเขตอ าเภอเมืองสมุทรสาคร 
และได้จัดท าแนวกั้นคันดินริมถนนป้องกันดินทรุดในพ้ืนที่ต าบลบางยาง อ าเภอกระทุ่มแบน เป็นต้น 
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3. ข้อเสนอแนะ   
ผลจากการศึกษาครั้งนี้ แม้ประชาชน/ ผู้มีส่วนได้เสีย มีความพึงพอใจในการด าเนินงานตาม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาทั้ง 6 ยุทธศาสตร์ ในระดับมากแล้วก็ตาม แต่องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สมุทรสาคร ควรมีการด าเนินการเพิ่มเติมดังนี ้

1. ควรให้มีการติดตามผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ทั้ง 6 ด้าน ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดสมุทรสาคร ให้มีผลออกมาเป็นรูปธรรมมากขึ้น  เพ่ือให้ประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ได้รับรู้การ
ท างานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอย่างชัดเจน และสามารถตอบสนองต่อความต้องการของ
ประชาชนได้ในทุก ๆ ด้านของยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ 

2. ควรส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนหรือผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง มีโอกาสเข้าร่วมใน
กระบวนการขั้นตอนต่าง ๆ  ในทุกภาคส่วนให้มากขึ้น เพื่อให้ประชาชนได้รับรู้กิจกรรม การด าเนินงาน
งานในภารกิจของโครงการต่างๆ ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร   

3. ประชาสัมพันธ์ช่องทางการสื่อสารให้ทั่วถึงเพ่ิมมากขึ้น เพ่ือให้ประชาชนได้รับรู้ข่าวสาร  
ต่าง ๆ ของกิจกรรมการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ให้มากข้ึน 

4. ส่งเสริมการสร้างจิตส านึกในการท างานของผู้บริหารให้มากข้ึน โดยให้เข้าถึงประชาชนมาก
ขึ้น และรับฟังปัญหา ความต้องการด้านการพัฒนาชุมชน และต้องการให้ทีมบริหารเป็นคนรุ่นใหม่ที่มี
วิสัยทัศน์กว้างไกล รู้เท่าทันต่อยุคสมัยของคนรุ่นใหม่ และคนทุกคนในสังคม เพ่ือสามารถน าเอาความรู้  
เทคโนโลยี ที่ทันสมัย มาปรับใช้กับการพัฒนาท้องถิ่นให้ดีมากยิ่งข้ึน  

5. ควรให้มีการปรับแผนยุทธศาสตร์ตามความเหมาะสมและท าอย่างต่อเนื่อง เพ่ือปรับ
กิจกรรมหรือโครงการที่มีการวางแผนไว้ในแผนยุทธศาสตร์ให้เหมาะและมีประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึน 

6. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ให้กับประชาชนอย่างทั่วไปถึง น้ าประปาไหล ไฟสว่าง ทาง
สะดวก มีการคมนาคมอย่างสะดวกสบายและทั่วถึงในทุก ๆ และก่อสร้างให้มีช่องทางการจราจร
ส าหรับรถเล็ก(จักรยานยนต์ , จักรยาน เป็นต้น) พ้ืนที่ของจังหวัดสมุทรสาคร   

7. ควรเพ่ิมงบประมาณในการจัดสรรครูอัตราจ้างเพ่ือปรับฐานเงินเดือนให้สอดคล้องกับค่า
ครองชีพที่เพ่ิมมากข้ึน 

8. โครงการคุณแม่วัยใส เพ่ือให้ความรู้ความเข้าใจภายในโรงเรียนหรือวิทยาลัย เนื่องจาก
ปัญหาคุณแม่วัยใสที่เพ่ิมสูงขึ้นแล้ว ยังส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของเด็กที่เกิดขึ้นจากปัญหาคุณแม่วัยใสอีก
เช่นกัน หรือในระยะยาวอาจส่งผลให้เกิดปัญหาในด้านสังคมมากยิ่งขึ้น 

 
ผลการสัมภาษณ์ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การ

พัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร 
          จากการสมัภาษณ์กลุ่มเป้าหมายความคดิเหน็ต่อการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ประจ าปีงบประมาณ 2565  
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการศึกษาพบว่า โรงเรียนในสังกัดพ้ืนที่จังหวัดสมุทรสาคร ที่ได้รับ

การส่งเสริมงบประมาณจ้างครูอัตราจ้าง ทั้งหมดมีความพึงพอใจอย่างมากต่องบประมาณที่ได้รับ ตาม
สัดส่วนของจ านวนนักเรียนในโรงเรียน นอกจากนี้ควรมีการผลักดันให้เงินเดือนของครูอัตราจ้างสูงขึ้น 
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ตามคุณวุฒิของครู  เนื่องจากค่าครองชีพที่สูงขึ้นไม่สอดคล้องกับรายรับต่อเดือนที่ได้รับ ส่งผลให้การ
สมัครของครูอัตราจ้างยังมีการขาดแคลนอีกเช่นกัน ส่วนในด้านวิทยาลัยอาชีพยังขาดครูผู้สอนที่มี
ความช านาญเฉพาะทาง ควรมีการส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันและเข้าท างานของครูผู้เพ่ิมมากขึ้น 
เนื่องจากในตลาดแรงงานที่อยู่ในพ้ืนที่ อบจ. สมุทรสาคร มีความต้องการต่อสายอาชีพเพ่ิมมากขึ้น 
นักเรียน/นักศึกษาในสายวิชาชีพจึงมีไม่มากพอส าหรับตลาดแรงงาน ควรมีการดึงเด็กเข้ามาในสาย
วิชาชีพเพ่ิมมากขึ้น เช่น การมอบทุนการศึกษาส าหรับนักเรียน / นักศึกษาในท้องที่เพ่ิมเติมจากเดิม 
ซึ่งประชาชนมีความพึงพอใจในงบประมาณทุนการศึกษาเป็นอย่างมาก หรือสนับสนุนความสามารถ
เฉพาะด้านของนักเรียน/นักศึกษาเพ่ิมมากข้ึน และการสนับสนุนให้มีการแข่งขันประกวดความสามารถ
เฉพาะทาง (คอมพิวเตอร์ , กีฬา , วิชาการ)เพ่ือให้นักเรียน / นักศึกษาสามารถแสดงความรู้
ความสามารถของตนเองและเป็นการสร้างแรงจูงใจในการใช้เวลาว่างในการท ากิจกรรมที่สร้างสรรค์ต่อ
นักเรียน/นักศึกษา นอกจากนี้พบว่าในปัจจุบันมีปัญหาคุณแม่วัยใสเพ่ิมสูงขึ้น ควรมีการจัดโครงการให้
ความรู้ในเรื่องเพศศึกษา การป้องกัน ให้กับนักเรียน/นักศึกษา ให้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเพ่ือลด
ปัญหาที่จะเกิดขึ้น  ในส่วนของโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เพ่ือการศึกษา (สื่อในการจัดการเรียนการสอน , 
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ , อาคาร ,ฯลฯ) พบว่ามีความพึงพอใจเป็นอย่างมาก แต่ในบางสถานศึกษา
ขาดทุนทรัพย์ที่เพียงพอต่อการจะรับเงินอุดหนุนในการก่อสร้างอาคารสถานศึกษา เนื่องจากเงื่อนไขใน
การรับทุนอุดหนุนนั้นต้องมีทุนทรัพย์ร้อยละ 25 จากราคาประเมินในการก่อสร้างถึงจะสามารถรับเงิน
อุดหนุนส่วนนี้ได้ ท าให้บางโรงเรียนไม่สามารถเข้าถึงการจัดสรรงบประมาณส่วนนี้ได้ และการ
ด าเนินการตกเบิกงบประมาณส่วนนี้มีความล่าช้า ส่งผลให้การด าเนินการของสถานศึกษาในการ
ก่อสร้างอาคารเกิดความล่าช้าเช่นกัน 
   

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมคุณภาพชีวิต พบว่า โครงการพัฒนาศักยภาพระบบบริการ
การแพทย์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลสมุทรสาคร โดยให้งบประมาณจัดซื้อกล้องเทเลสโคป (Telescope) 
และอุปกรณ์ทางการแพทย์ฉุกเฉินให้แก่โรงพยาบาลสมุทรสาคร เพ่ือให้บริการช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉิน   
ติดตั้งในรถพยาบาลของโรงพยาบาลสมุทรสาคร สามารถช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินทั้งด้านอุบัติเหตุและ
ฉุกเฉินทุกด้าน ซึ่งมีความคุ้มค่าอย่างมากส าหรับการช่วยชีวิตให้กับผู้ป่วยฉุกเฉินให้ได้รับการดูแลรักษา
จากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญได้ทันเวลา  
 นอกจากนี้ มีโครงการ “มหาชัย SMART SAFETY ZONE 4.0” การติดกล้องวงจรปิดและ
อุปกรณ์ให้กับสถานีต ารวจภูธรเมืองสมุทรสาครเพ่ือเป็นการส่งเสริมดูแลความปลอดภัยให้กับ
ประชาชนในชุมชนไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการก าจัดยาเสพติดหรือเพ่ิมแสงไฟในบริเวณที่เป็นจุดเสี่ยง 
ประชาชนมีความพึงพอใจในด้านโครงการนี้เป็นอย่างมากแล้วนั้น  ประชาชนมีความต้องให้การให้
สนับสนุนการจัดแข่งขันกีฬาต่างๆ และสนับสนุนการจัดสร้างสถานที่ออกก าลังกาย สวนสุขภาพ สนาม
เด็กเล่น รวมถึงอุปกรณ์ออกก าลังให้เพ่ิมมากขึ้นอีกด้วย ในส่วนของโครงการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยในเขตพ้ืนที่จังหวัดสมุทรสาคร พบว่าประชาชนมีความพึงพอใจเป็นอย่างมากต่อการ
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สนับสนุนกระสอบทรายและการอนุเคราะห์เครื่องสูบน้ าเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ าท่วมในพ้ืนที่
รับผิดชอบของอบจ. สมุทรสาคร 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเศรษฐกิจ พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจเป็นอย่างมากต่อการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดโดยการจัดงานในวันส าคัญทางศาสนา เช่น งานวันมาฆบูชา ,        
วันวิสาขบูชา และวันอาสาฬหบูชา ณ วัดเจษฎาราม หรืองานประเพณีแห่เจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร 
เนื่องจากกิจกรรมและงานประเพณีต่างๆภายในจังหวัด ส่งผลให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อการ
ประชาสัมพันธ์ท่องเที่ยวของจังหวัด ประชาชนในพ้ืนที่สามารถเกิดรายได้จากการที่มีนักท่องเที่ยวเข้า
มาเยี่ยมชมงานประเพณีต่างๆเช่นกัน อีกทั้งการจัดมหกรรมลดราคาสินค้าต่างๆก็สามารถดึงดูดให้
ประชาชนเกิดความต้องการที่จะใช้จ่ายเพ่ิมมากขึ้นอีกด้วย นอกจากนี้ควรมีการส่งเสริมรายได้และ
สนับสนุนสินค้าทางการเกษตรและประมงของประชาชนในพ้ืนที่ชุมชน ช่วยผลักดันให้แต่ละชุมชน
สามารถพัฒนาสินค้าให้เป็นสินค้า OTOP ได้ หรือการพัฒนาให้เกิด 1 ชุมชน 1 เศรษฐกิจ และในส่วน
ของงาน ”SAKORN Fish Ball Festival” ครั้งที่ 1 พบว่าประชาชนมีความพึงพอใจต่อโครงการนี้เป็น
อย่างมาก เพ่ือเป็นโครงการที่สามารถช่วยส่งเสริมและแก้ไขปัญหาการประกอบอาชีพของคนในพ้ืนที่ 
และยังเป็นโครงการที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดอีกด้วย 
        

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน พบว่า การด าเนินการการก่อสร้าง/ปรับปรุง/
ซ่อมแซม ถนนหรือสะพานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครมีระดับความพึงพอใจมาก 
นอกจากนีป้ระชาชนบางส่วนมีความต้องการให้ทางอบจ.สมุทรสาคร ด าเนินการให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 
ปรับปรุงถนนที่ช ารุด รวมไปถึงการปรับปรุงชลประทาน สาธารณูปโภค อีกด้วย นอกจากนี้ในการ
ก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซม ถนนหรือสะพานในความรับผิดชอบของอบจ.สมุทรสาคร ประชาชนมี
ความต้องการถนนเลนส าหรับรถเล็ก (จักรยานยนต์ , จักรยาน เป็นต้น) เพ่ิมเติมเพ่ือความสะดวกและ
ปลอดภัยในการเดินทางที่ต้องใช้ถนนรวมกับรถยนต์ขนาดใหญ่ รวมถึงโครงการก่อสร้างเขื่อนกันดิน  
ค.ส.ล. ถนนสายบ้านซากงซี (สค.ถ.27-010)  บริเวณปากทางแยกศาลเจ้าอาม้า หมู่10 ต.บางยาง อ.
กระทุ่มแบนและการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างถนนเลียบคลองชลประทาน สค.ดี7 (ฝั่งตะวันตก) ต.ชัยมงคล 
อ.เมืองฯ เชื่อมกับ ต.หลักสาม ต.อ าแพง และ ต.สวนส้ม อ.บ้านแพ้ว พบว่าประชาชนมีความพึงพอใจ
ในการด าเนินการระดับมาก นอกจากนี้ในบางพ้ืนที่ประชาชนมีต้องการให้มีการสร้างถนนเลียบริม
คลองมะเดื่อเชื่อมต่อจากถนนริมคลองต าบลดอนไก่ดีอีกด้วย 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การอนุรักษ์และฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อม ได้เชิญวิทยากรที่มีความรู้ ความสามารถ
ด้านสิ่งแวดล้อม มากเป็นวิทยากรบรรยายเกี่ยวกับการอนุรักษ์พันธ์พืช ตามโครงการพระราชด าริและ
ยังให้มีการส่งเสริมการเรียนรู้จากวิทยากรฯ เกี่ยวกับการดูแลอนุรักษ์ป่าชายเลน ของจังหวัด
สมุทรสาคร ซึ่งเป็นการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมหาชัยฝั่งตะวันออก 
นอกจากนี้การรณรงค์หรือให้ความรู้ความเข้าใจอย่างสม่ า เสมอจะท าให้ประชาชนในพ้ืนที่เกิดความ
ตระหนักและหวงแหนต่อทรัพยากร(ป่าชายเลน แหล่งน้ า เป็นต้น) ในชุมชนได้อีกด้วย เช่นการ
สนับสนุน รณรงค์ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี กิจกรรม “ พ่อเป็นน้ า แม่ขอเป็นป่า ปลูกต้นไม้ในป่าชายเลน ” ซึ่ง
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โครงการดังกล่าวประชาชนในพ้ืนที่มีความพึงพอใจเป็นอย่างมาก และในส่วนของการจัดการขยะมูล
ฝอยและของเสียอันตรายชุมชนซึ่งได้รับความร่วมมือจากองค์กรปกครองท้องถิ่นในพ้ืนที่จังหวัด
สมุทรสาครเก็บรวบรวมขยะอันตรายเพ่ือการก าจัดอย่างถูกวิธี  ท าให้ประชาชนมีความพึงพอใจใน
ระดับมาก ในการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายชุมชน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
สมุทรสาคร 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาเมืองและการบริหาร พบว่า การจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการมีส่วน

ร่วมกิจกรรมการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อ่ืน ๆ เช่น เทศบาลเมืองคลองมะเดื่อ หรือองค์การบริหารส่วนต าบลบางโทรัด ซึ่งอยู่ในพ้ืนที่จังหวัด
สมุทรสาครและได้รับการสนับสนุนเครื่องจักรกล อุปกรณ์ เครื่องมือ และน้ ามันเชื้อเพลิงจาก  อบจ.
สมุทรสาคร ในการด าเนินการขุดตักวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ าในหลาย ๆ พ้ืนที่และท าให้ประชาชน
ในพ้ืนที่ได้รับรู้และเข้ามามีส่วนร่วมการด าเนินการกิจกรรมด้วย ตลอดจนยังมีโครงการเสริมผิวจราจร
แอสฟัลท์ติกคอนกรีตเพ่ือสะดวกในการสัญจรของประชาชนในพ้ืนที่ได้เป็นอย่างดี  ท าให้ประชาชนใน
พ้ืนที่มีความพึงพอใจอย่างมาก  ต่อการด าเนินการของอบจ.สมุทรสาคร  และประชาชนยังมีความ
คาดหวังให้การด าเนินการต่างๆมีความโปร่งใส มีความซื่อสัตย์ เพ่ือลดปัญหาการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นได้ 
เช่น การลงพ้ืนที่ตรวจสอบการท างานของบางพ้ืนที่ เนื่องจากผู้ที่ รับผิดชอบในบางพ้ืนที่ไม่เคย
ด าเนินการให้ประชาชนได้รับทราบถึงข้อมูล จึงขาดความทั่วถึงของการให้บริการ ควรมีการ เผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารผลการด าเนินงานของ อบจ.สมุทรสาคร ให้ประชาชนรับทราบ เช่น เว็บไซต์ , เฟซบุ๊ค , 
ป้ายประชาสัมพันธ์และสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ ฯลฯ จากที่มีอยู่แล้วให้เพ่ิมเติมมากขึ้น รวมถึงการการ
กระจายอ านาจในการด าเนินการต่างๆให้มีความครอบคลุม อีกทั้งผลักดันให้คนรุ่นใหม่เข้ามาท างานใน
การบริหารเพ่ือพัฒนาการท างานขององค์กรให้มีความทันสมัยมากยิ่งขึ้น  และในส่วนของโครงการ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรม “พัฒนาคูคลอง นิคมสหกรณ์ 
พ้ืนที่หมู่ที่ 8 ต.โคกขาม อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร” เพ่ือสร้างการบูรณาการอย่างมีส่วนร่วมต่อทุกคนใน
พ้ืนที่ พบว่าประชาชนมีความพึงพอใจต่อการด าเนินการในระดับมาก 

 
สรุป ผลจากสัมภาษณ์ พบว่าการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดสมุทรสาครทั้ง 6 ด้าน อันได้แก่ 1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา 2. ยุทธศาสตร์
ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐาน 5. ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อม และ 6. ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาเมืองและการบริหาร อยู่ในระดับพึงพอใจในระดับมาก ของผู้มีส่วนได้เสียได้แก่ ประชาชน 
องค์กร หน่วยงาน หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนได้เสีย   เมื่อเปรียบเทียบกับมาตรฐานเกณฑ์การ
พิจารณารางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (2565) 
พบว่า มีคะแนนคุณภาพอยู่ในระดับ 3 หรือระดับ “ปานกลาง” (คะแนนมากกว่าร้อยละ 70 ขึ้นไป)   
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ปรับปรุงการบริหารงานให้ดียิ่งขึ้น และโปรดใส่เครื่องหมาย    ในช่อง  ตามความเป็นจริง 
............................................................................................................................. ...................... 

ตอนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
1. เพศ     ชาย      หญิง 
2. อายุ     ต่ ากว่า 20 ปี      20 – 30 ปี  

  31 – 40  ปี      41 – 50  ปี  
  51 – 60  ปี      61 ปีขึ้นไป 

3.การศึกษา    ประถมศึกษาหรือต่ ากว่า    มัธยมศึกษาตอนต้น 
  มัธยมศึกษาปลาย / ปวช./ หรือเทียบเท่า   อนุปริญญา/ ปวส. / หรือเทียบเท่า 
  ปริญญาตรี      สูงกว่าปริญญาตรี 

4.อาชีพ     รับราชการ      พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
  เจ้าของธุรกิจ / ค้าขาย     รับจ้าง/ ลูกจ้าง/ พนักงานบริษัท 
  แม่บ้าน/ พ่อบ้าน/ เกษียณอายุ    เกษตรกร/ ประมง 
  นักเรียน/นักศึกษา     อื่นๆ 

5. รายได้เฉล่ียต่อเดือน   ต่ ากว่า 10,000 บาท     10,001 - 20,000 บาท 
  20,001 - 30,000 บาท    30,001 - 40,000 บาท 
  มากกว่า 40,000 บาท ขึน้ไป  

6. การอยู่อาศัยในชุมชน   เป็นคนในชุมชนต้ังแต่เกิด    อยู่ในชุมชนมานานกว่า 5 ปี 
  อยู่ในชุมชนต้ังแต่ 1 ปี ถึง 5 ปี    ย้ายมาอยู่ในชุมชนนี้ไม่เกิน 1 ปี 

7. การรับทราบข้อมูลข่าวสารการด าเนินงานของ อบจ.สมุทรสาคร  
    ป้ายประชาสัมพันธ์     สื่อสิ่งพิมพ์ / หนังสือราชการ 
    รถประชาสัมพันธ ์    สื่อออนไลน/์Website/Facebook 
    ผู้บริหาร/สมาชิกสภาฯ/เจ้าหน้าที่ อบจ.   ผู้น าท้องถิ่น/ก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน  
    การประชุมประชาคมท้องถิ่น    เพื่อน/ญาติพี่น้อง   
    อื่นๆ ....................................................... 
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ตอนที่ 2   ความคิดเห็นต่อการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบจ.สมุทรสาคร  ประจ าปี พ.ศ.2564 
ค าชี้แจง  โปรดใส่เครื่องหมาย   ในช่องระดับความพึงพอใจตามความคิดของท่าน 

                      1 = พึงพอใจน้อยที่สุด, 2 = พึงพอใจน้อย, 3 = พึงพอใจปานกลาง,  4 = พึงพอใจมาก, 5 = พึงพอใจมากท่ีสุด 

ข้อ 
ความพึงพอใจต่อผลการด าเนิน 

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร 

ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยที่สุด 
(1) 

1. การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาการศึกษา 
1.1 การสนับสนุนงบประมาณจ้างครูให้แก่สถานศึกษาใน

จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลน
ครูผู้สอน 

     

1.2 ให้อาคารเรียน/อาคารอเนกประสงค์/คอมพิวเตอร์/
เครื่องดนตรี แก่สถานศึกษาในจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในกรจัดการเรียนการสอน 

     

1.3 การให้บริการของอุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร (SK 
park) 

     

2. การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
2.1 จัดการแข่งขันกีฬาประเภทตา่งๆ เช่น อีสปอร์ต, 

กระโดดเชือก, ยูโด มวยปล้ า ฯลฯ 
     

2.2 ให้งบประมาณจดัซื้อเคร่ืองมือและอุปกรณ์ทางการ
แพทย์ แก่โรงพยาบาลสมุทรสาคร เพื่อให้บริการ
การแพทย์ฉุกเฉิน 

     

2.3 ให้งบประมาณจดัซื้อกล้องวงจรปิดและอุปกรณ์แก่
สถานีต ารวจ ภูธรเมืองสมุทรสาคร เพื่อดูแลรักษาความ
ปลอดภัยในชีวติและทรัพยส์ิน ของประชาชน 

     

3. การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 
3.1 1. จัดงานวนัส าคัญทางพุทธศาสนา เชน่ งานวนั

มาฆบูชา วนัวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา ณ วัดเจษฏา
รามฯ ,วัดป้อมวิเชียรโชติการามฯ 

     

3.2 2. จัดขบวนแห่เข้าร่วมงานประเพณีแห่เจ้าพ่อหลักเมือง
สมุทรสาคร 

     

3.3 3. การประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวของ
จังหวัดสมุทรสาครผา่นสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ เช่น 
เว็บไซต์ , เฟสบุ๊ค , วารสารสาครบุรี , ป้ายไวนิล
ประชาสัมพนัธ์ ฯลฯ 
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ข้อ 
ความพึงพอใจต่อผลการด าเนิน 

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร 

ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยที่สุด 
(1) 

4. การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
4.1 การก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซม ถนนหรือสะพานใน

ความรับผิดชอบของอบจ.สมุทรสาคร ให้อยู่ในสภาพที่
สมบูรณ์ได้มาตรฐาน 

     

4.2 การก่อสร้างเขื่อนกันดิน เพื่อป้องกันปัญหาน้ าท่วมและ
การพัง ทลายของดินริมตลิ่ง 

     

4.3 ปรับปรุงไฟฟ้าส่องสว่างบนถนน เพื่อให้การคมนาคมมี
ความสะดวกและปลอดภัยมากขึ้น เช่น บริเวณถนน
เลียบคลองชลประทานดี 7 (ฝั่งตะวันตก) 

     

5. การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม 
5.1 จัดกิจกรรมด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรชาติและ

สิ่งแวดล้อม เช่น การจัดการขยะพลาสติก “Eco 
Bricks” , การปลูกปา่ชายเลน ฯลฯ 

     

5.2 ก าจัดวัชพชืในแม่น้ าทา่จีนและล าคลองสาธารณะใน
จังหวัดสมุทรสาคร 

     

6. การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาเมืองและการบริหาร 
6.1 จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 

เช่น อบจ.สมุทรสาครสัญจร , การประชุมประชาคม
ท้องถิ่น ฯลฯ 

     

6.2 การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผลการด าเนินงานของ อบจ.
สมุทรสาคร ให้ประชาชนรับทราบ เชน่ เว็บไซต์ , 
เฟสบุ๊ค , ป้ายประชาสัมพนัธ์และสื่อสิ่งพิมพ์ตา่งๆ ฯลฯ 

     

6.3 การให้บริการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน เชน่ 
เก็บภาษีนอกสถานที่ บริการเคร่ืองจักรกล , รถยนต์
สุขาเคลื่อนที่ ฯลฯ 
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ความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการด าเนินงานตามนโยบายในภาพรวมของ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

ข้อ 
ความพึงพอใจต่อผลการด าเนิน 

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร 

ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยที่สุด 
(1) 

1 นโยบายด้านการศึกษา 
     มอบทุนการศึกษาส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีให้
มีโอกาสทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

     

2 นโยบายด้านส่งเสริมคุณภาพชีวติ 
     การแก้ไขปัญหาน้ าท่วม ภัยแล้ง เสริมคันดินแนวริมตลิ่ง
ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร 

     

3 นโยบายด้านเศรษฐกิจ ส่งเสริมอาชีพ 
     จัดงานลูกช้ิน “ SAKORM Fish Ball Festival ” ครั้งท่ี 1 

     

4 นโยบายด้านการท่องเท่ียว กีฬา และนนัทนาการ 
     จัดให้มีลู่วิ่งยางสังเคราะห์ที่มมีาตรฐาน เพื่ออ านวย
ความสะดวกแก่ผูม้าใช้บริการสนามกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร 

     

5 นโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
     การจัดการของเสียอันตรายชมุชน 

     

6 นโยบายด้านการพัฒนาการเมือง และการบริหาร 
     ผลการประเมินคณุธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA) ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 ได้รับคะแนน 98.86 คะแนน อยู่ในระดับAA 

     

 
ตอนที่ 3  ข้อเสนอแนะของประชาชนต่อการด าเนินงานของ อบจ.สมุทรสาคร  

  โครงการหรือกิจกรรมที่ท่านต้องการให้ อบจ.สมุทรสาคร  ด าเนินการเพิ่มเติม 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ได้แก่
............................................................................................................................. .........................................
.......................................................................................... .......................................................................... ..
......................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................... ...........................
........................................................................................................ ..............................................................
............................................................................................................................. ......................................... 
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2. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิต ได้แก่
............................................................................................................................. .........................................
.................................................................................................................................................................... ..
......................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ......................................... 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ ได้แก่  
............................................................................................................................. .........................................
.................................................................................................................................................... ..................
................................................................................................................. .....................................................
............................................................................................................................. ......................................... 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ได้แก่
............................................................................................................................. .........................................
.................................................................................. .................................................................................. ..
......................................................................................................................................................................
................................................................................................................................... ................................... 
5. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม ได้แก่
......................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .........................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................            
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองและการบริหาร ได้แก่ 
........................................................................................ ..............................................................................
............................................................................................................................. .........................................
......................................................................................................................................................................
...................................................................................................... ................................................................
......................................................................................................................................................................
  ท่านประทับใจโครงการ/กิจกรรมใดของ อบจ.สมุทรสาคร ในรอบปี 2565 มากที่สุด เพราะเหตุใด 
............................................................................................................................. .........................................
..................................................................................................................................... .................................
......................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .........................................
......................................................................................................................................................................  
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  ท่านคิดว่าอบจ.สมุทรสาคร ควรปรับปรุงแก้ไข/พัฒนา การด าเนินงานด้านใดมากที่สุด  
เพราะเหตุใด 
............................................................................................................................. .........................................
.......................................................................................... .......................................................................... ..
......................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................... ...........................
........................................................................................................ .............................................................. 
............................................................................................................................. .........................................
........................................................................................................................................................ ..............
..................................................................................................................... .................................................
  ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
............................................................................................................................. .........................................
................................................................................................................................................... ...................
................................................................................................................ ......................................................
............................................................................................................................. .........................................
.....................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. .........................................
.......................................................................................... .......................................................................... ..
. 

ขอขอบคุณผู้ตอบแบบสอบถามทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร  โทร. / โทรสาร   0 – 3442 – 8786 

 
. 
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แบบสัมภาษณ์ 

 
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา 
 
1. ท่านคิดว่า การวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  ครอบคลุมในทุกประเด็นหรือไม่  เช่น งบประมาณ 
บุคลากร การมีส่วนร่วม การเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์อ่ืน   
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................... 
 
2. ท่านคิดว่า อบจ มีการด าเนินงานตามแผนงานที่วางไว้ ตามระยะเวลาหรือไม่  เช่น มีรายงานทุก ๆ 3 เดือน 
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................... 
 
3.  มีคณะกรรมการตรวจสอบผลการด าเนินงานตามแผนงาน หรือไม่ ใช้วิธีใด 
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................... 
4.  ได้มีการน าข้อเสนอแนะ ผลการด าเนินงานมาปรับปรุงมาด าเนินการหรือไม่ 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................... ....................................................................... ... 
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ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
 
1. ท่านคิดว่า การวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  ครอบคลุมในทุกประเด็นหรือไม่  เช่น งบประมาณ 
บุคลากร การมีส่วนร่วม การเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์อ่ืน   
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................... 
 
2. ท่านคิดว่า อบจ มีการด าเนินงานตามแผนงานที่วางไว้ ตามระยะเวลาหรือไม่  เช่น มีรายงานทุก ๆ 3 เดือน 
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................... 
 
3.  มีคณะกรรมการตรวจสอบผลการด าเนินงานตามแผนงาน หรือไม่ ใช้วิธีใด 
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................... 
 
4.  ได้มีการน าข้อเสนอแนะ ผลการด าเนินงานมาปรับปรุงมาด าเนินการหรือไม่ 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
 
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 
 
1. ท่านคิดว่า การวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  ครอบคลุมในทุกประเด็นหรือไม่  เช่น งบประมาณ 
บุคลากร การมีส่วนร่วม การเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์อ่ืน   
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................... 
 
2. ท่านคิดว่า อบจ มีการด าเนินงานตามแผนงานที่วางไว้ ตามระยะเวลาหรือไม่  เช่น มีรายงานทุก ๆ 3 เดือน 
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................... 
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3.  มีคณะกรรมการตรวจสอบผลการด าเนินงานตามแผนงาน หรือไม่ ใช้วิธีใด 
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................... 
4.  ได้มีการน าข้อเสนอแนะ ผลการด าเนินงานมาปรับปรุงมาด าเนินการหรือไม่ 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................... .............................................................................. 

 
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 
1. ท่านคิดว่า การวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  ครอบคลุมในทุกประเด็นหรือไม่  เช่น งบประมาณ 
บุคลากร การมีส่วนร่วม การเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์อ่ืน   
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................... 
2. ท่านคิดว่า อบจ มีการด าเนินงานตามแผนงานที่วางไว้ ตามระยะเวลาหรือไม่  เช่น มีรายงานทุก ๆ 3 เดือน 
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................... 
3.  มีคณะกรรมการตรวจสอบผลการด าเนินงานตามแผนงาน หรือไม่ ใช้วิธีใด 
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................... 
 
4.  ได้มีการน าข้อเสนอแนะ ผลการด าเนินงานมาปรับปรุงมาด าเนินการหรือไม่ 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................. ...................................................... 

ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม 

1. ท่านคิดว่า การวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  ครอบคลุมในทุกประเด็นหรือไม่  เช่น งบประมาณ 
บุคลากร การมีส่วนร่วม การเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์อ่ืน   
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
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....................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................... 
2. ท่านคิดว่า อบจ มีการด าเนินงานตามแผนงานที่วางไว้ ตามระยะเวลาหรือไม่  เช่น มีรายงานทุก ๆ 3 เดือน 
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................... 
3.  มีคณะกรรมการตรวจสอบผลการด าเนินงานตามแผนงาน หรือไม่ ใช้วิธีใด 
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................... 
4.  ได้มีการน าข้อเสนอแนะ ผลการด าเนินงานมาปรับปรุงมาด าเนินการหรือไม่ 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
 

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมืองและการบริหาร 

1. ท่านคิดว่า การวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  ครอบคลุมในทุกประเด็นหรือไม่  เช่น งบประมาณ 
บุคลากร การมีส่วนร่วม การเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์อ่ืน   
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................... 
 
2. ท่านคิดว่า อบจ มีการด าเนินงานตามแผนงานที่วางไว้ ตามระยะเวลาหรือไม่  เช่น มีรายงานทุก ๆ 3 เดือน 
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................... 
3.  มีคณะกรรมการตรวจสอบผลการด าเนินงานตามแผนงาน หรือไม่ ใช้วิธีใด 
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................... 
4.  ได้มีการน าข้อเสนอแนะ ผลการด าเนินงานมาปรับปรุงมาด าเนินการหรือไม่ 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
........................................................................... ......................................................................................................... 
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ประวัติผู้วิจัย 

ชื่อ    ดร.เสรี  วรพงษ์ 
ต ำแหน่งทำงวิชำกำร   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สังกัด   ภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
โทร 02-8002840-76  มือถือ 086-4489389  โทรสาร 02-4419324 
Email: seree.wor@mahidol.ac.th  
 
คุณวุฒิคุณวุฒิ   สำขำวิชำ                                ส ำเร็จกำรศึกษำจำกสถำบัน                 
ปี พ.ศ.  
Ed.D.            สิ่งแวดล้อมศึกษา                   มหาวิทยาลัยมหิดล                          2551 
M.Ld.         พัฒนาแรงงานและสวัสดิการ                 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์                   2545 
M.Ed.            สิ่งแวดล้อมศึกษา                   มหาวิทยาลัยมหิดล                          2539 
B.A.                 การจัดการทั่วไป                   วิทยาลัยครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์          2535
                                                                                   
งำนวิจัยท่ีสนใจหรือมีควำมช ำนำญ 

- สิ่งแวดล้อมศึกษา 
- การพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
- สิ่งแวดล้อมกับความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) 

 -  การประเมินผลโครงการฯ  
 
ผลงำนวิจัยหรือผลงำนวิชำ  (ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่เชื่อถือได้ในรอบ 5 ปี) 
 - การพัฒนาหลักสูตรการท านาข้าวแบบเกษตรอินทรีย์ส าหรับเกษตรกร ในจังหวัด 
            นครปฐม (2553) การน าเสนองานวิชาการของคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 
            มหาวิทยาลัยมหิดล             
 -  การประเมินผลโครงการกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 (2555) 
 -  การจัดการเรียนการสอนจริยศึกษาในประเทศไทย (2555) 

- ปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จส าหรับเกษตรท านาข้าวแบบเกษตรอินทรีย์ในจังหวัด    
  นครปฐม  (2555)  

 - การประเมินผลโครงการกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 
          - การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ภาพรวม)  
            ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดราชบุรี (ประจ าปีงบประมาณ 2560) 
 -   การประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการของเทศบาลนครอ้อมน้อย 
               จังหวัดสมุทรสาคร 

- การประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดสมุทรสาคร 

- การประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการของเทศบาลต าบลดอนไก่ดี 
จังหวัดสมุทรสาคร 

mailto:seree.wor@mahidol.ac.th
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- การประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการของเทศบาลต าบล       
สวนหลวง จังหวัดสมุทรสาคร 

- การประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการของเทศบาลต าบลนาดี 
จังหวัดสมุทรสาคร 
 

ผลงำนอ่ืน ๆ  
 -   อาจารย์พิเศษโครงการรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (วิทยาเขตกรุงเทพฯ) 
 -   อาจารย์สอบพิเศษ มหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม 
 -   วิทยากรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Routine to Research 



      
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 

สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2565)   

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผล  
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร 
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บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร  ประจ าปี 

งบประมาณ พ.ศ.2565   (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ.2564 – เดือน กันยายน พ.ศ.2565) นี้ เป็นการติดตาม
และประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร (พ.ศ.2561 – 2565)     
ในห้วงปีงบประมาณ พ.ศ.2565  เป็นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548  และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561   หมวด 6 ข้อ 29             
ได้ก าหนดให้มีการด า เนินงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น                       
โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนามีหน้าที่ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้องด าเนินการก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ  ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและ
ต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ถือว่าเป็นกระบวนการส าคัญต่อการพัฒนาท้องถิ่น  
เพราะระบบการติดตามและประเมินผล เป็นเครื่องบ่งชี้ว่าแผนพัฒนาท้องถิ่นสามารถน าไปใช้ได้จริงเกิดการ
พัฒนาที่มีประสิทธิภาพ  สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง ผลการด าเนินงาน
เป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่และท าให้ทราบถึงปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะในการด าเนินงาน เพ่ือจะได้น า
ข้อมูลดังกล่าวไปปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาต่อไป 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร  ได้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565  ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาทั้ง  6  ด้าน ประกอบด้วย  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การ
พัฒนาการศึกษา , ยุทธศาสตร์ที่ 2  การส่งเสริมคุณภาพชีวิต , ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาเศรษฐกิจ , 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน , ยุทธศาสตร์ที่ 5  การอนุรักษ์และฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อม  และ
ยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนาการเมืองและการบริหาร 

สรุปผลกำรด ำเนินงำน  ได้ดังน้ี  
1. ด้ำนกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565  
   องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565)   

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร รวมถึงแผนพัฒนาฉบับเพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง โดยด าเนินการ
ตามขั้นตอนตามของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2548  และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561  ซึ่งเป็นแผนพัฒนาที่ด าเนินการให้สอดคล้อง
กับสถานการณ์ปัญหาและการพัฒนาพื้นที่ในปัจจุบัน โดยมุ่งแก้ปัญหาความต้องการของประชาชนใน
ท้องถิ่นและเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสาครเป็นส าคัญ รวมถึงการวางแผนการน า
โครงการไปสู่การปฏิบัติ  โดยก าหนดแผนการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ตามยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร  ทั้ง 6 ยุทธศาสตร์  จ านวน 292  โครงการ งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น 1,227,520,026  บาท  

2. ด้ำนกำรจัดท ำงบประมำณ 
    องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  
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ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565  เมื่อวันที่ 10 กันยายน  2564  โดยมีโครงการที่ถูกบรรจุไว้ในข้อบัญญัติ
งบประมาณเพ่ือให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
สมุทรสาคร  จ านวน  224  โครงการ  งบประมาณรวม  462,092,966  บาท  แยกตามยุทธศาสตร์ได้ดังนี้  

    ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการศึกษา  จ านวน  145  โครงการ งบประมาณ  91,905,870  บาท  
มีโครงการที่น าไปสู่การปฏิบัติจริง จ านวน  127  โครงการ (ร้อยละ 87.59 ของโครงการทั้งหมด)  

    ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมคุณภาพชีวิต  จ านวน  17  โครงการ งบประมาณ  85,087,796 บาท  
มีโครงการที่น าไปสู่การปฏิบัติจริง จ านวน  14  โครงการ (ร้อยละ 82.35 ของโครงการทั้งหมด)  

    ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเศรษฐกิจ  จ านวน  7  โครงการ งบประมาณ  5,950,000 บาท  
มีโครงการที่น าไปสู่การปฏิบัติจริง จ านวน  3  โครงการ (ร้อยละ 42.86 ของโครงการทั้งหมด)  

    ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  จ านวน  22  โครงการ  งบประมาณ   
225,538,300  บาท มีโครงการที่น าไปสู่การปฏิบัติจริง จ านวน  20  โครงการ (ร้อยละ 90.91 ของโครงการทั้งหมด)  

    ยุทธศาสตร์ที่ 5 การอนุรักษ์และฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อม  จ านวน  5  โครงการ  งบประมาณ   
3,200,000  บาท มีโครงการที่น าไปสู่การปฏิบัติจริง จ านวน  3  โครงการ (ร้อยละ  60.00  ของโครงการ
ทั้งหมด)  

    ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาการเมืองและการบริหาร  จ านวน  28  โครงการ  งบประมาณ   
50,411,000  บาท มีโครงการที่น าไปสู่การปฏิบัติจริง จ านวน  27  โครงการ (ร้อยละ  96.43  ของโครงการทั้งหมด)  

3. ผลกำรด ำเนินงำนแผนพัฒนำและตำมข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปี 
งบประมำณ พ.ศ. 2565  
       จากผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 พบว่า  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครสามารถ
ด าเนินการได้ครบถ้วนทั้ง 6 ยุทธศาสตร์  ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาแนวทางการด าเนินงานของแต่ละยุทธศาสตร์  
พบว่าได้มีการน าไปปฏิบัติในสัดส่วนที่แตกต่างกัน  และผลส าเร็จในการด าเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมาย      
ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565  พบว่า สามารถน าโครงการไปสู่การ 
ปฏิบัติได้จริง  จ านวน  194  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  86.60  

4. กำรประเมินควำมพึงพอใจของประชำชน 
   ภาพรวมผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ 

การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565  โดยประชากรกลุ่ม
ตัวอย่างครอบคลุมทั้ง 3 อ าเภอในพื้นที่ของจังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งผลการประเมินพบว่า ประชาชนมีความ     
พึงพอใจต่อการด าเนินงานโครงการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ทั้ง 6 ด้าน อยู่ในระดับมาก             
(    = 3.966)  คิดเป็นร้อยละ 79.31           
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ส่วนที่ 1 

บทน ำ 

1. ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของกำรติดตำมและประเมินผล 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ที่สุดใน 

หน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  อ านาจหน้าที่หลักขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร คือ      
การให้บริการสาธารณะประโยชน์ต่าง ๆ เพ่ือตอบสนองความต้องการพ้ืนฐานแก่ประชาชนในพ้ืนที่จังหวัด
สมุทรสาครได้แก่ การพัฒนาการศึกษา การส่งเสริมคุณภาพชีวิต  การพัฒนาเศรษฐกิจ การพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน  การอนุ รักษ์และฟ้ืนฟูสิ่ งแวดล้อม และการพัฒนาการเมืองและการบริหาร   เป็นต้น                       
ตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 5 พ.ศ. 2562 มาตรา 45/1
ก าหนดให้การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์
สุขของประชาชน  โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  และให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
จัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด การจัดท างบประมาณ การจัดซื้อ จัดจ้าง การตรวจสอบ           
การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร  ทั้งนี้ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
ว่าด้วยการนั้น  และหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ.2548  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3)  พ.ศ.2561  ข้อ 29 (3) ก าหนดให้คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คระกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้ง
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายใน     
สิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว  และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า
สามสิบวัน  โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  ประกอบกับตามพระราชบัญญัติก าหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  มาตรา  17  ภายใต้บังคับ
มาตรา 16  ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด มีอ านาจหน้าที่ในการจัดระบบสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของ
ประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง และประสานการจัดท าแผนพัฒนา
จังหวัด ตลอดจนให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนในด้านต่างๆ  

อย่างไรก็ดี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ ยังคงมีทรัพยากรจ ากัด ทั้งทรัพยากร
บุคคล งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์  ดังนั้น เพื่อให้การด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล มีความโปร่งใส  และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นของตน “แผนพัฒนา
ท้องถิ่น” เป็นเครื่องมือที่ส าคัญประการหนึ่งที่จะท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  สามารถด าเนินงานได้ตาม
เป้าหมายที่วางไว้  จึงจ าเป็นต้องมีการก าหนดแผนให้สามารถตอบสนองต่อการท างาน เพ่ือพัฒนาท้องถิ่นและ
บ่งชี้ความส าเร็จของแผนได้ด้วย   
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จากที่กล่าวมาข้างต้น แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีเท่าไรกต็าม 
แต่หากไม่สามารถบ่งชี้ถึงผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้นได้ ก็ไม่สามารถที่จะบ่งบอกความส าเร็จของแผนพัฒนา
ท้องถิ่นได้  “ระบบติดตาม” จึงเป็นเครื่องมือส าคัญที่ช่วยในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน     
รวมถึง “ระบบประเมินผล” ที่คอยเป็นตัวบ่งชี้ว่าผลจากการด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่ 
อย่างไร เพ่ือน าข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ขยายขอบเขต หรือแม้แต่ยุติการด า เนินงาน     
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร จึงให้ความส าคัญในการติดตามและประเมินผล  และน าไปใช้เป็น
เครื่องมือส าคัญช่วยในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการด า เนินงาน เพ่ือทราบความก้าวหน้าและผล             
การด าเนินงานว่าบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้หรือไม่ สามารถตอบสนองต่อปัญหา และความต้องการของ
ประชาชนในท้องถิ่นมากน้อยเพียงใด ตลอดจนการน าข้อเสนอแนะที่ได้มาท าการปรับปรุงแผนพัฒนาท้องถิ่นให้
สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชนตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด  
ตลอดจนสอดคล้องกับยุทธศาสตรช์าติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  และแผนพัฒนาในทุกระดับ 

ดังนั้น  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผล 
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร  เพ่ือท าหน้าที่ก าหนดแนวทางและวิธีการในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา  และมอบหมายให้คณะท างานฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผล กองยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ  เป็นผู้ท าหน้าที่รวบรวมและจัดท ารายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565  เพ่ือประเมินผลการน าแผนไปสู่การปฏิบัติในรอบปี      
ที่ผ่านมา ซึ่งท าให้ทราบถึงประสิทธิภาพประสิทธิผลของการด าเนินงานตามแผนพัฒนา  ตลอดจนใช้เป็นข้อมูล
ในการปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครให้สอดคล้องและตอบสนอง  
ต่อความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 

2. ควำมหมำยของกำรติดตำมและประเมินผล 
  กำรติดตำมผล  (Monitoring) 

       เป็นกระบวนการและวิธีการที่ใช้ในการติดตามผลระหว่างการปฏิบัติงาน ว่าการด าเนินงาน     
มีความก้าวหน้ามากน้อยเพียงใด เป็นไปตามเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้หรือไม่ ทั้งในเชิงปริมาณ คุณภาพ เวลา 
และต้นทุนอ่ืนๆ การติดตามผลการปฏิบัติงานนอกจากจะท าให้ทราบถึงความก้าวหน้าของการปฏิบัติงานแล้ว  
ยังท าให้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างการด าเนินงาน  ซึ่งข้อมูลที่ได้รับจะเป็นประโยชน์ในการ
พิจารณาปรับปรุงกระบวนการท างานในอนาคต  รวมถึงการปรับปรุงแผนพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
มากขึ้น   
  กำรประเมินผล (Evaluation)   
                 เป็นขั้นตอนการตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานว่าแผนงานหรือโครงการที่น าไปสู่    
การปฏิบัติจริงนั้น บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่ ผลส าเร็จอยู่ในระดับใด จะด าเนินการ
หลังจากปฏิบัติงานเสร็จสิ้นแล้ว เป็นการเปรียบเทียบผลของการปฏิบัติงานกับผลลัพธ์ที่ได้ก าหนดไว้  โดยจะน า
ข้อมูลจากการติดตามผลเข้ามาร่วมพิจารณาด้วยเพ่ือน าข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในตัดสินใจปรับปรุง แก้ไข ขยายขอบเขต 
หรือแม้แต่การยุติด าเนินงานของโครงการพัฒนาที่มีลักษณะเดียวกันที่จะด าเนินการในอนาคต   ซึ่งใน 
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การประเมินผลโครงการนั้น จะด าเนินการเก็บข้อมูลเป็นรายโครงการจากผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการด าเนินงาน   

3. วัตถุประสงค์ของกำรติดตำมและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ด าเนินการไปแล้วว่า    
สิ่งใดควรด าเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างด าเนินการตามโครงการเพ่ือ   
การพัฒนาท้องนั้นๆ ว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการ
เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ด าเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้ก าหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้
ดังนี้ 
   3.1 เพ่ือเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร  ซึ่งจะ
ช่วยตอบสนองภารกิจตามอ านาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลมากขึ้น 

3.2 เพ่ือให้ทราบถึงปัญหา อุปสรรคในการด าเนินงาน และแนวทางการแก้ไขปัญหาและ  
อุปสรรคให้งานบรรลุเป้าหมาย 

3.3 เพ่ือเป็นข้อมูลส าหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการด าเนินงาน โครงการ     
การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจ าเป็นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร 
   3.4 เพ่ือทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
สมุทรสาคร 

3.5 เพ่ือรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ผู้บริหารเสนอต่อสภาองค์การ  
บริหารส่วนจังหวัด คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน 
  3.6 เพ่ือทราบถึงผลส าเร็จและความพึงพอใจของประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องต่อการด าเนินงาน
ตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร  (พ.ศ.2561 – 2565) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565  

4. ขั้นตอนกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

พ.ศ.2548  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3)  พ.ศ.2561  ข้อ 29 ก าหนดให้คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้  

(1) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
(2) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
(3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร  

ท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน       
นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน      
โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  

(4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 

  ▪ กำรด ำเนินกำรติดตำมและประเมินผล 
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ขั้นตอนที่ 1  แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ประกอบด้วย 
(1)  สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน 

  (2)  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 
  (3)  ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 
  (4)  หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจ านวนสองคน 
  (5)  ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 
  โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการ  และกรรมการ
อีกหนึ่งคนท าหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ 
  กรรมการตาม (1)  (2)  (3)  (4)  และ (5)  ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับ
การคัดเลือกอีกก็ได ้

ขั้นตอนที่  2 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประชุมเพ่ือก าหนด 
แนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น   

ขั้นตอนที่  3 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ด าเนินการติดตามและ  
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  

ขั้นตอนที่  4  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็น  
ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภา
ท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และ
ต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี   

5. แนวทำง วิธีกำรในกำรติดตำมและประเมินผล 
    คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร  
ได้ก าหนดแนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร 
โดยมอบหมายให้กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ  เป็นผู้ด าเนินการติดตามและประเมินผลตามกรอบแนวทาง          
ที่ก าหนด  ดังต่อไปนี้ 
ที ่ แนวทาง ระยะเวลา วิธดี าเนินการ 
1 การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนา

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2565    

รายไตรมาส  
(จ านวน 4 ไตรมาส) 

-ตรวจสอบจากเอกสารการเบิกจ่าย 
/รายงานสรุปผลการด าเนินงานจาก
หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ 
 

2 การติดตามผลการด า เนินงานในระบบสารสนเทศ           
การบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการ      
ใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น          
(e-plan - eMENSCR )   

ด าเนินการตาม
ปฏิทินการ 

ปฏิบัติงานตามที ่
สถ. ก าหนด 

-ส่วนราชการรับผิดชอบด าเนินการ
บันทึกข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้อง เช่น 
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ/ 
กองช่าง / กองการศึกษาฯ/ กอง
คลัง ฯลฯ 
 

3 การติดตามโครงการเงินอุดหนุนขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดสมุทรสาคร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

รายไตรมาส  
(จ านวน 4 ไตรมาส) 

-ด าเนินการตามระเบียบ มท.   ว่า
ด้วยเ งินอุดหนุนของ อปท.พ.ศ.
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2559  แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 
2) พ.ศ.2563 
-จัดท าค าสั่ งแต่งตั้ งคณะท างาน
ติดตามและประเมินผลการใ ช้
จ่ายเงินอุดหนุนของ อบจ.สค. 
-จัดท าแบบ อปท.1  และแบบ 
อปท.2 รายงานต่อ สตง. 
 

4 การติดตามและประเมินผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม
ต่างๆ ของ  อบจ.สมุทรสาครในภาพรวมภายหลังเสร็จสิ้น
การด าเนินโครงการ   
 การประเมินผลส าเร็จในการด าเนินงานและการใช้จ่าย
งบประมาณ 
 การประเมินผลเชิงคุณภาพ  โดยส ารวจความคิดเห็นของ
ผู้เข้าร่วมโครงการและผู้ที่ เกี่ยวข้องพร้อมรายงานให้
ผู้บริหารทราบ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนา ปรับปรุงการ
ด าเนินโครงการในครั้งต่อไป 
 การประเมินความพึงพอใจด้านการบริการสาธารณะ 
เช่น การให้บริการอุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร (SK 
Park) , สนามกีฬา ฯลฯ 
 

ด าเนินการตลอดป ี
งบประมาณ  
พ.ศ.2565 

-เจ้าหน้าที่ทอดแบบสอบถามเป็น
รายโครงการ/กิจกรรม 
-ติดตามจากเอกสารรายงานสรุปผล
การด าเนินงานจากส่วนราชการ
ผู้รับผิดชอบ 

5 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการ       
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ด าเนินการให้
คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

ด าเนินการให ้
แล้วเสร็จ 

ภายใน 90 วัน 
นับแต่วันที่
ประกาศใช้ 

งบประมาณรายจ่าย 

โดยคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่ น 
ด าเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่
ก าหนดไว้   
 

6 ด าเนินการลงพื้นที่ เพื่อตรวจติดตามและประเมินผล
โครงการตามแผนพัฒนา/โครงการเงินอุดหนุนขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร  

ด าเนินการตลอดป ี
งบประมาณ  
พ.ศ.2565 

-คณะท างานติดตามการใช้จ่ายเงิน
อุดหนุนฯ/ เจ้าหน้าท่ีกอง
ยุทธศาสตร์และงบ ประมาณ สุม่
ตรวจตดิตามผลการด าเนินโครงการ 
 

7 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบจ.สมุทรสาคร    
ในภาพรวม  เพื่อให้ทราบถึงผลสัมฤทธิ์ในการด าเนินงาน
ตามแผนพัฒนา ก่อนน าเสนอผู้บริหารท้องถิ่นทราบ และ
น าเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่ น 
ตลอดจนปิดประกาศผลการติดตามให้ประชาชนทราบ   
โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
 

ภายในเดือน  
ธันวาคม 2565 

-มอบหมายให้หน่วยงานหรือบุคคล 
ภายนอกท่ีมีชื่อเสียง   และมีความ
น่าเชื่อถือเป็นผู้ด าเนินการประเมนิ 
ความพึงพอใจของประชาชน   ต่อ
การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของ อบจ.สมุทรสาคร 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
-ด าเนินการร่วมกับกองยุทธศาสตร์
และงบประมาณ 

6. เครื่องมือกำรติดตำมและประเมินผล 
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  เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เครื่องมือในการติดตามและ
ประเมินผลยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย การทดสอบและการวัด การสัมภาษณ์ การสังเกต การส ารวจและเอกสาร         
โดยการพิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น          
ได้ ก าหนดไว้ เ พ่ื อ ใช้ ในการติ ดตามและประเมิ นผล เช่ น  แบบสอบถาม  (Questionnaires)  แบบ
สัมภาษณ ์(Interview) และแบบสังเกตการณ์ (Observation) เป็นต้น โดยอาศัยสภาพพ้ืนที่ทั่วไป อ านาจหน้าที่ ภารกิจ
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่น จึงน าเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม ด าเนินการส ารวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริง
ต่อไป  ดังนี้ 
  1. การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะท าการทดสอบและวัดผล เพ่ือดู
ระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่าง ๆ การประเมินการปฏิบัติงาน  และแนวทางการวัดจะใช้เครื่องมือใด
ในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการ  
  2. การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็นการ
ยืนยันว่าผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด โดยทั่วไปการสัมภาษณ์ถูก
แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semi-formal interview) ซึ่งใช้
แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ด าเนินการสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ 
(informal interview) ซึ่งคล้าย ๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตอง ไม่เคร่งครัดในขั้นตอนและล าดับของข้อความ        
   3. การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ ใช้การสังเกตเพ่ือ
เฝ้าดูว่าก าลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่น ต้องมีการบันทึกการสังเกต  แนวทางในการสังเกต และก าหนดการ
ด าเนินการสังเกต  ในการเก็บข้อมูลเพ่ือติดตามและประเมินผลในเชิงคุณภาพนั้น  การสังเกตจะกระท าควบคู่กับการจด
บันทึก หรือบันทึกภาคสนาม การสนทนา และสัมภาษณ์  เพ่ือให้ได้ข้อมูลรอบด้านสามารถน ามาวิเคราะห์หา
ความหมายและอธิบายเชื่อมโยงความสัมพันธ์กับสิ่งต่างๆได้  (1) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) 
เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชาชนในหมู่บ้านหรือ
ตัวบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมร่วมกัน  (2) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม  (Non-participant observation) หรือการสังเกต
โดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของสมาชิกใน
สังคม ชุมชนนั้นๆ โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลไม่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่สังเกต  และผู้ที่
อยู่ในกิจกรรมนั้นๆ ก็ไม่รู้ตัวว่าตนเองถูกสังเกต 

4. การส ารวจ (surveys) ในที่นี้หมายถึง การส ารวจเพ่ือประเมินความคิดเห็น การรับรู้ทัศนคติความ
พึงพอใจ ความต้องการของประชาชนในเขตพ้ืนที่ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ จะมีการบันทึก
การส ารวจ และทิศทางการส ารวจไว้เป็นหลักฐาน 
  5. เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความจ าเป็นอย่าง
ยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของประชาชนใน
ท้องถิ่น  สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย     
กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

7. ประโยชน์ของกำรติดตำมและประเมินผล 
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1. เพ่ือให้การด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
สามารถตอบสนองความต้องการและปัญหาของประชาชนได้ 

2. ท าให้ทราบผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร  
ว่าสามารถน าไปปฏิบัติและบรรลุวัตถุประสงค์ได้มากน้อยเพียงใด 
  3. ท าให้ทราบผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ว่าด าเนินการได้เป็นไปตามเป้าหมาย  
ตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้หรือไม่  และตอบสนองความต้องการของประชาชนได้มากน้อยเพียงใด อันจะน าไปสู่การ
ปรับปรุงประสิทธิภาพในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครให้ดียิ่งขึ้น 
   4. ท าให้ทราบปัญหาและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นที่แท้จริง  สามารถจัดล าดับ
ความส าคัญของปัญหา และแก้ไขปัญหาทันที  เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
สมุทรสาคร 
  5. เพ่ือให้ผู้บริหารได้ใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการก าหนดหรือปรับเปลี่ยนนโยบาย
แนวทางหรือเป้าหมายการพัฒนาในปีต่อๆไป เพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนได้อย่างชัดเจน 

6. เป็นตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานว่าเป็นไปตามแผนพัฒนา หรือบรรลุเป้าหมายหรือไม่ 
อย่างไร  เพ่ือน าข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุง  แก้ไข  ขยายขอบเขต หรือแม้แต่ยุติการด าเนินโครงการต่าง ๆ 
เพ่ือให้สอดคล้องตรงตามแผนการพัฒนาท้องถิ่น  และความต้องการของประชาชนต่อไป 
   7. ได้รับทราบความพึงพอใจของประชาชนที่ได้รับจากการบริการสาธารณะขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร   
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ส่วนที่ 2 
กำรติดตำมและประเมินผล 

กำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่น  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 
1. ยุทธศำสตร์องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสมุทรสำคร   

1) วิสัยทัศน์ 
  “ เมืองน่าท างาน  บ้านน่าอยู่อาศัย  ก้าวไกลด้วยการศึกษา พัฒนาอย่างยั่งยืน ” 
  ความหมายของวิสัยทัศน ์
  เมืองน่ำท ำงำน  หมายถึง  มีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ที่เอ้ือต่อการส่งเสริมการ
ลงทุนและการประกอบอาชีพ  ทั้งอุตสาหกรรม เกษตรกรรม ประมง การท่องเที่ยว เกิดการกระจายรายได้และ
การจ้างแรงงาน 
  บ้ำนน่ำอยู่อำศัย หมายถึง  มีสิ่งอ านวยความสะดวกในการด ารงชีวิตประจ าวันอย่างครบถ้วน 
สมบูรณ์   สังคมมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยปลอดภัย  ปราศจากมลพิษทั้งอากาศ ขยะ น้ า เสีย                      
มีทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์  ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง  ประชาชนมีความ
เป็นอยู่ที่ดี ได้รับความช่วยเหลือและจัดสวัสดิการจากภาครัฐอย่างท่ัวถึง 
  ก้ำวไกลด้วยกำรศึกษำ หมายถึง  การพัฒนาใน  3  ส่วน  คือ  สถาบันการศึกษา ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา  เด็ก เยาวชน และประชาชน 
   สถาบันการศึกษา  สถาบันการศึกษาท้ังในสังกัดและนอกสังกัดองค์การ 
      บริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร  มีความพร้อมในด้าน 
      อาคาร สถานที่ มีการพัฒนาหลักสูตร รวมทั้งสื่อการ 
      เรียนการสอนต่างๆ ที่ทันสมัย สอดคล้องกับการเรียนรู้ 
      ในปัจจุบัน 
   ครูและบุคลากรทางการศึกษา   มีการเพิ่มพูนความรู้และเทคนิคในการเพิ่มประสิทธิภาพ  

          ประสิทธิผลในการจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง 
   เด็ก เยาวชนและประชาชน เด็ก เยาวชนและประชาชนได้รับโอกาสทางการเรียนรู้ 
      และเข้าถึงการเรียนรู้ได้ง่าย พัฒนาตนเองให้ทันโลกท่ีมี 
      การเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง  สร้างให้เป็นสังคมแห่ง 
      การเรียนรู้ 
  พัฒนำอย่ำงยั่งยืน  หมายถึง  สืบสานศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้     
คงอยู่ต่อไปสู่คนรุ่นหลัง  ประชาชนและทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นและการดูแล บ ารุงรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ประชาชนยึดหลักการด าเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ    
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
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2) พันธกิจกำรพัฒนำ  
   1) ส่งเสริมพัฒนาให้ประชาชนมีความรู้ในการดูแลสุขภาพให้แข็งแรงทุกช่วงวัย 
   2) สร้างการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วนด้านการอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยว สิ่งแวดล้อม 
ประเพณีและวัฒนธรรมที่ยั่งยืน 
   3) ยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนสู่มาตรฐานการศึกษาอย่างทั่วถึง 
   4) มุ่งเน้นการปฏิบัติงานและให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล 
   5) พัฒนาสังคมให้น่าอยู่ ผลักดันเศรษฐกิจและส่งเสริมการเกษตร อุตสาหกรรมให้มี
ผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานสากล 
   6) ส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในจังหวัดแบบมีบูรณาการอย่างมีส่วนร่วม 
   7) สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนให้มี       
ส่วนร่วมในการวางแผนการท างาน และกระบวนการตรวจสอบ 

3) ประเด็นยุทธศำสตร์ 
    3.1 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำ 
     เป้าประสงค์ 
 สร้างสังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม  
 ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ 

(1) มีอาคาร/สถานที่จัดการเรียนการสอนเพียงพอ 
(2) สถานศึกษาในสังกัดและนอกสังกัด อบจ.สมุทรสาคร มีสื่อ อุปกรณ์การเรียนการ 

สอนที่ทันสมัย 
(3) มีครูและบุคลากรทางการศึกษาเพียงพอต่อการจัดการศึกษา 
(4) ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด อบจ.สมุทรสาครได้รับการเพ่ิมความรู้ 

และทักษะการปฏิบัติงาน 
 แนวทางการพัฒนา 

แนวทำงกำรพัฒนำ ตัวชี้วัด 

(1) พัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริมการเรียนรู ้ - จ านวนอาคารเรยีน/อาคารอเนกประสงค์ที่ก่อสร้างหรือปรับปรุง 
ซ่อมแซมให้กับสถานศึกษาทั้งในและนอกสังกัด อบจ.สมุทรสาคร 
- จ านวนสถานศึกษาในและนอกสงักัด อบจ.สมุทรสาครทีไ่ดร้ับ
การสนับสนุนสื่อและอุปกรณ์การเรียนการสอน 
- จ านวนครูที่จ้างทดแทนจ านวนท่ีขาดแคลน 

(2) พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา - จ านวนครูและบคุลากรทางการศึกษาในสังกัด อบจ.สมุทรสาคร  
ที่ได้รับการเพิ่มความรู้และทักษะการปฏิบัติงาน 
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    3.2 ยุทธศำสตร์กำรส่งเสริมคุณภำพชีวิต 
     เป้าประสงค์ 
 สังคมอยู่เย็นเป็นสุข ความเหลื่อมล้ าของคนในสังคมลดลง และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
 ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ 

(1) ผู้ป่วยจากโรคระบาด /โรคติดต่อลดลง 
(2) เพ่ิมศักยภาพผู้ท าหน้าที่ดูแลสุขภาพในชุมชน/หมู่บ้าน 
(3) มีสนามกีฬาที่ได้มาตรฐานและประชาชนสามารถเข้าถึงบริการด้านกีฬาและการ 

ออกก าลังกายมากขึ้น 
 แนวทางการพัฒนา 

แนวทำงกำรพัฒนำ ตัวชี้วัด 

(1) ส่งเสริมงานสาธารณสุข - สถิติการระบาดของโรคไข้เลือดออกไม่ติด 1 ใน 10 ของประเทศ 
- จ านวนโครงการหรือกิจกรรมเพือ่พัฒนาศักยภาพผู้ท าหน้าทีดู่แล
สุขภาพในชุมชน/หมู่บ้าน 

(2) ส่งเสริมและพัฒนาการกีฬา - จ านวนสนามกีฬาหรือสถานท่ีออกก าลังกายท่ีไดร้ับการก่อสร้าง
หรือปรับปรุง ซ่อมแซมจาก อบจ.สมุทรสาคร 
- จ านวนครั้งท่ีจัดให้มีการแข่งขันกีฬาระดับจังหวัด 

(3) การจัดระเบยีบสังคมและการรักษาความสงบ
เรียบร้อย 

- จ านวนครั้งท่ีมีการซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัย 
- จ านวนโครงการหรือกิจกรรมที่ด าเนินการเพื่อป้องกันภัยแก ่
ประชาชน 

(4) ส่งเสริมงานสวสัดิการสังคม - จ านวนโครงการหรือกิจกรรมที่ด าเนินการเพื่อพัฒนาผูสู้งอาย ุ
- จ านวนโครงการหรือกิจกรรมที่ด าเนินการเพื่อยกระดับคุณภาพ
ชีวิตผู้พิการ 
- จ านวนโครงการหรือกิจกรรมที่ด าเนินการเพื่อพัฒนาและ 
สงเคราะห์คนไร้ที่พึ่ง 

(5) ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด - จ านวนโครงการหรือกิจกรรมในการป้องกันและแกไ้ขปัญหา   
ยาเสพตดิที่มผีู้เข้าร่วมโครงการไมน่้อยกว่า 50 คน  

 
    3.3 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำเศรษฐกิจ 
     เป้าประสงค์ 
 ระบบเศรษฐกิจชุมชนมีความเข้มแข็ง วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นอยู่ 

คู่ท้องถิ่นสืบไป 
ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ 
(1) จ านวนประชาชนได้รับการเพ่ิมทักษะ ความรู้ในการประกอบอาชีพ 
(2) จ านวนแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดได้รับการประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จัก 
(3) ชุมชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
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แนวทางการพัฒนา 
แนวทำงกำรพัฒนำ ตัวชี้วัด 

(1) ส่งเสริม สนบัสนุนการประกอบอาชีพและพัฒนา
ศักยภาพกลุม่อาชีพท้ังด้านการผลติ การแปรรูป และ
การตลาด 

- จ านวนโครงการหรือกิจกรรมเพือ่การส่งเสริมอาชีพ 

(2) พัฒนาระบบการจัดการท่องเที่ยวเชิงรุก - จ านวนโครงการหรือกิจกรรมประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว    
ของจังหวัด 

(3) ส่งเสริม สนบัสนุนการอนุรักษ ์วัฒนธรรมและ     
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

- จ านวนโครงการหรือกิจกรรมเพือ่การส่งเสริมท านุบ ารุงศาสนา 
- จ านวนโครงการหรือกิจกรรมเพือ่การส่งเสริมและอนุรักษ์
วัฒนธรรมและประเพณ ี
- จ านวนโครงการหรือกิจกรรมเพือ่การอนุรักษ์ศิลปะและ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 

     
3.4 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 

เป้าประสงค์ 
การคมนาคมสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย บริการไฟฟ้าและประปาเพียงพอและทั่วถึง 
ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ 
(1) มีผังเมืองรวมที่ทันสมัยและเป็นปัจจุบัน 
(2) จ านวนเส้นทางการคมนาคมที่ได้รับการพัฒนาให้มีมาตรฐาน 
(3) ทุกครัวเรือนในพ้ืนที่มีไฟฟ้าและน้ าส าหรับอุปโภค บรโิภคใช้อย่างทั่วถึงและเพียงพอ 
แนวทางการพัฒนา 

แนวทำงกำรพัฒนำ ตัวชี้วัด 

(1) การวางผังเมืองและการใช้ประโยชน์ท่ีดิน - จ านวนครั้งท่ีมีการจัดท า/ปรับปรุงผังเมืองรวม 

(2) พัฒนาการคมนาคมและการขนส่ง - จ านวนถนนท่ีได้รับการก่อสร้างหรือปรับปรุง ซ่อมแซมให้อยู่ใน
สภาพที่สมบูรณ์ ได้มาตรฐาน 
- สะพานท่ีไดร้ับการก่อสร้างหรือปรับปรุงซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพ
สมบูรณ์ ได้มาตรฐาน 
- จ านวนเขื่อนกันดินป้องกันถนนทรุดตัวที่ได้รับการก่อสรา้งหรือ 
ปรับปรุง ซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ ได้มาตรฐาน 

(3) พัฒนาและปรับปรุงสาธารณูปโภค - จ านวนโครงการขยายเขตไฟฟ้าหรือติดตั้งไฟฟ้าแสงสวา่ง 
- จ านวนโครงการก่อสร้างหรือปรบัปรุง ซ่อมแซมระบบประปา 
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3.5 ยุทธศำสตร์กำรอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม 
เป้าประสงค์ 

 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเกิดการบูรณาการอย่างมี 
ประสิทธิภาพ ประชาชนและหน่วยงานทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อม 

ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ 
(1) จ านวนเยาวชน/ประชาชนที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้ด้านการดูแลรักษา 

สิ่งแวดล้อมและน าไปปฏิบัติ 
(2) จ านวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานอื่นที่ร่วมด าเนินการบริหาร 

จัดการมลพิษ 
แนวทางการพัฒนา 

แนวทำงกำรพัฒนำ ตัวชี้วัด 

(1) ส่งเสริม สนบัสนุนความร่วมมอืในการรักษา
สภาพแวดล้อมท้ังทางธรรมชาติและประวัติศาสตร ์

- จ านวนโครงการหรือกิจกรรมการถ่ายทอดความรู้และเสริมสร้าง 
จิตส านึก 

(2) การบริหารจดัการสิ่งแวดล้อมและมลพิษ - จ านวนโครงการหรือกิจกรรมด้านการบริหารจัดการมลพิษและ 
สิ่งแวดล้อมที่บูรณาการร่วมกับหนว่ยงานอ่ืน 

 
3.6 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรเมืองและกำรบริหำร 

เป้าประสงค์ 
 เกิดการบริหารจัดการองค์กรที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล 

ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ 
(1) บุคลากรในสังกัดได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมใน 

การปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง 
(2) มีเครื่องมือ อุปกรณ์ในการปฏิบัติงานที่เพียงพอและทันสมัย 
(3) ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการท างานและการตรวจสอบ 

แนวทำงกำรพัฒนำ ตัวชี้วัด 

(1) ส่งเสริมสวัสดิการและพัฒนาบคุลากรให้มี
ศักยภาพ 

- จ านวนของบุคลากรที่ไดร้ับการพัฒนาองค์ความรู้ เสริมสร้าง 
คุณธรรม จรยิธรรมในการปฏิบตัิงาน 

(2) พัฒนาระบบการให้บริการ อุปกรณ์ และ         สิ่ง
อ านวยความสะดวก 

- จ านวนรายการจดัหา/ปรับปรุงอาคารสถานท่ี อุปกรณ์ เครื่องมือ
ในการปฏิบัติงานและอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน 
- มีการปรับปรุง/ทบทวนกระบวนการปฏิบัติงาน 

(3) ส่งเสริมการมสี่วนร่วมในการพฒันาท้องถิ่นและ
สร้างสังคมให้มีความเข้มแข็ง 

- จ านวนโครงการ/กจิกรรมที่เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าร่วมแสดง
ความคิดเห็นหรือร่วมลงมือด าเนินการ 
- จ านวนครั้งท่ีเผยแพร่ข้อมลูข่าวสารที่มผีลกระทบต่อความ 
เป็นอยู่ของประชาชน 
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นโยบำยกำรพัฒนำด้ำนต่ำงๆ ของนำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสมุทรสำคร   
1. นโยบำยด้ำนกำรศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม 

รำยละเอียด หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ 

1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญและ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ โดยยกระดับคุณภาพการศึกษาให้ได้สู่มาตราฐาน
สากล พัฒนาสถานศึกษาให้มีมาตรฐาน มีคุณภาพทั้งในเรื่องอาคารสถานที่ บุคลากร 
และอุปกรณ์การศึกษา 

- กองการศึกษาฯ 

1.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาทางไกลโดยใช้เทคโนโลยี เพื่อให้ทันกับการ 
เปลี่ยนแปลงของสังคมโลก 
1.3 เพิ่มโอกาสการเรียนรู้ให้แก่ประชาชนอย่างทั่วถึง และต่อเนื่องทั้งในระบบและ     
นอกระบบ 
1.4 เพิ่มแหล่งเรียนรู้ที่เป็นวิทยาการสมัยใหม่ ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญา
ท้องถิ่นให้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชนให้เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  โดยพัฒนาอุทยานการ
เรียนรู้สมุทรสาครให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต และสร้างเครือข่ายอุทยานการ
เรียนรู้สมุทรสาครทั้ง 3  อ าเภอ 
1.5 ส่งเสริมและสนับสนุนเด็กและเยาวชนให้มีความสนใจด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี รวมถึงศิลปะและดนตรี 
1.6 ส่งเสริมและสนับสนุนในการท านุบ ารุงพุทธศาสนาและศาสนาอื่น 

1.7 ส่งเสริมและสนับสนุนจารีตประเพณีและร่วมกันอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและ        
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 

2. นโยบำยด้ำนสำธำรณสุข และคุณภำพชีวิต 
รำยละเอียด หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ 

2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการด้านสาธารณสุข การป้องกัน การควบคุมโรค
ระบาด โรคติดต่อ การรับภารกิจถ่ายโอนโรงพยาบาลประจ าต าบล และการสนับสนุน
งบประมาณในการด าเนินการจัดหาวัคซีนป้องกันโรคระบาดในกรณีมีความจ าเป็น 

- กองสาธารณสุข 

2.2 สนับสนุนโรงพยาบาลประจ าจังหวัด อ าเภอ และต าบล เพื่อเพิ่มคุณภาพ            
การให้บริการให้มีมาตรฐานใกล้เคียงกัน 

- กองสาธารณสุข 

2.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการดูแลผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยด้วยเทคโนโลยี 
ประสานงานระบบการแพทย์ฉุกเฉิน  โดยเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน 

- กองสาธารณสุข 

2.4 สนับสนุนกิจกรรมสีขาวให้เด็กและเยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เพื่อจะได้
ห่างไกลยาเสพติด 

- กองการศึกษาฯ 
- กองสาธารณสุข 

2.5 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของกลุ่มสตรีและสภาเยาวชน ให้มีพื้นที่ ในการจัด
กิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ 

- กองการศึกษาฯ 
- กองสาธารณสุข 

 
 

 
 



135 
 

 

รำยละเอียด หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ 

2.6 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เพื่อให้ได้ท ากิจกรรมส่งเสริมสุขภาพกาย
และสุขภาพจิตที่ดี ผลักดันศูนย์พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ 

- กองการศึกษาฯ 
- กองสาธารณสุข 

2.7 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาประสิทธิภาพขององค์กรให้เข้มแข็ง ให้ผู้น าท้องถิ่น
และประชาชนตระหนัก ถึงความส าคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

- กองสาธารณสุข 

2.8 ส่งเสริมและสนับสนุนการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน - ส านักปลัดฯ 
- กองช่าง 

               
3. นโยบำยด้ำนเศรษฐกิจ และส่งเสริมอำชีพ 

รำยละเอียด หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ 

3.1 ส่งเสริมหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้แพร่หลายแก่ประชาชน นักเรียน 
นักศึกษา เพื่อให้เข้าใจ เข้าถึง และสามารถน าไปปฏิบัติได้อย่างมีความสุข 

- ส านักปลัดฯ 
- กองการศึกษาฯ 

3.2 ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความเข้าใจทางด้านวิชาการและเทคโนโลยีการผลิต      
ใหม่ ๆ เพื่อยกระดับมาตรฐานการผลิต และเพิ่มช่องทางการจ าหน่ายสินค้าให้แก่กลุ่ม
อาชีพและกลุ่มแม่บ้านต่าง ๆ 

- ส านักปลัดฯ 
 

3.3 ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรกรรมที่ปลอดสารพิษ ปลอดภัยต่อชีวิตและ
สิ่งแวดล้อม 

- ส านักปลัดฯ 
 

3.4 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพสินค้าการเกษตร ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น และสินค้าโอทอป  
พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้แพร่หลาย 

- ส านักปลัดฯ 
 

3.5 สนับสนุนการยกระดับทักษะแรงงานเพื่อเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรที่มี      
ทักษะความรู้และความสามารถตามความต้องการของตลาดแรงงาน 

- ส านักปลัดฯ 
 

3.6 ส่งเสริมและสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนตลอดจนเกษตรกรรุ่นใหม่  - ส านักปลัดฯ 

 
4. นโยบำยด้ำนพัฒนำเมือง พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน และสำธำรณูปโภค 

           รำยละเอียด หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ 

4.1 พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน โดยยึดแนวทางการวางผัง
เมือง และการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อเพิ่มช่องทางการขนส่ง การคมนาคม ลดปัญหา
การจราจร และเน้นเร่ืองความปลอดภัยในการคมนาคม 

- กองช่าง 

4.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบบริการสาธารณูปโภคพื้นฐาน  ขยายการ
ให้บริการน้ าประปา-ไฟฟ้า แหล่งน้ า ระบบการระบายน้ า ให้เพียงพอต่อความจ าเป็นใน
การด ารงชีวิตของประชาชน และประสานกับหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องในการป้องกัน 
และแก้ไขปัญหาน้ าท่วมและภัยธรรมชาติอย่างยั่งยืน 

- กองช่าง 
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รำยละเอียด หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ 

4.3 สนับสนุนด้านเทคนิค วิชาการ เครื่องมือ เครื่องจักรกล และบุคลากรในการพัฒนา
และแก้ไขปัญหาโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภค ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น
ในเขตจังหวัด และหน่วยงานอื่น ๆ 

- กองช่าง 

4.4 สนับสนุนการน าสายไฟฟ้าลงดินในพื้นที่ที่มีความพร้อมก่อนเป็นอันดับแรก         
จัดระเบียบแก้ปัญหาสายสื่อสารที่เกาะเกี่ยวกับเสาไฟฟ้า ปรับภูมิทัศน์เมืองให้สวยงาม 
เพิ่มความปลอดภัยให้กับประชาชน 

- กองช่าง 

4.5 พัฒนาด้านความปลอดภัยทางถนน เพิ่มไฟทางสาธารณะให้เพียงพอ เพื่อลด
อุบัติเหตุและจัดการจุดเสี่ยงให้ลดน้อยลง 

- กองช่าง 

 
5. นโยบำยด้ำนกำรท่องเที่ยว กีฬำ และนันทนำกำร 

รำยละเอียด หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ 

5.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กและเยาวชน ตลอดจนประชาชนได้ออกก าลังกายและ
เล่นกีฬา เพื่อให้มีสุขภาพดี และพัฒนาจนสามารถเป็นตัวแทนไปแข่งขันกีฬาประเภท
ต่าง ๆ ทั้งในระดับจังหวัด ระดับชาติ และไปสู่การเป็นนักกีฬาอาชีพ 

- กองการศึกษาฯ 

5.2 ส่งเสริมและสนับสนุนจัดสร้างสนามกีฬาแห่งใหม่ให้มีมาตรฐานเพื่อรองรับ
ผู้ใช้บริการได้หลากหลายชนิดกีฬา และเป็นทางเลือกในการเข้าใช้บริการ 

- กองการศึกษาฯ 

5.3 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีพื้นที่สีเขียวในการจัดกิจกรรมนันทนาการในทุกรูปแบบ - กองการศึกษาฯ 

5.4 ส่งเสรมิและสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ และเชิงประวัติศาสตร์ - ส านักปลัดฯ 
- กองการศึกษาฯ 

5.5 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มี Landmark ของเมืองเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว - ส านักปลัดฯ 

 
6. นโยบำยด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติ และสิ่งแวดล้อม 

              รำยละเอียด หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ 

6.1 ร่วมมือและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ประชาชนเพื่อพัฒนาระบบก าจัดขยะมูลฝอยที่มีประสิทธิภาพอย่างเป็นระบบ โดยใช้
เทคโนโลยีที่เหมาะสม 

- กองสาธารณสุข 

6.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดท าระบบบริหารจัดการน้ าเสียร่วมกับหน่วยงาน          
ที่เก่ียวข้อง 

- กองช่าง 
- กองสาธารณสุข 

6.3 สร้างจิตส านึกให้กับนักเรียนและเยาวชนในการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม       
ผ่านโรงเรียนสิ่งแวดล้อม 

- กองสาธารณสุข 

6.4 ส่งเสริมและสนับสนุนแหล่งเรียนรู้ทางระบบนิเวศวิทยา - กองการศึกษาฯ 
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            รำยละเอียด หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ 

6.5 สนับสนุนโครงการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและ
เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ 

- กองช่าง 
- กองสาธารณสุข 

6.6 ติดตั้งระบบตรวจวัดคุณภาพอากาศ ฝุ่นละออง PM 2.5 ในพื้นที่เสี่ยงเพื่อน าไปสู่
การวิเคราะห์แก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องและยั่งยืน 

- กองช่าง 

 
7. นโยบำยด้ำนกำรพัฒนำกำรเมือง และกำรบริหำร 

              รำยละเอียด หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ 

7.1 ส่งเสริมการปกครองตามหลักธรรมาภิบาล การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี         
เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในสังกัดให้มีความรู้ความสามารถ และมีวิสัยทัศน์
กว้างไกล 

- ทุกส่วนราชการ 

7.2 ร่วมมือและประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ๆ เพื่อจัดท าแผนพัฒนา 
ในแต่ละท้องถิ่นให้ไปในทิศทางเดียวกัน โดยสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 

- กองยุทธศาสตร์ฯ 

7.3 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารงานขององค์การ       
บริหารส่วนจังหวัด โดยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพื่อให้ประชาชน       
สามารถตรวจสอบความโปร่งใสในการบริหารงานได้ 

- ทุกส่วนราชการ 

7.4 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการประชุม อบรม สัมมนาให้ความรู้เกี่ยวกับการปกครอง
ท้องถิ่นแก่ประชาชน นักเรียน นักศึกษา เพื่อเป็นการสร้างความเข้มแข็งของการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

- ทุกส่วนราชการ 

7.5 ส่งเสริมและรณรงค์ให้บุคลากรยึดถือและปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม     
ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส พร้อมรับการตรวจสอบจากหน่วยงาน
ภายนอก 

- ทุกส่วนราชการ 

7.6 ส่งเสริมและรณรงค์ให้บุคลากรมีจิตส านึกด้านคุณธรรม จริยธรรม เพื่อประโยชน์
ของส่วนรวมและสังคม ปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นผู้มี        
จิตอาสา เป็นแบบอย่างที่ดีในการด าเนินชีวิต 

- ทุกส่วนราชการ 
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ผลกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสมุทรสำคร 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565 

----------------------------------------------------------------------- 
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร  เป็นการ 

ติดตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร (พ.ศ.2561 – 2565)  เฉพาะแผนงานโครงการที่
ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2565  โดยมีผลการด าเนินงาน  สรุปได้ดังนี้  

▪ กำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565) ขององค์กำรบริหำรส่วน 
จังหวัดสมุทรสำคร  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565  

       องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น      
(พ.ศ.2561 - 2565)  ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร รวมถึงแผนพัฒนาฉบับเพ่ิมเติมและ
เปลี่ยนแปลง ตามขั้นตอนของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548  และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561  ซึ่งเป็นแผนพัฒนาที่ด าเนินการให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ปัญหาและการพัฒนาพ้ืนที่ในปัจจุบัน โดยมุ่งแก้ปัญหาความต้องการของประชาชน    
ในท้องถิ่นและเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสาครเป็นส าคัญ รวมถึงการวางแผนการน า 
โครงการไปสู่การปฏิบัติ  โดยมีโครงการที่จะด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 – 2565)  ดังนี้  

ตำรำงท่ี 1 ยุทธศำสตร์พัฒนำตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 
 

 

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 

 

ปี  พ.ศ.2561 

 

ปี  พ.ศ.2562 

 

ปี  พ.ศ.2563 

 

ปี  พ.ศ.2564 

 

ปี  พ.ศ.2565 

 

รวม 5  ปี 

จ ำนวน 
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน 
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน 
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน 
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน 
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน 
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

1.กำรพัฒนำกำรศึกษำ - - - - 11 52,083,600 10 36,552,500 145 102,312,710 166 190,948,810 

2.กำรส่งเสริมคุณภำพ
ชีวิต 

- - - - 13 337,082,570 13 219,960,000 24 130,857,509 50 687,900,079 

3.กำรพัฒนำเศรษฐกิจ - - - - 6 1,050,000 6 1,050,000 8 11,000,000 20 13,100,000 

4.กำรพัฒนำโครงสร้ำง
พ้ืนฐำน 

- - - - 21 341,519,900 33 510,981,600 80 819,479,207 134 1,671,980,707 

5.กำรอนุรักษ์และฟ้ืนฟู 
สิ่งแวดล้อม 

- - - - 3 3,000,000 3 3,000,000 6 111,300,000 12 117,300,000 

6.กำรพัฒนำกำรเมือง 
และกำรบริหำร 

- - - - 22 50,509,000 19 9,998,000 29 52,570,600 70 113,077,600 

รวม - - - - 76 785,245,070 84 781,542,100 292 1,227,520,026 452 2,794,307,196 

รวมท้ังสิ้น  6  ยุทธศำสตร์  452  โครงกำร    งบประมำณ  2,794,307,196  บำท 
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▪ โครงกำรตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น 
        องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

และที่แก้ไข เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง เป็นกรอบในการด าเนินงานและจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบ  
ประมาณ พ.ศ.2565  โดยทุกหน่วยงานภายใต้สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครได้บรรจุ
โครงการพัฒนาให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาทั้ง 6 ด้าน  ดังต่อไปนี้  
ตำรำงท่ี 1 โครงกำรพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  เฉพำะปี  2565  

 

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 
จ ำนวนโครงกำร  

(โครงกำร) 
งบประมำณ   

(บำท)  

1. กำรพัฒนำกำรศึกษำ 145 102,312,710 

2. กำรส่งเสริมคุณภำพชีวิต 24 130,857,509 

3. กำรพัฒนำเศรษฐกิจ 8 11,000,000 

4. กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 80 819,479,207 

5. กำรอนุรักษ์และฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อม 6 111,300,000 

6. กำรพัฒนำกำรเมืองและกำรบริหำร 29 52,570,600 

รวม 292 1,227,520,026 

 

▪ กำรจัดท ำงบประมำณ 
                          องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565  เมื่อวันที่ 10 กันยายน  2564  โดยมีโครงการที่ถูกบรรจุอยู่ในข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย  จ านวน 224  โครงการ งบประมาณรวม  462,092,966  บาท   จ าแนกตามราย
ยุทธศาสตร์  ได้ดังนี้  
แสดงตำรำงเปรียบเทียบโครงกำรและงบประมำณ ตำมข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565  

 
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 

โครงกำรตำมแผนพัฒนำ 
ปี 2565 

โครงกำรตำมข้อบัญญัติฯ  
 ปี 2565 

ร้อยละของกำร 
แปลงแผน 

ไปสู่กำรปฏิบัติ โครงกำร งบประมำณ  (บำท) โครงกำร งบประมำณ  (บำท) 

1.กำรพัฒนำกำรศึกษำ 145 102,312,710 145 91,905,870 100 

2.กำรส่งเสริมคุณภำพชีวิต 24 130,857,509 17 85,087,796 70.83 

3.กำรพัฒนำเศรษฐกิจ 8 11,000,000 7 5,950,000 87.50 

4.กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน 80 819,479,207 22 225,538,300 27.50 

5.กำรอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม 6 111,300,000 5 3,200,000 83.33 

6.กำรพัฒนำกำรเมืองและกำรบริหำร 29 52,570,600 28 50,411,000 96.55 

รวมทั้งสิ้น 292 1,227,520,026 224 462,092,966 76.71 
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▪ กำรประเมินศักยภำพกำรแปลงแผนสู่กำรปฏิบัติขององค์กำรบริหำรส่วน  
จังหวัดสมุทรสำคร 
         การด าเนินงานภายใต้กรอบการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
สมุทรสาครประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565  พบว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สมุทรสาคร ได้ก าหนดแผนงาน/โครงการตามแผนพัฒนาที่จะด าเนินการไว้ รวมทั้งสิ้นจ านวน  292  โครงการ  
ได้รับการอนุมัติงบประมาณเพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติภายใต้แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
จ านวน  224  โครงการ  ของจ านวนโครงการตามแผนพัฒนาปี พ.ศ. 2565  ถือได้ว่าองค์การบริหารส่วน
จังหวัดสมุทรสาครมีศักยภาพในการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ  คิดเป็นร้อยละ 76.71 

▪ ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  เฉพำะปี  2565
        จากการติดตามผลการด าเนินงานในภาพรวม พบว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

สมุทรสาครสามารถด าเนินการได้ครบถ้วนทั้ง 6 ยุทธศาสตร์  ประกอบด้วย  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา  
ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิต  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน  ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อม  และยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองและการบริหาร   
ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาแนวทางการด าเนินงานของแต่ละยุทธศาสตร์  พบว่าได้มีการน าไปปฏิบัติในสัดส่วนที่
แตกต่างกัน  และผลส าเร็จในการด าเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายตามข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565  พบว่า สามารถน าโครงการไปด าเนินการจริง จ านวน  194  โครงการ  
คิดเป็นร้อยละ  86.60 
ตำรำงสรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำ และข้อบัญญัติฯ งบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ.2565 

รำยกำร 

โครงกำร 
ตำมแผนพัฒนำ 

ปี 2565 
 

โครงกำร 
ทีน่ ำมำจัดท ำ
ข้อบัญญัติ 
ปี 2565 

 

 
โครงกำรที่ 

ด ำเนินกำรจริง 
ปี 2565 

 
 

ด ำเนินกำรจริง 
คิดเป็นร้อยละ 
ของปี 2565 
(เทียบตำม
แผนพัฒนำ) 

ด ำเนินกำรจริง 
คิดเป็นร้อยละ 
ของปี 2565 
(เทียบตำม
ข้อบัญญัติ) 

จ ำนวนโครงกำร 
(โครงกำร) 

292 224 194 66.44 86.60 

จ ำนวน
งบประมำณ 

(บำท) 

1,227,520,026 462,092,966 363,599,025.24 29.62 78.28 
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▪ ผลกำรติดตำมกำรด ำเนินงำน ตำมแผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ  
พ.ศ.2565 
                   ผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2565             
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร  พบว่า อบจ.มีโครงการที่บรรจุไว้ในแผนการด าเนินงานประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2565  จ านวนทั้งสิ้น  226  โครงการ มีโครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวน 169  
โครงการ  หรือคิดเป็นร้อยละ  74.78   โครงการที่อยู่ระหว่างด าเนินการ  จ านวน  7  โครงการ คิดเป็นร้อยละ 
3.10  โครงการที่ยังไม่ได้ด าเนินการ  จ านวน  20  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 8.85 และโครงการที่ยกเลิก  
จ านวน  30  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 13.27   
 ตำรำงแสดงภำพรวมผลกำรด ำเนินงำน ตำมแผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565 

 
 

ยุทธศำสตร์ 
กำรพัฒนำ 

จ ำนวนโครงกำร 
ท่ีแล้วเสร็จ 

(1) 

จ ำนวนโครงกำร 
ท่ีอยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร 

(2) 

จ ำนวนโครงกำร 
ท่ียังไม่ได้
ด ำเนินกำร 

(3) 

จ ำนวนโครงกำร 
ท่ีมีกำรยกเลิก 

(4) 

จ ำนวนโครงกำร 
ท่ีมีกำรเพ่ิมเติม 

(5) 

จ ำนวนโครงกำร 
ท้ังหมด 

(6) 

จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ 

ยุทธศำสตร์ท่ี 1 
กำรพัฒนำกำรศึกษำ 

126 87.50 - - - - 18 12.50 - - 144 100 

ยุทธศำสตร์ท่ี 2 
กำรส่งเสริมคุณภำพชีวิต 

11 64.70 - - 3 17.65 3 17.65 3 - 17 100 

ยุทธศำสตร์ท่ี 3 
กำรพัฒนำเศรษฐกิจ 

3 42.86 - - - - 4 57.14 - - 7 100 

ยุทธศำสตร์ท่ี 4 
กำรพัฒนำโครงสร้ำง
พื้นฐำน 

5 22.73 4 18.18 11 50.00 2 9.09 1 - 22 100 

ยุทธศำสตร์ท่ี 5 
กำรอนุรักษ์และฟื้นฟู
สิ่งแวดล้อม 

3 60.00 - - - - 2 40.00 - - 5 100 

ยุทธศำสตร์ท่ี 6 
กำรพัฒนำกำรเมืองและ 
กำรบริหำร 

21 67.74 3 9.68 6 19.35 1 3.23 - - 31 100 

รวม 169 74.78 7 3.10 20 8.85 30 13.27 4 - 226 100 

 

หมายเหตุ :  สรุปผลการด าเนินงาน  เมื่อสิ้นสุดไตรมาสที่ 4  ของปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
   จ านวนโครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ รวมทั้งสิ้น  226  โครงการ  สรุปผลการด าเนนิงานได้
ดังนี้ 

- โครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จ  จ านวน 169  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 74.78 
- โครงการที่อยู่ระหว่างด าเนินการ  จ านวน 7 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 3.10 
- โครงการที่ยังไม่ได้ด าเนินการ             จ านวน  20  โครงการ   คิดเป็นร้อยละ  8.85 

(กรณียังไม่ก่อหนี้ผูกพัน/ได้กันเงินไว้เบิกจ่ายในป ี2566 )  
- โครงการที่ยกเลิกไม่ได้ด าเนินการ จ านวน  30   โครงการ คิดเป็นร้อยละ 13.27 

(ตามรายละเอียดแนบท้าย) 
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▪ โครงกำรที่ยกเลิกไม่ได้ด ำเนินกำร ในปีงบประมำณ พ.ศ.2565 

ท่ี โครงกำร 
งบประมำณ  

(บำท) 
หน่วยงำน 

เหตุผลที่ไม่ได้ด ำเนินกำร 

ยุทธศำสตร์ที่ 1  กำรพัฒนำกำรศึกษำ   (จ ำนวน 18  โครงกำร) 
1 โครงการค่ายวิทยาศาสตร ์เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม 300,000 กองการศึกษาฯ เน่ืองจากสถาการณ์การแพร่ระบาดของ 

โรคตดิเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (Covid – 19) 
ท าให้ไม่สามารถจัดโครงการได้ 

2 โรงเรียนท้องถิ่นสีเขียว 200,000 กองการศึกษาฯ เน่ืองจากสถาการณ์การแพร่ระบาดของ 
โรคตดิเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (Covid – 19) 
ท าให้ไม่สามารถจัดโครงการได้ 

3 การแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
แห่งประเทศไทย 

300,000 กองการศึกษาฯ เน่ืองจากสถาการณ์การแพร่ระบาดของ 
โรคตดิเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (Covid – 19) 
ท าให้ไม่สามารถจัดโครงการได้ 

4 จ้างครูทดแทนอัตราท่ีขาดแคลนโรงเรียนวัดโรงเข้ 470,250 กองการศึกษาฯ ยกเลิก เน่ืองจากจ านวนนักเรียนลดลง 
จึงไม่ขาดแคลนครูผูส้อน 

5 จ้างครูทดแทนอัตราท่ีขาดแคลน 
โรงเรียนเมืองสมุทรสาคร 

313,500 กองการศึกษาฯ ยกเลิก เน่ืองจากจ านวนนักเรียนลดลง 
จึงไม่ขาดแคลนครูผูส้อน 

6 จ้างครูทดแทนอัตราท่ีขาดแคลน 
โรงเรียนวัดน่วมกานนท์ (ส.ธนกิจราษฎร์บ ารุง) 

313,500 กองการศึกษาฯ ยกเลิก เน่ืองจากจ านวนนักเรียนลดลง 
จึงไม่ขาดแคลนครูผูส้อน 

7 จ้างครูทดแทนอัตราท่ีขาดแคลน 
โรงเรียนวัดดอนโฆสติาราม 

313,500 กองการศึกษาฯ ยกเลิก เน่ืองจากจ านวนนักเรียนลดลง 
จึงไม่ขาดแคลนครูผูส้อน 

8 จ้างครูทดแทนอัตราท่ีขาดแคลน 
โรงเรียนวัดใหม่หนองพะอง (ทับทองวิทยาธาร) 

156,750 กองการศึกษาฯ ยกเลิก เน่ืองจากจ านวนนักเรียนลดลง 
จึงไม่ขาดแคลนครูผูส้อน 

9 จ้างครูทดแทนอัตราท่ีขาดแคลน 
โรงเรียนสหกรณ์นิคมเกลือ 

313,500 กองการศึกษาฯ ยกเลิก เน่ืองจากจ านวนนักเรียนลดลง 
จึงไม่ขาดแคลนครูผูส้อน 

10 จ้างครูทดแทนอัตราท่ีขาดแคลน 
โรงเรียนวัดกระโจมทอง 

156,750 กองการศึกษาฯ ยกเลิก เน่ืองจากจ านวนนักเรียนลดลง 
จึงไม่ขาดแคลนครูผูส้อน 

11 จ้างครูทดแทนอัตราท่ีขาดแคลน 
โรงเรียนวัดบางป้ิง (บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์) 

313,500 กองการศึกษาฯ ยกเลิก เน่ืองจากจ านวนนักเรียนลดลง 
จึงไม่ขาดแคลนครูผูส้อน 

12 จ้างครูทดแทนอัตราท่ีขาดแคลน 
โรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติการาม 

470,250 กองการศึกษาฯ ยกเลิก เน่ืองจากจ านวนนักเรียนลดลง 
จึงไม่ขาดแคลนครูผูส้อน 

13 จ้างครูทดแทนอัตราท่ีขาดแคลน 
โรงเรียนบ้านคลองกระทุ่มแบน 

156,750 กองการศึกษาฯ ยกเลิก เน่ืองจากจ านวนนักเรียนลดลง 
จึงไม่ขาดแคลนครูผูส้อน 

14 จ้างครูทดแทนอัตราท่ีขาดแคลน 
โรงเรียนบ้านแครายเกษตรพันธ์ุพิทยาคาร 

156,750 กองการศึกษาฯ ยกเลิก เน่ืองจากจ านวนนักเรียนลดลง 
จึงไม่ขาดแคลนครูผูส้อน 

15 จ้างครูทดแทนอัตราท่ีขาดแคลน 
โรงเรียนวัดศรีส าราญราษฎร์บ ารุง (แช่มประชาอุทิศ) 

313,500 กองการศึกษาฯ ยกเลิก เน่ืองจากจ านวนนักเรียนลดลง 
จึงไม่ขาดแคลนครูผูส้อน 

16 จ้างครูทดแทนอัตราท่ีขาดแคลน 
โรงเรียนอนุบาลบ้านแพ้ว (วันครู 2500) 

156,750 กองการศึกษาฯ ยกเลิก เน่ืองจากจ านวนนักเรียนลดลง 
จึงไม่ขาดแคลนครูผูส้อน 

17 จ้างครูทดแทนอัตราท่ีขาดแคลน 
โรงเรียนวัดอ้อมน้อย (มิตรครูราษฎร์รังสรรค์) 

156,750 กองการศึกษาฯ ยกเลิก เน่ืองจากจ านวนนักเรียนลดลง 
จึงไม่ขาดแคลนครูผูส้อน 
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ท่ี โครงกำร 
งบประมำณ  

(บำท) 
หน่วยงำน 

เหตุผลที่ไม่ได้ด ำเนินกำร 

18 โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมเด็กและเยาวชน 500,000 กองการศึกษาฯ เน่ืองจากสถาการณ์การแพร่ระบาดของ 
โรคตดิเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (Covid – 19) 
ท าให้ไม่สามารถจัดโครงการได้ 

ยุทธศำสตร์ที่ 2  กำรส่งเสริมคุณภำพชีวิต  (จ ำนวน  3  โครงกำร)  
19 วันเด็กแห่งชาติ 300,000 กองการศึกษาฯ เน่ืองจากสถาการณ์การแพร่ระบาดของ 

โรคตดิเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (Covid – 19) 
ท าให้ไม่สามารถจัดโครงการได้ 

20 พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน
จังหวัดสมุทรสาคร 

1,000,000 กองสาธารณสุข เน่ืองจากสถาการณ์การแพร่ระบาดของ 
โรคตดิเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (Covid – 19) 
ท าให้ไม่สามารถจัดโครงการได้ 

21 ส่งเสริมองค์ความรู้เพื่อการดูแลสุขภาพของประชาชน
จังหวัดสมุทรสาคร 

500,000 กองสาธารณสุข เน่ืองจากสถาการณ์การแพร่ระบาดของ 
โรคตดิเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (Covid – 19) 
ท าให้ไม่สามารถจัดโครงการได้ 

ยุทธศำสตร์ที่ 3  กำรพัฒนำเศรษฐกจิ   (จ ำนวน  4 โครงกำร)  
22 สืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทยทรงด า 300,000 กองการศึกษาฯ เน่ืองจากสถาการณ์การแพร่ระบาดของ 

โรคตดิเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (Covid – 19) 
ท าให้ไม่สามารถจัดโครงการได้ 

23 เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 
และสืบสานประเพณีห่อข้าวต้มมัดสามัคคี 

100,000 กองการศึกษาฯ เน่ืองจากสถาการณ์การแพร่ระบาดของ 
โรคตดิเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (Covid – 19) 
ท าให้ไม่สามารถจัดโครงการได้ 

24 จัดงานประเพณีวันสงกรานต์ 200,000 กองการศึกษาฯ เน่ืองจากสถาการณ์การแพร่ระบาดของ 
โรคตดิเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (Covid – 19) 
ท าให้ไม่สามารถจัดโครงการได้ 

25 ส ารวจและศึกษาลักษณะเด่นและคุณค่าของทุน 
ทรัพยากรธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ และศลิปวัฒนธรรม
จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวอย่าง 
ยั่งยืน 

4,000,000 ส านักปลัดฯ ข้อเสนอของผู้รับจ้างยังไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ 

ยุทธศำสตร์ที่ 4  กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน   (จ ำนวน  2 โครงกำร)  
26 ก่อสร้างเขื่อนกันดิน ค.ส.ล. ถนนสายเลียบคลอง 

ภาษีเจริญ (ฝั่งใต้) เริ่มจากบริเวณสะพานเจริญบุญ 
ถึงบริเวณสะพานเทศบาล 1  ต.ตลาดกระทุ่มแบน   
อ.กระทุ่มแบน 

15,766,000 กองช่าง เน่ืองจากกรมชลประทานมีแผนจะด าเนิน
โครงการก่อสร้างดังกล่าว 

27 ซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
ถนนสายหน้าวัดกระโจมทอง (สค.ถ.36 – 010) 
หมู่ที่ 5,7,6  ต.หลักสอง  อ.บ้านแพ้ว 

13,580,000 กองช่าง อบต.หลักสอง ได้ขอรับเงินอุดหนุนจากกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินเพื่อด าเนินการแล้ว 

ยุทธศำสตร์ที่ 5  กำรอนุรักษ์และฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อม   (จ ำนวน  2 โครงกำร)  
28 โรงเรียนสิ่งแวดล้อม  2,000,000 กองสาธารณสุข เน่ืองจากสถาการณ์การแพร่ระบาดของ 

โรคตดิเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (Covid – 19) 
ท าให้ไม่สามารถจัดโครงการได้ 

29 ศึกษาความเหมาะสมและจัดท ารายงานการประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) 

100,000 กองสาธารณสุข ไม่สามารถหาผู้รับจ้างได้ 

ยุทธศำสตร์ที่ 6  กำรพัฒนำกำรเมืองและกำรบริหำร   (จ ำนวน  1 โครงกำร)  
30 ก่อสร้างโรงเก็บขยะของเสียอันตรายของ  

อบจ.สมุทรสาคร 
721,000 กองช่าง เนื่องจากพื้นที่ที่จะก่อสร้างไม่เหมาะสมและ     

ไม่สามารถด าเนินการกอ่สร้างได้ 
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▪ กำรบริหำรงบประมำณประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565 
       องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร  ได้ด าเนินการจัดท าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2565  โดยประกาศใช้ข้อบัญญัติ  เมื่อวันที่  10  กันยายน 2564 ซึ่งแสดงถึง
รายละเอียดโครงการและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร            
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565  รวมถึงแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565  ที่ได้ประกาศใช้เมื่อ
วันที่ 29 ตุลาคม  2564  โดยมีข้อมูลสรุปงบประมาณ รายรับ – รายจ่าย ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
สมุทรสาคร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565  ดังนี้ 

งบประมำณรำยรับองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสมุทรสำคร  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 

 
ประเภท 

 

ประมำณกำร 
ปี 2565 

รำยรับจริง 
ปี 2565 

รำยได้จัดเกบ็   

   หมวดภาษีอากร 68,000,000.00 63,958,901.37 

   หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 900,000.00 382,234.21 

   หมวดรายได้จากทรัพยส์ิน 15,800,000.00 14,603,631.56 

   หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 2,755,000.00 1,768,363.09 

   หมวดรายได้จากทนุ 60,000.00 3,425,500.00 

   รวมรำยได้จัดเก็บ 87,515,000.00 84,138,630.23 

รำยได้ที่รัฐบำลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
   หมวดภาษีจัดสรร 631,000,000.00 802,555,152.31 

   รวมรำยได้ที่รัฐบำลเกบ็แล้วจัดสรรให้องค์กร 
   ปกครองส่วนท้องถิ่น 

631,000,000.00 802,555,152.31 

รำยได้ที่รัฐบำลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
   หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 101,485,000.00 101,483,100.00 

   หมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - 20,469,800.00 

   รวมรำยได้ที่รัฐบำลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 101,485,000.00 121,952,900.00 

รวมทั้งสิ้น 820,000,000 1,008,646,682.54 
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งบประมำณรำยจ่ำยองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสมุทรสำคร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 

 
แผนงำนด้ำน 

 

ประมำณกำร 
ปี 2565 

รำยจ่ำยจริง 
ปี 2566 

ด้ำนบริหำรทั่วไป   
1. แผนงานบริหารงานทั่วไป 116,131,774.00 82,440,999.08 
2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน 8,622,587.00 8,400,864.20 

ด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม   
1. แผนงานการศึกษา 188,591,270.00 140,306,349.54 
2. แผนงานสาธารณสุข 38,923,200.00 9,477,126.37 
3. แผนงานสงัคมสงเคราะห ์ 8,807,413.00 1,000.00 
4. แผนงานเคหะและชุมชน 500,000.00 203,030.00 
5. แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน 4,700,000.00 756,869.06 
6. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ 51,739,706.00 42,698,396.22 

ด้ำนกำรเศรษฐกิจ   
1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 286,358,700.00 237,513,290.16 
2. แผนงานการเกษตร 2,311,000.00 868,428.48 

ด้ำนกำรด ำเนินงำนอื่น   
1. แผนงานงบกลาง 113,314,350.00 28,251,155.98 

รวมทั้งสิ้น 820,000,000.00 550,917,509.09 

 
ตำรำงแสดงรำยละเอียดรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จ ำแนกตำมงบรำยจ่ำย 

 
งบรำยจ่ำย 

 

ประมำณกำร 
ปี 2565 

รำยจ่ำยจริง 
ปี 2565 

1. งบกลำง 113,314,350.00 28,251,155.98 

2. งบบุคลำกร 156,940,974.00 100,548,096.98 

3. งบด ำเนินงำน 141,599,619.00 74,604,899.82 

4. งบลงทุน 326,387,000.00 279,351,340.45 

5. งบเงินอุดหนุน 78,558,057.00 65,934,056.99 

6. งบรำยจ่ำยอ่ืน 3,200,000.00 2,227,958.87 

รวมทั้งสิ้น 820,000,000.00 550,917,509.09 
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รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสมุทรสำคร 
(พ.ศ.2561 – พ.ศ.2565)   ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565  

 
 
ที่ 

 
โครงกำรตำมแผนพฒันำ 

องคก์ำรบริหำรส่วนจังหวัดสมุทรสำคร 
(พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565) 

(เฉพำะป ี2565) 

งบประมำณ สรุปผลกำรด ำเนนิงำน  ณ วันที่ 30  กนัยำยน 2565  
 
 

หมำยเหต ุ

 
งบประมำณ 
ตำมแผนฯ 

งบประมำณ 
 ตำมข้อบญัญตั ิ
ปีงบประมำณ 

2565 

 
ด ำเนินกำร 

 
ไม่ได้

ด ำเนินกำร 

 
งบประมำณที ่
ใช้ด ำเนนิกำร 

ยุทธศำสตร์จังหวัดท่ี 3  พัฒนำคุณภำพชีวิต ส่งเสริมชุมชนเข้มแข็ง สร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 

ยุทธศำสตร์ท่ี 1  :  กำรพัฒนำกำรศึกษำ 

แผนงำนกำรศึกษำ 
1 สนับสนุนกำรบริหำรสถำนศึกษำในสังกัด  

อบจ.สมุทรสำคร 

      

 1) ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 40,000 40,000 √ - 40,000  
 2) อินเทอร์เน็ตโรงเรียนระบบ Asymmetric 

Digital Subscriber  Line: ADSL และระบบ 
Wireless Fidelity : WiFi 

33,600 33,600 √ - 33,600  

 3) พัฒนาห้องสมุดโรงเรียน 200,000 200,000 √ - 200,000  
 4) พัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน 100,000 100,000 √ - 100,000  
 5) ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน 9,000,000 6,537,400 √ - 6,535,200  
 6) การพัฒนาข้าราชการครู 500,000 800,000 √ - 770,660  

 7) ค่าปัจจัยพืน้ฐานส าหรับนักเรียนยากจน 40,000 14,000 - √ -  
 8) การจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบ

การศึกษาข้ันพื้นฐาน 

10,000,000 8,290,000 √ - 8,234,278  

 9) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่าน  
ในสถานศึกษา 

- 100,000 √ - 100,000  

 10) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการจัดกระบวนการ
เรียนการสอนการบริหารตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง ”       
สู่ “ ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ” 

- 100,000 √ - 100,000  

 11) ค่าอาหารเสริม (นม) 4,300,000 3,293,600 √ - 3,290,843.68  

 12) รณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา 39,000                                                                                                                                                                                                                             - - - - ไม่ไดร้ับจัดสรรงบประมำณ 

2 ปรับปรุง/ซ่อมแซม อำคำรเรียน และ 
อำคำรประกอบของโรงเรียนในสังกัด  
อบจ.สมุทรสำคร 
(เพิ่มเติมแผนฯ ครั้งที่ 6/วันที่ 29 มิ.ย.64)  

3,497,000 5,000,000 √ - 2,387,300  

3 ค่ำยวิทยำศำสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 200,000 300,000 - √ - เนื่องจากสถาการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  

(Covid – 19) 
ท าให้ไม่สามารถจัดโครงการได้ 

4 ส่งเสริมกำรศึกษำและพัฒนำศักยภำพ 
กำรเรียนรู้ของเด็กและเยำวชน 

500,000 500,000 √ - 225,285  

5 ส่งเสริมกำรเรียนรู้เพื่อผู้ใช้บริกำรอุทยำน 
กำรเรียนรู้สมุทรสำคร 

200,000 200,000 √ - 19,858  

6 จัดหำทรัพยำกรสื่อสำรสนเทศและสื่อ 
อิเล็คทรอนิกส์ เพื่อผู้ใช้บริกำรอุทยำนกำร 
เรียนรู้สมุทรสำคร 
(เปลี่ยนแปลงแผน ครั้งที่ 2 /วันที่ 29 มิ.ย.63) 

350,000 300,000 √ - 279,591.20  

7 โรงเรียนท้องถ่ินสีเขียว 200,000 - - √ - ยกเลกิ 
ตั้งไว้  200,000  บำท 

โอนลดไป 200,000  บำท  

8 กำรแข่งขันกีฬำนักเรียนองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถ่ินแห่งประเทศไทย 

200,000 300,000 - √ - ยกเลกิ 
 

9 แข่งขันคนเก่งและทักษะทำงวิชำกำร   
ในโรงเรียนสังกัด อบจ.สมุทรสำคร 

200,000 400,000 √ - 176,500 ตั้งไว้  200,000  บำท 
โอนเพิ่มมำ 200,000  บำท 

10 กองทุนเพื่อกำรศึกษำส ำหรับนักเรียน 
และนักศึกษำ อบจ.สมุทรสำคร 
(เพิ่มเติมแผนฯ ครั้งที่ 6/วันที่ 29 มิ.ย.64) 

5,000,000 5,000,000 √ - 860,100  

11 จัดท ำเขตประวัติศำสตร์ปล่องเหลี่ยม  
โรงเรียนบ้ำนปล่องเหลี่ยม 
(เพิ่มเติมแผนฯ ครั้งที่ 6/วันที่ 29 มิ.ย.64) 

400,000 400,000 √ - 400,000  

  งบประมำณ สรุปผลกำรด ำเนนิงำน  ณ วันที่ 30  กนัยำยน 2565  



147 
 

 

 
ที่ 

โครงกำรตำมแผนพฒันำ 
องคก์ำรบริหำรส่วนจังหวัดสมุทรสำคร 

(พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565) 
(เฉพำะป ี2565) 

 
งบประมำณ 
ตำมแผนฯ 

งบประมำณ 
 ตำมข้อบญัญตั ิ
ปีงบประมำณ 

2565 

 
ด ำเนินกำร 

 
ไม่ได้

ด ำเนินกำร 

 
งบประมำณที ่
ใช้ด ำเนนิกำร 

 
 

หมำยเหต ุ

12 พัฒนำทักษะภำษำอังกฤษด้วยครู 
ชำวต่ำงประเทศของโรงเรียนในสังกัด 
อบจ.สมุทรสำคร 
(เพิ่มเติมแผนฯ ครั้งที่ 6/วันที่ 29 มิ.ย.64) 

1,830,000 1,830,000 √ - 474,140  

13 พัฒนำศักยภำพด้ำนกำรศึกษำและ            
สร้ำงเครือข่ำยเด็กและเยำวชนใน          
จังหวัดสมุทรสำคร 
(เพิ่มเติมแผนฯ ครั้งที่ 6/วันที่ 29 มิ.ย.64) 

200,000 200,000 √ - 50,300  

14 จ้ำงครูทดแทนอัตรำที่ขำดแคลน 
โรงเรียนสมุทรสำครวิทยำลัย 
(เพิ่มเติมแผนฯ ครั้งที่ 6/วันที่ 29 มิ.ย.64) 

3,630,000 3,448,500 √ - 3,448,500  

15 จ้ำงครูทดแทนอัตรำที่ขำดแคลน 
โรงเรียนกระทุ่มแบน “วิเศษสมุทคุณ” 
(เพิ่มเติมแผนฯ ครั้งที่ 6/วันที่ 29 มิ.ย.64) 

165,000 156,750 √ - 156,750  

16 จ้ำงครูทดแทนอัตรำที่ขำดแคลน 
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรี
นครินทร์ สมุทรสำคร 
(เพิ่มเติมแผนฯ ครั้งที่ 6/วันที่ 29 มิ.ย.64) 

1,155,000 1,097,250 √ - 1,097,250  

17 จ้ำงครูทดแทนอัตรำที่ขำดแคลน 
โรงเรียนวัดหลักสี่พิพัฒน์รำษฎร์อุปถัมภ์ 
(เพิ่มเติมแผนฯ ครั้งที่ 6/วันที่ 29 มิ.ย.64) 

495,000 470,250 √ - 470,250  

18 จ้ำงครูทดแทนอัตรำที่ขำดแคลน 
โรงเรียนพันท้ำยนรสิงห์ 
(เพิ่มเติมแผนฯ ครั้งที่ 6/วันที่ 29 มิ.ย.64) 

660,000 627,000 √ - 627,000  

19 จัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อกำรศึกษำ 
โรงเรียนวัดธรรมจริยำภิรมย์ 
(เพิ่มเติมแผนฯ ครั้งที่ 6/วันที่ 29 มิ.ย.64) 

489,000 440,000 √ - 440,000  

20 จัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อกำรศึกษำ 
โรงเรียนสมุทรสำครวุฒิชัย 
(เพิ่มเติมแผนฯ ครั้งที่ 6/วันที่ 29 มิ.ย.64) 

142,660 128,160 √ - 128,160  

21 จัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อกำรศึกษำ 
โรงเรียนวัดหลักสี่พิพัฒน์รำฎร์อุปถัมภ์ 
(เพิ่มเติมแผนฯ ครั้งที่ 6/วันที่ 29 มิ.ย.64) 

1,257,800 1,131,800 √ - 1,131,800  

22 จัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อกำรศึกษำ 
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ – 
พระศรีนครินทร์ สมุทรสำคร 
(เพิ่มเติมแผนฯ ครั้งที่ 6/วันที่ 29 มิ.ย.64) 

1,117,250 1,005,250 √ - 1,005,250  

23 จ้ำงครูทดแทนอัตรำที่ขำดแคลน 
โรงเรียนบ้ำนนำโคก (นำเกลือสัมพันธ์) 
(เพิ่มเติมแผนฯ ครั้งที่ 6/วันที่ 29 มิ.ย.64) 

495,000 470,250 √ - 470,250  

24 จ้ำงครูทดแทนอัตรำที่ขำดแคลน 
โรงเรียนวัดรำษฎร์ธรรมำรำม 
(เพิ่มเติมแผนฯ ครั้งที่ 6/วันที่ 29 มิ.ย.64) 

165,000 156,750 √ - 156,750  

25 จ้ำงครูทดแทนอัตรำที่ขำดแคลน 
โรงเรียนบ้ำนด ำเนินสะดวก (กิมลี้มณีฉำย) 
(เพิ่มเติมแผนฯ ครั้งที่ 6/วันที่ 29 มิ.ย.64) 

660,000 627,000 √ - 470,250 จ ำนวนนักเรียนลดลง 
จึงปรับลดจ ำนวนอัตรำครู 

ท่ีขำดแคลน 

26 จ้ำงครูทดแทนอัตรำที่ขำดแคลน 
โรงเรียนบ้ำนเจริญสุข 
(เพิ่มเติมแผนฯ ครั้งที่ 6/วันที่ 29 มิ.ย.64) 

495,000 470,250 √ - 470,250  

 
 
 



148 
 

 

 
 
ที่ 

 
โครงกำรตำมแผนพฒันำ 

องคก์ำรบริหำรส่วนจังหวัดสมุทรสำคร 
(พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565) 

(เฉพำะป ี2565) 
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หมำยเหต ุ

 
งบประมำณ 
ตำมแผนฯ 

งบประมำณ 
 ตำมข้อบญัญตั ิ
ปีงบประมำณ 

2565 

 
ด ำเนินกำร 

 
ไม่ได้

ด ำเนินกำร 

 
งบประมำณที ่
ใช้ด ำเนนิกำร 

27 จ้ำงครูทดแทนอัตรำที่ขำดแคลน 
โรงเรียนบ้ำนสันดำบ 
(เพิ่มเติมแผนฯ ครั้งที่ 6/วันที่ 29 มิ.ย.64) 

495,000 470,250 √ - 156,750 จ ำนวนนักเรียนลดลง 
จึงปรับลดจ ำนวนอัตรำครู 

ท่ีขำดแคลน 

28 จ้ำงครูทดแทนอัตรำที่ขำดแคลน 
โรงเรียนวัดบำงพลี (หงษ์ร่วมรำษฎร์รังสรรค์) 
(เพิ่มเติมแผนฯ ครั้งที่ 6/วันที่ 29 มิ.ย.64) 

495,000 470,250 √ - 313,500 จ ำนวนนักเรียนลดลง 
จึงปรับลดจ ำนวนอัตรำครู 

ท่ีขำดแคลน 

29 จ้ำงครูทดแทนอัตรำที่ขำดแคลน 
โรงเรียนวัดบำงยำง (บำงยำงพิทยำคำร) 
(เพิ่มเติมแผนฯ ครั้งที่ 6/วันที่ 29 มิ.ย.64) 

495,000 470,250 √ - 156,750 จ ำนวนนักเรียนลดลง 
จึงปรับลดจ ำนวนอัตรำครู 

ท่ีขำดแคลน 

30 จ้ำงครูทดแทนอัตรำที่ขำดแคลน 
โรงเรียนวัดธัญญำรำมรำษฎร์บ ำรุง 
(เพิ่มเติมแผนฯ ครั้งที่ 6/วันที่ 29 มิ.ย.64) 

495,000 470,250 √ - 313,500 จ ำนวนนักเรียนลดลง 
จึงปรับลดจ ำนวนอัตรำครู 

ท่ีขำดแคลน 

31 จ้ำงครูทดแทนอัตรำที่ขำดแคลน 
โรงเรียนวัดเกำะ (ส ำลีรำษฎร์อุปถัมภ์) 
(เพิ่มเติมแผนฯ ครั้งที่ 6/วันที่ 29 มิ.ย.64) 

330,000 313,500 √ - 313,500  

32 จ้ำงครูทดแทนอัตรำที่ขำดแคลน 
โรงเรียนวัดนำขวำง 
(เพิ่มเติมแผนฯ ครั้งที่ 6/วันที่ 29 มิ.ย.64) 

330,000 313,500 √ - 313,500  

33 จ้ำงครูทดแทนอัตรำที่ขำดแคลน 
โรงเรียนวัดบำงน้ ำวน (รอดพิทยำคม) 
(เพิ่มเติมแผนฯ ครั้งที่ 6/วันที่ 29 มิ.ย.64) 

330,000 313,500 √ - 313,500  

34 จ้ำงครูทดแทนอัตรำที่ขำดแคลน 
โรงเรียนวัดวิสุทธำรำม 
(เพิ่มเติมแผนฯ ครั้งที่ 6/วันที่ 29 มิ.ย.64) 

165,000 156,750 √ - 156,750  

35 จ้ำงครูทดแทนอัตรำที่ขำดแคลน 
โรงเรียนบ้ำนชำยทะเลบำงกระเจ้ำ 
(เพิ่มเติมแผนฯ ครั้งที่ 6/วันที่ 29 มิ.ย.64) 

330,000 313,500 √ - 313,500  

36 จ้ำงครูทดแทนอัตรำที่ขำดแคลน 
โรงเรียนบ้ำนท้องคุ้ง 
(เพิ่มเติมแผนฯ ครั้งที่ 6/วันที่ 29 มิ.ย.64) 

330,000 313,500 √ - 313,500  

37 จ้ำงครูทดแทนอัตรำที่ขำดแคลน 
โรงเรียนวังนกไข่ 
(เพิ่มเติมแผนฯ ครั้งที่ 6/วันที่ 29 มิ.ย.64) 

330,000 313,500 √ - 313,500  

38 จ้ำงครูทดแทนอัตรำที่ขำดแคลน 
โรงเรียนท ำนบแพ้ว 
(เพิ่มเติมแผนฯ ครั้งที่ 6/วันที่ 29 มิ.ย.64) 

330,000 313,500 √ - 313,500  

39 จ้ำงครูทดแทนอัตรำที่ขำดแคลน 
โรงเรียนบ้ำนรำงสำยบัว 
(เพิ่มเติมแผนฯ ครั้งที่ 6/วันที่ 29 มิ.ย.64) 

330,000 313,500 √ - 313,500  

40 จ้ำงครูทดแทนอัตรำที่ขำดแคลน 
โรงเรียนวัดโรงเข้ 
(เพิ่มเติมแผนฯ ครั้งที่ 6/วันที่ 29 มิ.ย.64) 

495,000 470,250 - √ - ยกเลิก 
เน่ืองจำกจ ำนวน 
นักเรียนลดลง 

41 จ้ำงครูทดแทนอัตรำที่ขำดแคลน 
โรงเรียนวัดชีผ้ำขำว (ประชำนุเครำะห์) 
(เพิ่มเติมแผนฯ ครั้งที่ 6/วันที่ 29 มิ.ย.64) 

330,000 313,500 √ - 313,500  

42 จ้ำงครูทดแทนอัตรำที่ขำดแคลน 
โรงเรียนบ้ำนชำยทะเลโคกขำมมิตรภำพท่ี 95 
(เพิ่มเติมแผนฯ ครั้งที่ 6/วันที่ 29 มิ.ย.64) 

330,000 313,500 √ - 313,500  
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โครงกำรตำมแผนพฒันำ 

องคก์ำรบริหำรส่วนจังหวัดสมุทรสำคร 
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งบประมำณ สรุปผลกำรด ำเนนิงำน  ณ วันที่ 30  กนัยำยน 2565  
 
 

หมำยเหต ุ

 
งบประมำณ 
ตำมแผนฯ 

งบประมำณ 
 ตำมข้อบญัญตั ิ
ปีงบประมำณ 

2565 

 
ด ำเนินกำร 

 
ไม่ได้

ด ำเนินกำร 

 
งบประมำณที ่
ใช้ด ำเนนิกำร 

43 จ้ำงครูทดแทนอัตรำที่ขำดแคลน 
โรงเรียนวัดเจริญสุขำรำม 
(เพิ่มเติมแผนฯ ครั้งที่ 6/วันที่ 29 มิ.ย.64) 

330,000 313,500 √ - 313,500  

44 จ้ำงครูทดแทนอัตรำที่ขำดแคลน 
โรงเรียนเมืองสมุทรสำคร 
(เพิ่มเติมแผนฯ ครั้งที่ 6/วันที่ 29 มิ.ย.64) 

330,000 313,500 - √ - ยกเลิก 
เน่ืองจำกจ ำนวน 
นักเรียนลดลง 

45 จ้ำงครูทดแทนอัตรำที่ขำดแคลน 
โรงเรียนวัดน่วมกำนนท์  
(ส.ธนกิจรำษฎร์บ ำรุง) 
(เพิ่มเติมแผนฯ ครั้งที่ 6/วันที่ 29 มิ.ย.64) 

330,000 313,500 - √ - ยกเลิก 
เน่ืองจำกจ ำนวน 
นักเรียนลดลง 

46 จ้ำงครูทดแทนอัตรำที่ขำดแคลน 
โรงเรียนวัดดอนโฆษิตำรำม 
(เพิ่มเติมแผนฯ ครั้งที่ 6/วันที่ 29 มิ.ย.64) 

330,000 313,500 - √ - ยกเลิก 
เน่ืองจำกจ ำนวน 
นักเรียนลดลง 

47 จ้ำงครูทดแทนอัตรำที่ขำดแคลน 
โรงเรียนสมุทรมณีรัตน์ 
(เพิ่มเติมแผนฯ ครั้งที่ 6/วันที่ 29 มิ.ย.64) 

330,000 313,500 √ - 313,500  

48 จ้ำงครูทดแทนอัตรำที่ขำดแคลน 
โรงเรียนวัดศิริมงคล 
(เพิ่มเติมแผนฯ ครั้งที่ 6/วันที่ 29 มิ.ย.64) 

330,000 313,500 √ - 313,500  

49 จ้ำงครูทดแทนอัตรำที่ขำดแคลน 
โรงเรียนบ้ำนยกกระบัตร 
(เพิ่มเติมแผนฯ ครั้งที่ 6/วันที่ 29 มิ.ย.64) 

495,000 470,250 √ - 470,250  

50 จ้ำงครูทดแทนอัตรำที่ขำดแคลน 
โรงเรียนบ้ำนคลองส ำโรง 
(เพิ่มเติมแผนฯ ครั้งที่ 6/วันที่ 29 มิ.ย.64) 

165,000 156,750 √ - 156,750  

51 จ้ำงครูทดแทนอัตรำที่ขำดแคลน 
โรงเรียนวัดใหม่หนองพะอง 
(ทับทองวิทยำธำร) 
(เพิ่มเติมแผนฯ ครั้งที่ 6/วันที่ 29 มิ.ย.64) 

165,000 156,750 - √ - ยกเลิก 
เน่ืองจำกจ ำนวน 
นักเรียนลดลง 

52 จ้ำงครูทดแทนอัตรำที่ขำดแคลน 
โรงเรียนสหกรณ์นิคมเกลือ 
(เพิ่มเติมแผนฯ ครั้งที่ 6/วันที่ 29 มิ.ย.64) 

330,000 313,500 - √ - ยกเลิก 
เน่ืองจำกจ ำนวน 
นักเรียนลดลง 

53 จ้ำงครูทดแทนอัตรำที่ขำดแคลน 
โรงเรียนบ้ำนท่ำทรำย 
(เพิ่มเติมแผนฯ ครั้งที่ 6/วันที่ 29 มิ.ย.64) 

165,000 156,750 √ - 156,750  

54 จ้ำงครูทดแทนอัตรำที่ขำดแคลน 
โรงเรียนบ้ำนหนองหำดใหญ่ 
(เพิ่มเติมแผนฯ ครั้งที่ 6/วันที่ 29 มิ.ย.64) 

165,000 156,750 √ - 156,750  

55 จ้ำงครูทดแทนอัตรำที่ขำดแคลน 
โรงเรียนเทพนรรัตน์ 
(อู๋ไพจิตรเรียบร้อยเจริญ) 
(เพิ่มเติมแผนฯ ครั้งที่ 6/วันที่ 29 มิ.ย.64) 

165,000 156,750 √ - 156,750  

56 จ้ำงครูทดแทนอัตรำที่ขำดแคลน 
โรงเรียนวัดบำงขุด 
(อุ่นพิทยำคำร) 
(เพิ่มเติมแผนฯ ครั้งที่ 6/วันที่ 29 มิ.ย.64) 

165,000 156,750 √ - 156,750  

57 จ้ำงครูทดแทนอัตรำที่ขำดแคลน 
โรงเรียนวัดท่ำกระบือ 
(ท่ำกระบือพิทยำคำร) 
(เพิ่มเติมแผนฯ ครั้งที่ 6/วันที่ 29 มิ.ย.64) 

165,000 156,750 √ - 156,750  
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หมำยเหต ุ

 
งบประมำณ 
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งบประมำณ 
 ตำมข้อบญัญตั ิ
ปีงบประมำณ 
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งบประมำณที ่
ใช้ด ำเนนิกำร 

58 จ้ำงครูทดแทนอัตรำที่ขำดแคลน 
โรงเรียนวัดธรรมโชติ 
(เพิ่มเติมแผนฯ ครั้งที่ 6/วันที่ 29 มิ.ย.64) 

165,000 156,750 √ - 156,750  

59 จ้ำงครูทดแทนอัตรำที่ขำดแคลน 
โรงเรียนวัดกระโจมทอง 
(เพิ่มเติมแผนฯ ครั้งที่ 6/วันที่ 29 มิ.ย.64) 

165,000 156,750 - √ - ยกเลิก 
เน่ืองจำกจ ำนวน 
นักเรียนลดลง 

60 จ้ำงครูทดแทนอัตรำที่ขำดแคลน 
โรงเรียนวัดบำงกระเจ้ำ 
(เพิ่มเติมแผนฯ ครั้งที่ 6/วันที่ 29 มิ.ย.64) 

165,000 156,750 √ - 156,750  

61 จ้ำงครูทดแทนอัตรำที่ขำดแคลน 
โรงเรียนวัดหลักสองรำษฎร์บ ำรุง 
(เพิ่มเติมแผนฯ ครั้งที่ 6/วันที่ 29 มิ.ย.64) 

165,000 156,750 √ - 156,750  

62 จ้ำงครูทดแทนอัตรำที่ขำดแคลน 
โรงเรียนบ้ำนคลองหลวง 
(เพิ่มเติมแผนฯ ครั้งที่ 6/วันที่ 29 มิ.ย.64) 

165,000 156,750 √ - 156,750  

63 จ้ำงครูทดแทนอัตรำที่ขำดแคลน 
โรงเรียนวัดศรีเมือง 
(เพิ่มเติมแผนฯ ครั้งที่ 6/วันที่ 29 มิ.ย.64) 

330,000 313,500 √ - 156,750 จ ำนวนนักเรียนลดลง 
จึงปรับลดจ ำนวนอัตรำครู 

ท่ีขำดแคลน 

64 จ้ำงครูทดแทนอัตรำที่ขำดแคลน 
โรงเรียนวัดบำงปิ้ง 
(เพิ่มเติมแผนฯ ครั้งที่ 6/วันที่ 29 มิ.ย.64) 

330,000 313,500 - √ - ยกเลิก 
เน่ืองจำกจ ำนวน 
นักเรียนลดลง 

65 จ้ำงครูทดแทนอัตรำที่ขำดแคลน 
โรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติกำรำม 
(เพิ่มเติมแผนฯ ครั้งที่ 6/วันที่ 29 มิ.ย.64) 

495,000 470,250 - √ - ยกเลิก 
เน่ืองจำกจ ำนวน 
นักเรียนลดลง 

66 จ้ำงครูทดแทนอัตรำที่ขำดแคลน 
โรงเรียนวัดบำงปลำ 
(เพิ่มเติมแผนฯ ครั้งที่ 6/วันที่ 29 มิ.ย.64) 

330,000 313,500 √ - 313,500  

67 จ้ำงครูทดแทนอัตรำที่ขำดแคลน 
โรงเรียนบ้ำนคลองกระทุ่มแบน 
(เพิ่มเติมแผนฯ ครั้งที่ 6/วันที่ 29 มิ.ย.64) 

165,000 156,750 - √ - ยกเลิก 
เน่ืองจำกจ ำนวน 
นักเรียนลดลง 

68 จ้ำงครูทดแทนอัตรำที่ขำดแคลน 
โรงเรียนบ้ำนแครำยเกษตรพันธุ์พิทยำคำร 
(เพิ่มเติมแผนฯ ครั้งที่ 6/วันที่ 29 มิ.ย.64) 

165,000 156,750 - √ - ยกเลิก 
เน่ืองจำกจ ำนวน 
นักเรียนลดลง 

69 จ้ำงครูทดแทนอัตรำที่ขำดแคลน 
โรงเรียนวัดศรีส ำรำญรำษฎร์บ ำรุง 
(แช่มประชำอุทิศ) 
(เพิ่มเติมแผนฯ ครั้งที่ 6/วันที่ 29 มิ.ย.64) 

330,000 313,500 - √ - ยกเลิก 
เน่ืองจำกจ ำนวน 
นักเรียนลดลง 

70 จ้ำงครูทดแทนอัตรำที่ขำดแคลน 
โรงเรียนเอกชัย 
(เพิ่มเติมแผนฯ ครั้งที่ 6/วันที่ 29 มิ.ย.64) 

330,000 313,500 √ - 313,500  

71 จ้ำงครูทดแทนอัตรำที่ขำดแคลน 
โรงเรียนอนุบำลบ้ำนแพ้ว 
(วันครู 2500) 
(เพิ่มเติมแผนฯ ครั้งที่ 6/วันที่ 29 มิ.ย.64) 

165,000 156,750 - √ - ยกเลิก 
เน่ืองจำกจ ำนวน 
นักเรียนลดลง 

72 จ้ำงครูทดแทนอัตรำที่ขำดแคลน 
โรงเรียนวัดอ้อมน้อย 
(มิตรครูรำษฎร์รังสรรค์) 
(เพิ่มเติมแผนฯ ครั้งที่ 6/วันที่ 29 มิ.ย.64) 

165,000 156,750 - √ - ยกเลิก 
เน่ืองจำกจ ำนวน 
นักเรียนลดลง 
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ตำมแผนฯ 

งบประมำณ 
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ใช้ด ำเนนิกำร 

73 จัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อกำรศึกษำ 
โรงเรียนวัดรำษฎร์ธรรมำรำม 
(เพิ่มเติมแผนฯ ครั้งที่ 6/วันที่ 29 มิ.ย.64) 

89,300 80,370 √ - 80,370  

74 จัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อกำรศึกษำ 
โรงเรียนบ้ำนชำยทะเลบำงกระเจ้ำ 
(เพิ่มเติมแผนฯ ครั้งที่ 6/วันที่ 29 มิ.ย.64) 

170,000 153,000 √ - 153,000  

75 จัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อกำรศึกษำ 
โรงเรียนวังนกไข่ 
(เพิ่มเติมแผนฯ ครั้งที่ 6/วันที่ 29 มิ.ย.64) 

204,000 183,600 √ - 183,600  

76 จัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อกำรศึกษำ 
โรงเรียนบ้ำนเจริญสุข 
(เพิ่มเติมแผนฯ ครั้งที่ 6/วันที่ 29 มิ.ย.64) 

161,600 145,440 √ - 145,440  

77 จัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อกำรศึกษำ 
โรงเรียนวัดนำขวำง 
(เพิ่มเติมแผนฯ ครั้งที่ 6/วันที่ 29 มิ.ย.64) 

259,300 233,370 √ - 233,370  

78 จัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อกำรศึกษำ 
โรงเรียนบ้ำนคลองส ำโรง 
(เพิ่มเติมแผนฯ ครั้งที่ 6/วันที่ 29 มิ.ย.64) 

229,600 206,640 √ - 206,640  

79 จัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อกำรศึกษำ 
โรงเรียนบ้ำนรำงสำยบัว 
(เพิ่มเติมแผนฯ ครั้งที่ 6/วันที่ 29 มิ.ย.64) 

85,000 76,500 √ - 76,500  

80 จัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อกำรศึกษำ 
โรงเรียนท ำนบแพ้ว 
(เพิ่มเติมแผนฯ ครั้งที่ 6/วันที่ 29 มิ.ย.64) 

238,000 214,200 √ - 214,200  

81 จัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อกำรศึกษำ 
โรงเรียนวัดบำงยำง (บำงยำงพิทยำคำร) 
(เพิ่มเติมแผนฯ ครั้งที่ 6/วันที่ 29 มิ.ย.64) 

170,000 153,000 √ - 153,000  

82 จัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อกำรศึกษำ 
โรงเรียนบ้ำนสันดำบ 
(เพิ่มเติมแผนฯ ครั้งที่ 6/วันที่ 29 มิ.ย.64) 

170,000 153,000 √ - 153,000  

83 จัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อกำรศึกษำ 
โรงเรียนบ้ำนด ำเนินสะดวก 
(กิมลี้มณีฉำย)  
(เพิ่มเติมแผนฯ ครั้งที่ 6/วันที่ 29 มิ.ย.64) 

255,000 229,500 √ - 229,500  

84 จัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อกำรศึกษำ 
โรงเรียนวัดชีผ้ำขำว 
(ประชำนุเครำะห์)  
(เพิ่มเติมแผนฯ ครั้งที่ 6/วันที่ 29 มิ.ย.64) 

170,000 153,000 √ - 153,000  

85 จัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อกำรศึกษำ 
โรงเรียนบ้ำนวังจรเข้ 
(เพิ่มเติมแผนฯ ครั้งที่ 6/วันที่ 29 มิ.ย.64) 

68,000 61,200 √ - 61,200  

86 จัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อกำรศึกษำ 
โรงเรียนไทยรัฐวิทยำ 9 
(วัดใหม่รำษฎร์นุกูล)  
(เพิ่มเติมแผนฯ ครั้งที่ 6/วันที่ 29 มิ.ย.64) 

344,300 309,870 √ - 309,870  

87 จัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อกำรศึกษำ 
โรงเรียนวัดชัยมงคล 
(เพิ่มเติมแผนฯ ครั้งที่ 6/วันที่ 29 มิ.ย.64) 

255,000 229,500 √ - 229,500  
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88 จัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อกำรศึกษำ 
โรงเรียนวัดโรงเข้ 
(เพิ่มเติมแผนฯ ครั้งที่ 6/วันที่ 29 มิ.ย.64) 

174,300 156,870 √ - 80,370  

89 จัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อกำรศึกษำ 
โรงเรียนวัดกระซ้ำขำว 
(เพิ่มเติมแผนฯ ครั้งที่ 6/วันที่ 29 มิ.ย.64) 

97,900 88,110 √ - 153,000  

90 จัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อกำรศึกษำ 
โรงเรียนเมืองสมุทรสำคร 
(เพิ่มเติมแผนฯ ครั้งที่ 6/วันที่ 29 มิ.ย.64) 

85,000 76,500 √ - 183,600  

91 จัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อกำรศึกษำ 
โรงเรียนสมุทรมณีรัตน์ 
(เพิ่มเติมแผนฯ ครั้งที่ 6/วันที่ 29 มิ.ย.64) 

255,000 229,500 √ - 145,440  

92 จัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อกำรศึกษำ 
โรงเรียนวัดดอนโฆสิตำรำม 
(เพิ่มเติมแผนฯ ครั้งที่ 6/วันที่ 29 มิ.ย.64) 

255,000 229,500 √ - 233,370  

93 จัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อกำรศึกษำ 
โรงเรียนวัดบำงขุด (อุ่นพิทยำคำร) 
(เพิ่มเติมแผนฯ ครั้งที่ 6/วันที่ 29 มิ.ย.64) 

340,000 306,000 √ - 206,640  

94 จัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อกำรศึกษำ 
โรงเรียนบ้ำนโรงเข้ 
(เพิ่มเติมแผนฯ ครั้งที่ 6/วันที่ 29 มิ.ย.64) 

272,000 244,800 √ - 76,500  

95 จัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อกำรศึกษำ 
โรงเรียนวัดอ่ำงทอง (อ่ำงทองพิทยำคำร) 
(เพิ่มเติมแผนฯ ครั้งที่ 6/วันที่ 29 มิ.ย.64) 

437,900 394,110 √ - 214,200  

96 จัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อกำรศึกษำ 
โรงเรียนวัดปำกบ่อ (เหลืองรำษฎร์บ ำรุง) 
(เพิ่มเติมแผนฯ ครั้งที่ 6/วันที่ 29 มิ.ย.64) 

340,000 306,000 √ - 153,000  

97 จัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อกำรศึกษำ 
โรงเรียนบ้ำนหนองหำดใหญ่ 
(เพิ่มเติมแผนฯ ครั้งที่ 6/วันที่ 29 มิ.ย.64) 

85,000 76,500 √ - 153,000  

98 จัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อกำรศึกษำ 
โรงเรียนวัดธรรมโชติ 
(เพิ่มเติมแผนฯ ครั้งที่ 6/วันที่ 29 มิ.ย.64) 

85,000 76,500 √ - 229,500  

99 จัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อกำรศึกษำ 
โรงเรียนเทพนรรัตน์  
(อู๋ไพจิตรเรียบร้อยเจริญ) 
(เพิ่มเติมแผนฯ ครั้งที่ 6/วันที่ 29 มิ.ย.64) 

21,500 19,350 √ - 153,000  

100 จัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อกำรศึกษำ 
โรงเรียนวัดหลักสองรำษฎร์บ ำรุง 
(เพิ่มเติมแผนฯ ครั้งที่ 6/วันที่ 29 มิ.ย.64) 

514,300 462,870 √ - 61,200  

101 จัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อกำรศึกษำ 
โรงเรียนวัดศิริมงคล 
(เพิ่มเติมแผนฯ ครั้งที่ 6/วันที่ 29 มิ.ย.64) 

361,300 325,170 √ - 309,870  

102 จัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อกำรศึกษำ 
โรงเรียนวัดสวนส้ม 
(ช่ืนสินอนุสรณ์) 
(เพิ่มเติมแผนฯ ครั้งที่ 6/วันที่ 29 มิ.ย.64) 

263,600 237,240 √ - 229,500  
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103 จัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อกำรศึกษำ 
โรงเรียนวัดหนองสองห้อง 
(สำยชนูปถัมภ์) 
(เพิ่มเติมแผนฯ ครั้งที่ 6/วันที่ 29 มิ.ย.64) 

170,000 153,000 √ - 80,370  

104 จัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อกำรศึกษำ 
โรงเรียนบ้ำนดอนไผ่ 
(อุดม-สอำงค์ อุ่นสุวรรณ) 
(เพิ่มเติมแผนฯ ครั้งที่ 6/วันที่ 29 มิ.ย.64) 

93,600 84,240 √ - 153,000  

105 จัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อกำรศึกษำ 
โรงเรียนบ้ำนคลองหลวง 
(เพิ่มเติมแผนฯ ครั้งที่ 6/วันที่ 29 มิ.ย.64) 

340,000 306,000 √ - 183,600  

106 จัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อกำรศึกษำ 
โรงเรียนวัดกระโจมทอง 
(เพิ่มเติมแผนฯ ครั้งที่ 6/วันที่ 29 มิ.ย.64) 

170,000 153,000 √ - 145,440  

107 จัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อกำรศึกษำ 
โรงเรียนสหกรณ์กสิกรรมชำยทะเล 
(เพิ่มเติมแผนฯ ครั้งที่ 6/วันที่ 29 มิ.ย.64) 

238,200 214,380 √ - 233,370  

108 จัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อกำรศึกษำ 
โรงเรียนวัดรำษฎร์ศรัทธำกะยำรำม 
(เพิ่มเติมแผนฯ ครั้งที่ 6/วันที่ 29 มิ.ย.64) 

85,000 76,500 √ - 206,640  

109 จัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อกำรศึกษำ 
โรงเรียนวัดคลองตันรำษฎร์บ ำรุง 
(เพิ่มเติมแผนฯ ครั้งที่ 6/วันที่ 29 มิ.ย.64) 

459,000 413,100 √ - 76,500  

110 จัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อกำรศึกษำ 
โรงเรียนบ้ำนปลำยคลองน้อย 
(เพิ่มเติมแผนฯ ครั้งที่ 6/วันที่ 29 มิ.ย.64) 

204,000 183,600 √ - 214,200  

111 จัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อกำรศึกษำ 
โรงเรียนวัดธรรมเจดีย์ศรีพิพัฒน์ 
(เพิ่มเติมแผนฯ ครั้งที่ 6/วันที่ 29 มิ.ย.64) 

340,000 306,000 √ - 153,000  

112 จัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อกำรศึกษำ 
โรงเรียนบ้ำนโคก 
(เพิ่มเติมแผนฯ ครั้งที่ 6/วันที่ 29 มิ.ย.64) 

340,000 306,000 √ - 153,000  

113 จัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อกำรศึกษำ 
โรงเรียนวัดใหญ่จอมปรำสำท 
(เพิ่มเติมแผนฯ ครั้งที่ 6/วันที่ 29 มิ.ย.64) 

425,000 382,500 √ - 229,500  

114 จัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อกำรศึกษำ 
โรงเรียนบ้ำนคลองซื่อ 
(เพิ่มเติมแผนฯ ครั้งที่ 6/วันที่ 29 มิ.ย.64) 

340,000 306,000 √ - 153,000  

115 จัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อกำรศึกษำ 
โรงเรียนบ้ำนยกกระบัตร 
(เพิ่มเติมแผนฯ ครั้งที่ 6/วันที่ 29 มิ.ย.64) 

361,300 325,170 √ - 61,200  

116 จัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อกำรศึกษำ 
โรงเรียนสหกรณ์นิคมเกลือ 
(เพิ่มเติมแผนฯ ครั้งที่ 6/วันที่ 29 มิ.ย.64) 

510,000 459,000 √ - 309,870  

117 จัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อกำรศึกษำ 
โรงเรียนวัดเจ็ดร้ิว 
(สาครกิจโกศล) 
(เพิ่มเติมแผนฯ ครั้งที่ 6/วันที่ 29 มิ.ย.64) 

310,300 279,270 √ - 229,500  
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118 จัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อกำรศึกษำ 
โรงเรียนวัดสำมัคคีธรรมศรัทธำรำม 
(เพิ่มเติมแผนฯ ครั้งที่ 6/วันที่ 29 มิ.ย.64) 

247,500 222,750 √ - 222,750  

119 จัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อกำรศึกษำ 
โรงเรียนบ้ำนอ้อมโรงหีบ 
(เพิ่มเติมแผนฯ ครั้งที่ 6/วันที่ 29 มิ.ย.64) 

106,300 95,670 √ - 95,670  

120 จัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อกำรศึกษำ 
โรงเรียนบ้ำนบำงปิ้ง 
(เพิ่มเติมแผนฯ ครั้งที่ 6/วันที่ 29 มิ.ย.64) 

255,000 229,500 √ - 229,500  

121 จัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อกำรศึกษำ 
โรงเรียนวัดเกตุมดีศรีวรำรำม 
(เพิ่มเติมแผนฯ ครั้งที่ 6/วันที่ 29 มิ.ย.64) 

361,300 325,170 √ - 325,170  

122 จัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อกำรศึกษำ 
โรงเรียนบ้ำนคลองกระทุ่มแบน 
(เพิ่มเติมแผนฯ ครั้งที่ 6/วันที่ 29 มิ.ย.64) 

102,000 91,800 √ - 91,800  

123 จัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อกำรศึกษำ 
โรงเรียนวัดโสภณำรำม 
(ปลั่งรวมราษฎร์บ ารุง) 
(เพิ่มเติมแผนฯ ครั้งที่ 6/วันที่ 29 มิ.ย.64) 

357,000 321,300 √ - 321,300  

124 จัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อกำรศึกษำ 
โรงเรียนวัดบำงปิ้ง 
(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์) 
(เพิ่มเติมแผนฯ ครั้งที่ 6/วันที่ 29 มิ.ย.64) 

170,000 153,000 √ - 153,000  

125 จัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อกำรศึกษำ 
โรงเรียนวัดศรีสุทธำรำม 
(เพิ่มเติมแผนฯ ครั้งที่ 6/วันที่ 29 มิ.ย.64) 

357,000 321,300 √ - 321,300  

126 จัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อกำรศึกษำ 
โรงเรียนวัดยกกระบัตร 
(ชุบราษฎร์นุสรณ์) 
(เพิ่มเติมแผนฯ ครั้งที่ 6/วันที่ 29 มิ.ย.64) 

514,300 462,870 √ - 462,870  

127 จัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อกำรศึกษำ 
โรงเรียนบ้ำนคลองแค 
(เพิ่มเติมแผนฯ ครั้งที่ 6/วันที่ 29 มิ.ย.64) 

170,000 153,000 √ - 153,000  

128 จัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อกำรศึกษำ 
โรงเรียนบ้ำนแครำยเกษตรพันธุ์พิทยำคำร 
(เพิ่มเติมแผนฯ ครั้งที่ 6/วันที่ 29 มิ.ย.64) 

424,500 218,250 √ - 218,250  

129 จัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อกำรศึกษำ 
โรงเรียนวัดศรีเมือง 
(เพิ่มเติมแผนฯ ครั้งที่ 6/วันที่ 29 มิ.ย.64) 

340,000 306,000 √ - 306,000  

130 จัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อกำรศึกษำ 
โรงเรียนวัดใหญ่บ้ำนบ่อ 
(บ้านบ่อราษฎร์บ ารุง) 
(เพิ่มเติมแผนฯ ครั้งที่ 6/วันที่ 29 มิ.ย.64) 

510,000 459,000 √ - 459,000  

131 จัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อกำรศึกษำ 
โรงเรียนวัดโพธิ์แจ้ 
(มาลีราษฎร์บ ารุง) 
(เพิ่มเติมแผนฯ ครั้งที่ 6/วันที่ 29 มิ.ย.64) 

518,600 466,740 √ - 466,740  
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132 จัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อกำรศึกษำ 
โรงเรียนวัดบำงปลำ 
(เพิ่มเติมแผนฯ ครั้งที่ 6/วันที่ 29 มิ.ย.64) 

340,000 306,000 √ - 306,000  

133 จัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อกำรศึกษำ 
โรงเรียนอนุบำลบ้ำนแพ้ว 
(วันครู 2500) 
(เพิ่มเติมแผนฯ ครั้งที่ 6/วันที่ 29 มิ.ย.64) 

433,600 390,240 √ - 390,240  

134 จัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อกำรศึกษำ 
โรงเรียนวัดรำษฎร์บ ำรุง 
(ไสวราษฎร์อุปถัมภ์) 
(เพิ่มเติมแผนฯ ครั้งที่ 6/วันที่ 29 มิ.ย.64) 

1,020,000 918,000 √ - 918,000  

135 จัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อกำรศึกษำ 
โรงเรียนวัดรำษฎร์รังสรรค์ 
(เพิ่มเติมแผนฯ ครั้งที่ 6/วันที่ 29 มิ.ย.64) 

1,020,000 918,000 √ - 918,000  

136 จัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อกำรศึกษำ 
โรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติกำรำม 
(เพิ่มเตมิแผนฯ ครั้งที่ 6/วันที่ 29 มิ.ย.64) 

850,000 765,000 √ - 765,000  

137 จัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อกำรศึกษำ 
โรงเรียนวัดนำงสำว 
(ถาวรราษฎร์บ ารุง) 
(เพิ่มเติมแผนฯ ครั้งที่ 6/วันที่ 29 มิ.ย.64) 

510,000 459,000 √ - 459,000  

138 จัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อกำรศึกษำ 
โรงเรียนวัดศรีส ำรำญรำษฎร์บ ำรุง 
(แช่มประชาอุทิศ) 
(เพิ่มเติมแผนฯ ครั้งที่ 6/วันที่ 29 มิ.ย.64) 

510,000 459,000 √ - 459,000  

139 จัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อกำรศึกษำ 
โรงเรียนอนุบำลสมุทรสำคร 
(เพิ่มเติมแผนฯ ครั้งที่ 6/วันที่ 29 มิ.ย.64) 

1,020,000 918,000 √ - 918,000  

140 ก่อสร้ำงอำคำรอเนกประสงค์ 
โรงเรียนหลวงสินธุ์รำษฎร์รังสฤษฏ์ 
(เพิ่มเติมแผนฯ ครั้งที่ 6/วันที่ 29 มิ.ย.64) 

4,515,600 3,385,600 √ - 3,385,600  

141 ก่อสร้ำงอำคำรอเนกประสงค์ 
โรงเรียนทีปังกรวิทยำพัฒน์ 
(วัดสุนทรสถิต)  ในพระรำชูปถัมภ์ 
(เพิ่มเติมแผนฯ ครั้งที่ 6/วันที่ 29 มิ.ย.64) 

4,515,600 3,385,600 √ - 3,385,600  

142 ส่งเสริมสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำ 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565 
วิทยำลัยเทคนิคสมุทรสำคร 
(เพิ่มเติมแผนฯ ครั้งที่ 6/วันที่ 29 มิ.ย.64) 

5,149,760 4,892,260 √ - 4,892,260  

143 ส่งเสริมสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำ 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565 
วิทยำลัยกำรอำชีพบ้ำนแพ้ว 
(เพิ่มเติมแผนฯ ครั้งที่ 6/วันที่ 29 มิ.ย.64) 

649,440 616,940 √ - 616,940  

144 ก่อสร้ำงอำคำรอเนกประสงค์ 
วิทยำลัยกำรอำชีพบ้ำนแพ้ว 
(เพิ่มเติมแผนฯ ครั้งที่ 6/วันที่ 29 มิ.ย.64) 

4,515,600 3,385,600 √ - 3,385,600  

แผนงำนกำรศำสนำ วฒันธรรม และนนัทนำกำร 
145 ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมเด็กและเยำวชน 500,000 500,000 - √ - ยกเลิก 

งบประมำณ (รวม) 102,312,710 91,905,870 - - 76,728,925.88  

จ ำนวนโครงกำรท้ังหมด (โครงกำร) 145 145 127 18 -  
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ที่ 

 
โครงกำรตำมแผนพฒันำ 

องคก์ำรบริหำรส่วนจังหวัดสมุทรสำคร 
(พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565) 

(เฉพำะป ี2565) 

งบประมำณ สรุปผลกำรด ำเนนิงำน  ณ วันที่ 30  กนัยำยน 2565  
 
 

หมำยเหต ุ

 
งบประมำณ 
ตำมแผนฯ 

งบประมำณ 
 ตำมข้อบญัญตั ิ
ปีงบประมำณ 

2565 

 
ด ำเนินกำร 

 
ไม่ได้

ด ำเนินกำร 

 
งบประมำณที ่
ใช้ด ำเนนิกำร 

ยุทธศำสตร์จังหวัดท่ี 3  พัฒนำคุณภำพชีวิต ส่งเสริมชุมชนเข้มแข็ง สร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 

ยุทธศำสตร์ท่ี 2  :  กำรส่งเสริมคุณภำพชวีิต 

แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน 

1 บริหำรจัดกำรน้ ำในพื้นท่ีจังหวัดสมุทรสำคร 
(แก้ไขแผนฯ ครั้งที่ 3/วันที่ 25 มิ.ย.64) 

1,000,000 - - - - ไม่ได้รับจัดสรร
งบประมำณ 

2 ป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย 
ในเขตพื้นท่ีจังหวัดสมุทรสำคร 
(เพิ่มเติมแผนฯ ครั้งที่ 6/วันที่ 29 มิ.ย.64) 

1,000,000 1,200,000 √ - 1,028,277.20  

3 มหำชัย SMART SAFETY ZONE 4.0 
ส ำหรับกำรพัฒนำศูนย์บัญชำกำรและ
ปฏิบัติกำร (Centralized Command and 
Operations Center - CCOC) 
(เพิ่มเติมแผนฯ ครั้งที่ 7/วันที่ 29 มิ.ย.65) 

8,191,763 7,372,587 √ - 7,372,587 โอนตั้งจ่ำยรำยกำรใหม ่

แผนงำนกำรศึกษำ 

4 วันเด็กแห่งชำติ 300,000 300,000 - √ - ยกเลิก 

แผนงำนสำธำรณสุข 

5 ส่งเสริมสุขภำพร่ำงกำยและป้องกันโรคติดต่อ 
หรือโรคระบำด 
(เปลี่ยนแปลงฯ ครั้งที่ 4/วันที่ 29 มิ.ย.64) 

1,000,000 - - - - ไม่ได้รับจัดสรร
งบประมำณ 

6 กินอยู่ปลอดภัยห่ำงไกลโรค 
(แก้ไขแผนฯ ครั้งที่ 3/วันที่ 25 มิ.ย.64) 

80,000 - - - - ไม่ได้รับจัดสรร
งบประมำณ 

7 ส่งเสริมสุขภำพร่ำงกำยและเฝ้ำระวัง ป้องกัน 
ควบคุมโรคติดต่อ โรคระบำด และภำวะ
ฉุกเฉินเก่ียวกับกำรสำธำรณสุข 
(เพิ่มเติมแผนฯ ครั้งที่ 6/วันที่ 29 มิ.ย.64) 

1,500,000 17,140,900 √ - 323,240 ตั้งไว้ 25,000,000 บำท 
โอนลด 7,859,100 บำท 

 
 

8 พัฒนำศักยภำพระบบบริกำรกำรแพทย์
ฉุกเฉิน โรงพยำบำลสมุทรสำคร 
(เพิ่มเติมแผนฯ ครั้งที่ 6/วันที่ 29 มิ.ย.64) 
(เปลี่ยนแปลงฯ ครั้งที่ 5/วันที่ 29 มิ.ย.65) 

7,639,100 6,859,100 √ - 6,859,100 โอนตั้งจ่ำยรำยกำรใหม ่

9 ป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด 
ในจังหวัดสมุทรสำคร 
(แก้ไขแผนฯ ครั้งที่ 3/วันที่ 25 มิ.ย.64) 

200,000 100,000 √ - 28,200  

10 พัฒนำศักยภำพอำสำสมัครสำธำรณสุข 
ประจ ำหมู่บ้ำนจังหวัดสมุทรสำคร 
(เพิ่มเติมแผนฯ ครั้งที่ 6/วันที่ 29 มิ.ย.64) 

1,000,000 1,000,000 - √ - ยกเลิก 

11 ส่งเสริมองค์ควำมรู้เพื่อกำรดูแลสุขภำพ 
ของประชำชนจังหวัดสมุทรสำคร 
(เพิ่มเติมแผนฯ ครั้งที่ 6/วันที่ 29 มิ.ย.64) 

500,000 500,000 - √ - ยกเลิก 

12 ส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตประชำชน 
ในจังหวัดสมุทรสำคร 
(แก้ไขแผนฯ ครั้งที่ 3/วันที่ 25 มิ.ย.64) 

200,000 300,000 √ - 34,500  

แผนงำนสังคมสงเครำะห์ 

13 ช่วยเหลือประชำชน 
(เปลี่ยนแปลงฯ ครั้งที่ 4/วันที่ 29 มิ.ย.64) 

1,000,000 8,807,413 √ - 1,000 งบต้ังไว้ 20,000,000 บำท 
โอนลด  11,192,587 บำท 

แผนงำนเคหะและชุมชน 

14 ก่อสร้ำงเข่ือนกันดิน ค.ส.ล. ริมคลองจำก 
(ระยะท่ี 2)  จำกประตูน้ ำคลองจำกถึง 
ถนนพระรำม 2 

40,000,000 - - - - ไม่ได้รับจัดสรร
งบประมำณ 
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ที่ 

 
โครงกำรตำมแผนพฒันำ 

องคก์ำรบริหำรส่วนจังหวัดสมุทรสำคร 
(พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565) 

(เฉพำะป ี2565) 

งบประมำณ สรุปผลกำรด ำเนนิงำน  ณ วันที่ 30  กนัยำยน 2565  
 
 

หมำยเหต ุ

 
งบประมำณ 
ตำมแผนฯ 

งบประมำณ 
 ตำมข้อบญัญตั ิ
ปีงบประมำณ 

2565 

 
ด ำเนินกำร 

 
ไม่ได้

ด ำเนินกำร 

 
งบประมำณที ่
ใช้ด ำเนนิกำร 

15 ก่อสร้ำงเข่ือนกันดิน ค.ส.ล. ริมคลองจำก 
(ระยะท่ี 3)  จำกประตูน้ ำคลองจำกถึง 
ถนนพระรำม 2 

25,000,000 - - - - ไม่ได้รับจัดสรร
งบประมำณ 

แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน 

16 ส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพประชำชน 
ในจังหวัดสมุทรสำคร 

100,000 - - - - ไม่ได้รับจัดสรร
งบประมำณ 

17 ส่งเสริมและแก้ไขปัญหำกำรประกอบอำชีพ 
(เปลี่ยนแปลงฯ ครั้งที่ 4/วันที่ 29 มิ.ย.64) 

500,000 1,500,000 √ - 519,239.06  

18 อบรมให้ควำมรู้ด้ำนกำรป้องกันและ 
บรรเทำสำธำรณภัยให้แก่ประชำชน 
ในจังหวัดสมุทรสำคร 
(เพิ่มเติมแผนฯ ครั้งที่ 6/วันที่ 29 มิ.ย.64) 

200,000 - - - - ไม่ได้รับจัดสรร
งบประมำณ 

แผนงำนกำรศำสนำ วฒันธรรมและนันทนำกำร 

19 ก่อสร้ำงหรือปรับปรุงสนำมกีฬำ 
จังหวัดสมุทรสำคร 
(เปลี่ยนแปลงฯ ครั้งที่ 3/วันที่ 11 ก.ย.63) 

3,000,000 1,518,090 √ - 1,467,698.40 ต้ังไว้ 5,000,000  บำท  
โอนลดไป 3,482,000  บำท  

 

20 สัปดำห์ส่งเสริมพระพุทธศำสนำ  
เนื่องในวันส ำคัญทำงพระพุทธศำสนำ 

200,000 200,000 √ - 94,000  

21 ส่งเสริมและพัฒนำกีฬำจังหวัดสมุทรสำคร 
(เพิ่มเติมแผนฯ ครั้งที่ 6/วันที่ 29 มิ.ย.64) 

3,989,706 3,989,706 √ - 2,929,670.25  

22 ปรับปรุงอำคำรแบดมินตัน อบจ.สมุทรสำคร 
(เพิ่มเติมแผนฯ ครั้งที่ 6/วันที่ 29 มิ.ย.64) 

1,756,940 1,800,000 √ - 1,800,000 ค้ำงจ่ำย/ไม่ก่อหน้ี 
กันเงินไว้เบกิจ่ำยในปี 2566 

23 “ Green Samutsakhon ” สวนสร้ำงสุข 
สนำมสร้ำงฝัน สิ่งแวดล้อมยั่งยืน 
(เพิ่มเติมแผนฯ ครั้งที่ 6/วันที่ 29 มิ.ย.64) 

30,000,000 30,000,000 √ - 30,000,000 ค้ำงจ่ำย/ไม่ก่อหน้ี 
กันเงินไว้เบกิจ่ำยในปี 2566 

24 ก่อสร้ำงห้องสุขำภำยในสนำมกีฬำ 
จังหวัดสมุทรสำคร 
(เพิ่มเติมแผนฯ ครั้งที่ 7/วันที่ 29 มิ.ย.65) 

2,500,000 2,500,000 √ - 2,500,000 โอนต้ังจ่ำยรำยกำรใหม่ 
สภำฯอนุมัติ 30 ส.ค.65 

ค้ำงจ่ำย/ไม่ก่อหน้ี 
กันเงินไว้เบกิจ่ำยในปี 2566 

งบประมำณ (รวม) 130,857,509 85,087,796 - - 54,957,511.91  

จ ำนวนโครงกำรท้ังหมด (โครงกำร) 24 17 14 3 -  
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ที่ 

 
โครงกำรตำมแผนพฒันำ 

องคก์ำรบริหำรส่วนจังหวัดสมุทรสำคร 
(พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565) 

(เฉพำะป ี2565) 

งบประมำณ สรุปผลกำรด ำเนนิงำน  ณ วันที่ 30  กนัยำยน 2565  
 
 

หมำยเหต ุ

 
งบประมำณ 
ตำมแผนฯ 

งบประมำณ 
 ตำมข้อบญัญตั ิ
ปีงบประมำณ 

2565 

 
ด ำเนินกำร 

 
ไม่ได้

ด ำเนินกำร 

 
งบประมำณที ่
ใช้ด ำเนนิกำร 

ยุทธศำสตร์จังหวัดท่ี 2 ส่งเสริมภำคกำรผลิต กำรแปรรูปอำหำร และกำรบริกำรสู่ตลำดสำกล และ 
ยุทธศำสตร์จังหวัดท่ี 3 พัฒนำคุณภำพชีวติ ส่งเสริมชุมชนเข้มแข็ง สร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู ้

ยุทธศำสตร์ท่ี 3  :  กำรพัฒนำเศรษฐกิจ 

แผนงำนกำรศำสนำ วฒันธรรม และนนัทนำกำร 
1 ส่งเสริมกำรท่องเท่ียวจังหวัดสมุทรสำคร 

(เปลี่ยนแปลงฯ ครั้งที่ 4/วันที่ 29 มิ.ย.64) 
1,000,000 1,000,000 √ - - ด ำเนินกำรโดยไม่ใช้

งบประมำณ 

2 สืบสำนประเพณีแห่เทียนพรรษำ 200,000 200,000 √ - 99,302  

3 สืบสำนประเพณีแห่เจ้ำพ่อหลักเมือง 
สมุทรสำคร 

200,000 200,000 √ - 170,200  

4 ประเพณีวันสงกรำนต์ 200,000 200,000 - √ - ยกเลิก 

5 สืบสำนประเพณีวัฒนธรรมไทยทรงด ำ 300,000 300,000 - √ - ยกเลิก 

6 เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้ำตำกสิน
มหำรำชและสืบสำนประเพณีห่อข้ำวต้มมัด 
สำมัคคี 

100,000 50,000 - √ - ต้ังไว้ 100,000 บำท 
โอนลด 50,000 บำท 

 
ยกเลิก 

7 ส ำรวจและศึกษำลักษณะเด่นและคุณค่ำ 
ของทุนทรัพยำกรธรรมชำติประวัติศำสตร์ 
และศิลปวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสำคร เพื่อ 
เพิ่มศักยภำพกำรท่องเท่ียวอย่ำงยั่งยืน 
(เพิ่มเติมแผนฯ ครั้งที่ 6/วันที่ 29 มิ.ย.64) 

4,000,000 4,000,000 - √ - ยกเลิก 

แผนงำนกำรเกษตร 

8 ช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีน้ ำเค็มรุกล้ ำ 
พื้นท่ีกำรเกษตร 
(เพิ่มเติมแผนฯ ครั้งที่ 6/วันที่ 29 มิ.ย.64) 

5,000,000 - - - - ไม่ได้รับจัดสรร
งบประมำณ 

งบประมำณ (รวม) 11,000,000 5,950,000 - - 269,502  

จ ำนวนโครงกำรท้ังหมด (โครงกำร) 8 7 3 4 -  
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ที่ 

 
โครงกำรตำมแผนพฒันำ 

องคก์ำรบริหำรส่วนจังหวัดสมุทรสำคร 
(พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565) 

(เฉพำะป ี2565) 

งบประมำณ สรุปผลกำรด ำเนนิงำน  ณ วันที่ 30  กนัยำยน 2565  
 
 

หมำยเหต ุ

 
งบประมำณ 
ตำมแผนฯ 

งบประมำณ 
 ตำมข้อบญัญตั ิ
ปีงบประมำณ 

2565 

 
ด ำเนินกำร 

 
ไม่ได้

ด ำเนินกำร 

 
งบประมำณที ่
ใช้ด ำเนนิกำร 

ยุทธศำสตร์จังหวัดท่ี 1 พัฒนำสภำพแวดล้อมให้เป็นเมืองน่ำอยู่อย่ำงยั่งยืน 

ยุทธศำสตร์ท่ี 4  :  กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 

แผนงำนเคหะและชุมชน 
1 ก่อสร้ำงสะพำน ค.ส.ล. ข้ำมคลองชีผ้ำขำว 

หมู่ท่ี 2,3  ต.ท่ำจีน  อ.เมืองฯ  
3,500,000 - - - - ไม่ได้รับจัดสรร

งบประมำณ 

2 ก่อสร้ำงถนน ค.ส.ล. บริเวณหน้ำวัด  
บำงหญ้ำแพรกไปทำงส ำนักงำนเทศบำล
ต ำบลบำงหญ้ำแพรก  หมู่ท่ี 5,6 
ต.บำงหญ้ำแพรก  อ.เมืองฯ  

30,000,000 - - - - ไม่ได้รับจัดสรร
งบประมำณ 

3 ก่อสร้ำงเข่ือนกันดิน ค.ส.ล. เลียบคลอง
ชลประทำนดี 7 (คลองตำข ำ) ฝ่ังตะวันตก 
หมู่ท่ี 2,3  ต.ชัยมงคล  อ.เมืองฯ  

27,600,000 - - - - ไม่ได้รับจัดสรร
งบประมำณ 

4 ก่อสร้ำงถนน ค.ส.ล. สำธำรณประโยชน์ 
เร่ิมต้นบริเวณหน้ำโรงงำนไทยชำญ  
ไปจนถึงคลองครุ หมู่ท่ี 6  ต.ท่ำทรำย   
อ.เมืองฯ 

2,000,000 - - - - ไม่ได้รับจัดสรร
งบประมำณ 

5 ก่อสร้ำงสะพำน ค.ส.ล. ข้ำมคลองสุนัขหอน 
บริเวณท่ีดินนำงนิล  อู่สกุล  เช่ือมท่ีดิน 
วัดบำงพลี  หมู่ท่ี 9  ต.บำงโทรัด  อ.เมืองฯ 

9,360,000 - - - - ไม่ได้รับจัดสรร
งบประมำณ 

6 วำงท่อระบำยน้ ำพร้อมบ่อพัก 
ถนนสำยคลองซื่อ (ซอย 3)  หมู่ท่ี 1 
ต.บำงโทรัด  อ.เมืองฯ 

7,700,000 - - - - ไม่ได้รับจัดสรร
งบประมำณ 

7 ขยำยสะพำนข้ำมคลองบำงน้ ำจืด 
บริเวณจุดตัดถนนพระรำม 2 

3,500,000 - - - - ไม่ได้รับจัดสรร
งบประมำณ 

8 ปรับปรุงผิวจรำจรถนนเลียบคลอง 
สี่วำตำกล่อม  หมู่ท่ี 3,5  ต.บำงน้ ำจืด 
อ.เมืองฯ 

15,000,000 - - - - ไม่ได้รับจัดสรร
งบประมำณ 

9 เสริมผิวจรำจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
ถนนเศรษฐกิจ - แครำย บริเวณสี่แยกโรงพัก 
บำงน้ ำจืด (ซอยบ่อดิน)  หมู่ท่ี 5   
ต.บำงน้ ำจืด  อ.เมืองฯ 

5,700,000 - - - - ไม่ได้รับจัดสรร
งบประมำณ 

10 ก่อสร้ำงอุโมงค์คนเดินลอดถนนเพชรเกษม 
(เช่ือมระหว่ำงทำงเข้ำเทศบำลนครอ้อมน้อย
และโรงเรียนวัดศรีส ำรำญรำษฎร์บ ำรุง) 
 

25,000,000 - - - - ไม่ได้รับจัดสรร
งบประมำณ 

11 ก่อสร้ำงถนน ค.ส.ล.ซอยเพชรเกษม 99 
(ซอยพงษ์ศิริชัย 1)  แยก 1 และ แยก 3 
และซอยพงษ์ศิริชัย 2  หมู่ท่ี 4  ต.อ้อมน้อย  
อ.กระทุ่มแบน 
 

12,000,000 - - - - ไม่ได้รับจัดสรร
งบประมำณ 

12 ก่อสร้ำงท่อระบำยน้ ำถนนสวนหลวง 3  
จำกปำกซอยหมู่บ้ำนสวยริมทำง ถึงสุดเขต 
หมู่ท่ี 12  ต.สวนหลวง  อ.กระทุ่มแบน 
 

8,200,000 - - - - ไม่ได้รับจัดสรร
งบประมำณ 
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ที่ 

 
โครงกำรตำมแผนพฒันำ 

องคก์ำรบริหำรส่วนจังหวัดสมุทรสำคร 
(พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565) 

(เฉพำะป ี2565) 

งบประมำณ สรุปผลกำรด ำเนนิงำน  ณ วันที่ 30  กนัยำยน 2565  
 
 

หมำยเหต ุ

 
งบประมำณ 
ตำมแผนฯ 

งบประมำณ 
 ตำมข้อบญัญตั ิ
ปีงบประมำณ 

2565 

 
ด ำเนินกำร 

 
ไม่ได้

ด ำเนินกำร 

 
งบประมำณที ่
ใช้ด ำเนนิกำร 

13 ก่อสร้ำงถนน ค.ส.ล. สำยคลองมะเดื่อ –  
วัดศรีนวล  หมู่ท่ี 1,2,3,5  ต.แครำย   
อ.กระทุ่มแบน  จำกสุดเขตติดต่อ  
ต.คลองมะเดื่อ ไปจนสุดเขตติดต่อ กทม. 
 

7,800,000 - - - - ไม่ได้รับจัดสรร
งบประมำณ 

14 ก่อสร้ำงเข่ือนกันดิน ค.ส.ล.เลียบคลอง
กระทุ่มแบน หมู่ท่ี 11,5  ต.คลองมะเดื่อ   
อ.กระทุ่มแบน 
 

26,120,000 - - - - ไม่ได้รับจัดสรร
งบประมำณ 

15 ก่อสร้ำงเข่ือนกันดิน ค.ส.ล. บริเวณ หมู่ท่ี 3  
ต.ท่ำไม้  อ.กระทุ่มแบน 
 

3,600,000 - - - - ไม่ได้รับจัดสรร
งบประมำณ 

16 ก่อสร้ำงเข่ือนกันดิน ค.ส.ล. คลองวัดนำงสำว 
ฝ่ังใต้ เช่ือมต่อของเดิมถึงแม่น้ ำท่ำจีน 
บริเวณหลังบ้ำนนำยณรงค์  แดงเกิด  
หมู่ท่ี 7  ต.ท่ำไม้  อ.กระทุ่มแบน 

1,200,000 - - - - ไม่ได้รับจัดสรร
งบประมำณ 

17 ก่อสร้ำงเข่ือนกันดิน ค.ส.ล.  
ซอยปล่องเหลี่ยม 7  หมู่ท่ี 10 
ต.ท่ำไม้  อ.กระทุ่มแบน (ระยะท่ี 2) 
 

5,000,000 - - - - ไม่ได้รับจัดสรร
งบประมำณ 

18 ก่อสร้ำงเข่ือนกันดิน ค.ส.ล. คลองวัดนำงสำว
ฝ่ังใต้  หมู่ท่ี 7  ต.ท่ำไม้  อ.กระทุ่มแบน  
 

1,200,000 - - - - ไม่ได้รับจัดสรร
งบประมำณ 

19 ก่อสร้ำงเข่ือนกันดิน ค.ส.ล.  
ซอยปล่องเหลี่ยม 7  หมู่ท่ี 10 
ต.ท่ำไม้  อ.กระทุ่มแบน (ระยะท่ี 1) 
 

5,000,000 - - - - ไม่ได้รับจัดสรร
งบประมำณ 

20 ก่อสร้ำงเข่ือนกันดิน ค.ส.ล.  
ซอยปล่องเหลี่ยม 13  หมู่ท่ี 9 
ต.ท่ำไม้  อ.กระทุ่มแบน  
 

2,300,000 - - - - ไม่ได้รับจัดสรร
งบประมำณ 

21 ก่อสร้ำงเข่ือนกันดิน ค.ส.ล.  
ซอยปล่องเหลี่ยม 7  หมู่ท่ี 10 
ต.ท่ำไม้  อ.กระทุ่มแบน (ระยะท่ี 3) 
 

5,000,000 - - - - ไม่ได้รับจัดสรร
งบประมำณ 

22 ก่อสร้ำงเข่ือนกันดิน ค.ส.ล.  
ซอยมำพิทักษ์รำษฎร์  ถึงด้ำนใน 
คลองมำพิทักษ์รำษฎร์  หมู่ท่ี 5 
ต.ท่ำไม้  อ.กระทุ่มแบน 
 

14,000,000 - - - - ไม่ได้รับจัดสรร
งบประมำณ 

23 ก่อสร้ำงถนน ค.ส.ล. สำยบ้ำนท้องคุ้ง   
หมู่ท่ี 6  ต.ท่ำเสำ  อ.กระทุ่มแบน 
 

2,200,000 - - - - ไม่ได้รับจัดสรร
งบประมำณ 

24 ก่อสร้ำงสะพำน ค.ส.ล.ข้ำมคลองยำยกล่อม  
หมู่ท่ี 13  ต.บำงยำง  อ.กระทุ่มแบน 
 

3,200,000 - - - - ไม่ได้รับจัดสรร
งบประมำณ 

25 ก่อสร้ำงเข่ือนกันดิน ค.ส.ล.  
เลียบคลองนำงนม  หมู่ท่ี 3  ต.บำงยำง   
อ.กระทุ่มแบน 
 

2,000,000 - - - - ไม่ได้รับจัดสรร
งบประมำณ 
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ที่ 

 
โครงกำรตำมแผนพฒันำ 

องคก์ำรบริหำรส่วนจังหวัดสมุทรสำคร 
(พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565) 

(เฉพำะป ี2565) 

งบประมำณ สรุปผลกำรด ำเนนิงำน  ณ วันที่ 30  กนัยำยน 2565  
 
 

หมำยเหต ุ

 
งบประมำณ 
ตำมแผนฯ 

งบประมำณ 
 ตำมข้อบญัญตั ิ
ปีงบประมำณ 

2565 

 
ด ำเนินกำร 

 
ไม่ได้

ด ำเนินกำร 

 
งบประมำณที ่
ใช้ด ำเนนิกำร 

26 ยกระดับปำกทำงแยกถนนรุ่งผลดี - โรงเรียน
กระทุ่มแบน (วิเศษสมุทคุณ)  หมู่ท่ี 13   
ต.บำงยำง  อ.กระทุ่มแบน 
 

5,000,000 - - - - ไม่ได้รับจัดสรร
งบประมำณ 

27 เสริมผิวจรำจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
จำกปำกทำงแยกถนนรุ่งผลดีไปจนถึง 
บริเวณบ้ำนนำยสมศักดิ์  ศิริพงษ์เวคิน   
หมู่ท่ี 13  ต.บำงยำง  อ.กระทุ่มแบน 
 

1,732,000 - - - - ไม่ได้รับจัดสรร
งบประมำณ 

28 ก่อสร้ำงเข่ือนกันดิน ค.ส.ล. ริมคลอง 
ด ำเนินสะดวก  หมู่ท่ี 1  ต.บำงยำง   
อ.กระทุ่มแบน 
 

6,000,000 - - - - ไม่ได้รับจัดสรร
งบประมำณ 

29 ก่อสร้ำงสะพำน ค.ส.ล.ข้ำมคลองชูก๊ัง 
หมู่ท่ี 3  ต.บำงยำง  อ.กระทุ่มแบน 
 

7,000,000 - - - - ไม่ได้รับจัดสรร
งบประมำณ 

30 ขยำยผิวจรำจรสะพำน ค.ส.ล.ข้ำมคลอง
บำงพระ  หมู่ท่ี 13  ต.บำงยำง 
อ.กระทุ่มแบน 
 

6,000,000 - - - - ไม่ได้รับจัดสรร
งบประมำณ 

31 ก่อสร้ำงท่อระบำยน้ ำ เร่ิมบริเวณ 
บ้ำนนำงสำวอ ำพร  ปุจฉำกำร  ถึงท่ีจัดสรร 
บริเวณบ้ำนนำยสมคิด เทียนซ้อน 
หมู่ท่ี 1  ต.เกษตรพัฒนำ  อ.บ้ำนแพ้ว 
 

4,320,000 - - - - ไม่ได้รับจัดสรร
งบประมำณ 

32 ก่อสร้ำงท่อระบำยน้ ำริมถนนสำยบ้ำนแพ้ว - 
หนองนกไข่  บริเวณวัดคลองตันรำษฎร์บ ำรุง 
หมู่ท่ี 3  ต.เกษตรพัฒนำ  อ.บ้ำนแพ้ว 
 

2,590,000 - - - - ไม่ได้รับจัดสรร
งบประมำณ 

33 ก่อสร้ำงถนนลูกรังเช่ือมต่อระหว่ำง หมู่ท่ี 1 
และ หมู่ที่ 6  ต.บ้ำนแพ้ว  อ.บ้ำนแพ้ว  
 

6,000,000 - - - - ไม่ได้รับจัดสรร
งบประมำณ 

34 ปรับปรุงผิวจรำจรซอยวัดธรรมจริยำภิรมย์ 
(แยกจำกถนนสำยบ้ำนแพ้ว - พระประโทน 
ถึงทำงเข้ำวัดธรรมจริยำภิรมย์)  หมู่ท่ี 1 
ต.หลักสำม  อ.บ้ำนแพ้ว  
 

2,180,000 - - - - ไม่ได้รับจัดสรร
งบประมำณ 

35 ก่อสร้ำงสะพำนทำงเดินเท้ำ ค.ส.ล. 
เลียบคลองตัน บริเวณซอยประชำร่วมใจ  
หมู่ท่ี 4  ต.คลองตัน  อ.บ้ำนแพ้ว 
 

1,470,000 - - - - ไม่ได้รับจัดสรร
งบประมำณ 

36 ก่อสร้ำงสะพำนทำงเดินเท้ำ ค.ส.ล. 
เลียบคลองด ำเนินสะดวก จุดเร่ิมต้นประตูน้ ำ  
หมู่ท่ี 4  ต.คลองตัน  อ.บ้ำนแพ้ว 
 

5,625,000 - - - - ไม่ได้รับจัดสรร
งบประมำณ 

37 ก่อสร้ำงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
สำยบ้ำนนำยบุญช่วย  ศิริวงศ์วรรณ 
หมู่ท่ี 3  ต.บ้ำนแพ้ว  อ.บ้ำนแพ้ว 
 

2,300,000 - - - - ไม่ได้รับจัดสรร
งบประมำณ 
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ที่ 

 
โครงกำรตำมแผนพฒันำ 

องคก์ำรบริหำรส่วนจังหวัดสมุทรสำคร 
(พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565) 

(เฉพำะป ี2565) 

งบประมำณ สรุปผลกำรด ำเนนิงำน  ณ วันที่ 30  กนัยำยน 2565  
 
 

หมำยเหต ุ

 
งบประมำณ 
ตำมแผนฯ 

งบประมำณ 
 ตำมข้อบญัญตั ิ
ปีงบประมำณ 

2565 

 
ด ำเนินกำร 

 
ไม่ได้

ด ำเนินกำร 

 
งบประมำณที ่
ใช้ด ำเนนิกำร 

38 ก่อสร้ำงสะพำนทำงเดินเท้ำ ค.ส.ล. 
ริมคลองเข่ือนขันธ์  จำกหมู่ท่ี 3 
ถึงหมู่ท่ี 4  ต.หลักสอง  อ.บ้ำนแพ้ว 
 

3,900,000 - - - - ไม่ได้รับจัดสรร
งบประมำณ 

39 ก่อสร้ำงเข่ือนกันดิน ค.ส.ล.ริมถนนสำย
ส่งเสริมกำรเกษตร 3  หมู่ท่ี 7  ต.หลักสอง  
อ.บ้ำนแพ้ว 
 

10,800,000 - - - - ไม่ได้รับจัดสรร
งบประมำณ 

40 ก่อสร้ำงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
สำย สค.ถ. 37 – 05  (บ้ำนหนองนกไข่ - 
บ้ำนท่ำแร้ง) หมู่ท่ี 6,7  ต.หลักสำม   
อ.บ้ำนแพ้ว 
 

8,500,000 - - - - ไม่ได้รับจัดสรร
งบประมำณ 

41 ก่อสร้ำงสะพำน ค.ส.ล. ข้ำมคลองเชิงหวำย 
หมู่ท่ี 5  ต.หลักสำม  อ.บ้ำนแพ้ว 
 

1,200,000 - - - - ไม่ได้รับจัดสรร
งบประมำณ 

แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

42 ซ่อมสร้ำงผิวจรำจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
ถนนสำยเลียบคลองชลประทำนดี 4  
ฝ่ังตะวันออก หมู่ท่ี 1,3,4,5,9   
ต.ยกกระบัตร  อ.บ้ำนแพ้ว 
(เปลี่ยนแปลงฯ ครั้งที่ 4/วันที่ 29 มิ.ย.64) 
 

22,080,000 20,930,000 √ - 16,425,000 ค้ำงจ่ำย/ก่อหน้ี 

43 ก่อสร้ำงเข่ือนกันดิน ค.ส.ล. 
ถนนสำยเลียบคลองน้อย  หมู่ท่ี 1 
ต.บ้ำนเกำะ  อ.เมืองฯ 
(เปลี่ยนแปลงฯ ครั้งที่ 4/วันที่ 29 มิ.ย.64) 
 

19,645,000 - - - - ไม่ได้รับจัดสรร
งบประมำณ 

44 ก่อสร้ำงเข่ือนกันดิน ค.ส.ล.เลียบคลอง 
สี่วำตำกล่อม หมู่ท่ี 1  ต.แครำย   
อ.กระทุ่มแบน 
(เปลี่ยนแปลงฯ ครั้งที่ 4/วันที่ 29 มิ.ย.64) 
 

8,989,900 9,222,300 √ - 9,222,300 ค้ำงจ่ำย/ไม่ก่อหน้ี 
กันเงินไว้เบกิจ่ำยในปี 2566 

45 ก่อสร้ำงเข่ือนกันดิน ค.ส.ล. ถนนเลียบคลอง
แนวลิขิต  หมู่ท่ี 1 ต.บ้ำนเกำะ เช่ือม  
หมู่ท่ี 3,1  ต.ท่ำเสำ  อ.กระทุ่มแบน 
(เปลี่ยนแปลงฯ ครั้งที่ 4/วันที่ 29 มิ.ย.64) 
 

43,980,000 6,619,000 √ - 6,619,000 ค้ำงจ่ำย/ไม่ก่อหน้ี 
กันเงินไว้เบกิจ่ำยในปี 2566 

46 ก่อสร้ำงสะพำน ค.ส.ล.ข้ำมคลองรวมเจริญ 
หมู่ท่ี 5  ต.ชัยมงคล  อ.เมืองฯ 
(แก้ไข เปลี่ยนแปลงฯ ครัง้ที่ 4/วันที่ 25 ส.ค.64) 
 

1,600,000 - - - - ไม่ได้รับจัดสรร
งบประมำณ 

47 ตดิตั้งระบบไฟฟ้ำส่องสว่ำง บนนถนนสำย 
เลียบคลองชลประทำน D7  ต.ชัยมงคล 
อ.เมืองฯ เช่ือมต่อ ต.หลักสำม  ต.อ ำแพง 
ต.สวนส้ม  อ.บ้ำนแพ้ว 
(เพิ่มเติมแผนฯ ครั้งที่ 6/วันที่ 29 มิ.ย.64) 
 

19,603,107 18,847,000 √ - 18,800,000  

48 ติดตั้งระบบไฟฟ้ำส่องสว่ำง บนถนนสำย 
เลียบคลองต้นพลับ  หมู่ท่ี 1  ต.สวนส้ม 
เช่ือม  ต.คลองตัน  อ.บ้ำนแพ้ว 
(เพิ่มเติมแผนฯ ครั้งที่ 6/วันที่ 29 มิ.ย.64) 
 

9,237,000 - - - - ไม่ได้รับจัดสรร
งบประมำณ 
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ที่ 

 
โครงกำรตำมแผนพฒันำ 

องคก์ำรบริหำรส่วนจังหวัดสมุทรสำคร 
(พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565) 

(เฉพำะป ี2565) 

งบประมำณ สรุปผลกำรด ำเนนิงำน  ณ วันที่ 30  กนัยำยน 2565  
 
 

หมำยเหต ุ

 
งบประมำณ 
ตำมแผนฯ 

งบประมำณ 
 ตำมข้อบญัญตั ิ
ปีงบประมำณ 

2565 

 
ด ำเนินกำร 

 
ไม่ได้

ด ำเนินกำร 

 
งบประมำณที ่
ใช้ด ำเนนิกำร 

49 ติดตั้งระบบไฟฟ้ำส่องสว่ำง บนถนนสำย 
ซอยปล่องเหลี่ยม 1  หมู่ท่ี 1  ต.ท่ำไม้   
อ.กระทุ่มแบน 
(เพิ่มเติมแผนฯ ครั้งที่ 6/วันที่ 29 มิ.ย.64) 
 

5,449,000 5,204,000 √  5,204,000 ค้ำงจ่ำย/ไม่ก่อหน้ี 
กันเงินไว้เบกิจ่ำยในปี 2566 

50 ก่อสร้ำงเข่ือนกันดิน ค.ส.ล. สำยเลียบ 
คลองขุดใหม่  หมู่ท่ี 8  ต.บำงกระเจ้ำ 
เช่ือมหมู่ท่ี 8  ต.บ้ำนเกำะ เช่ือมหมู่ท่ี 5 
ต.ชัยมงคล  อ.เมืองฯ 
(เพิ่มเติมแผนฯ ครั้งที่ 6/วันที่ 29 มิ.ย.64) 
 

22,778,000 - - - - ไม่ได้รับจัดสรร
งบประมำณ 

51 ก่อสร้ำงเข่ือนกันดิน ค.ส.ล. ถนนสำย 
เลียบคลองเต่ำด ำ  หมู่ท่ี 8 
ต.บ้ำนเกำะ  อ.เมืองฯ  
(เพิ่มเติมแผนฯ ครั้งที่ 6/วันที่ 29 มิ.ย.64) 
 

15,864,000 - - - - ไม่ได้รับจัดสรร
งบประมำณ 

52 ก่อสร้ำงถนน ค.ส.ล. สำยเลียบคลอง 
รำษฎร์เจริญสุข  หมู่ท่ี 7 
ต.บ้ำนเกำะ  อ.เมืองฯ 
(เพิ่มเติมแผนฯ ครั้งที่ 6/วันที่ 29 มิ.ย.64) 
 

19,000,000 16,740,000 √ - 16,735,000  

53 ก่อสร้ำงเข่ือนกันดิน ค.ส.ล. ถนนสำย 
เลียบคลองรำษฎร์พัฒนำ  หมู่ท่ี 8  
ต.บ้ำนเกำะ  เช่ือมหมู่ท่ี 5  ต.ชัยมงคล 
อ.เมืองฯ 
(เพิ่มเติมแผนฯ ครั้งที่ 6/วันที่ 29 มิ.ย.64) 
 

12,558,000 - - - - ไม่ได้รับจัดสรร
งบประมำณ 

54 ก่อสร้ำงเข่ือนกันดิน ค.ส.ล. เลียบคลองหลวง 
หมู่ท่ี 10  ต.โคกขำม  อ.เมืองฯ 
(เพิ่มเติมแผนฯ ครั้งที่ 6/วันที่ 29 มิ.ย.64) 
 

7,214,000 7,700,000 √ - 7,700,000 ค้ำงจ่ำย/ก่อหน้ี 

55 เสริมปำกบ่อพักและรำงวีถนนสำย 
ซอยเทพกำญจนำ  หมู่ท่ี 7,8,9,10  
ต.คลองมะเดื่อ  เช่ือมหมู่ท่ี 4 
ต.แครำย  อ.กระทุ่มแบน 
(เพิ่มเติมแผนฯ ครั้งที่ 6/วันที่ 29 มิ.ย.64) 
 

6,760,000 8,049,000 √ - 7,890,000  

56 เสริมผิวจรำจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
ถนนสำยข้ำงวัดแครำย  หมู่ท่ี 8,9,10 
ต.คลองมะเดื่อ  เช่ือมสำยเลียบคลอง 
หมื่นปรำรมย์  หมู่ท่ี 4,5  ต.แครำย 
อ.กระทุ่มแบน 
(เพิ่มเติมแผนฯ ครั้งที่ 6/วันที่ 29 มิ.ย.64) 
 

21,480,000 - - - - ไม่ได้รับจัดสรร
งบประมำณ 

57 เสริมผิวจรำจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
สำยเลียบคลองหมื่นปรำรมย์  หมู่ท่ี 4,5 
ต.แครำย  เช่ือมหมู่ท่ี 10  ต.คลองมะเดื่อ 
อ.กระทุ่มแบน 
(เพิ่มเติมแผนฯ ครั้งที่ 6/วันที่ 29 มิ.ย.64) 
 

16,300,000 15,000,000 √ - 15,000,000 ค้ำงจ่ำย/ไม่ก่อหน้ี 
กันเงินไว้เบกิจ่ำยในปี 2566 

58 ก่อสร้ำงเข่ือนกันดิน ค.ส.ล. ถนนสำย 
ซอย วปอ.11 เลียบเสำไฟฟ้ำแรงสูง   
หมู่ท่ี 4  ต.ท่ำไม้  อ.กระทุ่มแบน 
(เพิ่มเติมแผนฯ ครั้งที่ 6/วันที่ 29 มิ.ย.64) 
 

7,405,000 7,943,000 √ - 6,278,000  
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ที่ 

 
โครงกำรตำมแผนพฒันำ 

องคก์ำรบริหำรส่วนจังหวัดสมุทรสำคร 
(พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565) 

(เฉพำะป ี2565) 

งบประมำณ สรุปผลกำรด ำเนนิงำน  ณ วันที่ 30  กนัยำยน 2565  
 
 

หมำยเหต ุ

 
งบประมำณ 
ตำมแผนฯ 

งบประมำณ 
 ตำมข้อบญัญตั ิ
ปีงบประมำณ 

2565 

 
ด ำเนินกำร 

 
ไม่ได้

ด ำเนินกำร 

 
งบประมำณที ่
ใช้ด ำเนนิกำร 

59 บูรณะและบ ำรุงรักษำทำงหลวงท้องถ่ิน 
ในควำมรับผิดชอบของ อบจ.สมุทรสำคร 
(เพิ่มเติมแผนฯ ครั้งที่ 6/วันที่ 29 มิ.ย.64) 
 

5,000,000 3,642,000 √ - 1,394,000 ค้ำงจ่ำย/ก่อหน้ี 
ต้ังไว้ 5,000,000 บำท 

โอนลดไป 1,358,000  บำท  
 

60 ก่อสร้ำงสะพำน ค.ส.ล. ข้ำมคลอง 
สี่วำพำสวัสดิ์ บริเวณหลังวัดป่ำชัยรังสี 
หมู่ท่ี 4  ต.บ้ำนเกำะ  อ.เมืองฯ 
(เพิ่มเติมแผนฯ ครั้งที่ 6/วันที่ 29 มิ.ย.64) 
 

3,500,000 3,306,000 √ - 3,306,000 ค้ำงจ่ำย/ไม่ก่อหน้ี 
กันเงินไว้เบกิจ่ำยในปี 2566 

61 ก่อสร้ำงสะพำน ค.ส.ล.ข้ำมแพรกสำธำรณะ 
ถนนสำยขนส่ง กม. 1+156  หมู่ท่ี 1 
ต.ท่ำจีน  อ.เมืองฯ  
(เพิ่มเติมแผนฯ ครั้งที่ 6/วันที่ 29 มิ.ย.64) 
 

3,000,000 1,930,000 √ - 1,930,000 ค้ำงจ่ำย/ไม่ก่อหน้ี 
กันเงินไว้เบกิจ่ำยในปี 2566 

62 ก่อสร้ำงเข่ือนกันดิน ค.ส.ล. ถนนสำย 
เลียบคลองส่ีวำพำสวัสดิ์ เร่ิมจำกประตู
ระบำยน้ ำคลองสี่วำพำสวัสดิ์ ถึงสุดเขต 
พื้นท่ี หมู่ท่ี 1  ต.บ้ำนเกำะ  อ.เมืองฯ 
(เพิ่มเติมแผนฯ ครั้งที่ 6/วันที่ 29 มิ.ย.64) 
 

38,000,000 - - - - ไม่ได้รับจัดสรร
งบประมำณ 

63 ก่อสร้ำงเข่ือนกันดิน ค.ส.ล. ถนนสำย 
เลียบคลองภำษีเจริญ (ฝ่ังใต้) เร่ิมจำก
บริเวณสะพำนเจริญบุญถึงบริเวณ 
สะพำนเทศบำล 1  ต.ตลำดกระทุ่มแบน  
อ.กระทุ่มแบน 
(เพิ่มเติมแผนฯ ครั้งที่ 6/วันที่ 29 มิ.ย.64) 
 

19,500,000 15,766,000 - √ - ยกเลิก 

64 วำงท่อระบำยน้ ำ ค.ส.ล. บริเวณถนน 
สำยเลียบคลองมะเดื่อ (สค.ถ.21-003) 
หมู่ท่ี 5,6 ต.ดอนไก่ดี  อ.กระทุ่มแบน 
(เพิ่มเติมแผนฯ ครั้งที่ 6/วันที่ 29 มิ.ย.64) 
 

16,421,700 - - - - ไม่ได้รับจัดสรร
งบประมำณ 

65 เสริมผิวจรำจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
พร้อมวำงท่อระบำยน้ ำบ่อพักและรำงวี 
ถนนสำยซอยมะขำมหวำน (สุคนธวิท ซ.25/ 
สค.ถ.3-0012)  เร่ิมจำกเขต ทม.กระทุ่มแบน 
ผ่ำนเขตพื้นท่ี ทต.ดอนไก่ดี  หมู่ท่ี 1   
ต.ดอนไก่ดี  จนถึงบริเวณสะพำนข้ำมคลอง 
ท่ำเสำ  เขตพื้นท่ี  อบต.ท่ำเสำ  หมู่ท่ี 5   
ต.ท่ำเสำ  อ.กระทุ่มแบน 
(เพิ่มเติมแผนฯ ครั้งที่ 6/วันที่ 29 มิ.ย.64) 
 

24,303,000 24,303,000 √ - 24,303,000 ค้ำงจ่ำย/ไม่ก่อหน้ี 
กันเงินไว้เบกิจ่ำยในปี 2566 

66 ก่อสร้ำงเข่ือนกันดิน ค.ส.ล. ถนนสำย 
บ้ำนซำกงซี (สค.ถ.27-010)  บริเวณ 
ปำกทำงแยกศำลเจ้ำอำม้ำ  หมู่ท่ี 10   
ต.บำงยำง  อ.กระทุ่มแบน 
(เพิ่มเติมแผนฯ ครั้งที่ 6/วันที่ 29 มิ.ย.64) 
 

2,091,800 2,091,000 √ - 1,485,000  

67 ก่อสร้ำงเข่ือนกันดิน ค.ส.ล. ถนนสำย 
เลียบคลองทวีผล (สค.ถ.27-017)  หมู่ท่ี 7 
ต.บำงยำง  อ.กระทุ่มแบน 
(เพิ่มเตมิแผนฯ ครั้งที่ 6/วันที่ 29 มิ.ย.64) 
 

5,593,000 5,593,000 √ - 5,593,000 ค้ำงจ่ำย/ไม่ก่อหน้ี 
กันเงินไว้เบกิจ่ำยในปี 2566 
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ที่ 

 
โครงกำรตำมแผนพฒันำ 

องคก์ำรบริหำรส่วนจังหวัดสมุทรสำคร 
(พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565) 

(เฉพำะป ี2565) 

งบประมำณ สรุปผลกำรด ำเนนิงำน  ณ วันที่ 30  กนัยำยน 2565  
 
 

หมำยเหต ุ

 
งบประมำณ 
ตำมแผนฯ 

งบประมำณ 
 ตำมข้อบญัญตั ิ
ปีงบประมำณ 

2565 

 
ด ำเนินกำร 

 
ไม่ได้

ด ำเนินกำร 

 
งบประมำณที ่
ใช้ด ำเนนิกำร 

68 ก่อสร้ำงเข่ือนกันดิน ค.ส.ล. ถนนสำย 
เลียบคลองปำกรำงไปถึงประตูน้ ำโพธิ์หัก 
(ต่อจำกเดิม)  หมู่ท่ี 5  ต.หนองบัว   
อ.บ้ำนแพ้ว 
(เพิ่มเติมแผนฯ ครั้งที่ 6/วันที่ 29 มิ.ย.64) 
 

4,100,000 - - - - ไม่ได้รับจัดสรร
งบประมำณ 

69 ก่อสร้ำงเข่ือนกันดิน ค.ส.ล. ถนนสำย 
เลียบคลองต้นพลับ  หมู่ท่ี 4 
ต.คลองตัน  อ.บ้ำนแพ้ว 
(เพิ่มเติมแผนฯ ครั้งที่ 6/วันที่ 29 มิ.ย.64) 
 

14,821,000 - - - - ไม่ได้รับจัดสรร
งบประมำณ 

70 ก่อสร้ำงเข่ือนกันดิน ค.ส.ล. ถนนสำย 
เลียบคลองรำงน้ ำเช่ียว (สค.ถ.14-003) 
หมู่ท่ี 3,5  ต.คลองตัน  อ.บ้ำนแพ้ว 
(เพิ่มเติมแผนฯ ครั้งที่ 6/วันที่ 29 มิ.ย.64) 
 

11,116,000 11,965,400 √ - 11,965,400 ค้ำงจ่ำย/ไม่ก่อหน้ี 
กันเงินไว้เบกิจ่ำยในปี 2566 

71 ก่อสร้ำงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
สำยเลียบคลองพำดหมอน (สค.ถ.19-001) 
หมู่ท่ี 5  (ระยะท่ี 3)  ต.เจ็ดร้ิว  อ.บ้ำนแพ้ว 
(เพิ่มเติมแผนฯ ครั้งที่ 6/วันที่ 29 มิ.ย.64) 
 

6,220,000 6,220,000 √ - 5,249,955.15 ค้ำงจ่ำย/ก่อหน้ี 

72 ก่อสร้ำงถนน ค.ส.ล. สำยโอภำส 
หมู่ท่ี 2  ต.บ้ำนแพ้ว  เช่ือมหมู่ท่ี 5 
ต.หนองบัว  อ.บ้ำนแพ้ว  
(เพิ่มเติมแผนฯ ครั้งที่ 6/วันที่ 29 มิ.ย.64) 
 

16,146,700 16,761,600 √ - 16,761,600 ค้ำงจ่ำย/ไม่ก่อหน้ี 
กันเงินไว้เบกิจ่ำยในปี 2566 

73 ก่อสร้ำงเข่ือนกันดิน ค.ส.ล. ถนนสำย 
เลียบคลองแพ้วเหนือ (วัดรำงตัน) 
(สค.ถ.32-017)  หมู่ท่ี 3  ต.บ้ำนแพ้ว   
อ.บ้ำนแพ้ว 
(เพิ่มเติมแผนฯ ครั้งที่ 6/วันที่ 29 มิ.ย.64) 
 

15,536,000 - - - - ไม่ได้รับจัดสรร
งบประมำณ 

74 ก่อสร้ำงถนน ค.ส.ล. สำยแยก สค.3011 
ถึงหลังวัดสวนส้ม พร้อมก่อสร้ำงสะพำน 
ค.ส.ล.  หมู่ท่ี 2  ต.สวนส้ม  อ.บ้ำนแพ้ว 
(เพิ่มเติมแผนฯ ครั้งที่ 6/วันที่ 29 มิ.ย.64) 
 

5,600,000 - - - - ไม่ได้รับจัดสรร
งบประมำณ 

75 ก่อสร้ำงเข่ือนกันดิน ค.ส.ล. พร้อม 
ทำงเท้ำถนนสำยเลียบคลองคันสหกรณ์ 
(สค.ถ.37-001)  หมู่ท่ี 1,13   ต.หลักสำม  
อ.บ้ำนแพ้ว 
(เพิ่มเติมแผนฯ ครั้งที่ 6/วันที่ 29 มิ.ย.64) 
 

8,440,000 - - - - ไม่ได้รับจัดสรร
งบประมำณ 

76 ก่อสร้ำงเข่ือนกันดิน ค.ส.ล. ถนนชุมชน 
หมู่ท่ี 4,11  ต.หลักสำม  อ.บ้ำนแพ้ว 
(เพิ่มเติมแผนฯ ครั้งที่ 6/วันที่ 29 มิ.ย.64) 
 

12,500,000 - - - - ไม่ได้รับจัดสรร
งบประมำณ 

77 ก่อสร้ำงเข่ือนกันดิน ค.ส.ล. ถนนสำย 
ส่งเสริมกำรเกษตร 2 (สค.ถ.36-015) 
หมู่ท่ี 7  ต.หลักสอง  อ.บ้ำนแพ้ว 
(เพิ่มเติมแผนฯ ครั้งที่ 6/วันที่ 29 มิ.ย.64) 
 

16,000,000 - - - - ไม่ได้รับจัดสรร
งบประมำณ 
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ที่ 

 
โครงกำรตำมแผนพฒันำ 

องคก์ำรบริหำรส่วนจังหวัดสมุทรสำคร 
(พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565) 

(เฉพำะป ี2565) 

งบประมำณ สรุปผลกำรด ำเนนิงำน  ณ วันที่ 30  กนัยำยน 2565  
 
 

หมำยเหต ุ

 
งบประมำณ 
ตำมแผนฯ 

งบประมำณ 
 ตำมข้อบญัญตั ิ
ปีงบประมำณ 

2565 

 
ด ำเนินกำร 

 
ไม่ได้

ด ำเนินกำร 

 
งบประมำณที ่
ใช้ด ำเนนิกำร 

78 ซ่อมสร้ำงผิวจรำจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
ถนนสำยหน้ำวัดกระโจมทอง (สค.ถ.36-010)  
หมู่ท่ี 5,7,6  ต.หลักสอง  อ.บ้ำนแพ้ว 
(เพิ่มเติมแผนฯ ครั้งที่ 6/วันที่ 29 มิ.ย.64) 
 

14,250,000 13,580,000 - √ - ยกเลิก 

79 ก่อสร้ำงเข่ือนกันดิน ค.ส.ล.ถนนสำย 
เลียบคลองแก้วสำคร  หมู่ท่ี 6 (บ้ำนเจริญสุข) 
ต.อ ำแพง  อ.บ้ำนแพ้ว 
(เพิ่มเติมแผนฯ ครั้งที่ 6/วันที่ 29 มิ.ย.64) 
 

9,600,000 - - - - ไม่ได้รับจัดสรร
งบประมำณ 

80 ปรับปรุงผิวจรำจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดย
วิธี Over Lay ถนนสำยบ้ำนคลองสะพำนด ำ 
(ซอยอุตสำหกรรมสยำม) รหัส สค.ถ.15-045  
หมู่ท่ี 11  ต.คลองมะเดื่อ  อ.กระทุ่มแบน 
(เพิ่มเติมแผนฯ ครั้งที่ 7/วันที่ 29 มิ.ย.65) 
 

5,000,000 4,126,000 √ - 4,126,000 โอนตั้งจ่ำยรำยกำรใหม ่
สภำฯ อนุมัติ 30 ส.ค.65 

 
ค้ำงจ่ำย/ไม่ก่อหน้ี 

กันเงินไว้เบกิจ่ำยในปี 2566 

งบประมำณ (รวม) 819,479,207 225,538,300 - - 185,962,255.15  

จ ำนวนโครงกำรท้ังหมด (โครงกำร) 80 22 20 2 -  
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ที่ 

 
โครงกำรตำมแผนพฒันำ 

องคก์ำรบริหำรส่วนจังหวัดสมุทรสำคร 
(พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565) 

(เฉพำะป ี2565) 

งบประมำณ สรุปผลกำรด ำเนนิงำน  ณ วันที่ 30  กนัยำยน 2565  
 
 

หมำยเหต ุ

 
งบประมำณ 
ตำมแผนฯ 

งบประมำณ 
 ตำมข้อบญัญตั ิ
ปีงบประมำณ 

2565 

 
ด ำเนินกำร 

 
ไม่ได้

ด ำเนินกำร 

 
งบประมำณที ่
ใช้ด ำเนนิกำร 

ยุทธศำสตร์จังหวัดท่ี 1  พัฒนำสภำพแวดล้อมให้เป็นเมืองน่ำอยู่อำศยัอยำ่งยั่งยืน 

ยุทธศำสตร์ท่ี 5  :  กำรอนุรักษ์และฟ้ืนฟสูิ่งแวดล้อม 

แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน 

1 โรงเรียนสิ่งแวดล้อม 
(แก้ไขแผนฯ ครั้งที่ 3/วันที่ 25 มิ.ย.64) 
 

200,000 2,000,000 - √ - ยกเลิก 

2 เสริมสร้ำงจิตส ำนึกและกำรมีส่วนร่วม 
ของภำคประชำชนในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกร 
ธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
(แก้ไขแผนฯ ครั้งที่ 3/วันที่ 25 มิ.ย.64) 
 

500,000 500,000 √ - 29,835  

3 กำรจัดกำรขยะมูลฝอยและของเสีย 
อันตรำยชุมชน 
(แก้ไขแผนฯ ครั้งที่ 3/วันที่ 25 มิ.ย.64) 
 

500,000 500,000 √ - 203,030  

4 ศึกษำควำมเหมำะสมและจัดท ำรำยงำน 
กำรประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) 
(เพิ่มเติมแผนฯ ครั้งที่ 6/วันที่ 29 มิ.ย.64) 
 

10,000,000 100,000 - √ - ยกเลิก 

5 อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมำจำก
พระรำชด ำริ สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ  
สยำมบรมรำชกุมำรี 
(เพิ่มเติมแผนฯ ครั้งที่ 6/วันที่ 29 มิ.ย.64) 
 

100,000 100,000 √ - 46,003  

แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

6 ป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรกัดเซำะชำยฝ่ัง 
จังหวัดสมุทรสำคร 
(เพิ่มเติมแผนฯ ครั้งที่ 4/วันที่ 29 มิ.ย.63) 
 

100,000,000 - - - - ไม่ได้รับจัดสรร
งบประมำณ 

งบประมำณ (รวม) 111,300,000 3,200,000 - - 278,868  

จ ำนวนโครงกำรท้ังหมด (โครงกำร) 6 5 3 2 -  
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ที่ 

 
โครงกำรตำมแผนพฒันำ 

องคก์ำรบริหำรส่วนจังหวัดสมุทรสำคร 
(พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565) 

(เฉพำะป ี2565) 

งบประมำณ สรุปผลกำรด ำเนนิงำน  ณ วันที่ 30  กนัยำยน 2565  
 
 

หมำยเหต ุ

 
งบประมำณ 
ตำมแผนฯ 

งบประมำณ 
 ตำมข้อบญัญตั ิ
ปีงบประมำณ 

2565 

 
ด ำเนินกำร 

 
ไม่ได้

ด ำเนินกำร 

 
งบประมำณที ่
ใช้ด ำเนนิกำร 

ยุทธศำสตร์จังหวัดท่ี 3  พัฒนำคุณภำพชวีิต ส่งเสริมชุมชนเข้มแข็ง สร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู ้

ยุทธศำสตร์ท่ี 6  :  กำรพัฒนำกำรเมืองและกำรบริหำร 

แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป 

1 เฉลิมพระเกียรติสถำบันพระมหำกษัตริย์ 
และปกป้องสถำบันส ำคัญของชำติ 

1,210,000 1,020,000 √ - 955,451 ต้ังไว้  700,000 บำท  
โอนเพ่ิมมำ  320,000  

บำท 

2 ฝึกอบรม สัมมนำ และศึกษำดูงำน 
ภำยในประเทศ 

2,000,000 800,000 √ - 101,150  

3 พัฒนำศักยภำพผู้บริหำร สมำชิกสภำฯ  
และบุคลำกร 

1,000,000 1,000,000 √ - 34,017  

4 เสริมสร้ำงสุขภำพกำย ใจ และพัฒนำ 
คุณภำพชีวิตของบุคลำกร 

800,000 800,000 √ - 580,950  

5 เสริมสร้ำงคุณธรรมและจริยธรรม 
ในกำรปฏิบัติรำชกำร 

500,000 500,000 √ - - ด ำเนินกำรโดยไม่ใช้
งบประมำณ 

6 ส่งเสริมกำรจัดกำรควำมรู้ในองค์กร 
(Knowledgw Management : KM) 

500,000 500,000 √ - 24,805  

7 บ ำรุงรักษำ ดูแล และต่ออำยุฮำร์ดแวร์ 
(แก้ไขแผนฯ ครั้งที่ 2/วันที่ 23 ก.ค.63) 

318,000 573,000 √ - 472,225  

8 เผยแพร่และประชำสัมพันธ์กิจกรรม 
และผลงำนของ อบจ.สมุทรสำคร 

850,000 850,000 √ - 556,788.50  

9 ปรับปรุงกำรจัดเก็บรำยได้ 
(แก้ไขแผนฯ ครั้งที่ 1/วันที่ 3 ก.ค.63) 
 

100,000 100,000 √ - - ด ำเนินกำรโดยไม่ใช้
งบประมำณ 

10 เลือกตั้งผู้บริหำรหรือสมำชิกสภำ อบจ. 200,000 1,000,000 √ - 906,350.80 ต้ังไว้ 500,000 บำท  
โอนเพ่ิมมำ 500,000 บำท 

11 กำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ 
อบจ.สมุทรสำคร 

100,000 100,000 √ - 100,000 ค้ำงจ่ำย/ก่อหน้ี 

12 ส่งเสริมกำรสีส่วนร่วมในกำรแก้ไขปัญหำ 
และพัฒนำท้องถ่ิน 

400,000 185,000 √ - 3,080 ต้ังไว้ 400,000 บำท  
โอนลดไป 215,000  บำท 

13 เพิ่มประสิทธิภำพกำรใช้งำนระบบ 
สำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ของ  
อบจ.สมุทรสำคร 
(เพิ่มเติมแผนฯ ครั้งที่ 6/วันที่ 29 มิ.ย.64) 
 

1,300,000 350,000 √ - 350,000 ค้ำงจ่ำย/ก่อหน้ี 

14 ติดตั้งระบบเสียงตำมสำย 
(เพิ่มเติมแผนฯ ครั้งที่ 6/วันที่ 29 มิ.ย.64) 
 

200,000 150,000 √ - 146,750  

15 จัดท ำเว็บไซต์ของ อบจ.สมุทรสำคร 
(เพิ่มเติมแผนฯ ครั้งที่ 6/วันที่ 29 มิ.ย.64) 
 

500,000 500,000 √ - 460,100 ค้ำงจ่ำย/ก่อหน้ี 

16 ติดตั้งระบบไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ 
อำคำรส ำนักงำน อบจ.สมุทรสำคร 
(เพิ่มเติมแผนฯ ครั้งที่ 6/วันที่ 29 มิ.ย.64) 
 

1,600,000 1,600,000 √ - 1,600,000 ค้ำงจ่ำย/ไม่ก่อหน้ี 
กันเงินไว้เบกิจ่ำยในปี 2566 

17 ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ 
ณ อุทยำนกำรเรียนรู้สมุทรสำคร (SK Park) 
และโรงเรียนในสังกัด อบจ.สมุทรสำคร 
(เพิ่มเติมแผนฯ ครั้งที่ 6/วันที่ 29 มิ.ย.64) 

5,679,600 5,679,600 √ - 5,679,600 ค้ำงจ่ำย/ไม่ก่อหน้ี 
กันเงินไว้เบกิจ่ำยในปี 2566 
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ที่ 

 
โครงกำรตำมแผนพฒันำ 

องคก์ำรบริหำรส่วนจังหวัดสมุทรสำคร 
(พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565) 

(เฉพำะป ี2565) 

งบประมำณ สรุปผลกำรด ำเนนิงำน  ณ วันที่ 30  กนัยำยน 2565  
 
 

หมำยเหต ุ

 
งบประมำณ 
ตำมแผนฯ 

งบประมำณ 
 ตำมข้อบญัญตั ิ
ปีงบประมำณ 

2565 

 
ด ำเนินกำร 

 
ไม่ได้

ด ำเนินกำร 

 
งบประมำณที ่
ใช้ด ำเนนิกำร 

แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน 

18 คลินิกกฎหมำย 50,000 50,000 √ - - ด ำเนินกำรโดยไม่ใช้
งบประมำณ 

แผนงำนกำรศึกษำ 

19 จัดหำอุปกรณ์และซอฟแวร์ลิขสิทธิ์ 
อุทยำนกำรเรียนรู้สมุทรสำคร 

1,000,000 1,000,000 √ - 993,000  

20 อบรมลูกเสือชำวบ้ำนจังหวัดสมุทรสำคร 150,000 - - - - ไม่ได้รับจัดสรร
งบประมำณ 

21 ปรับปรุงระบบท ำควำมเย็นและ
เคร่ืองปรับอำกำศภำยในอุทยำนกำร 
เรียนรู้สมุทรสำคร (SK Park) 
(เพิ่มเติมแผนฯ ครั้งที่ 6/วันที่ 29 มิ.ย.64) 
 

6,800,000 6,800,000 √ - 6,800,000 ค้ำงจ่ำย/ไม่ก่อหน้ี 
กันเงินไว้เบกิจ่ำยในปี 2566 

แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน 

22 อบจ.สมุทรสำคร สัญจร 100,000 100,000 √ - 8,650  

23 ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของประชำชน 300,000 300,000 √ - 171,150  

24 ส่งเสริมประชำธิปไตยและสิทธิเสรีภำพ 
ของประชำชน 

300,000 300,000 √ - 27,995  

แผนงำนกำรศำสนำ วฒันธรรมและนันทนำกำร 

25 วันท้องถ่ินไทย 120,000 150,000 √ - 147,500  

แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

26 ก่อสร้ำงโรงเก็บขยะ ของเสียอันตรำย 
ของ อบจ.สมุทรสำคร หมู่ท่ี 9  ต.โคกขำม 
อ.เมืองฯ 
(เพิ่มเติมแผนฯ ครั้งที่ 6/วันที่ 29 มิ.ย.64) 
 

700,000 721,000 - √ - ยกเลิก 

27 ก่อสร้ำงโรงเก็บพัสดุของ อบจ.สมุทรสำคร 
พร้อมลำน ค.ส.ล.  หมู่ท่ี 9  ต.โคกขำม   
อ.เมืองฯ 
(เพิ่มเติมแผนฯ ครั้งที่ 6/วันที่ 29 มิ.ย.64) 
 

3,000,000 2,747,800 √ - 2,747,800 ค้ำงจ่ำย/ไม่ก่อหน้ี 
กันเงินไว้เบกิจ่ำยในปี 2566 

28 ก่อสร้ำงร้ัว ค.ส.ล. พร้อมประตู เข้ำ - ออก 
และปรับปรุงแนวท่อระบำยน้ ำ  
ศูนย์เคร่ืองจักรกล อบจ.สมุทรสำคร 
หมู่ท่ี 9  ต.โคกขำม  อ.เมืองฯ 
(เพิ่มเติมแผนฯ ครั้งที่ 6/วันที่ 29 มิ.ย.64) 
 

2,700,000 2,534,600 √ - 2,534,600 ค้ำงจ่ำย/ไม่ก่อหน้ี 
กันเงินไว้เบกิจ่ำยในปี 2566 

29 ก่อสร้ำงอำคำรอยู่อำศัยรวมข้ำรำชกำร 
อบจ.สมุทรสำคร 
(เพิ่มเติมแผนฯ ครั้งที่ 6/วันที่ 29 มิ.ย.64) 
 

20,093,000 20,000,000 √ - 20,000,000 ค้ำงจ่ำย/ไม่ก่อหน้ี 
กันเงินไว้เบกิจ่ำยในปี 2566 

งบประมำณ (รวม) 52,570,600 50,411,000 - - 45,401,962.30  

จ ำนวนโครงกำรท้ังหมด (โครงกำร) 29 28 27 1 -  
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ส่วนที่ 3 
ผลกำรวิเครำะห์กำรติดตำมและประเมินผล 

▪ ผลกำรพิจำรณำกำรติดตำมและประเมินผลยุทธศำสตร์และโครงกำรเพ่ือควำมสอดคล้อง  
   แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสมุทรสำคร 
  แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบ 
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 เป็นแบบที่ก าหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ด าเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา            
โดยด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวัน หรือภายในเดือนธันวาคมแล้วแต่กรณี นับแต่วันที่ประกาศใช้
งบประมาณรายจ่าย ซึ่งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร  
ได้พิจารณาติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 
2570)   ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2565  เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2565  ปรากฏผลการประเมิน ดังนี้   

1) กำรพิจำรณำกำรติดตำมและประเมินผลยุทธศำสตร์เพื่อควำมสอดคล้องแผนพัฒนำท้องถ่ิน  
(พ.ศ.2566 – 2570) ขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสมุทรสำคร  

ประเด็นพิจำรณำ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได้ 
1. ข้อมูลสภำพท่ัวไปและข้อมูลพ้ืนฐำนขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 20 19.40 
2. กำรวิเครำะห์สภำวกำรณแ์ละศกัยภำพ 20 18.75 
3. ยุทธศำสตร ์  ประกอบด้วย 60 57.91 
    3.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561 - 2580) (5) 4.95 
    3.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาต ิ (5) 4.75 
    3.3 เป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) (5) 4.5 
    3.4 ยุทธศาสตร์จังหวัด (5) 4.85 
    3.5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัด (5) 4.92 
    3.6 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (5) 4.88 
    3.7 วิสัยทัศน์ (5) 4.95 
    3.8 กลยุทธ์ (5) 4.78 
    3.9 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ ์ (5) 4.84 
    3.10 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) (5) 4.98 
    3.11 แผนงาน (5) 4.78 
    3.12 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (5) 4.73 

รวมคะแนน 100 96.06 

ผลการพิจารณาให้คะแนนของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ  ปรากฏว่าได้
คะแนนการประเมิน  96.06  คะแนน  จากคะแนนเต็ม 100  คะแนน  ซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมเพ่ือให้
เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 
80  (80  คะแนน) 
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2) กำรพิจำรณำกำรติดตำมและประเมินผลโครงกำรเพื่อควำมสอดคล้องแผนพัฒนำท้องถ่ิน  
(พ.ศ.2566 – 2570) ขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสมุทรสำคร  

ประเด็นพิจำรณำ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได้ 
1. กำรสรุปสถำนกำรณ์กำรพัฒนำ 10 9.08 
2. กำรประเมนิผลกำรน ำแผนพัฒนำท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชงิปริมำณ 10 9.55 
3. กำรประเมนิผลกำรน ำแผนพัฒนำท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชงิคุณภำพ 10 9.46 
4. ยุทธศำสตร ์กลยุทธ์ แผนงำนกำรพัฒนำ 5 4.72 
5. โครงกำรพัฒนำตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น  30 28 
   5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ (5) 5 
   5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (5) 4.65 
   5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสูก่ารตั้งงบประมาณได้ถูกตอ้ง (5) 4.58 
   5.4 มีการประมาณการราคาถกูตอ้งตามหลักวิธกีารงบประมาณ (5) 4.48 
   5.5 มีการก าหนดตัวชีว้ัด( KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดวา่จะได้รับ (5) 4.6 
   5.6 ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคลอ้งกับโครงการและวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว ้ (5) 4.69 
6. โครงกำรพัฒนำท่ีน ำไปจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำป ี ประกอบด้วย 35 34 
   6.1 โครงการพัฒนาทอ้งถิ่นที่น าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีในภาพรวม (5) 5 
   6.2 โครงการพัฒนาทอ้งถิ่นที่น าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายแกไ้ขปญัหาความยากจน (5) 5 
   6.3 โครงการพัฒนาทอ้งถิ่นที่น าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอ้ม 

(5) 5 

   6.4 โครงการพัฒนาทอ้งถิ่นที่น าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกบัสุขภาวะ (5) 5 
   6.5 โครงการพัฒนาทอ้งถิ่นที่น าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกบัด้านการศึกษา ศิลปะ 
ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

(5) 5 

   6.6 โครงการพัฒนาทอ้งถิ่นที่น าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกบัด้านโครงสร้างพื้นฐาน (5) 5 
   6.7 โครงการพัฒนาทอ้งถิ่นที่น าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกบัด้านการบริหารจัดการน้ า (5) 4 

รวมคะแนน 100 94.81 
 

ผลการพิจารณาให้คะแนนของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ  ปรากฏว่าได้
คะแนนการประเมิน  94.81  คะแนน  จากคะแนนเต็ม 100  คะแนน  ซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมเพ่ือให้
เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ไม่ควรน้ อยกว่าร้อยละ 
80   (80  คะแนน) 
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กำรด ำเนินงำน ระบบสำรสนเทศกำรบริหำรจัดกำร 
เพื่อกำรวำงแผนและประเมินผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณ 

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-plan) 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565 
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รำยละเอียดโครงกำรในข้อบัญญัติงบประมำณ อบจ.สมุทรสำคร มีดังนี้ 

  ยุทธศำสตร์ โครงกำร จ ำนวนงบประมำณ 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

1. 
การพัฒนา
การศึกษา 

สนับสนุนการบริหาร
สถานศึกษาในสังกัด อบจ.
สมุทรสาคร 

16,215,000.00 
ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่อปฏิรูปการศึกษาและกระจาย
อ านาจทางการศึกษา 

ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา พัฒนาห้องสมุด
โ ร ง เ รี ยน  ค่ า อ าหา ร กล าง วั น เ ด็ กนั ก เ รี ย น              
ค่าปัจจัยพื้นฐานส าหรับนักเรียนยากจน ค่าอาหาร
เสริม (นม) 

2. 
การพัฒนา
การศึกษา 

ค่ายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และสิ่งแวดล้อม 

300,000.00 
ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้รับความรู้ 
ความเข้าใจด้านวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 

นักเรียนชั้นประถมศึกษาโรงเรียนในและนอกสังกัด 
อบจ.สมุทรสาคร 

3. 
การพัฒนา
การศึกษา 

ส่งเสริมการศึกษาและพัฒนา
ศักยภาพการเรียนรู้ของเด็ก
และเยาวชน 

500,000.00 
ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่อเพิ่มการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆให้แก่
นักเรียนในจังหวัดสมุทรสาคร 

การจัดนิทรรศการ ทัศนศึกษา การบรรยายพิเศษ 
เรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมการเรียนรู้นอก
สถานที่ 

4. 
การพัฒนา
การศึกษา 

ส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อ
ผู้ใช้บริการอุทยานการเรียนรู้
สมุทรสาคร 

200,000.00 
ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ การพัฒนา 
เสริมสร้างประสิทธิภาพและการ
พัฒนาองค์ความรู้เพื่อผู้ใช้บริการ
อุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร 

จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ เพื่อผู้ ใช้บริการ     
ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ 

5. 
การพัฒนา
การศึกษา 

จัดหาทรัพยากรสื่อสารสนเทศ
และสื่ออิเล็คทรอนิกส์ เพื่อ
ผู้ใช้บริการอุทยานการเรียนรู้
สมุทรสาคร 

300,000.00 
ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่อจัดหาทรัพยากรสื่อสารสนเทศ
และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัย
เพียงพอและให้ตรงกับความต้องการ
ของผู้ใช้บริการ 

จั ด ห า ท รั พ ย า ก ร สื่ อ ส า ร ส น เ ท ศ แ ล ะ สื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ จัดหาสื่อการเรียนการสอน 
จัดหาสิ่งพิมพ์ต่างๆ 

6. 
การพัฒนา
การศึกษา 

โรงเรียนท้องถ่ินสีเขียว 200,000.00 
ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่อเสริมสร้างให้เยาวชนได้มีความรู้ 
ความเข้าใจ ตลอดจนตระหนักถึง
ความส าคัญของสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

โรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม โรงเรียนวัดหลักสี่ราษฎร์
สโมสร 

7. 
การพัฒนา
การศึกษา 

การแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินแห่ง
ประเทศไทย 

300,000.00 
ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนนักกีฬาของ
โรงเรียนในสังกัด อบจ.สมุทรสาคร 
เตรียมความพร้อมทางด้านร่างกาย
และจิตใจโดยใช้กีฬาเป็นเครื่องมือใน
การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ในการ
ร่วมกิจกรรมของโรงเรียน 

นักเรียนนักกีฬา เป็นตัวแทนโรงเรียนในสังกัด 
อบจ.สมุทรสาคร เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียน 
อ ป ท . แ ห่ ง ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย  ร ะ ดั บ ภ า ค ก ล า ง
ระดับประเทศ 

8. 
การพัฒนา
การศึกษา 

แข่งขันคนเก่งและทักษะทาง
วิชาการในโรงเรียนสังกัด อบจ.
สมุทรสาคร 

400,000.00 
ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูและ
นักเรียนโรงเรียนในสังกัด อบจ.
สมุทรสาคร มีความต่ืนตัว ค้นคว้าหา
ความรู้ทางด้านวิชาการอยู่เสมอ 

นักเรียนโรงเรียนในสังกัด อบจ .สมุทรสาคร            
ทุกระดับชั้นเข้าร่วมการแข่งขัน จ านวน 150 คน 

9. 
การพัฒนา
การศึกษา 

ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมเด็ก
และเยาวชน 

500,000.00 
ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่อให้เด็กและเยาวชนเรียนรู้หลัก
ศีลธรรมในการด าเนินชีวิต และสร้าง
สมาธิ ความอดทน น ามาปรับใช้ใน
การเรียน 

จัดกิจกรรมประกวดบรรยายธรรมและกิจกรรมสวด
มนต์หมู่ท านองสรภัญญะ 

10. 
การพัฒนา
การศึกษา 

กองทุนเพื่อการศึกษาส าหรับ
นักเรียนและนักศึกษา อบจ.
สมุทรสาคร 

5,000,000.00 
ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่อให้โอกาสนักเรียนและนักศึกษาที่
เป็นผู้ยากจนใน จ.สมุทรสาคร มี
โอกาสได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

นัก เรี ยนและนักศึกษาที่ มี ความยากจนและ        
ด้อยโอกาสใน จ.สมุทรสาคร 

11. 
การพัฒนา
การศึกษา 

ปรับปรุง/ซ่อมแซม อาคารเรียน
และอาคารประกอบของ
โรงเรียนในสังกัด อบจ.
สมุทรสาคร 

5,000,000.00 
ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่อให้โรงเรียนในสังกัดมี
สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
และการจัดการเรียนการสอนอย่างมี
คุณภาพ 

ติดต้ังตาข่ายกันนก ร.ร.วัดหลักสี่ฯ /ร.ร.บ้านปล่อง
เหลี่ยม การปรับปรุงพื้นที่บริเวณด้านหลังอาคาร
เรียน 4 ร.ร.บ้านปล่องเหลี่ยม ฯลฯ 

12. 
การพัฒนา
การศึกษา 

จ้างครูทดแทนอัตราที่         
ขาดแคลน โรงเรียนบ้านนาโคก 
(นาเกลือสัมพันธ์) 

470,250.00 
ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลน
ครูผู้สอนในจังหวัดสมุทรสาคร 

ครูผู้สอน 
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  ยุทธศำสตร์ โครงกำร จ ำนวนงบประมำณ 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

13. 
การพัฒนา
การศึกษา 

จ้างครูทดแทนอัตราที่      
ขาดแคลน โรงเรียน         
วัดราษฎร์ธรรมาราม 

156,750.00 
ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลน
ครูผู้สอนในจังหวัดสมุทรสาคร 

ครูผู้สอน 

14. 
การพัฒนา
การศึกษา 

จ้างครูทดแทนอัตราที่     
ขาดแคลน โรงเรียน          
บ้านด าเนินสะดวก         
(กิมลี้มณีฉาย) 

627,000.00 
ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลน
ครูผู้สอนในจังหวัดสมุทรสาคร 

ครูผู้สอน 

15. 
การพัฒนา
การศึกษา 

จ้างครูทดแทนอัตราที่     
ขาดแคลน โรงเรียน       
บ้านเจริญสุข 

470,250.00 
ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลน
ครูผู้สอนในจังหวัดสมุทรสาคร 

ครูผู้สอน 

16. 
การพัฒนา
การศึกษา 

จ้างครูทดแทนอัตราที่      
ขาดแคลน โรงเรียน       
บ้านสันดาบ 

470,250.00 
ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลน
ครูผู้สอนในจังหวัดสมุทรสาคร 

ครูผู้สอน 

17. 
การพัฒนา
การศึกษา 

จ้างครูทดแทนอัตราที่      
ขาดแคลน โรงเรียน         
วัดบางพลี (หงษ์ร่วมราษฎร์
รังสรรค์) 

470,250.00 
ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลน
ครูผู้สอนในจังหวัดสมุทรสาคร 

ครูผู้สอน 

18. 
การพัฒนา
การศึกษา 

จ้างครูทดแทนอัตราที่     
ขาดแคลน โรงเรียน         
วัดบางยาง(บางยางพิทยา
คาร) 

470,250.00 
ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลน
ครูผู้สอนในจังหวัดสมุทรสาคร 

ครูผู้สอน 

19. 
การพัฒนา
การศึกษา 

จ้างครูทดแทนอัตราที่      
ขาดแคลน โรงเรียนวัดธัญญา
รามราษฎร์บ ารุง 

470,250.00 
ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลน
ครูผู้สอนในจังหวัดสมุทรสาคร 

ครูผู้สอน 

20. 
การพัฒนา
การศึกษา 

จ้างครูทดแทนอัตราที่       
ขาดแคลน โรงเรียนวัด    
เกาะ (ส าลีราษฎร์อุปถัมภ์) 

313,500.00 
ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลน
ครูผู้สอนในจังหวัดสมุทรสาคร 

ครูผู้สอน 

21. 
การพฒันา
การศึกษา 

จ้างครูทดแทนอัตราที่     
ขาดแคลน โรงเรียน         
วัดนาขวาง 

313,500.00 
ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลน
ครูผู้สอนในจังหวัดสมุทรสาคร 

ครูผู้สอน 

22. 
การพัฒนา
การศึกษา 

จ้างครูทดแทนอัตราที่      
ขาดแคลน โรงเรียนวัด     
บางน้ าวน (รอดพิทยาคม) 

313,500.00 
ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลน
ครูผู้สอนในจังหวัดสมุทรสาคร 

ครูผู้สอน 

23. 
การพัฒนา
การศึกษา 

จ้างครูทดแทนอัตราที่      
ขาดแคลน โรงเรียน          
วัดวิสุทธาราม 

156,750.00 
ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลน
ครูผู้สอนในจังหวัดสมุทรสาคร 

ครูผู้สอน 

24. 
การพัฒนา
การศึกษา 

จ้างครูทดแทนอัตราที่        
ขาดแคลน โรงเรียน        
บ้านชายทะเลบางกระเจ้า 

313,500.00 
ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลน
ครูผู้สอนในจังหวัดสมุทรสาคร 

ครูผู้สอน 

25. 
การพัฒนา
การศึกษา 

จ้างครูทดแทนอัตราที่    
ขาดแคลน โรงเรียน        
บ้านท้องคุ้ง 

313,500.00 
ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลน
ครูผู้สอนในจังหวัดสมุทรสาคร 

ครูผู้สอน 

26. 
การพัฒนา
การศึกษา 

จ้างครูทดแทนอัตราที่       
ขาดแคลน โรงเรียนวังนกไข่ 

313,500.00 
ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลน
ครูผู้สอนในจังหวัดสมุทรสาคร 

ครูผู้สอน 

27. 
การพัฒนา
การศึกษา 

จ้างครูทดแทนอัตราที่     
ขาดแคลน โรงเรียน       
ท านบแพ้ว 

313,500.00 
ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลน
ครูผู้สอนในจังหวัดสมุทรสาคร 

ครูผู้สอน 

28. 
การพัฒนา
การศึกษา 

จ้างครูทดแทนอัตราที่      
ขาดแคลน โรงเรียน        
บ้านรางสายบัว 

313,500.00 
ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลน
ครูผู้สอนในจังหวัดสมุทรสาคร 

ครูผู้สอน 

 



175 
 

 

 
  ยุทธศำสตร์ โครงกำร จ ำนวนงบประมำณ 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

29. 
การพัฒนา
การศึกษา 

จ้างครูทดแทนอัตราที่      
ขาดแคลน โรงเรียนวัดโรงเข้ 

470,250.00 
ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลน
ครูผู้สอนในจังหวัดสมุทรสาคร 

ครูผู้สอน 

30. 
การพัฒนา
การศึกษา 

จ้างครูทดแทนอัตราที่     
ขาดแคลน โรงเรียนวัด
ชีผ้าขาว (ประชานุเคราะห์) 

313,500.00 
ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลน
ครูผู้สอนในจังหวัดสมุทรสาคร 

ครูผู้สอน 

31. 
การพัฒนา
การศึกษา 

จ้างครูทดแทนอัตราที่      
ขาดแคลน โรงเรียน         
บ้านชายทะเลโคกขาม
มิตรภาพที่ 95 

313,500.00 
ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลน
ครูผู้สอนในจังหวัดสมุทรสาคร 

ครูผู้สอน 

32. 
การพัฒนา
การศึกษา 

จ้างครูทดแทนอัตราที่      
ขาดแคลน โรงเรียนวัดเจริญ
สุขาราม 

313,500.00 
ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลน
ครูผู้สอนในจังหวัดสมุทรสาคร 

ครูผู้สอน 

33. 
การพัฒนา
การศึกษา 

จ้างครูทดแทนอัตราที่     
ขาดแคลน โรงเรียน        
เมืองสมุทรสาคร 

313,500.00 
ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลน
ครูผู้สอนในจังหวัดสมุทรสาคร 

ครูผู้สอน 

34. 
การพัฒนา
การศึกษา 

จ้างครูทดแทนอัตราที่     
ขาดแคลน โรงเรียน           
วัดน่วมกานนท์              
(ส.ธนกิจราษฎร์บ ารุง) 

313,500.00 
ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลน
ครูผู้สอนในจังหวัดสมุทรสาคร 

ครูผู้สอน 

35. 
การพัฒนา
การศึกษา 

จ้างครูทดแทนอัตราที่     
ขาดแคลน โรงเรียน         
วัดดอนโฆษิตาราม 

313,500.00 
ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลน
ครูผู้สอนในจังหวัดสมุทรสาคร 

ครูผู้สอน 

36. 
การพัฒนา
การศึกษา 

จ้างครูทดแทนอัตราที่     
ขาดแคลน โรงเรียนสมุทร
มณีรัตน์ 

313,500.00 
ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลน
ครูผู้สอนในจังหวัดสมุทรสาคร 

ครูผู้สอน 

37. 
การพัฒนา
การศึกษา 

จ้างครูทดแทนอัตราที่     
ขาดแคลน โรงเรียน        
วัดศิริมงคล 

313,500.00 
ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลน
ครูผู้สอนในจังหวัดสมุทรสาคร 

ครูผู้สอน 

38. 
การพัฒนา
การศึกษา 

จ้างครูทดแทนอัตราที่      
ขาดแคลน โรงเรียน       
บ้านยกกระบัตร 

470,250.00 
ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลน
ครูผู้สอนในจังหวัดสมุทรสาคร 

ครูผู้สอน 

39. 
การพัฒนา
การศึกษา 

จ้างครูทดแทนอัตราที่     
ขาดแคลน โรงเรียน       
บ้านคลองส าโรง 

156,750.00 
ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลน
ครูผู้สอนในจังหวัดสมุทรสาคร 

ครูผู้สอน 

40. 
การพัฒนา
การศึกษา 

จ้างครูทดแทนอัตราที่      
ขาดแคลน โรงเรียน          
วัดใหม่หนองพะอง        
(ทับทองวิทยาธาร) 

156,750.00 
ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลน
ครูผู้สอนในจังหวัดสมุทรสาคร 

ครูผู้สอน 

41. 
การพัฒนา
การศึกษา 

จ้างครูทดแทนอัตราที่     
ขาดแคลน โรงเรียนสหกรณ์
นิคมเกลือ 

313,500.00 
ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลน
ครูผู้สอนในจังหวัดสมุทรสาคร 

ครูผู้สอน 

42. 
การพัฒนา
การศึกษา 

จ้างครูทดแทนอัตราที่     
ขาดแคลน โรงเรียนบ้าน   
ท่าทราย 

156,750.00 
ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลน
ครูผู้สอนในจังหวัดสมุทรสาคร 

ครูผู้สอน 

43. 
การพัฒนา
การศึกษา 

จ้างครูทดแทนอัตราที่     
ขาดแคลน โรงเรียน       
บ้านหนองหาดใหญ่ 

156,750.00 
ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลน
ครูผู้สอนในจังหวัดสมุทรสาคร 

ครูผู้สอน 

44. 
การพัฒนา
การศึกษา 

จ้างครูทดแทนอัตราที่      
ขาดแคลน โรงเรียน        เท
พนรรัตน์ (อู๋ไพจิตรเรียบร้อย
เจริญ) 

156,750.00 
ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลน
ครูผู้สอนในจังหวัดสมุทรสาคร 

ครูผู้สอน 
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  ยุทธศำสตร์ โครงกำร จ ำนวนงบประมำณ 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

45. 
การพัฒนา
การศึกษา 

จ้างครูทดแทนอัตราที่     
ขาดแคลน โรงเรียน        
วัดบางขุด (อุ่นพิทยาคาร) 

156,750.00 
ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลน
ครูผู้สอนในจังหวัดสมุทรสาคร 

ครูผู้สอน 

46. 
การพัฒนา
การศึกษา 

จ้างครูทดแทนอัตราที่    
ขาดแคลน โรงเรียน         
วัดท่ากระบือ (ท่ากระบือ
พิทยาคาร) 

156,750.00 
ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลน
ครูผู้สอนในจังหวัดสมุทรสาคร 

ครูผู้สอน 

47. 
การพัฒนา
การศึกษา 

จ้างครูทดแทนอัตราที่    
ขาดแคลน โรงเรียน        
วัดธรรมโชติ 

156,750.00 
ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลน
ครูผู้สอนในจังหวัดสมุทรสาคร 

ครูผู้สอน 

48. 
การพัฒนา
การศึกษา 

จ้างครูทดแทนอัตราที่    
ขาดแคลน โรงเรียน        
วัดกระโจมทอง 

156,750.00 
ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลน
ครูผู้สอนในจังหวัดสมุทรสาคร 

ครูผู้สอน 

49. 
การพัฒนา
การศึกษา 

จ้างครูทดแทนอัตราที่    
ขาดแคลน โรงเรียน        
วัดบางกระเจ้า 

156,750.00 
ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลน
ครูผู้สอนในจังหวัดสมุทรสาคร 

ครูผู้สอน 

50. 
การพัฒนา
การศึกษา 

จ้างครูทดแทนอัตราที่      
ขาดแคลน โรงเรียน         
วัดหลักสองราษฎร์บ ารุง 

156,750.00 
ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลน
ครูผู้สอนในจังหวัดสมุทรสาคร 

ครูผู้สอน 

51. 
การพัฒนา
การศึกษา 

จ้างครูทดแทนอัตราที่     
ขาดแคลน โรงเรียน       
บ้านคลองหลวง 

156,750.00 
ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลน
ครูผู้สอนในจังหวัดสมุทรสาคร 

ครูผู้สอน 

52. 
การพัฒนา
การศึกษา 

จ้างครูทดแทนอัตราที่     
ขาดแคลน โรงเรียน        
วัดศรีเมือง 

313,500.00 
ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลน
ครูผู้สอนในจังหวัดสมุทรสาคร 

ครูผู้สอน 

53. 
การพัฒนา
การศึกษา 

จ้างครูทดแทนอัตราที่      
ขาดแคลน โรงเรียน        
วัดบางปิ้ง (บริษัทเกลือไทย
สงเคราะห์) 

313,500.00 
ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลน
ครูผู้สอนในจังหวัดสมุทรสาคร 

ครูผู้สอน 

54. 
การพัฒนา
การศึกษา 

จ้างครูทดแทนอัตราที่      
ขาดแคลน โรงเรียนวัดป้อม
วิเชียรโชติการาม 

470,250.00 
ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลน
ครูผู้สอนในจังหวัดสมุทรสาคร 

ครูผู้สอน 

55. 
การพัฒนา
การศึกษา 

จ้างครูทดแทนอัตราที่     
ขาดแคลน โรงเรียน        
วัดบางปลา 

313,500.00 
ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลน
ครูผู้สอนในจังหวัดสมุทรสาคร 

ครูผู้สอน 

56. 
การพัฒนา
การศึกษา 

จ้างครูทดแทนอัตราที่     
ขาดแคลน โรงเรียน       
บ้านคลองกระทุ่มแบน 

156,750.00 
ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลน
ครูผู้สอนในจังหวัดสมุทรสาคร 

ครูผู้สอน 

57. 
การพัฒนา
การศึกษา 

จ้างครูทดแทนอัตราที่     
ขาดแคลน โรงเรียนบ้าน   
แครายเกษตรพันธุ์พิทยาคาร 

156,750.00 
ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลน
ครูผู้สอนในจังหวัดสมุทรสาคร 

ครูผู้สอน 

58. 
การพัฒนา
การศึกษา 

จ้างครูทดแทนอัตราที่     
ขาดแคลน โรงเรียน         
วัดศรีส าราญราษฎร์บ ารุง    
(แช่มประชาอุทิศ) 

313,500.00 
ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลน
ครูผู้สอนในจังหวัดสมุทรสาคร 

ครูผู้สอน 

59. 
การพัฒนา
การศึกษา 

จ้างครูทดแทนอัตราที่       
ขาดแคลน โรงเรียนเอกชัย 

313,500.00 
ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลน
ครูผู้สอนในจังหวัดสมุทรสาคร 

ครูผู้สอน 

60. 
การพัฒนา
การศึกษา 

จ้างครูทดแทนอัตราที่      
ขาดแคลน โรงเรียนอนุบาล
บ้านแพ้ว (วันครู 2500) 

156,750.00 
ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลน
ครูผู้สอนในจังหวัดสมุทรสาคร 

ครูผู้สอน 

 
 



177 
 

 

  ยุทธศำสตร์ โครงกำร จ ำนวนงบประมำณ 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

61. 
การพัฒนา
การศึกษา 

จ้างครูทดแทนอัตราที่      
ขาดแคลน โรงเรียนวัดอ้อม
น้อย(มิตรครูราษฎร์รังสรรค์) 

156,750.00 
ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลน
ครูผู้สอนในจังหวัดสมุทรสาคร 

ครูผู้สอน 

62. 
การพัฒนา
การศึกษา 

จัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อการศึกษา 
โรงเรียนวัดราษฎร์ธรรมาราม 

80,370.00 
ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ส าหรับใช้ในการจัดการเรียนการสอน 

เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานส านักงานจอแสดง
ภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จ านวน 5 เครื่อง 
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถึงหมึกพิมพ์ 
จ านวน 1 เครื่อง 

63. 
การพัฒนา
การศึกษา 

จัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อการศึกษา 
โรงเรียนบ้านชายทะเล     
บางกระเจ้า 

153,000.00 
ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ส าหรับใช้ในการจัดการเรียนการสอน 

เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานส านักงาน จอแสดง
ภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จ านวน 10 เครื่อง 

64. 
การพัฒนา
การศึกษา 

จัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อการศึกษา
โรงเรียนวังนกไข่ 

183,600.00 
ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ส าหรับใช้ในการจัดการเรียนการสอน 

เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานส านักงาน จอแสดง
ภาพขนาดไม่นอ้ยกว่า 19 นิ้ว จ านวน 12 เครื่อง 

65. 
การพัฒนา
การศึกษา 

จัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อการศึกษา 
โรงเรียนบ้านเจริญสุข 

145,440.00 
ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ส าหรับใช้ในการจัดการเรียนการสอน 

เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานส านักงาน จอแสดง
ภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จ านวน 9 เครื่อง 
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถึงหมึกพิมพ์ 
จ านวน 2 เครื่อง 

66. 
การพัฒนา
การศึกษา 

จัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อการศึกษา 
โรงเรียนวัดนาขวาง 

233,370.00 
ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
ส าหรับใช้ในการจัดการเรียนการสอน 

เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานส านักงาน จอแสดง
ภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จ านวน 15 เครื่อง 
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ 
จ านวน 1 เครื่อง 

67. 
การพัฒนา
การศึกษา 

จัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อการศึกษา 
โรงเรียนบ้านคลองส าโรง 

206,640.00 
ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
ส าหรับใช้ในการจัดการเรียนการสอน 

เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานส านักงาน จอแสดง
ภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จ านวน 13 เครื่อง 
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถึงหมึกพิมพ์ 
จ านวน 2 เครื่อง 

68. 
การพัฒนา
การศึกษา 

จัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อการศึกษา 
โรงเรียนบ้านรางสายบัว 

76,500.00 
ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
ส าหรับใช้ในการจัดการเรียนการสอน 

เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานส านักงานจอแสดง
ภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จ านวน 5 เครื่อง 

69. 
การพัฒนา
การศึกษา 

จัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อการศึกษา 
โรงเรียนท านบแพ้ว 

214,200.00 
ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
ส าหรับใช้ในการจัดการเรียนการสอน 

เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานส านักงาน จอแสดง
ภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จ านวน 14 เครื่อง 

70. 
การพัฒนา
การศึกษา 

จัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อการศึกษา 
โรงเรียนวัดบางยาง (บางยาง
พิทยาคาร) 

153,000.00 
ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อการศึกษา 
ส าหรับใช้ในการจัดการเรียนการสอน 

เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานส านักงาน จอแสดง
ภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จ านวน 10 เครื่อง 

71. 
การพัฒนา
การศึกษา 

จัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อการศึกษา 
โรงเรียนบ้านสันดาบ 

153,000.00 
ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
ส าหรับใช้ในการจัดการเรียนการสอน 

เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานส านักงาน จอแสดง
ภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จ านวน 10 เครื่อง 

72. 
การพัฒนา
การศึกษา 

จัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อการศึกษา 
โรงเรียนบ้านด าเนินสะดวก 
(กิมลี้มณีฉาย) 

229,500.00 
ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
ส าหรับใช้ในการจัดการเรียนการสอน 

เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานส านักงาน จอแสดง
ภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จ านวน 15 เครื่อง 

73. 
การพัฒนา
การศึกษา 

จัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อการศึกษา 
โรงเรียนวัดชีผ้าขาว      
(ประชานุเคราะห์) 

153,000.00 
ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
ส าหรับใช้ในการจัดการเรียนการสอน 

เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานส านักงาน จอแสดง
ภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จ านวน 10 เครื่อง 

74. 
การพัฒนา
การศึกษา 

จัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อการศึกษา 
โรงเรียนบ้านวังจรเข้ 

61,200.00 
ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
ส าหรับใช้ในการจัดการเรียนการสอน 

เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานส านักงาน จอแสดง
ภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จ านวน 4 เครื่อง 

75. 
การพัฒนา
การศึกษา 

จัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อการศึกษา 
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 9 (วัด
ใหม่ราษฎร์นุกูล) 

309,870.00 
ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
ส าหรับใช้ในการจัดการเรียนการสอน 

เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานส านักงาน จอแสดง
ภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จ านวน 20 เครื่อง 
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถึงหมึกพิมพ์ 
จ านวน 1 เครื่อง 
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76. 
การพัฒนา
การศึกษา 

จัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อการศึกษา 
โรงเรียนวัดชัยมงคล 

229,500.00 
ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
ส าหรับใช้ในการจัดการเรียนการสอน 

เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานส านักงาน จอแสดง
ภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จ านวน 15 เครื่อง 

77. 
การพัฒนา
การศึกษา 

จัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อการศึกษา 
โรงเรียนวัดโรงเข้ 

156,870.00 
ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
ส าหรับใช้ในการจัดการเรียนการสอน 

เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานส านักงาน จอแสดง
ภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จ านวน 10 เครื่อง 
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถึงหมึกพิมพ์ 
จ านวน 1 เครื่อง 

78. 
การพัฒนา
การศึกษา 

จัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อการศึกษา 
โรงเรียนวัดกระซ้าขาว 

88,110.00 
ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
ส าหรับใช้ในการจัดการเรียนการสอน 

เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานส านักงาน จอแสดง
ภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จ านวน 5 เครื่อง 
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถึงหมึกพิมพ์ 
จ านวน 3 เครื่อง 

79. 
การพัฒนา
การศึกษา 

จัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อการศึกษา 
โรงเรียนเมืองสมุทรสาคร 

76,500.00 
ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
ส าหรับใช้ในการจัดการเรียนการสอน 

เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานส านักงาน จอแสดง
ภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จ านวน 5 เครื่อง 

80. 
การพัฒนา
การศึกษา 

จัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อการศึกษา 
โรงเรียนสมุทรมณีรัตน์ 

229,500.00 
ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
ส าหรับใช้ในการจัดการเรียนการสอน 

เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานส านักงาน จอแสดง
ภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จ านวน 15 เครื่อง 

81. 
การพัฒนา
การศึกษา 

จัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อการศึกษา 
โรงเรียนวัดดอนโฆสิตาราม 

229,500.00 
ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
ส าหรับใช้ในการจัดการเรียนการสอน 

เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานส านักงาน จอแสดง
ภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จ านวน 15 เครื่อง 

82. 
การพัฒนา
การศึกษา 

จัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อการศึกษา 
โรงเรียนวัดบางขุด            
(อุ่นพิทยาคาร) 

306,000.00 
ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
ส าหรับใช้ในการจัดการเรียนการสอน 

เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานส านักงาน จอแสดง
ภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จ านวน 20 เครื่อง 

83. 
การพัฒนา
การศึกษา 

จัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อการศึกษา 
โรงเรียนบ้านโรงเข้ 

244,800.00 
ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
ส าหรับใช้ในการจัดการเรียนการสอน 

เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานส านักงาน จอแสดง
ภาพขนาดไม่นอ้ยกว่า 19 นิ้ว จ านวน 16 เครื่อง 

84. 
การพัฒนา
การศึกษา 

จัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อการศึกษา 
โรงเรียนวัดอ่างทอง 
(อ่างทองพิทยาคาร) 

394,110.00 
ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
ส าหรับใช้ในการจัดการเรียนการสอน 

เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานส านักงาน จอแสดง
ภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จ านวน 25 เครื่อง 
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ 
จ านวน 1 เครื่อง 

85. 
การพัฒนา
การศึกษา 

จัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อการศึกษา 
โรงเรียนวัดปากบ่อ     
(เหลืองราษฎร์บ ารุง) 

306,000.00 
ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่อจัดซื้อครุภัณ์คอมพิวเตอร์ ส าหรับ
ใช้ในการจัดการเรียนการสอน 

เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานส านักงาน จอแสดง
ภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จ านวน 20 เครื่อง 

86. 
การพัฒนา
การศึกษา 

จัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อการศึกษา 
โรงเรียนบ้านหนองหาดใหญ่ 

76,500.00 
ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
ส าหรับใช้ในการจัดการเรียนการสอน 

เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานส านักงาน จอแสดง
ภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จ านวน 5 เครื่อง 

87. 
การพัฒนา
การศึกษา 

จัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อการศึกษา 
โรงเรียนวัดธรรมโชติ 

76,500.00 
ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
ส าหรับใช้ในการจัดการเรียนการสอน 

เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานส านักงาน จอแสดง
ภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จ านวน 5 เครื่อง 

88. 
การพัฒนา
การศึกษา 

จัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อการศึกษา 
โรงเรียนเทพนรรัตน์         
(อู๋ไพจิตรเรียบร้อย) 

19,350.00 
ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
ส าหรับใช้ในการจัดการเรียนการสอน 

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ 
จ านวน 5 เครื่อง 

89. 
การพัฒนา
การศึกษา 

จัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อการศึกษา 
โรงเรียนวัดหลักสองราษฎร์
บ ารุง 

462,870.00 
ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
ส าหรับใช้ในการจัดการเรียนการสอน 

เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานส านักงาน จอแสดง
ภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จ านวน 30 เครื่อง 
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ 
จ านวน 1 เครื่อง 

90. 
การพัฒนา
การศึกษา 

จัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อการศึกษา 
โรงเรียนวัดศิริมงคล 

325,170.00 
ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
ส าหรับใช้ในการจัดการเรียนการสอน 

เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานส านักงาน จอแสดง
ภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จ านวน 21 เครื่อง 
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ 
จ านวน 1 เครื่อง 
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91. 
การพัฒนา
การศึกษา 

จัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อการศึกษา 
โรงเรียนวัดสวนส้ม        
(ชื่นสินอนุสรณ์) 

237,240.00 
ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
ส าหรับใช้ในการจัดการเรียนการสอน 

เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานส านักงาน จอแสดง
ภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จ านวน 15 เครื่อง 
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ 
จ านวน 2 เครื่อง 

92. 
การพัฒนา
การศึกษา 

จัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อการศึกษา 
โรงเรียนวัดหนองสองห้อง 
(สายชนูปถัมภ์) 

153,000.00 
ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
ส าหรับใช้ในการจัดการเรียนการสอน 

เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานส านักงาน จอแสดง
ภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จ านวน 10 เครื่อง 

93. 
การพัฒนา
การศึกษา 

จัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อการศึกษา 
โรงเรียนบ้านดอนไผ่     
(อุดม-สอางค์ อุ่นสุวรณ) 

84,240.00 
ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
ส าหรับใช้ในการจัดการเรียนการสอน 

เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานส านักงาน จอแสดง
ภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จ านวน 5 เครื่อง 
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ 
จ านวน 2 เครื่อง 

94. 
การพัฒนา
การศึกษา 

จัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อการศึกษา 
โรงเรียนบ้านคลองหลวง 

306,000.00 
ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
ส าหรับใช้ในการจัดการเรียนการสอน 

เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานส านักงาน จอแสดง
ภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จ านวน 20 เครื่อง 

95. 
การพัฒนา
การศึกษา 

จัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อการศึกษา 
โรงเรียนวัดกระโจมทอง 

153,000.00 
ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
ส าหรับใช้ในการจัดการเรียนการสอน 

เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานส านักงาน จอแสดง
ภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จ านวน 10 เครื่อง 

96. 
การพัฒนา
การศึกษา 

จัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อการศึกษา 
โรงเรียนกสิกรรมชายทะเล 

214,380.00 
ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
ส าหรับใช้ในการจัดการเรียนการสอน 

เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานส านักงาน จอแสดง
ภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จ านวน 13 เครื่อง 
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถึงหมึกพิมพ์ 
จ านวน 4 เครื่อง 

97. 
การพัฒนา
การศึกษา 

จัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อการศึกษา 
โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา  
กะยาราม 

76,500.00 
ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
ส าหรับใช้ในการจัดการเรียนการสอน 

เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานส านักงาน จอแสดง
ภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จ านวน 5 เครื่อง 

98. 
การพัฒนา
การศึกษา 

จัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อการศึกษา 
โรงเรียนวัดคลองตันราษฎร์
บ ารุง 

413,100.00 
ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
ส าหรับใช้ในการจัดการเรียนการสอน 

เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานส านักงาน จอแสดง
ภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จ านวน 27 เครื่อง 

99. 
การพัฒนา
การศึกษา 

จัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อการศึกษา 
โรงเรียนบ้านปลายคลอง
น้อย 

183,600.00 
ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
ส าหรับใช้ในการจัดการเรียนการสอน 

เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานส านักงาน จอแสดง
ภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จ านวน 12 เครื่อง 

100. 
การพัฒนา
การศึกษา 

จัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อการศึกษา 
โรงเรียนวัดธรรมเจดีย์        
ศรีพิพัฒน์ 

306,000.00 
ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
ส าหรับใช้ในการจัดการเรียนการสอน 

เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานส านักงาน จอแสดง
ภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จ านวน 20 เครื่อง 

101. 
การพัฒนา
การศึกษา 

จัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อการศึกษา 
โรงเรียนบ้านโคก 

306,000.00 
ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
ส าหรับใช้ในการจัดการเรียนการสอน 

เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานส านักงาน จอแสดง
ภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จ านวน 20 เครื่อง 

102. 
การพัฒนา
การศึกษา 

จัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อการศึกษา 
โรงเรียนวัดใหญ่จอมปราสาท 

382,500.00 
ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
ส าหรับใช้ในการจัดการเรียนการสอน 

เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานส านักงาน จอแสดง
ภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จ านวน 25 เครื่อง 

103. 
การพัฒนา
การศึกษา 

จัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อการศึกษา 
โรงเรียนบ้านคลองซื่อ 

306,000.00 
ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
ส าหรับใช้ในการจัดการเรียนการสอน 

เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานส านักงาน จอแสดง
ภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จ านวน 20 เครื่อง 

104. 
การพัฒนา
การศึกษา 

จัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อการศึกษา 
โรงเรียนบ้านยกกระบัตร 

325,170.00 
ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
ส าหรับใช้ในการจัดการเรียนการสอน 

เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานส านักงาน จอแสดง
ภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จ านวน 21 เครื่อง 
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ 
จ านวน 1 เครื่อง 

105. 
การพัฒนา
การศึกษา 

จัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อการศึกษา 
โรงเรียนสหกรณ์นิคมเกลือ 

459,000.00 
ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
ส าหรับใช้ในการจัดการเรียนการสอน 

เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานส านักงาน จอแสดง
ภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จ านวน 30 เครื่อง 
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106. 
การพัฒนา
การศึกษา 

จัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อการศึกษา 
โรงเรียนวัดเจ็ดริ้ว (สาครกิจ
โกศล) 

279,270.00 
ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ส าหรับใช้ในการจัดการเรียนการสอน 

เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานส านักงาน จอแสดง
ภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จ านวน 18 เครื่อง 
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ 
จ านวน 1 เครื่อง 

107. 
การพัฒนา
การศึกษา 

จัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อการศึกษา 
โรงเรียนวัดสามัคคีศรัทธา
ราม 

222,750.00 
ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
ส าหรับใช้ในการจัดการเรียนการสอน 

เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานส านักงาน จอแสดง
ภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จ านวน 10 เครื่อง 
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ 
จ านวน 5 เครื่อง 

108. 
การพัฒนา
การศึกษา 

จัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อการศึกษา 
โรงเรียนบ้านอ้อมโรงหีบ 

95,670.00 
ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
ส าหรับใช้ในการจัดการเรียนการสอน 

เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานส านักงาน จอแสดง
ภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จ านวน 6 เครื่อง 
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถึงหมึกพิมพ์ 
จ านวน 1 เครื่อง 

109. 
การพัฒนา
การศึกษา 

จัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อการศึกษา 
โรงเรียนบ้านบางปิ้ง 

229,500.00 
ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
ส าหรับใช้ในการจัดการเรียนการสอน 

เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานส านักงาน จอแสดง
ภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จ านวน 15 เครื่อง 

110. 
การพัฒนา
การศึกษา 

จัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อการศึกษา 
โรงเรียนวัดเกตุมดีศรีวราราม 

325,170.00 
ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
ส าหรับใช้ในการจัดการเรียนการสอน 

เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานส านักงาน จอแสดง
ภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จ านวน 21 เครื่อง 
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถึงหมึกพิมพ์ 
จ านวน 1 เครื่อง 

111. 
การพัฒนา
การศึกษา 

จัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อการศึกษา 
โรงเรียนบ้านคลองกระทุ่ม
แบน 

91,800.00 
ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
ส าหรับใช้ในการจัดการเรียนการสอน 

เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานส านักงาน จอแสดง
ภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จ านวน 6 เครื่อง 

112. 
การพัฒนา
การศึกษา 

จัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อการศึกษา 
โรงเรียนวัดโสภณาราม (ปลั่ง
รวมราษฎร์บ ารุง) 

321,300.00 
ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
ส าหรับใช้ในการจัดการเรียนการสอน 

เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานส านักงาน จอแสดง
ภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จ านวน 21 เครื่อง 

113. 
การพัฒนา
การศึกษา 

จัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อการศึกษา 
โรงเรียนวัดบางปิ้ง (บริษัท
เกลือไทยสงเคราะห์) 

153,000.00 
ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
ส าหรับใช้ในการจัดการเรียนการสอน 

เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานส านักงาน จอแสดง
ภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จ านวน 10 เครื่อง 

114. 
การพัฒนา
การศึกษา 

จัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อการศึกษา 
โรงเรียนวัดศรีสุทธาราม 

321,300.00 
ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
ส าหรับใช้ในการจัดการเรียนการสอน 

เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานส านักงาน จอแสดง
ภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จ านวน 21 เครื่อง 

115. 
การพัฒนา
การศึกษา 

จัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อการศึกษา 
โรงเรียนวัดยกกระบัตร    
(ชุบราษฎร์นุสรณ์) 

462,870.00 
ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
ส าหรับใช้ในการจัดการเรียนการสอน 

เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานส านักงาน จอแสดง
ภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จ านวน 30 เครื่อง 
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถึงหมึกพิมพ์ 
จ านวน 1 เครื่อง 

116. 
การพัฒนา
การศึกษา 

จัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อการศึกษา 
โรงเรียนบ้านคลองแค 

153,000.00 
ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
ส าหรับใช้ในการจัดการเรียนการสอน 

เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานส านักงาน จอแสดง
ภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จ านวน 10 เครื่อง 

117. 
การพัฒนา
การศึกษา 

จัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อการศึกษา 
โรงเรียนบ้านแครายเกษตร
พันธุ์พิทยาคาร 

218,250.00 
ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
ส าหรับใช้ในการจัดการเรียนการสอน 

เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานส านักงาน จอแสดง
ภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จ านวน 13 เครื่อง 
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ 
จ านวน 5 เครื่อง 

118. 
การพัฒนา
การศึกษา 

จัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อการศึกษา 
โรงเรียนวัดศรีเมือง 

306,000.00 
ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
ส าหรับใช้ในการจัดการเรียนการสอน 

เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานส านักงาน จอแสดง
ภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จ านวน 20 เครื่อง 

119. 
การพัฒนา
การศึกษา 

จัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อการศึกษา 
โรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ 
(บ้านบ่อราษฎร์บ ารุง) 

459,000.00 
ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
ส าหรับใช้ในการจัดการเรียนการสอน 

เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานส านักงาน จอแสดง
ภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จ านวน 30 เครื่อง 

120. 
การพัฒนา
การศึกษา 

จัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อการศึกษา 
โรงเรียนวัดโพธิ์แจ้        
(มาลีราษฎร์บ ารุง) 

466,740.00 
ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
ส าหรับใช้ในการจัดการเรียนการสอน 

เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานส านักงาน จอแสดง
ภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จ านวน 30 เครื่อง 
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ 
จ านวน 2 เครื่อง 
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121. 
การพัฒนา
การศึกษา 

จัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อการศึกษา 
โรงเรียนวัดบางปลา 

306,000.00 
ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่ อ จัดซืัั อครุ ภัณฑ์คอมพิ ว เตอร์ 
ส าหรับใช้ในการจัดการเรียนการสอน 

เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานส านักงาน จอแสดง
ภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จ านวน 20 เครื่อง 

122. 
การพัฒนา
การศึกษา 

จัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อการศึกษา 
โรงเรียนอนุบาลบ้านแพ้ว 
(วันครู 2500) 

390,240.00 
ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่ อ จัดซื้ อครุ ภัณฑ์คอมพิ ว เตอร์ 
ส าหรับใช้ในการจัดการเรียนการสอน 

เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานส านักงาน จอแสดง
ภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จ านวน 25 เครื่อง 
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ 
จ านวน 2 เครื่อง 

123. 
การพัฒนา
การศึกษา 

จัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อการศึกษา 
โรงเรียนวัดราษฎร์บ ารุง (ไสว
ราษฎร์อุปถัมภ์) 

918,000.00 
ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่ อ จัดซื้ อครุ ภัณ ฑ์ฺคอมพิ ว เตอร์ 
ส าหรับใช้ในการจัดการเรียนการสอน 

เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานส านักงาน จอแสดง
ภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จ านวน 60 เครื่อง 

124. 
การพัฒนา
การศึกษา 

จัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อการศึกษา 
โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ 

918,000.00 
ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่ อ จัดซื้ อครุ ภัณฑ์คอมพิ ว เตอร์ 
ส าหรับใช้ในการจัดการเรียนการสอน 

เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานส านักงาน จอแสดง
ภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จ านวน 60 เครื่อง 

125. 
การพัฒนา
การศึกษา 

จัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อการศึกษา 
โรงเรียนวัดป้อมวิเชียร     
โชติการาม 

765,000.00 
ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ส าหรับ
ใช้ในการจัดการเรียนการสอน 

เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานส านักงาน จอแสดง
ภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จ านวน 50 เครื่อง 

126. 
การพัฒนา
การศึกษา 

จัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อการศึกษา 
โรงเรียนวัดนางสาว       
(ถาวรราษฎร์บ ารุง) 

459,000.00 
ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่ อ จัดซื้ อครุ ภัณฑ์คอมพิ ว เตอร์ 
ส าหรับใช้ในการจัดการเรียนการสอน 

เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานส านักงาน จอแสดง
ภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จ านวน 30 เครื่อง 

127. 
การพัฒนา
การศึกษา 

จัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อการศึกษา 
โรงเรียนวัดศรีส าราญราษฎร์
บ ารุง (แช่มประชาอุทิศ) 

459,000.00 
ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่ อ จัดซื้ อครุ ภัณฑ์คอมพิ ว เตอร์ 
ส าหรับใช้ในการจัดการเรียนการสอน 

เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานส านักงาน จอแสดง
ภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จ านวน 30 เครื่อง 

128. 
การพัฒนา
การศึกษา 

จัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อการศึกษา 
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 

918,000.00 
ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่ อ จัดซื้ อครุ ภัณฑ์คอมพิ ว เตอร์ 
ส าหรับใช้ในการจัดการเรียนการสอน 

เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานส านักงาน จอแสดง
ภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จ านวน 60 เครื่อง 

129. 
การพัฒนา
การศึกษา 

ก่อสร้างอาคารอเนก 
ประสงค์ โรงเรียนหลวงสินธุ์
ราษฎร์รังสฤษฎ์ 

3,385,600.00 
ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เ พื่ อ ใ ห้ มี อ า ค า ร อ เ น กป ร ะ ส ง ค์ 
สามารถใช้จัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนได้ 

อาคารอเนกประสงค์ ขนาดกว่ัาง 20 เมตร        
ยาว 35 เมตร 

130. 
การพัฒนา
การศึกษา 

ก่อสร้างอาคารอเนก 
ประสงค์ โรงเรียนทีปังกร
วิทยาพัฒน์ (วัดสุนทรสถิต)
ในพระราชูปถัมภ์ 

3,385,600.00 
ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เ พื่ อ ใ ห้ มี อ า ค า ร อ เ น กป ร ะ ส ง ค์ 
สามารถใช้จัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนได้ 

อาคารอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง 20 เมตร        
ยาว 35 เมตร 

131. 
การพัฒนา
การศึกษา 

จัดท าเขตประวัติศาสตร์
ปล่องเหลี่ยม โรงเรียน    
บ้านปล่องเหลี่ยม 

400,000.00 
ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่ อ ใ ห้ โ ร ง เ รี ย น มี แหล่ ง เ รี ย น รู้
ป ร ะ วั ติ ศ า ส ต ร์ ป ล่ อ ง เ ห ลี่ ย ม ที่
เหมาะสมกับบริบทพื้นที่ 

ปรับปรุงสภาพแวดล้อมโบราณสถานปล่องเหลี่ยม 
จ านวน 1 แห่ง 

132. 
การพัฒนา
การศึกษา 

จ้างครูทดแทนอัตราที่      
ขาดแคลน โรงเรียน
สมุทรสาครวิทยาลัย 

3,448,500.00 
ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่ อ แก้ ไ ขปัญหาการขาดแคลน
ครูผู้สอนในจังหวัดสมุทรสาคร 

ครูผู้สอน 

133. 
การพัฒนา
การศึกษา 

จ้างครูทดแทนอัตราที่       
ขาดแคลน โรงเรียนกระทุ่ม
แบน วิเศษสมุทคุณ 

156,750.00 
ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่ อ แก้ ไ ขปัญหาการขาดแคลน
ครูผู้สอนในจังหวัดสมุทรสาคร 

ครูผู้สอน 

134. 
การพัฒนา
การศึกษา 

จ้างครูทดแทนอัตราที่       
ขาดแคลน โรงเรียนเฉลิม
พระเกียรติสมเด็จพระศรี     
นครินท์ สมุทรสาคร 

1,097,250.00 
ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่ อ แก้ ไ ขปัญหาการขาดแคลน
ครูผู้สอนในจังหวัดสมุทรสาคร 

ครูผู้สอน 

135. 
การพัฒนา
การศึกษา 

จ้างครูทดแทนอัตราที่      
ขาดแคลน โรงเรียนวัด    
หลักสี่พิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์ 

470,250.00 
ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่ อ แก้ ไ ขปัญหาการขาดแคลน
ครูผู้สอนในจังหวัดสมุทรสาคร 

ครูผู้สอน 

136. 
การพัฒนา
การศึกษา 

จ้างครูทดแทนอัตราที่      
ขาดแคลน โรงเรียน         
พันท้ายนรสิงห์วิทยา 

627,000.00 
ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่ อ แก้ ไ ขปัญหาการขาดแคลน
ครูผู้สอนในจังหวัดสมุทรสาคร 

ครูผู้สอน 

 



182 
 

 

 
  ยุทธศำสตร์ โครงกำร จ ำนวนงบประมำณ 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

137. 
การพัฒนา
การศึกษา 

จัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อการศึกษา 
โรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์ 

440,000.00 
ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่อ จัดซื้อครุ ภัณฑ์ทางการศึกษา 
ส าหรับใช้ในการจัดการเรียนการสอน 

เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานส านักงาน จอแสดง
ภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จ านวน 20 เครื่อง 
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ระดับ XGA ขนาด 
2,500 ANSILumens จ านวน 1 เครื่อง เครื่องฉาย
ภาพ 3 มิติ จ านวน 1 เครื่อง 

138. 
การพัฒนา
การศึกษา 

จัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อการศึกษา 
โรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย 

128,160.00 
ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่อ จัดซื้อครุ ภัณฑ์ทางการศึกษา 
ส าหรับใช้ในการจัดการเรียนการสอน 

เครื่องดนตรีไทย 33 รายการ จ านวน 69 ชิ้น 

139. 
การพัฒนา
การศึกษา 

จัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อการศึกษา 
โรงเรียนวัดหลักสี่พิพัฒน์
ราษฎร์อุปถัมภ์ 

1,131,800.00 
ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่อ จัดซื้อครุ ภัณฑ์ทางการศึกษา 
ส าหรับใช้ในการจัดการเรียนการสอน 

เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ ส าหรับ งานประมวลผล         
แบบที่ 1 จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว 
จ านวน 46 เครื่อง เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 
VA จ านวน 46 เครื่อง โต๊ะและเก้าอี้ จ านวน          
46 ชุด เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึก
พิมพ์ จ านวน 1 เครื่อง 

140. 
การพัฒนา
การศึกษา 

จัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อการศึกษา 
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระศรีนครินทร์ 
สมุทรสาคร 

1,005,250.00 
ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่อ จัดซื้อครุ ภัณฑ์ทางการศึกษา 
ส าหรับใช้ในการจัดการเรียนการสอน 

เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 
1 จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จ านวน 
41 เครื่อง เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 
จ านวน 41 เครื่อง โต๊ะและเก้าอี้ จ านวน 41 ชุด 
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ 
จ านวน 1 เครื่อง 

141. 
การพัฒนา
การศึกษา 

ส่งเสริมสนับสนุนการ        
จัดการศึกษาประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร 

4,892,260.00 
ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษามี
ครูผู้สอนเพียงพอต่อการจัดการเรียน
การสอนที่มีคุณภาพ 

ครูผู้สอน 

142. 
การพัฒนา
การศึกษา 

ส่งเสริมสนับสนุนการ       
จัดการศึกษา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 
วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว 

616,940.00 
ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษามี
ครูผู้สอนเพียงพอต่อการจัดการเรียน
การสอนที่มีคุณภาพ 

ครูผู้สอน 

143. 
การพฒันา
การศึกษา 

ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 
วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว 

3,385,600.00 
ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่อให้มีอาคารอเนกประสงค์สามารถ
ใช้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้ 

อาคารอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง 20 เมตร ยาว 35 
เมตร 

144. 
การพัฒนา
การศึกษา 

พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
ด้วยครูชาวต่างประเทศ      
ของโรงเรียนในสังกัด อบจ.
สมุทรสาคร 

1,830,000.00 
ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะในการฟัง 
การพูด  การอ่าน และการเ ขียน 
เรียนรู้ส า เนียงและการออกเสียง
ภาษาอังกฤษได้ถูกต้องตามหลักของ
เจ้าของภาษา 

โรงเรียนในสังกัด อบจ.สมุทรสาครทั้ง 2 แห่ง        
ได้เข้าร่วมโครงการ 

145. 
การพัฒนา
การศึกษา 

พัฒนาศักยภาพด้าน
การศึกษาและสร้างเครือข่าย
เด็กและเยาวชน      ใน
จังหวัดสมุทรสาคร 

200,000.00 
ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่อส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนา
ศักยภาพทางการศึกษาเ ด็กและ
เยาวชนในจังหวัดสมุทรสาคร 

นักเรียนในโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายในจังหวัด
สมุทรสาคร 

146. 
การส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

วันเด็กแห่งชาติ 300,000.00 
ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการให้กับเด็ก
และเยาวชน 

จัดหาของขวัญ ของที่ระลึก จัดกิจกรรมสนับสนุน
การแสดงออกของเด็กและเยาวชน 

147. 
การส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตประชาชนในจังหวัด
สมุทรสาคร 

300,000.00 

ส านัก/กอง
สาธารณสุข, กอง
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต
, กองการแพทย์ 

เพื่อส่ ง เสริมและพัฒนาศักยภาพ
ให้กับกลุ่มเป้าหมาย เพื่อแลกเปลี่ยน
ความคิดเสริมสร้างความรู้ที่ เป็น
ประโยชน์ในด้านต่างๆ 

ประชาชนทั่วไป กลุ่มสตรี เด็กและเยาวชน ผู้พิการ
และผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ 

148. 
การส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

ช่วยเหลือประชาชน 8,807,413.00 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ประสบ
ปัญหาภัยพิบัติ 

ประชาชนทั่วไป ผู้ประสบภัยพิบัติ 
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149. 
การส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

ส่งเสริมและแก้ไขปัญหาการ
ประกอบอาชีพ 

1,500,000.00 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้าน
อาชีพให้กับประชาชน 

ประชาชนทั่วไป เกษตรกร 

150. 
การส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

ป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติดในจังหวัดสมุทรสาคร 

100,000.00 

ส านัก/กอง
สาธารณสุข, กอง
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต
, กองการแพทย์ 

เพื่อป้องกันการระบาดของยาเสพติด 
เพื่อให้เด็กและเยาวชนใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์ 

ประชาชนทั่วไป เด็กและเยาวชน 

151. 
การส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

ก่อสร้างหรือปรับปรุงสนาม
กีฬาจังหวัดสมุทรสาคร 

1,518,000.00 
ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ผู้มาใช้
สนามกีฬา 

ปรับปรุ งอัฒ จันทร์  ป รับปรุ งสนามฟุ ตบอล 
ปรับปรุงระบบไฟ ปรับปรุงลู่วิ่ง 

152. 
การส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

สัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธ 
ศาสนาเนื่องในวันส าคัญ   
ทางพระพุทธศาสนา 

200,000.00 
ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เ พื่ อ เ ป็ น ก า ร ท า นุ บ า รุ ง
พระพุทธศาสนา 

จัดงานวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา วันมาฆบูชา 
วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา 

153. 
การส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

ป้องกันและบรรเทา          
สาธารณภัยในเขตพื้นที่       
จ.สมุทรสาคร 

1,200,000.00 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชนจากอัคคีภัย 
อุทกภัย วาตภัย ภัยแล้ง ภัยหนาว 
น้ าทะเลหนุนสู ง คลื่นพายุซัดฝั่ ง 
น้ าเค็มรุกล้ าพื้นที่การเกษตร และ
การขาดแคลนน้ าส าหรับการอุปโภค-
บริโภค 

ช่วยเหลือประชาชนในจังหวัดสมุทรสาครที่ได้รับ
ผลกระทบจากเหตุสาธารณภัยต่างๆ 

154. 
การส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

ส่งเสริมสุขภาพร่างกายและ
เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม
โรคติดต่อ โรคระบาด และ
ภาวะฉุกเฉินเกี่ยวกับการ
สาธารณสุข 

17,140,900.00 

ส านัก/กอง
สาธารณสุข, กอง
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต
, กองการแพทย์ 

เพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพร่างกาย
ของประชาชนในเขตพื้นที่ จังหวัด
สมุทรสาคร 

จัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุม
โรคติดต่อ 

155. 
การส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

ส่งเสริมองค์ความรู้เพื่อการ
ดูแลสุขภาพของประชาชน 
จ.สมุทรสาคร 

500,000.00 

ส านัก/กอง
สาธารณสุข, กอง
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต
, กองการแพทย์ 

เพื่อให้ประชาชนใน จ.สมุทรสาคร      
มีองค์ความรู้และทักษะในการดูแล
สุขภาพของตนเอง 

จัดกิจกรรมบรรยายให้ความรู้แก่ประชาชน 

156. 
การส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

พัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 
จ.สมุทรสาคร 

1,000,000.00 

ส านัก/กอง
สาธารณสุข, กอง
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต
, กองการแพทย์ 

เพื่อให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจ า
หมู่บ้าน (อสม.) ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพและสามารถให้บริการด้าน
สาธารณสุขแก่ประชาชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 

อบรมบรรยายให้ความรู้แก่อาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ าหมู่บ้าน (อสม.) ใน จ.สมุทรสาคร 

157. 
การส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

ปรับปรุงอาคารแบดมินตัน 
อบจ.สมุทรสาคร 

1,800,000.00 
ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่อให้เยาวชนและประชาชนมีสนาม
แบดมินตันที่มีมาตรฐานและลดอัตรา
การเกิดอุบัติเหตุจากการเล่นกีฬา
แบดมินตันได้ 

ปรับปรุงพื้นสนามแบดมินตัน จ านวน 4 คอร์ด 
ตามมาตรฐาน 

158. 
การส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

ส่งเสริมและพัฒนากีฬา
จังหวัดสมุทรสาคร 

3,989,706.00 
ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เยาวชนและประชาชนในจังหวัด
สมุทรสาครเข้าร่วมกิจกรรมการ
แข่งขันกีฬา สร้างแรงจูงใจให้เยาวชน
และประชาชน หันมาออกก าลังกาย
กันมากข้ึน 

จัดการแข่งขันกีฬา กระโดดเชือก กรีฑา กอล์ฟ 
คาราเต้ ซอฟ์ทเทนนิส เทควันโด้ เทนนิส ปันจัก
สีลัต ฟุตบอล มวยไทย มวยสากลสมัครเล่น มวย
ปล้ า ยิมนาสติก ยูโด ว่ายน้ า 

159. 
การส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

" Green Samutsakhon " 
สวนสร้างสุข สนามสร้างฝัน 
สิ่งแวดล้อมย่ังยืน 

30,000,000.00 
ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เ พื่ อ ใ ห้ ป ร ะ ช า ช น ใ น จั ง ห วั ด
สมุทรสาครมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้รับ
การส่ ง เสริมและพัฒนาทางด้าน
ร่างกาย สติปัญญา อารมณ์และ
สังคม 

ถมดิน/ปรับพื้นที่  สนามกีฬา สวนสาธารณะ/     
สวนสุขภาพ /สนามเด็กเล่น ระบบบ าบัดน้ าเสีย     
ใต้ดิน 
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วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

160. 
การส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

พัฒนาศักยภาพระบบบริการ
การแพทย์ฉุกเฉิน 
โรงพยาบาลสมุทรสาคร 

6,859,100.00 

ส านัก/กอง
สาธารณสุข, กอง
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต
, กองการแพทย์ 

1.เครื่องมือและระบบการดูแลผู้ป่วย
วิกฤต ในลักษณะระบบบริการแบบ
เชิงรุก สามารถสื่อสารและติดตาม
กระบวนการรักษาพยาบาลได้ทันที
และต่อเนื่ องต้ังแต่ จุดเกิดเหตุถึ ง
โรงพยาบาล 2.เพิ่มศักยภาพและ
คุณภาพการบริการการแพทย์ฉุกเฉิน
ด้วยการใช้เทคโนโลยีในการดูแล
รักษาแบบครอบคลุมและเชื่อมโยงได้
ในระดับจังหวัด 3.สร้างความมั่นใจ
ให้กับบุคลากรที่ ป ฏิบั ติ งานด้าน
การแพทย์ฉุกเฉิน รวมถึงสร้างความ
เชื่ อมมั่ นแก่ประชาชนในระบบ
บริการการแพทย์ 

1.เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าพร้อมติดตาม
คลื่นไฟฟ้าหัวใจ จ านวน 12 เครื่อง 2.เครื่อง
ศูนย์กลางติดตามรถพยาบาลพร้อมภาพเสียง 
จ านวน 1 ชุด 3.เครื่องศูนย์กลางติดตามการ
ท างานของหัวใจพร้อมเครื่องพิมพ์ผลข้อมูลด้วย
ระบบเลเซอร์พริ้นเตอร์ จ านวน 1 ชุด 4. GPS 
tracking system และระบบวีดีโอกล้องวงจรปิด 
พร้อมอุปกรณ์ประกอบการใช้งาน 12 ชุด 

161. 
การส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

มหาชัย SMART SAFETY 
ZONE 4.0 ส าหรับการ
พัฒนาศูนย์บัญชาการและ
ปฏิบัติการ (Centralized 
Command and 
Operations Center - 
CCOC) 

7,372,587.00 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

พัฒนาศูนย์บัญชาการและปฏิบัติการ 
(CCOC) เป็นศูนย์บูรณาการเชื่อมโยง
สัญญาณภาพจากกล้องวงจรปิดจาก
ระบบต่างๆ และข้อมูลสารสนเทศอัน
ประกอบไปด้วย ระบบสารสนเทศ
ปัญญาประดิษฐ์ ระบบสื่อสาร ท าให้
มองเห็นภาพสถานที่ และเหตุการณ์
ได้อย่างสมบูรณ์ เพื่อยกระดับการเฝ้า
ระวังและตัดสินใจเชิงสถานการณ์
พร้อมปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว 

1. จอแสดงผลวีดีโอวอลล์ 2.เครื่องส ารองไฟฟ้า 
ขนาด 3 KVA 3.เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับ
ห้องปฏิบัติการ 4 ชุด 4 เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 
1 KVA 5. จอภาพแบบ LED ขนาด 55 นิ้ว พร้อม
ขายึดผนัง 4 ชุด 6. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ     
(L3 SWITCH) ขนาด 24 ช่อง 

162 
การส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

ก่อสร้างห้องสุขาภายใน
สนามกีฬาจังหวัด
สมุทรสาคร 

2,500,000 
ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่อให้สนามกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร
มีห้องสุขาเพียงพอและเหมาะสมกับ
ผู้ใช้บริการ 

สนามกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร มีห้องสุขาเพียงพอ
และเหมาะสมกับผู้ใช้บริการ 

163. 
การพัฒนา
เศรษฐกิจ 

ประชาสัมพันธ์และส่งเสริม
การท่องเที่ยวของจังหวัด
สมุทรสาคร 

1,000,000.00 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวที่
มีอยู่ เ ดิมและแแหล่งท่องเที่ ย วที่
เกิดข้ึนใหม่ รวมทั้ งประเพณีและ
วัฒนธรรมของจังหวัดให้เป็นที่รู้จัก
ของนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติ 

ป้ายประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว นิทรรศการ
ภาพถ่าย กิจกรรมอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 

164. 
การพัฒนา
เศรษฐกิจ 

สืบสานประเพณีแห่เทียน
พรรษา 

200,000.00 
ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่ส่งเสริมสนับสนุนและเสริมสร้างให้
เด็กและเยาวชนพุทธศาสนิกชนทุก
หมู่ เหล่าเกิดความเลื่อมใสศรัทธา 
ต ร ะ ห นั ก ใ น ค ว า ม ส า คั ญ ข อ ง
พระพุทธศาสนา 

บุคลากรของอบจ.สมุทรสาคร และพุทธศาสนิกชน
ทุกหมู่เหล่า 

165. 
การพัฒนา
เศรษฐกิจ 

สืบสานประเพณีแห่เจ้าพ่อ
หลักเมืองสมุทรสาคร 

200,000.00 
ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่อรักษาและสืบทอดประเพณี
ส าคัญของจังหวัดและวัฒนธรรมอันดี
งาม 

จัดขบวนเข้าร่วมแห่เจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร 

166. 
การพัฒนา
เศรษฐกิจ 

ประเพณีวันสงกรานต์ 200,000.00 
ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบสาน
ประเพณี วัฒนธรรมท้องถ่ินให้ด ารง
ไว้ตลอดไป 

แห่ขบวนนางสงกรานต์ รดน าั/อาบน้ าผู้สูงอายุ 

167. 
การพัฒนา
เศรษฐกิจ 

สืบสานประเพณีวัฒนธรรม
ไทยทรงด า 

300,000.00 
ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบสาน
ประเพณี วัฒนธรรมท้องถ่ินให้ด ารง
ไว้ตลอดไป 

สาธิตวิถีชีวิตไทยทรงด า การแสดงทางวัฒนธรรม/
วงแคน การละเล่นพื้นบ้าน 

168. 
การพัฒนา
เศรษฐกิจ 

เทิดพระเกียรติสมเด็จ      
พระเจ้าตากสินมหาราชและ
สืบสานประเพณีห่อข้าวต้ม
มัดสามัคคี 

50,000.00 
ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้า
ตากสินมหาราช เพื่อเป็นการอนุรักษ์
และสืบสานประเพณี วัฒนธรรม
ท้องถ่ินให้ด ารงไว้ตลอดไป 

ประกวดการท าข้าวต้มมัด แข่งขันและแสดงดนตรี
ไทย 
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169. 
การพัฒนา
เศรษฐกิจ 

ส ารวจและศึกษาลักษณะ
เด่นและคุณค่าของทุน
ทรัพยากรธรรมชาติ
ประวัติศาสตร์และ
ศิลปวัฒนธรรมจังหวัด
สมุทรสาคร เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพการท่องเที่ยวอย่าง
ยั่งยืน 

4,000,000.00 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อส ารวจ ศึกษาลักษณะเด่นและ
คุณค่าของทุนทรัพยากรธรรมชาติ 
ประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรม
จังหวัดสมุทรสาคร 

ผลการส ารวจและศึกษา เพื่อออกแบบแนวทาง
เพิ่มศักยภาพในการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ทั้งใน
ระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว 

170. 
การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

ซ่อมสร้างผิวจราจร         
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต      
ถนนสายเลียบคลอง
ชลประทานดี 4 ฝั่ง
ตะวันออก หมู่ที่ 1,3,4,5,9 
ต.ยกกระบัตร  อ.บ้านแพ้ว 

20,930,000.00 
ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กองโยธา
, กองประปา 

เพื่อพัฒนาเส้นทางการคมนาคมให้
ประชาชนได้รับความสะดวกและ
ปลอดภัย 

ผิวจราจรกว้าง 6 ม. ระยะทาง 4,937 ม.          
(ความยาวรวมสะพาน) หนา 0.05 ม. 

171. 
การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างเขื่อนกันดิน ค.ส.ล.
เลียบคลองสี่วาตากล่อม    
หมู่ที่ 1  ต.แคราย           
อ.กระทุ่มแบน 

9,222,300.00 
ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กองโยธา
, กองประปา 

เพื่อป้องกันการพังทลายของดินริม
ตลิ่งและการทรุดตัวของถนน 

ความยาว 633 ม. 

172. 
การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างเขื่อนกันดิน ค.ส.ล.
ถนนเลียบคลองแนวลิขิต หมู่
ที่ 1 ต.บ้านเกาะ เชื่อม หมู่ที่ 
3,1 ต.ท่าเสา           อ.
กระทุ่มแบน 

6,619,000.00 
ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กองโยธา
, กองประปา 

เพื่อป้องกันการพังทลายของดินริม
ตลิ่งและการทรุดตัวของถนน 

ความยาว 3,202 ม. 

173. 
การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ล.    
สายเลียบคลองราษฎร์เจริญ
สุข หมู่ที่ 7 ต.บ้านเกาะ       
อ.เมืองฯ 

16,740,000.00 
ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กองโยธา
, กองประปา 

เพื่อพัฒนาเส้นทางการคมนาคมให้
ประชาชนได้รับความสะดวกและ
ความปลอดภัยในการสัญจร 

ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ระยะทางยาว 3,190 
เมตร 

174. 
การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.       
สายโอภาส  หมู่ที่ 2          
ต.บ้านแพ้ว เชื่อม หมู่ที่ 5   
ต.หนองบัว อ.บ้านแพ้ว 

16,761,600.00 
ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กองโยธา
, กองประปา 

เพื่อพัฒนาเส้นทางการคมนาคมให้
ประชาชนได้รับความสะดวกและ
ความปลอดภัยในการสัญจร 

ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ระยะทางยาว 775 
เมตร หนา 0.20 เมตร พร้อมก่อสร้างเข่ือนกันดิน 
ค.ส.ล.ความยาว 785 เมตร 

175. 
การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างเขื่อนกันดิน ค.ส.ล. 
ถนนสายเลียบคลองรางน้ า
เชี่ยว (สค.ถ.14-003)         
หมู่ที่ 3,5 ต.คลองตัน        
อ.บ้านแพ้ว 

11,965,400.00 
ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กองโยธา
, กองประปา 

เพื่อป้องกันการพังทลายของดินริม
ตลิ่งและการทรุดตัวของถนน 

ความยาว 823 เมตร 

176. 
การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก   
คอนกรีต สายเลียบคลอง
พาดหมอน (สค.ถ.19-001) 
หมู่ที่ 5 (ระยะที่ 3) ต.เจ็ดริ้ว 
อ.บ้านแพ้ว 

6,220,000.00 
ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กองโยธา
, กองประปา 

เพื่อพัฒนาเส้นทางการคมนาคมให้
ประชาชนได้รับความสะดวกและ
ความปลอดภัยในการสัญจร 

ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ระยะทางยาว 1,175 
เมตร (ความยาวรวมสะพาน) หนา 0.05 เมตร 

177. 
การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

ติดต้ังระบบไฟฟ้าส่องสว่าง 
บนถนนสายเลียบคลอง
ชลประทาน D7  ต.ชัยมงคล 
อ.เมืองฯ เชื่อมต่อ           
ต.หลักสาม ต.อ าแพง       
ต.สวนส้ม อ.บ้านแพ้ว 

18,847,000.00 
ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กองโยธา
, กองประปา 

เพื่อพัฒนาและปรับปรุงระบบไฟฟ้า
ส่องสว่างบนถนนและไฟฟ้าจุดเสี่ยง 
ไฟเตือนบริเวณโค้ง ,แยก ให้มีความ
สะดวกและความปลอดภัย 

ติดต้ังเสาไฟฟ้าสูง 9 เมตร จ านวน 260 ต้น หลอด 
LED ขนาดไม่น้อยกว่า 150 วัตต์ 220 โวลล์      
ความยาว 9,060 เมตร 

178. 
การพฒันา
โครงสร้างพื้นฐาน 

ติดต้ังระบบไฟฟ้าส่องสว่าง 
บนถนนสายซอยปล่อง
เหลี่ยม 1 หมู่ที่ 1  ต.ท่าไม้ 
อ.กระทุ่มแบน 

5,204,000.00 
ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กองโยธา
, กองประปา 

เพื่อพัฒนาและปรับปรุงระบบไฟฟ้า
ส่องสว่างบนถนนและไฟฟ้าจุดเสี่ยง 
ไฟเตือนบริเวณโค้ง , แยก ให้มีความ
สะดวกและปลอดภัย 

ติดต้ังเสาไฟฟ้าสูง 6 เมตร จ านวน 110 ต้น ระบบ
โซล่าเซลล์ หลอด LED ขนาดไม่น้อยกว่า 61 วัตต์ 
24 โวลล์ ความยาว 2,190 เมตร 
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179. 
การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างเขื่อนกันดิน ค.ส.ล.
เลียบคลองหลวง หมู่ที่ 10 
ต.โคกขาม อ.เมืองฯ 

7,700,000.00 
ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กองโยธา
, กองประปา 

เพื่อป้องกันการพังทลายและการทรุด
ตัวของดิน 

ความยาว 510 ม. 

180. 
การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

เสริมปากบ่อพักและ        
รางวีถนนสายซอยเทพ
กาญจนา หมู่ที่ 7,8,9,10   
ต.คลองมะเด่ือ  เชื่อม        
หมู่ที่ 4   ต.แคราย          
อ.กระทุ่มแบน 

8,049,000.00 
ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กองโยธา
, กองประปา 

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ าท่วมขังผิวจราจร
และความปลอดภัยของประชาชน 

ความยาว 1,190 เมตร 

181. 
การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

เสริมผิวจราจรแอสฟัลท์       
ติกคอนกรีตสายเลียบคลอง
หมื่นปรารมย์ หมู่ที่ 4,5       
ต.แคราย เชื่อมหมู่ที่ 10      
ต.คลองมะเด่ือ               
อ.กระทุ่มแบน 

15,000,000.00 
ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กองโยธา
, กองประปา 

เพื่อพัฒนาเส้นทางการคมนาคมให้
ประชาชนได้รับความสะดวกและ
ความปลอดภัยในการสัญจร 

ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร (รวมบ่อพักและ      
รางวี) ระยะทางยาว 2,220 เมตร หนา 0.07 เมตร 

182. 
การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างเขื่อนกันดิน ค.ส.ล. 
ถนนสายซอย วปอ.11      
เลียบเสาไฟฟ้าแรงสูง        
หมู่ที่ 4    ต.ท่าไม้           
อ.กระทุ่มแบน 

7,943,000.00 
ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กองโยธา
, กองประปา 

เพื่อป้องกันการพังทลายของดินริม
ตลิ่งและการทรุดตัวของถนน 

ช่วงที่ 1 ยาว 281 เมตร ช่วงที่ 2 ยาว 231 เมตร 
ความยาวรวม 512 เมตร 

183. 
การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

บูรณะและบ ารุงรักษาทาง
หลวงท้องถ่ินในความ
รับผิดชอบของ อบจ.
สมุทรสาคร 

3,642,000.00 
ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กองโยธา
, กองประปา 

เพื่อบูรณะและบ ารุงรักษาทางหลวง
ท้องถ่ินในความรับผิดชอบของ อบจ.
สมุทรสาคร ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี 
มีภูมิทัศน์ที่ เป็นระเบียบเรียบร้อย 
ผู้ใช้ถนนมีความสะดวกและมีความ
ปลอดภัยในการสัญจร 

1. ค่าปรับปรุงขยาย/ต่อเติมสะพาน ถนน ท่อหรือ
รางระบายน้ า 2.ค่าปรับปรุงเข่ือนหรือก าแพงกัน
ดินคันทาง 3. ค่าแก้ไขเชื่อมสะพานและคอสะพาน 
4. ค่าปรับปรุงจุดเสี่ยง 5. ค่าติดต้ัง/ปรับปรุงระบบ
ไฟฟ้าส่งสว่าง สัณญานไฟจราจร ป้ายโครงการ
(สายทาง) 6.ค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็น 

184. 
การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล.ข้าม
คลองสี่วาพาสวัสด์ิ บริเวณ
หลังวัดป่าชัยรังสี หมู่ที่ 4     
ต.บ้านเกาะ อ.เมืองฯ 

3,306,000.00 
ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กองโยธา
, กองประปา 

เพื่อพัฒนาเส้นทางการคมนาคมให้
ประชาชนได้รับความสะดวกและ
ความปลอดภัยในการสัญจร 

ขนาดผิวจราจรกว้าง 7 เมตร ยาว 18 เมตร พร้อม
ทางเดินเท้าทั้ง 2 ข้าง ข้างละ 1 เมตร 

185. 
การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล.ข้าม
แพรกสาธารณะ ถนนสาย
ขนส่ง กม. 1+156 หมู่ที่ 1 
ต.ท่าจีน อ.เมืองฯ 

1,930,000.00 
ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กองโยธา
, กองประปา 

เพื่อพัฒนาเส้นทางการคมนาคมให้
ประชาชนได้รับความสะดวกและ
ความปลอดภัยในการสัญจร 

สะพาน ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 12 เมตร ความยาว 5 
เมตร 

186. 
การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างเขื่อนกันดิน ค.ส.ล. 
ถนนสายเลียบคลองภาษี
เจริญ (ฝั่งใต้) เริ่มจากบริเวณ
สะพานเจริญบุญถึงบริเวณ
สะพานเทศบาล 1    ต.
ตลาดกระทุ่มแบน        อ.
กระทุ่มแบน 

15,766,000.00 
ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กองโยธา
, กองประปา 

เพื่อป้องกันการพังทลายของดิน    
ริมตลิ่งและการทรุดตัวของถนน 

ความยาว 935 เมตร 

187. 
การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

เสริมผิวจราจรแอสฟัลท์       
ติกคอนกรีต พร้อมวางท่อ
ระบายน้ าบ่อพักและรางวี 
ถนนสายซอยมะขามหวาน 
(สุคนธวิท ซ.25/สค.ถ.       
3-0012) เริ่มจากเขต ทม.
กระทุ่มแบน ผ่านเขตพื้นที่ 
ทต.ดอนไก่ดี หมู่ที่ 1          
ต.ดอนไก่ดี จนถึงบริเวณ
สะพานข้ามคลองท่าเสา เขต
พื้นที่ อบต.ท่าเสา        หมู่
ที่ 5 ต.ท่าเสา              อ.
กระทุ่มแบน 

24,303,000.00 
ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กองโยธา
, กองประปา 

เพื่อพัฒนาเส้นทางการคมนาคมและ
แก้ไขปัญหาน้ าท่วมขังให้ประชาชน
ไ ด้ รั บ ค ว า ม ส ะ ด ว ก แ ล ะ ค ว า ม
ปลอดภัยในการสัญจร 

ขนาดผิวจราจรกว้าง 7 เมตร ระยะทาง 1,230 
เมตร หนา 0.07 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ า       
บ่อพักและรางวี ความยาว 2,460 เมตร 
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  ยุทธศำสตร์ โครงกำร จ ำนวนงบประมำณ 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

188. 
การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างเขื่อนกันดิน ค.ส.ล. 
ถนนสายขบ้านซากงซี 
(สค.ถ.27-010) บริเวณ     
ปากทางแยกศาลเจ้าอาม้า 
หมู่ที่ 10 ต.บางยาง          
อ.กระทุ่มแบน 

2,091,000.00 
ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กองโยธา
, กองประปา 

เพื่อป้องกันการพังทลายของดิน     
ริมตลิ่งและการทรุดตัวของถนน 

ช่วงที่ 1 ยาว 54 เมตร ช่วงที่ 2 ยาว 126 เมตร 
ความยาวรวม 180 เมตร 

189. 
การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างเขื่อนกันดิน ค.ส.ล. 
ถนนสายเลียบคลองทวีผล 
(สค.ถ.27-017) หมู่ที่ 7      
ต.บางยาง อ.กระทุ่มแบน 

5,593,000.00 
ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กองโยธา
, กองประปา 

เพื่อป้องกันการพังทลายของดิน    
ริมตลิ่งและการทรุดตัวของถนน 

ความยาว 372 เมตร 

190. 
การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

ซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์
ติกคอนกรีตถนนสายหน้า    
วัดกระโจมทอง (สค.ถ.36 - 
010)  หมู่ที่ 5,7,6           
ต.หลักสอง อ.บ้านแพ้ว 

13,580,000.00 
ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กองโยธา
, กองประปา 

เพื่อพัฒนาเส้นทางการคมนาคมให้
ประชาชนได้รับความสะดวกและ
ความปลอดภัยในการสัญจร 

ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 4,030 เมตร 
(ความยาวรวมสะพาน) หนา 0.05 เมตร 

191 
การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต  โดยวิธี 
OverLay ถนนสายบ้าน
คลองสะพานด า (ซอย
อุตสาหกรรมสยาม) รหัส 
สค.ถ.15-045  หมู่ที่ 11   ต.
คลองมะเด่ือ              อ.
กระทุ่มแบน 

4,126,000 
ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กองโยธา
, กองประปา 

เพื่อพัฒนาเส้นทางการคมนาคมให้
ประชาชนได้รับความสะดวกและ
ความปลอดภัยในการสัญจร 

ขนาดผิ วจราจรกว้ า ง  6 .50  – 8 .20  เมตร  
ระยะทางยาว 945  เมตร   

192. 
การอนุรักษ์และ
ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม 

โรงเรียนสิ่งแวดล้อม 2,000,000.00 

ส านัก/กอง
สาธารณสุข, กอง
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต
, กองการแพทย์ 

เพื่อเสริมสร้างให้เยาวชนได้มีความรู้ 
ความเข้าใจตลอดจนตระหนักถึง
ความส าคัญของสิ่ งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

จัดการเรียนการสอนด้านการจัดการปัญหา
สิ่งแวดล้อม 

193. 
การอนุรักษ์และ
ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม 

เสริมสร้างจิตส านึกและ     
การมีส่วนร่วมของภาค
ประชาชนในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

500,000.00 

ส านัก/กอง
สาธารณสุข, กอง
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต
, กองการแพทย์ 

เพื่ อ เ ส ริมสร้ า งอ งค์ค วามรู้ แ ล ะ
จิ ต ส า นึ ก ใ น ก า ร อ นุ รั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ฝึกอบรมสร้างจิตส านึก การอนุรักษ์ ฟื้นฟูพื้นที่           
สีเขียว 

194. 
การอนุรักษ์และ
ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม 

การจัดการขยะมูลฝอยและ
ของเสียอันตรายชุมชน 

500,000.00 

ส านัก/กอง
สาธารณสุข, กอง
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต
, กองการแพทย์ 

เพื่อลดปริมาณขยะมูลฝอยและของ
เสียอันตรายชุมน 

ส่งเสริมการคัดแยกขยะมูลฝอยและของเสีย
อันตรายชุมชน 

195. 
การอนุรักษ์และ
ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม 

ศึกษาความเหมาะสม        
และจัดท ารายงานการ
ประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม (EIA ) 

100,000.00 

ส านัก/กอง
สาธารณสุข, กอง
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต
, กองการแพทย์ 

เพื่อให้การป้องกันและแก้ไขปัญหา
กา รกั ด เ ซ า ะช ายฝั่ งท ะ เ ลพื้ น ที่         
จ.สมุทรสาคร ของ อบจ.สมุทรสาคร 
ด าเนินการเป็นไปตาม พ.ร.บ.ส่งเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ.
2535 และ พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษษ
คุณภาพสิ่งแวดล้อม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2561 และกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 

ประชาชนในพื้นที่โครงการฯ มีความพึงพอใจต่อ
การด าเนินงานและยอมรับแนวทางการด าเนินงาน
หรือมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะ
ชายฝั่งทะเลของ อบจ.สมุทรสาคร 

196. 
การอนุรักษ์และ
ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม 

อนุรักษ์พันธุกรรมพืช        
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
ฯ สยามบรมราชกุมารี 

100,000.00 

ส านัก/กอง
สาธารณสุข, กอง
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต
, กองการแพทย์ 

เพื่อสนองพระราชด าริและสืบสาน
พระราชปณิธาน สมเด็จพระกนิษฐาธิ
ร า ช เ จ้ า  ก ร ม ส ม เ ด็ จ พ ร ะ เ ท พ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
ในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและ
ทรัพยากรด้านต่างๆ 

ด าเนินกิจกรรมเพื่อสนองแนวพระราชด าริ และสืบ
สานปณิธานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี 
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  ยุทธศำสตร์ โครงกำร จ ำนวนงบประมำณ 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

197. 
การพัฒนา
การเมืองและการ
บริหาร 

เฉลิมพระเกียรติสถาบัน
พระมหากษัตริย์และปกป้อง
สถาบันส าคัญของชาติ 

800,000.00 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เ พื่ อ เ ทิ ด พ ร ะ เ กี ย ร ติ ส ถ า บั น
พระมหากษัตริย ์

จัดงานรัฐพิธี กิจกรรมเทิดพระเกียรติ 

198. 
การพัฒนา
การเมืองและการ
บริหาร 

ฝึกอบรม สัมมนา และศึกษา
ดูงานภายในประเทศ 

800,000.00 
ส านัก/กองการ
เจ้าหน้าที่ 

เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์ใน
การท างานและการพัฒนาจังหวัด
สมุทรสาคร 

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และบุคลากรของ อบจ.
สมุทรสาคร 

199. 
การพัฒนา
การเมืองและการ
บริหาร 

พัฒนาศักยภาพผู้บริหาร 
สมาชิกสภาฯ และบุคลากร 

1,000,000.00 
ส านัก/กองการ
เจ้าหน้าที่ 

เพื่อเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงาน
และการพัฒนาท้องถ่ิน 

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และบุคลากรของอบจ.
สมุทรสาคร 

200. 
การพัฒนา
การเมืองและการ
บริหาร 

เสริมสร้างสุขภาพกาย ใจ 
และพัฒนาคุณภาพชีวิต
บุคลากร 

800,000.00 
ส านัก/กองการ
เจ้าหน้าที่ 

เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางร่างกาย
และจิตใจของบุคลากร รวมถึงการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากร 

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และบุคลากรของ อบจ.
สมุทรสาคร 

201. 
การพัฒนา
การเมืองและการ
บริหาร 

เสริมสร้างคุณธรรมและ
จริยธรรมในการปฏิบัติ
ราชการ 

500,000.00 
ส านัก/กองการ
เจ้าหน้าที่ 

เ พื่ อ เ ส ริ ม ส ร้ า ง คุ ณ ธ ร ร ม แ ล ะ
จริ ย ธ ร รม ในการป ฏิบั ติ ง านแก่
บุคลากรของ อบจ.สมุทรสาคร 

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และบุคลากรของ อบจ.
สมุทรสาคร 

202. 
การพัฒนา
การเมืองและการ
บริหาร 

ส่งเสริมการจัดการความรู้     
ในองค์กร (knowledge 
Management :KM) 

500,000.00 
ส านัก/กองการ
เจ้าหน้าที่ 

เพื่อส่ งเสริมกระบวนการจัดการ
ความรู้ของบุคลากรในองค์กร 

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และบุคลากรของ อบจ.
สมุทรสาคร 

203. 
การพัฒนา
การเมืองและการ
บริหาร 

บ ารุงรักษา ดูแล และ          
ต่ออายุฮาร์ดแวร์ 

500,000.00 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อดูแล บ ารุงรักษาและต่ออายุ
ฮาร์ดแวร์ระบบจัดการข้อมูล ระบบ
อินเตอร์เน็ต และระบบเครือข่าย
ภายใน 

ต่ออายุฮาร์ดแวร์ระบบจัดการข้อมูล  ระบบ
อินเตอร์เน็ต และระบบเครือข่ายภายใน อบจ.
สมุทรสาคร 

204. 
การพัฒนา
การเมืองและการ
บริหาร 

เผยแพร่และประชาสัมพันธ์
กิจกรรมและผลงานของ 
อบจ.สมุทรสาคร 

250,000.00 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อ เผยแพร่และประชาสัมพันธ์
ผลงานของอบจ.สมุทรสาคร 

จัดท ารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานของนายก 
อบจ.สมุทรสาคร 

205. 
การพัฒนา
การเมืองและการ
บริหาร 

ปรับปรุงการจัดเก็บรายได้ 100,000.00 ส านัก/กองคลัง 
เพื่อส่งเสริมและรณรงค์ให้ประชาชน
พึงพอใจในการช าระภาษีและเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ 

จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์จัดเก็บภาษีประเภทต่างๆ 

206. 
การพัฒนา
การเมืองและการ
บริหาร 

เลือกต้ังผู้บริหารหรือสมาชิก
สภา อบจ. 

1,000,000.00 
ส านักงานเลขานุการ
, ส านักกิจการสภา 

เพื่อให้การเลือกต้ังเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย บริสุทธิ์ ยุติธรรม 

จัดการเลือกต้ังผู้บริหารและสมาชิกสภา อบจ. 
(กรณีครบวาระ ยุบสภา หรือแทนต าแหน่งที่ว่าง) 

207. 
การพัฒนา
การเมืองและการ
บริหาร 

การติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา อบจ.สมุทรสาคร 

100,000.00 

ส านัก/กอง
ยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ, ส านัก
นโยบายและแผน, 
กองวิชาการและ
แผนงาน 

เพื่อติดตามการด าเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

ติดตามผลการด าเนินงานโครงการตามแผนพัฒนา 

208. 
การพัฒนา
การเมืองและการ
บริหาร 

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมใน     
การแก้ไขปัญหาและพัฒนา
ท้องถ่ิน 

185,000.00 

ส านัก/กอง
ยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ, ส านัก
นโยบายและแผน, 
กองวิชาการและ
แผนงาน 

เพื่อส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วม
ข อ ง ป ร ะ ช า ช น ใ น ก า ร จั ด ท า
แผนพัฒนา อบจ.สมุทรสาคร 

จัดเวทีสาธารณะ ประชาคมท้องถ่ิน 

209. 
การพัฒนา
การเมืองและการ
บริหาร 

คลินิกกฎหมาย   50,000.00 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่
ประชาชน 

จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่ผู้บริหาร สมาชิก
สภา บุคลากรของอบจ.สค. และประชาชน 
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  ยุทธศำสตร์ โครงกำร จ ำนวนงบประมำณ 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

210. 
การพัฒนา
การเมืองและการ
บริหาร 

จัดหาอุปกรณ์และซอฟแวร์
ลิขสิทธิ์อุทยานการเรียนรู้
สมุทรสาคร 

1,000,000.00 
ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่อรักษาความปลอดภัยและดูแล
ระบบสารสนเทศภายในอุทยานการ
เรียนรู้สมุทรสาคร 

อุปกรณ์สลับสัญญาณหลัก อุปกรณ์สลับสัญญาณ
รอง ฯลฯ 

211. 
การพัฒนา
การเมืองและการ
บริหาร 

อบจ.สมุทรสาครสัญจร 100,000.00 
ส านักงานเลขานุการ
, ส านักกิจการสภา 

เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงานของ อบจ.สมุทรสาครมาก
ข้ึน 

จัดประชุมให้ประชาชนมีส่วนร่วมแสดงความ
คิดเห็นการจัดการบริการสาธารณะตามภารกิจ
ของ อบจ.ในพื้นที่ทั้ง 3 อ าเภอ 

212. 
การพัฒนา
การเมืองและการ
บริหาร 

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 

300,000.00 
ส านักงานเลขานุการ
, ส านักกิจการสภา 

เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการมี
ส่วนร่วมทางการเมืองการปกครองใน
ร ะ บ อ บ ป ร ะ ช า ธิ ป ไ ต ย อั น มี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

จัดอบรม สัมมนา และศึกษาดูงานเกี่ ยวกับ
กระบวนการมีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครอง 
การด าเนินชีวิตตามแนวพระราชด าริ 

213. 
การพฒันา
การเมืองและการ
บริหาร 

ส่งเสริมประชาธิปไตยและ
สิทธิเสรีภาพของประชาชน 

300,000.00 
ส านักงานเลขานุการ
, ส านักกิจการสภา 

เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

จัดการอบรมให้ความรู้ ในเรื่องประชาธิปไตย        
แก่เยาวชน ประชาชน 

214. 
การพัฒนา
การเมืองและการ
บริหาร 

วันท้องถ่ินไทย 150,000.00 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อให้สาธารณชนได้เห็นความส าคัญ
ของการปกครองท้องถ่ิน อันเป็น
พื้นฐานของการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย 

ร่วมกับ อปท.ในจังหวัดจัดงานวันท้องถ่ินไทย 

215. 
การพัฒนา
การเมืองและการ
บริหาร 

เพิ่มประสิทธิภาพการใช้งาน
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ ของ อบจ.
สมุทรสาคร 

350,000.00 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ด้านสารบรรณของ อบจ.สมุทรสาคร 

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์มีจ านวนผู้ใช้งาน
เพิ่มมากข้ึน 

216. 
การพัฒนา
การเมืองและการ
บริหาร 

ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์ อาคาร
ส านักงาน อบจ.สมุทรสาคร 

1,600,000.00 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อเป็นการลดค่าไฟฟ้าของ อบจ.
สมุทรสาคร เพื่อเป็นการอนุรักษ์
พลังงานและเป็นการช่วยลดปัญหา
ภาวะโลกร้อน 

ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ 

217. 
การพัฒนา
การเมืองและการ
บริหาร 

จัดท าเว็บไซต์ของ อบจ.
สมุทรสาคร 

500,000.00 

ส านัก/กอง
ยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ, ส านัก
นโยบายและแผน, 
กองวิชาการและ
แผนงาน 

เพื่อออกแบบเว็บไซต์ของ อบจ .
สมุทรสาคร ที่ใช้เผยแพร่ข้อมูลของ 
อบจ .สมุท รส าคร  และส่ ง เส ริ ม
ภาพลักษณ์ที่ดีของหน่วยงาน 

พัฒนาเว็บไซต์ของ อบจ.สมุทรสาคร ในลักษณะ 
Web Application ภายใต้ชื่อโดเมนเดิม คือ 
WWW.samutsakhonpao.go.th 

218. 
การพัฒนา
การเมืองและการ
บริหาร 

ติดต้ังระบบเสียงตามสาย 150,000.00 

ส านัก/กอง
ยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ, ส านัก
นโยบายและแผน, 
กองวิชาการและ
แผนงาน 

เพื่อให้เกิดการรับทราบและสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจให้แก่บุคลากร
ภายใน อบจ.สมุทรสาคร ได้อย่าง
ทั่วถึง 

เครื่องผสมและขยายเสียง จ านวน 1 ชุด 
ไมโครโฟนต้ังโต๊ะ จ านวน 1 ชุด ล าโพงติดผนัง 
จ านวน 15 ชุด ตู้ส าหรับจัดเก็บอุปกรณ์ จ านวน    
1 ชุด 

219. 
การพัฒนา
การเมืองและการ
บริหาร 

ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์          
ณ อุทยานการเรียนรู้
สมุทรสาคร(SK park)      
และโรงเรียนในสังกัด     
อบจ.สมุทรสาคร 

2,002,000.00 
ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่อส่งเสริมและปลูกจิตส านึกให้รับรู้
ถึงเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าที่สะอาด 

ติด ต้ั งระบบผลิตไฟฟ้ าพลั งงานแสงอาทิตย์            
ณ อุทยานการเรียนรู้ สมุทรสาคร ,โรงเรียน        
บ้านปล่องเหลี่ยม , โรงเรียนวัดหลักสี่ราษฎร์
สโมสร 

220. 
การพัฒนา
การเมืองและการ
บริหาร 

ปรับปรุงระบบท าความเย็น
และเครื่องปรับอากาศ 
ภายในอุทยานการเรียนรู้
สมุทรสาคร (SK park) 

6,800,000.00 
ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่ อ ใ ห้บริ การประชาชนผู้ มา ใช้
บริการ ได้รับความสะดวกสบาย 
เสริมสร้างบรรยากาศในการเรียนรูั 

มีเครื่องปรับอากาศเพียงพอ ส าหรับให้บริการ    
แก่ประชาชน 

221. 
การพัฒนา
การเมืองและการ
บริหาร 

ก่อสร้างโรงเก็บขยะของเสีย
อันตรายของ อบจ.
สมุทรสาคร หมู่ที่ 9 ต.โคก
ขาม อ.เมืองฯ 

721,000.00 
ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กองโยธา
, กองประปา 

เพื่อให้มีสถานที่เก็บขยะและของเสีย
อันตราย 

ก่อสร้างอาคาร ขนาด 7x20 เมตร หรือพื้นที่         
ไม่น้อยกว่า 140 ตารางเมตร 
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วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

222. 
การพัฒนา
การเมืองและการ
บริหาร 

ก่อสร้างโรงเก็บพัสดุของ 
อบจ.สมุทรสาคร พร้อมลาน 
ค.ส.ล. หมู่ที่ 9 ต.โคกขาม อ.
เมืองฯ 

2,747,800.00 
ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กองโยธา
, กองประปา 

เพื่ อ ใ ห้มี ส ถานที่ เ ก็บ รั กษาพั ส ดุ        
ที่หมดความจ า เป็น ช ารุด ไว้ รอ
ด าเนินการจ าหน่าย 

ก่อสร้างอาคาร ขนาด 19 x23 เมตร หรือพื้นที่       
ไม่น้อยกว่า 437 ตารางเมตร และลาน ค.ส.ล. 
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 383 ตารางเมตร 

223. 
การพฒันา
การเมืองและการ
บริหาร 

ก่อสร้างรั้ว ค.ส.ล. พร้อม
ประตูเข้า - ออก และ
ปรับปรุงแนวท่อระบายน้ า 
ศูนย์เครื่องจักรกล อบจ.
สมุทรสาคร หมู่ที่ 9 ต.โคก
ขาม อ.เมืองฯ 

2,534,600.00 
ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กองโยธา
, กองประปา 

เพื่อให้พื้นที่ศูนย์เครื่องจักรกล อบจ.
สมุทรสาคร มีรั้วรอบขอบชิดที่มี
ความมั่นคง แข็งแรง ป้องกันไม่ให้
ทรัพย์สินเกิดความเสียหาย 

รั้ว ค.ส.ล. ขนาดยาว 146 เมตร สูง 2 เมตร พร้อม
ประตู เข้า - ออก ท่อระบายน้ าขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 0.60 เมตร ระยะทางยาว 150 เมตร 

224. 
การพัฒนา
การเมืองและการ
บริหาร 

ก่อสร้างอาคารอยู่อาศัยรวม
ข้าราชการ อบจ.สมุทรสาคร 

20,000,000.00 
ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กองโยธา
, กองประปา 

เพื่อมีบ้ านพักที่ เพียงพอต่อความ
ต้องกา รของ ข้ า ร าช การ  อบจ .
สมุทรสาคร เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการ
เบิกค่าเช่าบ้านในอนาคต 

อาคารขนาด 4 ชั้น ใต้ถุนโล่ง จ านวน 24 ยูนิต 
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สรุปผลการติดตามและประเมินผล 
การด าเนนิงานโครงการ/กิจกรรม 

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมทุรสาคร 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาการศึกษา 
 

ล าดับ
ที ่

 
โครงการ 

ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน 
เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 

1 โครงการพัฒนาศักยภาพดา้นการศึกษาและ
สร้างเครือข่ายเด็กและเยาวชนในจังหวัด
สมุทรสาคร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 
รุ่นที่ 1 ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2564   
ณ ห้องประชุมสาครบุรี อบจ.สมุทรสาคร 
 
รุ่นที่ 2 ในวันที่ 28 ธันวาคม 2564           
ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านปลอ่งเหลี่ยม 
 

จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ผู้เข้าร่วมจ านวน
130 คน        

จากที่ก าหนดไว้ 
130 คน 

คิดเป็นร้อยละ 
100.00 

ผู้เข้าร่วมโครงการ  
มีความพึงพอใจต่อ
การด าเนินโครงการ
ในภาพรวม ในระดับ 
ดีมาก  (ค่าเฉลี่ย = 
4.57)   หรือคิดเป็น
ร้อยละ 91.40 

 ผลลัพธ์จากการด าเนนิโครงการ 
เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้ประสบการณ์นอกห้องเรียน และมีทัศนคติที่กว้างไกลในการใชช้ีวิต สามารถน าความรู้ ประสบการณ์
ที่ได้รับ น าไปใช้เปน็แนวทางในการเลือกศึกษาต่อ เพื่อประกอบอาชีพที่มัน่คง และมีคุณภาพชวีิตที่ดีต่อไปในอนาคต และเป็น
การสร้างเครือข่ายทางการศึกษาให้กับเด็กและเยาวชนในจังหวดัสมุทรสาคร 
ข้อคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการ 
1. วิทยากรให้ความรู้ดีมาก 
2. อยากให้จัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 
3. อยากให้รุ่นพี่ที่เคยเข้าอบรม ส่งต่อความรู้ให้รุ่นน้อง 

ภาพกิจกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
73 



193 
 

 
ล าดับ

ที ่

 
โครงการ 

ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน 
เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 

2 โครงการกองทุนเพื่อการศึกษาส าหรับ
นักเรียนและนักศึกษาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดสมุทรสาคร ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.2565 (พิธีมอบทนุการศึกษาส าหรับ
นักศึกษา) ในวนัที่ 19 สิงหาคม 2565 
ณ ห้องประชุมสาครบุรี  ชั้น 4  
อบจ.สมุทรสาคร 
 
 

จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ผู้เข้าร่วมจ านวน
51 คน          

จากที่ก าหนดไว้ 
51 คน 

คิดเป็นร้อยละ 
100.00 

ผู้เข้าร่วมโครงการ  
มีความพึงพอใจต่อ
การด าเนินโครงการ
ในภาพรวม ในระดับ 
ดีมาก  (ค่าเฉลี่ย = 
4.62)   หรือคิดเป็น
ร้อยละ 92.40 

 ผลลัพธ์จากการด าเนนิโครงการ 
นักเรียนและนักศึกษามโีอกาสได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ลดปัญหานักเรียนและนักศึกษาลาออกกลางคัน และปัญหาสังคม 
มีโอกาสพัฒนาตนเอง เพื่อเป็นก าลังส าคัญในการพฒันาประเทศสืบต่อไป 
ข้อคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการ 
1. อยากให้มีการประชาสัมพันธป์ระกาศเรื่องทุนกระจายได้กว้างมากกว่านี้ เพราะอาจมีหลายคนที่ยังไม่ทราบ 
2. ควรจัดโครงการดีๆ แบบนี้ตอ่ไป 

ภาพกิจกรรม 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
 

ล าดับ
ที ่

 
โครงการ 

ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน 
เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 

1 โครงการส่งเสริมและแก้ไขปัญหาการ
ประกอบอาชีพ กิจกรรมอบรม “ส่งเสริม
อาชีพผู้ต้องขัง คืนคนดีสูส่ังคม” ประจ าปี 
พ.ศ.2565 รุ่นที่ 1-2 ในวันที่ 30-31 มีนาคม 
2565  ณ เรือนจ าจังหวัดสมุทรสาคร 
 

จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ผู้เข้าร่วมจ านวน
60 คน          

จากที่ก าหนดไว้ 
40 คน 

คิดเป็นร้อยละ 
150.00 

ผู้เข้าร่วมโครงการ  
มีความพึงพอใจต่อ
การด าเนินโครงการ
ในภาพรวม ในระดับ 
ดีมาก  (ค่าเฉลี่ย = 
4.63)   หรือคิดเป็น
ร้อยละ 92.60 

 ผลลัพธ์จากการด าเนนิโครงการ 
กิจกรรมอบรมที่จัดขึ้น เป็นการพัฒนาทักษะการประกอบอาชพีให้ผู้ต้องขัง สามารถสร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว
ภายหลังการพ้นโทษ เปน็การชว่ยให้ผู้ต้องขังสามารถด ารงชีวิตในสังคมได้ อยา่งมีความสุข ป้องกันการกลับมากระท าผิดซ้ า 
ข้อคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการ 
1. เป็นกิจกรรมที่ดี ได้เรียนรู้อาชีพใหม่ๆ จะน าไปปรับใช้และแนะน าผู้อื่นต่อไป 
2. ควรจัดกิจกรรมสร้างเสริมอาชีให้ผู้ต้องขังต่อไป เพื่อส่งเสริมและคืนคนดสีู่สังคม 
3. ควรเพิ่มเวลาในการฝึกปฏบิตัิจริง 
   

ภาพกิจกรรม 
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ล าดับ

ที ่

 
โครงการ 

ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน 
เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 

2  โครงการส่งเสริมและพฒันาคณุภาพชีวิต
ประชาชนในจังหวัดสมทุรสาคร ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 กิจกรรมอบรม  
“สุขกาย สบายใจ ผู้สงูวัยมีสุข” 
ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2565  ณ โรงแรม 
แกรนด์อินเตอร์ โฮเทล ต.โคกขาม อ.เมืองฯ 
จ.สมุทรสาคร 

จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ผู้เข้าร่วมจ านวน
62 คน          

จากที่ก าหนดไว้ 
60 คน 

คิดเป็นร้อยละ 
103.33 

ผู้เข้าร่วมโครงการ  
มีความพึงพอใจต่อ
การด าเนินโครงการ
ในภาพรวม ในระดับ 
ดีมาก  (ค่าเฉลี่ย = 
4.53)   หรือคิดเป็น
ร้อยละ 90.60 

 ผลลัพธ์จากการด าเนนิโครงการ 
ผู้สูงอายสุามารถน าความรู้และทักษะที่ได้รบัไปปรับใช้ในชวีิตประจ าวัน เปน็กิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชวีิตของผู้สูงอายุ 
ให้ดีขึ้น ทั้งด้านรา่งกาย จิตใจและอารมณ์ 
ข้อคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการ 
- ควรจัดกิจกรรมให้ความรู้กับผู้สูงอายุต่อไป เพื่อจะได้น าความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน 
- ควรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเครือข่ายผู้สูงอายุจังหวัดอ่ืนๆ 
 

ภาพกิจกรรม 
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ล าดับ

ที ่

 
โครงการ 

ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน 
เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 

3   โครงการจัดงานสปัดาห์ส่งเสริม
พระพุทธศาสนา  เนื่องในวันส าคัญทาง
พระพุทธศาสนา (วันมาฆบชูา)  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565   
ในวันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2565 
ณ วัดเจษฎาราม (พระอารามหลวง)    
อ าเภอเมืองสมุทรสาคร 
 

จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ผู้เข้าร่วมจ านวน
290 คน        

จากที่ก าหนดไว้ 
400 คน 

คิดเป็นร้อยละ 
72.50 

ผู้เข้าร่วมโครงการ  
มีความพึงพอใจต่อ
การด าเนินโครงการ
ในภาพรวม ในระดับ 
ดี  (ค่าเฉลี่ย = 4.29)   
หรือคิดเป็นร้อยละ 
85.80 

 ผลลัพธ์จากการด าเนนิโครงการ 
กิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นการส่งเสรมิให้เยาวชน และประชาชนได้ปฏิบัติหน้าที่ของพุทธศาสนิกชนที่ดี (เวียนเทียน ฟังธรรม      
ชมนิทรรศการ) เยาวชนและประชาชน ได้รับการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ร่วมกัน “ลด ละ เลิก” อบายมุขทุกประเภท    
เพื่อถวายเป็นพุทธบชูาและจรรโลงพระพทุธศาสนาให้คงอยู่คู่ชาติไทยต่อไป 
 
ข้อคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการ 
- 

ภาพกิจกรรม 
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ล าดับ

ที ่

 
โครงการ 

ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน 
เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 

4 โครงการจัดงานสปัดาห์ส่งเสริม
พระพุทธศาสนา เนื่องในวันส าคัญทาง
พระพุทธศาสนา (วันวสิาขบูชา)  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565   
ในวันที่ 15-16 พฤษภาคม 2565 
ณ วัดเจษฎาราม (พระอารามหลวง)  
อ าเภอเมืองสมุทรสาคร 
 

จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ผู้เข้าร่วมจ านวน
152 คน        

จากที่ก าหนดไว้ 
150 คน         

คิดเป็นร้อยละ 
101.33 

ผู้เข้าร่วมโครงการ  
มีความพึงพอใจต่อ
การด าเนินโครงการ
ในภาพรวม ในระดับ 
ดี  (ค่าเฉลี่ย = 4.39)   
หรือคิดเป็นร้อยละ 
87.80 

 ผลลัพธ์จากการด าเนนิโครงการ 
กิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นการส่งเสรมิให้ประชาชนได้ปฏิบตัิหน้าที่ของพุทธศาสนิกชนที่ดี (ท าบุญตกับาตร เวียนเทียน ฟังธรรม
เทศนา ชมนิทรรศการ) ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้น้อมน าหลักธรรมค าสอนทางพระพทุธศาสนามาปรบัใช้ในการด าเนิน
ชีวิตประจ าวนั ประชาชนเห็นวา่เป็นโครงการที่มปีระโยชน์และ อบจ.สมุทรสาครสมควรจัดโครงการนี้อีกในคราวต่อไป 
ข้อคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการ 
1. เป็นกิจกรรมที่ดี สมควรจัดอย่างต่อเนื่องต่อไป 

ภาพกิจกรรม 
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ล าดับ

ที ่

 
โครงการ 

ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน 
เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 

5 โครงการจัดงานสปัดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา  
 เนื่องในวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา  
(วันอาสาฬหบชูา) ประจ าปีงบประมาณ       
พ.ศ.2565  ในวันที่ 11-15 กรกฎาคม 2565 
ณ วัดเจษฎาราม (พระอารามหลวง)  
อ าเภอเมืองสมุทรสาคร 
 

จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ผู้เข้าร่วมจ านวน
378 คน        

จากที่ก าหนดไว้ 
500 คน         

คิดเป็นร้อยละ 
75.60 

ผู้เข้าร่วมโครงการ  
มีความพึงพอใจต่อ
การด าเนินโครงการ
ในภาพรวม ในระดับ 
ดี  (ค่าเฉลี่ย = 4.40)   
หรือคิดเป็นร้อยละ 
88.00 

 ผลลัพธ์จากการด าเนนิโครงการ 
โครงการนี้เป็นการส่งเสริมให้ประชาชนได้มีโอกาสได้ร่วมท าบุญตักบาตร ฟังพระธรรมเทศนา เวียนเทียน ประชาชนได้รบั  
การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ร่วมกัน “ลด ละ เลิก” อบายมขุทุกประเภท ถวายเป็นพทุธบชูาเพื่อจรรโลงพระพุทธศาสนา 
ให้คงอยู่คู่ชาติไทยต่อไป 
ข้อคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการ 
- 
 

ภาพกิจกรรม 

 

 

 

 

 



199 
 

 
ล าดับ

ที ่

 
โครงการ 

ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน 
เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 

6 โครงการส่งเสริมและแก้ไขปัญหาการ
ประกอบอาชีพ กิจกรรมจัดงาน “SAKORN  
Fish Ball Festival” คร้ังที่ 1 เทศกาลงาน
ลูกชิ้น  ในวนัที่ 11-14 สิงหาคม 2565  
ณ บริเวณริมเข่ือนหน้าศาลเจ้าพ่อหลักเมือง
สมุทรสาคร 
 
 

จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ผู้เข้าร่วมจ านวน 
1,200 คน     

จากที่ก าหนดไว้ 
800 คน         

คิดเป็นร้อยละ 
150.00 

ผู้เข้าร่วมโครงการ  
มีความพึงพอใจต่อ
การด าเนินโครงการ
ในภาพรวม ในระดับ 
ดี  (ค่าเฉลี่ย = 4.40)   
หรือคิดเป็นร้อยละ 
88.00 

 ผลลัพธ์จากการด าเนนิโครงการ 
ประชาชนมีงานมีอาชพีและรายได้เพิ่มมากขึ้น เกิดความเชื่อมั่นผลิตภัณฑล์ูกชิ้นของจังหวัดสมทุรสาครเป็นที่รู้จักของคนทั่วไป  
และเศรษฐกิจในจังหวัดสมุทรสาครดีขึ้น 
ข้อคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการ 
1. จัดครั้งต่อไปอยากให้มีสินค้าอื่นมาร่วมด้วย เพื่อให้มีความหลากหลาย 
2. ควรจัดอีกในปีต่อไป 
3. ควรติดป้ายที่จอดรถงานลูกชิน้ตัวใหญ่ๆ ที่ทางเข้าศูนย์ราชการ อบจ. บางคนไม่รู้วา่เข้าไปจอดได้ 

ภาพกิจกรรม 
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ล าดับ

ที ่

 
โครงการ 

ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน 
เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 

7 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
ในจังหวัดสมุทรสาคร ประจ าปีงบประมาณ   
พ.ศ.2565 ในวันที่ 7 กันยายน 2565         
ณ วิทยาลยัเทคนิคสมุทรสาคร ต.มหาชัย    
อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 
 
 

จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ผู้เข้าร่วมจ านวน 
120 คน        

จากที่ก าหนดไว้ 
120 คน         

คิดเป็นร้อยละ 
100.00 

ผู้เข้าร่วมโครงการ  
มีความพึงพอใจต่อ
การด าเนินโครงการ
ในภาพรวม ในระดับ 
ดี  (ค่าเฉลี่ย = 4.28)   
หรือคิดเป็นร้อยละ 
85.60 

 ผลลัพธ์จากการด าเนนิโครงการ 
ประชาชนมีจิตส านึก มีความรู้ความเข้าใจ และตระหนักถึงพิษภยัของยาเสพติด การแพร่ระบาดของยาเสพติดในชุมชนลดลง 
ข้อคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการ 
- 

ภาพกิจกรรม 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 
 

ล าดับ
ที ่

 
โครงการ 

ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน 
เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 

1 โครงการสืบสานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565   
ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 
ณ บริเวณลานหน้าศาลากลางจงัหวัด
สมุทรสาคร และ วัดป้อมวิเชียรโชติการาม 
 

จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ผู้เข้าร่วมจ านวน
500 คน          

จากที่ก าหนดไว้ 
500 คน 

คิดเป็นร้อยละ  
100.00 

ผู้เข้าร่วมโครงการ  
มีความพึงพอใจต่อ
การด าเนินโครงการ
ในภาพรวม ในระดับ 
ดี  (ค่าเฉลี่ย = 4.13)   
หรือคิดเป็นร้อยละ 
82.60 

 ผลลัพธ์จากการด าเนนิโครงการ 
การจัดกิจกรรมนี้ท าให้พุทธศาสนิกชน เกิดความเลื่อมใสศรัทธาและตระหนักในความส าคัญของพระพุทธศาสนา และเปน็การ
ร่วมสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมที่มีมาแต่โบราณให้คงอยู่ตลอดไป 
ข้อคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการ 
- ควรรณรงค์เลิกเหล้าเข้าพรรษาให้สม่ าเสมอ และแนะน าวิธีเลกิเหล้า สถานทีบ่ าบัดรักษาให้ประชาชนรับทราบ 
- เห็นควรสืบสานประเพณนีี้ต่อไป 
 

ภาพกิจกรรม 
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ล าดับ
ที ่

 
โครงการ 

ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน 
เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 

2 โครงการสืบสานประเพณีแห่เจ้าพ่อหลักเมือง
สมุทรสาคร องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สมุทรสาคร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ในวันที่ 9 มิถุนายน 2565 
 

จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ผู้เข้าร่วมขบวนแห่ 
จ านวน 100 คน 
จากที่ก าหนดไว้ 

100 คน 
คิดเป็นร้อยละ  

100.00 

ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความพึงพอใจต่อการ
ด าเนินโครงการใน
ภาพรวม ในระดับ ดี  
(ค่าเฉลี่ย = 4.43)  หรือ
คิดเป็นร้อยละ 88.60 

 ผลลัพธ์จากการด าเนนิโครงการ 
ประชาชนตระหนักถึงความส าคญัและร่วมกันรักษาสบืทอดประเพณีที่ส าคัญของจังหวัดสมุทรสาคร และเป็นการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวทางดา้นวฒันธรรมประเพณีของจังหวัดสมุทรสาคร การบูรณาการในการจัดงานร่วมกันระหว่างภาครัฐ เอกชน และ
หน่วยงานอื่นๆ 
ข้อคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการ 
1. การจัดขบวน การตกแต่งรถแห่ของ อบจ.มีความสวยงาม 
2. จ านวนหน่วยงานที่มาร่วมขบวนแห่น้อยกว่าทุกปี ท าให้ความน่าสนใจลดลง 
3. ควรมีส่วนกลางคอยประสานจัดระบบในการเดินขบวนให้มีความพร้อมมากกว่านี้ 
4. หากจัดขบวนแห่ตรงกับวันหยุด ประชาชนจังหวัดใกล้เคียงสามารถมาร่วมงานได้ เป็นการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว
จังหวัดสมุทรสาคร 
5. ควรมีที่นั่งรอระหว่างรอตั้งขบวนทีส่ะพานปลา 
6. ควรเพิ่มจุดบริการน้ าดื่มส าหรับประชาชนที่มารอชมขบวนแห่ เนื่องจากอากาศร้อน 

ภาพกิจกรรม 
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ล าดับ

ที ่

 
โครงการ 

ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน 
เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 

3 โครงการประชาสัมพนัธ์และส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรสาคร ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2565  
กิจกรรม  “ ส ารวจแหล่งท่องเที่ยว
สมุทรสาคร” 
 
 
 
 
 

จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วม
โครงการ 

จ านวนแหล่ง
ท่องเที่ยว        
26 แห่ง 

คิดเป็นร้อยละ 
100.00 

ผู้เข้าร่วมโครงการ  
มีความพึงพอใจต่อ
การด าเนินโครงการ
ในภาพรวม ในระดับ 
ดีมาก  (ค่าเฉลี่ย = 
4.64)  หรือคิดเป็น
ร้อยละ 92.80 

 ผลลัพธ์จากการด าเนนิโครงการ 
1. แหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรสาครเป็นที่รู้จักแพร่หลายมากข้ึน  
2. กระจายรายได้เข้าสูชุ่มชน/ทอ้งถ่ิน เศรษฐกิจหมุนเวียนดีขึ้น 
ข้อคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการ 
- 
 

ภาพกิจกรรม 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
 

ล าดับ
ที ่

 
โครงการ 

ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน 
เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 

1 โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการแก้ไข
ปัญหาและพฒันาท้องถิ่น กิจกรรม       
“พัฒนาคูคลองนิคมสหกรณ์ พื้นที่หมู่ที่ 8       
ต.โคกขาม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร            
เพื่อสร้างการบูรณาการอย่างมีสว่นร่วม” 
 

จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชากรในพื้นที่ 
จ านวน       

3,017 คน 
คิดเป็นร้อยละ 

100.00 

ผู้เข้าร่วมโครงการ  
มีความพึงพอใจต่อ
การด าเนินโครงการ
ในภาพรวม ในระดับ 
มากที่สุด  (ค่าเฉลี่ย 
= 4.65)   หรือคิด
เป็นร้อยละ 93.00 

 ผลลัพธ์จากการด าเนนิโครงการ 
เกิดการบูรณาการตามหลักการบริหารงานภาครัฐอย่างมีส่วนรว่มขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐ และ    
ภาคประชาชน ในการแก้ไขปญัหาการรุกล้ าคูคลองจากธรรมชาติและประชาชน ปัญหาความตืน้เขินของคลองจากการ     
ปล่อยน้ าและทิง้ขยะ สิง่ปฏิกูลจากพื้นที่การเกษตรและการประมงของประชาชน ซึง่หลังจากการด าเนินโครงการแลว้        
ภาคประชาชนจะให้ความร่วมมอืในการดูแล รักษาให้คูคลองไม่มีวัชพืชและสิ่งปฏิกูล น้ าในคลองมีการไหลเวียนได้สะดวก 
รวมถึงมีทัศนียภาพทีส่วยงามอย่างยั่งยนื 
ข้อคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการ 
1. ขอบคุณทุกภาคส่วนในการพฒันาคูคลองในคร้ังนี้ 
2. ควรขุดลอกคลองอย่างต่อเนื่อง 2-3 ปีต่อครั้ง 
3. อยากให้มีโครงการดีๆ แบบนี้อย่างต่อเนื่อง ท าให้เกษตรเปิดน้ าเข้าบ่อ มีสตัว์น้ าเข้ามามากข้ึน 
4. เมื่อมีการขุดลอกคลองท าให้คลองโล่งเรือสามารถเข้าคลองได้ 
5. อยากให้ขุดคลองเป็นแนวตรง 
6. เป็นประโยชน์ต่ออาชีพเกษตรและประมง 

ภาพกิจกรรม 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม 
 

ล าดับ
ที ่

 
โครงการ 

ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน 
เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 

1 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมาร ี
กิจกรรม : สวนสมนุไพร ตา้นภยัโควิด-19 
ในวันศุกร์ที่ 21 มกราคม 2565  
ณ ศูนย์เครื่องจักรกล องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสมุทรสาคร 
 

จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ผู้เข้าร่วมจ านวน
65 คน จากที่

ก าหนดไว้ 50 คน 
คิดเป็นร้อยละ 

130.00 

ผู้เข้าร่วมโครงการ  
มีความพึงพอใจต่อ
การด าเนินโครงการ
ในภาพรวม ในระดับ 
ดี  (ค่าเฉลี่ย = 4.48)   
หรือคิดเป็นร้อยละ 
89.60 

 ผลลัพธ์จากการด าเนนิโครงการ 
การปลูกพืชสมุนไพรเป็นการเพิม่พื้นที่สีเขียวในชุมชน และใชพ้ืน้ที่ว่างให้เกิดประโยชน์และปรับทัศนียภาพให้สวยงาม      
เป็นทางเลือกให้แก่ประชาชนในการป้องกันและบรรเทาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ สามารถน าความรู้
เก่ียวกับประโยชน์ของสมุนไพรไทยในการดูแลรักษาสุขภาพและป้องกันโรค ไปปรับใช้ส าหรับตนเองและครอบครัว 
 

ข้อคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการ 
1. เป็นกิจกรรมที่มี่ประโยชน์ ควรจัดกิจกรรมต่อไป 
 

ภาพกิจกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



206 
 

 
ล าดับ

ที ่

 
โครงการ 

ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน 
เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 

2 โครงการเสริมสร้างจิตส านึกและการมีส่วน
ร่วมของภาคประชาชนในการอนุรักษ์ฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
กิจกรรม : ฝึกอบรมการจัดการขยะพลาสติก 
“Eco Bricks” พลิกโลกให้น่าอยู่ 
ในวันจันทร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565   
ณ สวนศึกษาผึ้งน้อยนักสู้ จ.ปทมุธาน ี
 

จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ผู้เข้าร่วมจ านวน
30 คน          

จากที่ก าหนดไว้ 
30 คน 

คิดเป็นร้อยละ 
100.00 

ผู้เข้าร่วมโครงการ  
มีความพึงพอใจต่อ
การด าเนินโครงการ
ในภาพรวม ในระดับ 
ดีมาก  (ค่าเฉลี่ย = 
4.60)  หรือคิดเป็น
ร้อยละ 92.00 

 ผลลัพธ์จากการด าเนนิโครงการ 
กิจกรรมฝึกอบรมที่จัดขึ้นสามารถลดปริมาณขยะพลาสติกที่ต้องน าไปก าจัดของจังหวัดสมุทรสาครได้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
สามารถน าความรู้ดา้นการจัดการขยะพลาสติกไปใช้ในประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน และน าความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมไป
เผยแพร่และแนะน าให้ผู้อื่นปฏิบัติได้ 
ข้อคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการ 
1. เป็นกิจกรรมที่ดี สามารถช่วยลดปริมาณขยะพลาสติกได้ เห็นควรเผยแพร่ให้ประชาชนทั่วไปได้เข้าร่วม 
2. ควรด าเนินโครงการอย่างต่อเนื่อง 
3. ควรเผยแพร่องค์ความรู้ให้องค์กรและหน่วยงานต่างๆ เพื่อจะได้เป็นแนวทางในการลดขยะตอ่ไป 
   

ภาพกิจกรรม 

 

 



207 
 

 
ล าดับ

ที ่

 
โครงการ 

ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน 
เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 

3 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมาร ี
กิจกรรม : พ่อเป็นน้ า แม่ขอเปน็ป่า ปลูก
ต้นไม้ในป่าชายเลน 
 ในวันที่ 12 สิงหาคม 2565 
ณ ศูนย์เรียนรู้และปฏบิัติการอนุรักษ์ฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาชัย
ฝั่งตะวนัออก ต.โคกขาม อ.เมืองสมุทรสาคร 

จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ผู้เข้าร่วมจ านวน
70 คน          

จากที่ก าหนดไว้ 
60 คน 

คิดเป็นร้อยละ 
116.67 

ผู้เข้าร่วมโครงการ  
มีความพึงพอใจต่อ
การด าเนินโครงการ
ในภาพรวม ในระดับ 
ดีมาก  (ค่าเฉลี่ย = 
4.68)  หรือคิดเป็น
ร้อยละ 93.60 

 ผลลัพธ์จากการด าเนนิโครงการ 
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเกิดจิตส านึกและตระหนักถึงการดูแลและอนุรกัษ์ฟื้นฟูปา่ชายเลน สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปขยายผล 
ปรับใช้ในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมได้ 
ข้อคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการ 
1. เป็นโครงการที่ดีมาก ควรสนบัสนนุให้จัดท าต่อไป 
 

ภาพกิจกรรม 
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหาร 
 

ล าดับ
ที ่

 
โครงการ 

ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน 
เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 

1 โครงการเฉลิมพระเกียรติสถาบนั
พระมหากษัตริย์และปกป้องสถาบันส าคัญ
ของชาติ กิจกรรม “ปล่อยพันธุส์ัตว์น้ าเนื่องใน
วันคล้ายพระบรมราชสมภพของพระบาท 
สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล 
อดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพติร วันชาติ  
และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564” 
ณ บริเวณท่าน้ าโรงเรียนบ้านด าเนินสะดวก 
(กิมลี้มณีฉาย) ต.สวนส้ม อ.บา้นแพ้ว  
จ.สมุทรสาคร 

จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ผู้เข้าร่วมจ านวน
207 คน  

จากที่ก าหนดไว้ 
100 คน 

คิดเป็นร้อยละ 
207.00 

ผู้เข้าร่วมโครงการ  
มีความพึงพอใจต่อ
การด าเนินโครงการ
ในภาพรวม ในระดับ 
ดีมาก  (ค่าเฉลี่ย = 
4.51)  หรือคิดเป็น
ร้อยละ 90.20 

 ผลลัพธ์จากการด าเนนิโครงการ 
เป็นกิจกรรมที่แสดงถึงความจงรักภักดี และส านึกใน พระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ 
ผู้บริหาร บุคลากรของ อบจ.สมุทรสาคร และประชาชนในพืน้ทีเ่กิดความสมัครสมาน สามัคคี และยึดมั่นในการปกครอง
ระบอบประชาธปิไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
ข้อคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการ 
1. ควรจัดกิจกรรมนี้ในวันที่ 5 ธ.ค. ของทุกปี ในพื้นที่ ต.สวนส้ม 
2. ขอให้จัดในวันส าคัญๆ เก่ียวกับวันพ่อ วันแม่ เปน็การแสดงความจงรักภักดีของประชาชน  ต่อชาติ พระมหากษัตริยไ์ทย 
3. ควรจัดต่อเนื่องทุกๆปี โดยเปลี่ยนสถานทีไ่ปเร่ือยๆ 
4. ที่จอดรถไม่เพียงพอและป้ายบอกทางสัญจรไม่ชัดเจน 

ภาพกิจกรรม 
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ล าดับ

ที ่

 
โครงการ 

ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน 
เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 

2 โครงการเฉลิมพระเกียรติสถาบนั
พระมหากษัตริย์และปกป้องสถาบันส าคัญ
ของชาติ  กิจกรรม “ปล่อยพันธุป์ลา เนื่องใน
วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเดจ็พระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ- 
รัตนราชสดาฯ สยามบรมราชกมุารี”  
ในวันเสาร์ที่ 2 เมษายน 2565   
ณ บริเวณหน้าองค์การบริหารสว่นต าบล 
ชัยมงคล อ าเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสาคร 

จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ผู้เข้าร่วมจ านวน
130 คน        

จากที่ก าหนดไว้ 
100 คน 

คิดเป็นร้อยละ 
130.00 

ผู้เข้าร่วมโครงการ  
มีความพึงพอใจต่อ
การด าเนินโครงการ
ในภาพรวม ในระดับ 
ดี  (ค่าเฉลี่ย = 4.47)   
หรือคิดเป็นร้อยละ 
89.40 

 ผลลัพธ์จากการด าเนนิโครงการ 
กิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี เป็นกิจกรรมที่แสดงถึงความสมัครสมานสามัคคีของบุคลากรภายใน อบจ.สมุทรสาคร และหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง 
ข้อคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการ 
1. ควรจัดเป็นประจ าต่อเนื่องทกุปี   

ภาพกิจกรรม 
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ล าดับ

ที ่

 
โครงการ 

ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน 
เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 

3 การประชุมและรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชนเก่ียวกับการด าเนนิโครงการ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีน้ าเค็มรุกล้ าพื้นที่
การเกษตร ตามโครงการองค์การบริหารส่วน
จังหวัดสมุทรสาครสญัจร ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 
 ในวันที่ 5 มกราคม 2565 ณ ห้องประชุม
โรงเรียนอ่างทอง ต.บางยาง อ.กระทุ่มแบน  
จ.สมุทรสาคร 

จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ความเห็น 
ของผู้เข้าร่วม

โครงการ 

ผู้เข้าร่วมจ านวน
70 คน 

 

ผู้เข้าร่วมโครงการ
เห็นด้วยต่อการ
ด าเนินโครงการ 
คิดเป็นร้อยละ 100 

 ผลลัพธ์จากการด าเนนิโครงการ 
ประชาชนเห็นด้วยกับการด าเนนิโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาน้ าเค็มรุกล้ าพื้นที่การเกษตร 
 ข้อคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการ 
- เห็นด้วยกับผู้น า ขอให้แก้ปัญหายั่งยืนและช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน 
- ควรด าเนินการประตูน้ าระหวา่งคลองด้วย เพราะกักเก็บน้ าไม่ได้ ท าให้น้ าเค็มรั่วเข้าได้ กักเก็บน้ าไม่ได้เต็มที่ 

ภาพกิจกรรม 

 

 

 

 



211 
 

 
ล าดับ

ที ่

 
โครงการ 

ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน 
เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 

4 การประชุมและรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชน เก่ียวกับการปรับปรุงและ
บ ารุงรักษาสนามกีฬาจังหวัดสมทุรสาคร 
ตามโครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
สมุทรสาครสัญจร ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.2565 
 ในวันที่ 8 มกราคม 2565 ณ บริเวณสนาม
กีฬาจังหวัดสมุทรสาคร ต.มหาชัย อ.เมืองฯ 
จ.สมุทรสาคร 

จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ผู้เข้าร่วมจ านวน
50 คน 

เห็นด้วยกับการ
ด าเนินโครงการ 
คิดเป็นร้อยละ 

100.00 

ผู้เข้าร่วมโครงการ  
มีความพึงพอใจต่อ
การด าเนินโครงการ
ในภาพรวม ในระดับ 
มาก  (ค่าเฉลี่ย = 
4.50)  หรือคิดเป็น
ร้อยละ 90.00 

 ผลลัพธ์จากการด าเนนิโครงการ 
- ประชาชนเห็นด้วยกับการปรบัปรุงและบ ารุงรักษาสนามกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร 
ข้อคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการ 
- ควรประชาสัมพันธ์ กฎข้อบังคบัเคร่งครัด ความสว่าง ความสะอาดของสนาม 
- ควรมีคนดูแลรักษาให้สะอาด 
- มีประชาชนมาใชส้นามเป็นจ านวนมาก เราจึงต้องมีการปรับปรุงและบ ารุงรักษาสนามอย่างสม่ าเสมอ เพื่อให้ประชาชน 
ได้ใช้กันไปนานๆ 

ภาพกิจกรรม 
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ล าดับ

ที ่

 
โครงการ 

ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน 
เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 

5   โครงการส่งเสริมประชาธปิไตยและสิทธิ
เสรีภาพของประชาชน ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565 กิจกรรม “ การเรียนรู้วิถี
ประชาธิปไตย”  ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2565 
ณ ห้องประชุมสาครบุรี ชั้น 4 องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสมุทรสาคร 

จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ผู้เข้าร่วมจ านวน
65 คน จากที่

ก าหนดไว้ 65 คน 
คิดเป็นร้อยละ 

100.00 

ผู้เข้าร่วมโครงการ  
มีความพึงพอใจต่อ
การด าเนินโครงการ
ในภาพรวม ในระดับ 
ดีมาก  (ค่าเฉลี่ย = 
4.48)  หรือคิดเป็น
ร้อยละ 89.60 

 ผลลัพธ์จากการด าเนนิโครงการ 
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตระหนักถึงความส าคัญของการเรียนรู้วิถีประชาธปิไตยที่ถูกต้อง และสามารถน าความรู้ทีไ่ด้รับไปปรับใช้ใน
ชีวิตประจ าวนั มีส่วนร่วม กล้าคดิ กล้าแสดงความคิดเห็นต่อสังคมอย่างสร้างสรรค์ 
ข้อคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการ 
- เล่นบอร์ดเกมสนุกมากครับ ตวัความหมายของบอร์ดเกมที่สื่อออกมาก็ดีมาก เข้าใจง่าย 
- ควรขยายเวลาในการเข้าร่วมกจิกรรมให้มากข้ึน แต่โดยรวมถือว่าดี 

ภาพกิจกรรม 
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ล าดับ

ที ่

 
โครงการ 

ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน 
เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 

6 โครงการส่งเสริมประชาธปิไตยและสิทธิ
เสรีภาพของประชาชน ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565 กิจกรรม  “ เรียนรู้วิถี
ประชาธิปไตย” ในวนัที่ 29 กรกฎาคม 2565 
ณ ศูนย์ศึกษาประชาธิปไตย พิพธิภัณฑ์
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจา้อยู่หัว 
สถาบนัพระปกเกล้า 
 

จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ผู้เข้าร่วมจ านวน
50 คน จากที่

ก าหนดไว้ 53 คน 
คิดเป็นร้อยละ 

94.34 

ผู้เข้าร่วมโครงการ  
มีความพึงพอใจต่อ
การด าเนินโครงการ
ในภาพรวม ในระดับ 
ดีมาก  (ค่าเฉลี่ย = 
4.51)  หรือคิดเป็น
ร้อยละ 90.20 

 ผลลัพธ์จากการด าเนนิโครงการ 
เยาวชนได้รับรู้ความเข้าใจในหลกัการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเปน็ประมุข ปฏบิัติตนเป็น
พลเมืองดีตามวิถีประชาธปิไตย มีจิตสาธารณะ ยึดหลักคุณธรรมและจริยธรรมในการด าเนนิชีวติ ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนา
ประชาธิปไตยในลักษณะรูปแบบต่างๆ อยา่งสรา้งสรรค์ 
ข้อคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการ 
- 
 

ภาพกิจกรรม 
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ล าดับ

ที ่

 
โครงการ 

ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน 
เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 

7 โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 กิจกรรม 
“การเรียนรู้ตามแนวพระราชด าริและหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ในวนัที่ 29 
สิงหาคม 2565 ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วย
ทรายอันเนื่องมาจากพระราชด าริ และ
โครงการสวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรม
ราชชนนี มลูนิธชิัยพัฒนา ต.สามพระยา     
อ.ชะอ า จ.เพชรบุร ี
 

จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ผู้เข้าร่วมจ านวน
35 คน จากที่

ก าหนดไว้ 35 คน 
คิดเป็นร้อยละ 

100.00 

ผู้เข้าร่วมโครงการ  
มีความพึงพอใจต่อ
การด าเนินโครงการ
ในภาพรวม ในระดับ 
ดีมาก  (ค่าเฉลี่ย = 
4.61)  หรือคิดเป็น
ร้อยละ 92.20 

 ผลลัพธ์จากการด าเนนิโครงการ 
เกิดความตระหนักและส านึกในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบนัพระมหากษัตริย์ เกิดความรู้ความเข้าใจในศาสตร์พระราชา
และสามารถน้อมน าแนวทางการพัฒนาอยา่งยั่งยนืไปสู่การปฏบิัติได้อย่างถูกต้อง และประชาชนมีภูมิคุ้มกันที่ดี และเรียนรู้    
วิถีโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสามารถพึงพาตนเองได ้
ข้อคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการ 
1. อยากให้มีโครงการแบบนี้ 
2. อยากให้มีการอบรมเรื่อยๆ 
3. ขอให้มีจัดกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงแบบนี้อีก 
 

ภาพกิจกรรม 
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ล าดับ

ที ่

 
โครงการ 

ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน 
เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 

8 โครงการเฉลิมพระเกียรติสถาบนั
พระมหากษัตริย์และปกป้องสถาบันส าคัญ
ของชาติ กิจกรรม   “ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ า      
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จ
พระนางเจา้สุทิตาพชัรสุธาพิมลลักษณ 
พระบรมราชนิีนาถ” ในวันศุกร์ที่ 3 มิถุนายน 
2565   ณ   บริเวณสะพานแดง                   
ต.พันท้ายนรสิงห์ อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร 
 

จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ผู้เข้าร่วมจ านวน
140 คน        

จากที่ก าหนดไว้ 
100 คน 

คิดเป็นร้อยละ 
140.00 

ผู้เข้าร่วมโครงการ   
มีความพึงพอใจต่อ
การด าเนินโครงการ
ในภาพรวม ในระดับ 
ดีมาก  (ค่าเฉลี่ย = 
4.37)  หรือคิดเป็น
ร้อยละ 87.40 

 ผลลัพธ์จากการด าเนนิโครงการ 
ผู้บริหารและบุคลากรในสงักัดได้ร่วมกันแสดงถึงความจงรักภักดี และส านึกในพระมหากรุณาธคิุณของสมเด็จพระนางเจา้    
สุทิตา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชนิี ที่ทรงมีต่อประชาชนชาวไทย มีความตระหนักร่วมกันในการแสดงพลังปกป้อง
สถาบนัและเชิดชูสถาบนัส าคัญของชาติ มีความสมัครสมานสามัคคีและยึดมั่นในการปกครองระบบประชาธปิไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
ข้อคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการ 
เป็นกิจกรรมที่ดี เห็นควรจัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตวน์้ าในครั้งตอ่ไป 

 ภาพกิจกรรม 
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ล าดับ

ที ่

 
โครงการ 

ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน 
เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 

9 กิจกรรม “ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ า เนื่องในโอกาส
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระ
ปรเมนทรรามาธบิดี ศรีสินทรมหาวชิรา      
ลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว” ในวันที่ 28 
กรกฎาคม 2565 ณ บริเวณชายฝั่งทะเล
สะพานแดง ต.พนัท้ายนรสิงห์ อ.เมืองฯ       
จ.สมุทรสาคร 
 

จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ผู้เข้าร่วมจ านวน 
100 คน         

จากที่ก าหนดไว้ 
100 คน 

คิดเป็นร้อยละ 
100.00 

ผู้เข้าร่วมโครงการ  
มีความพึงพอใจต่อ
การด าเนินโครงการ
ในภาพรวม ในระดับ 
ดีมาก  (ค่าเฉลี่ย = 
4.65)  หรือคิดเป็น
ร้อยละ 93.00 

 ผลลัพธ์จากการด าเนนิโครงการ 
ได้ร่วมกันแสดงถึงความจงรักภกัดี และส านึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีต่อประชาชนชาวไทย      
มีความตระหนักร่วมกันในการแสดงพลังปกป้องสถาบนัและเชดิชูสถาบันส าคัญของชาติ มีความสมัครสมานสามัคคีและ      
ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธปิไตยอันมีพระมหากษัตรยิ์ทรงเป็นประมุข 
ข้อคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการ 
1. เป็นกิจกรรมที่ดีมาก รักษ์สิ่งแวดล้อม ปล่อยพันธุส์ัตวน์้ า 
2. ควรจัดโครงการแบบนี้ทุกปี เป็นกิจกรรมที่มีความสามัคคีกัน และแสดงความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ 

ภาพกิจกรรม 
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ล าดับ

ที ่

 
โครงการ 

ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน 
เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 

10 กิจกรรม “ปล่อยพันธุ์ปลา เนื่องในวันเฉลิม
พระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ 
พระบรมราชนิีนาถ พระบรมราชชนนีพนัปี
หลวง” ตามโครงการเฉลิมพระเกียรติสถาบัน
พระมหากษัตริย์และปกป้องสถาบันส าคัญ
ของชาติ ในวนัที่ 12 สิงหาคม 2565          
ณ บริเวณท่าน้ าโรงเรียนบ้านด าเนินสะดวก 
(กิมลี้มณีฉาย) ต.สวนส้ม อ.บา้นแพ้ว  
จ.สมุทรสาคร 

จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ผู้เข้าร่วมจ านวน 
160 คน        

จากที่ก าหนดไว้ 
150 คน 

คิดเป็นร้อยละ 
106.67 

ผู้เข้าร่วมโครงการ   
มีความพึงพอใจต่อ
การด าเนินโครงการ
ในภาพรวม ในระดับ 
ดีมาก  (ค่าเฉลี่ย = 
4.60)  หรือคิดเป็น
ร้อยละ 92.00 

 ผลลัพธ์จากการด าเนนิโครงการ 
ได้ร่วมกันแสดงถึงความจงรักภกัดี และส านึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจา้สิรกิิติ์ พระบรมราชนิีนาถ พระ
บรมราชชนนพีันปีหลวง ที่ทรงมีต่อประชาชนชาวไทย และได้เล็งเห็นถึงความส าคัญในการฟืน้ฟูแหล่งทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝัง่ สร้างจิตส านึกให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ในพื้นที่แหล่งทะเลอย่างยั่งยนื 
ข้อคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการ 
- 

ภาพกิจกรรม 
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ล าดับ
ที ่

 
โครงการ 

ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน 
เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 

11 กิจกรรม “ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ า พาลูกปูสู่
สาคร” เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจา้
สิริกิตติ์ พระบรมราชนิีนาถ พระบรมราชชนนี
พันปีหลวง  ในวันที่ 4 สิงหาคม 2565       
ณ ลานบริเวณหน้าร้านเดือนโตะ๊เดียว หมู่ที่ 1      
ต.บางกระเจ้า อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร 
 

จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ผู้เข้าร่วมจ านวน 
41 คน           

จากที่ก าหนดไว้ 
50 คน 

คิดเป็นร้อยละ 
82.00 

ผู้เข้าร่วมโครงการ  
มีความพึงพอใจต่อ
การด าเนินโครงการ
ในภาพรวม ในระดับ 
ดีมาก  (ค่าเฉลี่ย = 
4.60)  หรือคิดเป็น
ร้อยละ 92.00 

 ผลลัพธ์จากการด าเนนิโครงการ 
ได้ร่วมกันแสดงถึงความจงรักภกัดี และส านึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจา้สิรกิิติ์ พระบรมราชนิีนาถ           
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทีท่รงมีต่อประชาชนชาวไทย ได้รว่มกันสร้างจิตส านึก เพื่อฟื้นฟูแหล่งทรัพยากรทางทะเล       
และชายฝั่ง ในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ในพื้นที่แหล่งทะเลอย่างยั่งยนื 
ข้อคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการ 
- 

ภาพกิจกรรม 
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ล าดับ

ที ่

 
โครงการ 

ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน 
เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 

12 กิจกรรมบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ          
“การลงลายมือชื่อและการเสนอหนังสือ
ราชการรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์”        
ในวันพุธที่ 3 สงิหาคม 2565 ณ ห้องประชุม
สาครบุรี ชัน้ 4 อบจ.สมุทรสาคร 

จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ผู้เข้าร่วมจ านวน   
67 คน             

จากที่ก าหนดไว้  
75 คน 

คิดเป็นร้อยละ  
89.33 

ผู้เข้าร่วมโครงการ   
มีความพึงพอใจต่อ
การด าเนินโครงการ
ในภาพรวม ในระดับ 
ดี  (ค่าเฉลี่ย = 3.71)   
หรือคิดเป็นร้อยละ 
74.20  

 ผลลัพธ์จากการด าเนนิโครงการ 
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้และทักษะเก่ียวกับการลงลายมือชื่อและการเสนอหนังสือราชการรปูแบบหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์  
น าความรู้และทักษะที่ได้รบัการพัฒนามาประยุกต์ใช้ในการปฏบิัติงาน และระบบงานสารบรรณขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดสมุทรสาครมีความทันสมัย รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
ข้อคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการ 
1. ควรมีคู่มือในการปฏิบัติงานแบบกระดาษ หรือเอกสารประกอบการบรรยาย 
2. ควรมีการให้ความรู้อย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน 
3. บุคลากรควรได้รับการอบรมทุกคน เนื่องจากผู้เข้ารับการอบรมหลายท่านยังไม่มพีื้นฐานการใช้งานระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ 

ภาพกิจกรรม 
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ล าดับ

ที ่

 
โครงการ 

ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน 
เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 

13 กิจกรรม “สื่อสารสร้างสรรค์ สานสัมพนัธ์
องค์กร” ในวันที่ 21-22 กรกฎาคม 2565   
ณ ภูสักธร รีสอร์ท  อ.เมือง จ.นครนายก 

จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ผู้เข้าร่วมจ านวน
101 คน        

จากที่ก าหนดไว้ 
120 คน 

คิดเป็นร้อยละ 
84.17 

ผู้เข้าร่วมโครงการ  
มีความพึงพอใจต่อ
การด าเนินโครงการ
ในภาพรวม ในระดับ 
ดี  (ค่าเฉลี่ย = 4.20)   
หรือคิดเป็นร้อยละ 
84.00 

 ผลลัพธ์จากการด าเนนิโครงการ 
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ และทักษะในการสื่อสารภายในองค์กร มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์            
ในการท างาน อันเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีภายในองค์กร น าความรู้ที่ได้รับจากกิจกรรม มาประยุกต์ใช้ในการ
ท างานให้มีประสิทธิภาพ 
ข้อคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการ 
1. เป็นกิจกรรมที่ดีและมีประโยชน์ เนื่องจากสร้างความสามัคคีกับบุคลากรในองค์กร ได้แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ 
สานสัมพันธ์ภายในองค์กร 
2. กิจกรรมเน้นไปที่การเคลื่อนไหวร่างกาย ไม่เหมาะกับผู้สูงวัย 
3. ควรเพิ่มกิจกรรมที่เน้นการเขียน การอ่าน การพูด สื่อสารให้เข้าใจชัดเจน 

ภาพกิจกรรม 
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ล าดับ

ที ่

 
โครงการ 

ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน 
เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 

14 โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม  
ในการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖5 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
สมุทรสาคร กิจกรรมปฏิบัติธรรม  “แสงธรรม   
น าชวีิต กายและจิตมีสุข” ระหวา่งวันที่  
12 - 13 กันยายน 2565 ณ วัดท่าไม้ ต าบล
ท่าไม้  อ าเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 

จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ผู้เข้าร่วมจ านวน
38 คน          

จากที่ก าหนดไว้ 
40 คน 

คิดเป็นร้อยละ 
95.00 

ผู้เข้าร่วมโครงการ  
มีความพึงพอใจต่อ
การด าเนินโครงการ
ในภาพรวม ในระดับ 
ดี  (ค่าเฉลี่ย = 4.32)   
หรือคิดเป็นร้อยละ 
86.40 

 ผลลัพธ์จากการด าเนนิโครงการ 
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาและสามารถน าหลักธรรมมาประยุกต์ใช้ในการด าเนนิ
ชีวิตประจ าวนัและการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม มสีติ มีความรอบคอบ คิดก่อนท า สามารถคิดและแก้ปัญหาในการปฏิบัติงานได ้         
มีกระบวนการคิดที่เปน็ระบบสง่ผลให้การปฏิบัติงานดยีิ่งขึ้นและได้รับการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมสามารถน าไป
พัฒนาตนเอง พัฒนาทีมงาน และพัฒนาองค์กร 
ข้อคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการ 
1. การฝึกปฏิบัติธรรมต้องฝึกอย่างสม ่าเสมอจึงจะเกิดความเข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 
2. นอกจากการฝึกเจริญกรรมฐานแล้วควรมีกิจกรรมน่าหลักค่าสอนมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน ผ่านกิจกรรม     
การสนทนาธรรม แลกเปลี ยนความรู้ หรือฟังพระธรรมเทศนาจากพระอาจารย์/ผู้ฝึกปฏิบัติ 
3. ได้ฝึกสมาธิ สามารถน่ามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้ดี 
4. เป็นกิจกรรมที ดี ฝึกจิตใจให้มีความอดทน ไม่ยึดมั นถือมั น 

ภาพกิจกรรม 

 

    

 

 

 

 

 

 




