รายงานการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
(ระหว่างเดือน ตุลาคม 2562 ถึงเดือน กันยายน 2563)

จัดทาโดย
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
กองแผนและงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
ร่วมกับ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

คำนำ
ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548
และแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ถึ ง (ฉบั บ ที่ 3) พ.ศ.2561 ข้ อ 29 ข้ อ 30 ได้ ก าหนดให้ ค ณะกรรมการติ ด ตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทาหน้าที่ดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น
เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผล
และเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่ง
ครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
ดังนั้น เพื่อให้เ ป็น ไปตามระเบีย บกระทรวงมหาดไทยดังกล่า วข้างต้น คณะกรรมการติดตามและ
ประเมิน ผลแผนพัฒ นาองค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด สมุท รสาคร จึง ได้ดาเนิน การติด ตามและประเมิน ผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ขึ้น โดยคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ ได้มอบหมายให้ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ดาเนินการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ทั้งนี้ เพื่อ นาผลที่ได้จ ากการประเมิน มาปรับ ปรุง
แก้ไขการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครให้สอดคล้องและตรงตามความต้องการของ
ประชาชนในท้องถิ่นมากยิ่งขึ้น
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ขอขอบพระคุณ
ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องที่ให้ความร่วมมือและอานวยความสะดวกในการเก็บข้อมูล สาหรับการติดตามและประเมินผลใน
ครั้งนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาการดาเนินงานขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร และสามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน
ในท้องถิ่นต่อไป

คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสมุทรสำคร
ธันวำคม 2563

ก

บทสรุปสำหรับผู้บริหำร
การประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนต่อการดาเนินงานยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นการติดตามและประเมินผลการดาเนินกิจกรรม/
โครงการในกระบวนการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดสมุท รสาคร ซึ่งเป็นภาระหน้าที่ที่
กาหนดไว้ในพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 ภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
2560 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 29 ว่าด้วยการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดสมุทรสาคร ทั้ง 6 ยุทธศาสตร์ อันได้แก่ 1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา 2. ยุทธศาสตร์ด้านการ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต 3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
5. ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม และ 6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหาร
รวมทั้งรวบรวมปัญหาความต้องการจากประชาชน หรือผู้มีส่วนได้เสียที่มีต่อ การดาเนินงานตามยุทธศาสตร์การ
พัฒนา
การประเมินผลในครั้งนี้ใช้วิธีวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Methods) ซึ่งประกอบด้วยวิธีวิจัยเชิงปริมาณ
(Quantitative Research) และวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ศึกษาให้ครอบคลุมกลุ่มประชาชน/
ผู้มีส่วนได้เสียในพื้นที่ที่ศึกษา (Area Based) โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่ม
ตัวอย่างจานวน 450 คน และการสัมภาษณ์ผู้ที่ร่วมดาเนินการตามยุทธศาสตร์ทั้ง 6 ยุทธศาสตร์ จานวน 13 คน
ผลที่ได้สามารถนามาสรุปผล ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้
1. สรุปผลกำรศึกษำ
จากการศึกษาข้อมูล ทั่ว ไปของประชาชนผู้ตอบแบบสอบถาม จานวน 450 คนพบว่า ส่ ว นมากเป็น
เพศหญิง ร้อยละ 61.6 มีอายุระหว่าง 20-39 ปี ร้อยละ 48.4 เป็นผู้มีส่วนได้เสียประเภทที่สังกัดหน่วยงาน
ราชการ/ รัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 61.3 มีการศึกษาระดับปริญญาตรี ร้อยละ 51.1 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนมากกว่า
20,000 บาทขึ้นไป ร้อยละ 34.7 มีอาชีพรับราชการ/ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 56.2 เป็นคนในชุมชน
ตั้งแต่เกิด ร้อยละ 41.3 และรับทราบข่าวสารการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครจาก
ช่องทางที่เป็นสื่อประชาสัมพันธ์ เช่น ประกาศ ป้าย เว็บไซต์ เฟซบุ๊ก เป็นต้น ร้อยละ 61.6
ภำพรวมผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของประชาชนต่อการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในภาพรวม พบว่า ประชาชน/ ผู้มีส่วน
ได้เสียทั้ง 6 กลุ่ม (ผู้นาชุมชน, ผู้บริหาร อปท., สมาชิกสภาองค์กรชุมชน, ภาคธุรกิจ/ เอกชน, หน่วยราชการ/
รัฐวิสาหกิจ และ ประชาชน) มีความพึงพอใจต่อการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดสมุทรสาครทั้ง 6 ด้าน อันได้แก่ 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาการศึกษา 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน

ข
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม และ 6. ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหาร อยู่ในระดับมาก (
= 4.01) คิดเป็นร้อยละ 80.2
เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์การพิจารณารางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ของสานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ (2560) พบว่า มีคะแนนคุณภาพอยู่ในระดับ 5 หรือระดับ “ดีเด่น” (คะแนนมากกว่าร้อยละ 80 ขึ้นไป)
เมื่อพิจารณายุทธศาสตร์รายด้านพบผลการประเมิน ดังนี้
1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรพัฒนำกำรศึกษำ พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการดาเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการพัฒนาการศึกษาในระดับมาก ( = 4.04) เมื่อศึกษารายละเอียดจะเห็นได้ว่า
ผู้มีส่วนได้เสีย มีความพึงพอใจต่อการส่งเสริมการเรียนรู้ และพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชน อยู่ในลาดับต้นๆ
(ระดับมาก หรือ = 4.09)
2. ยุ ทธศำสตร์ กำรพัฒนำด้ ำ นกำรส่งเสริ ม คุณ ภำพชีวิ ต พบว่า ประชาชนมีค วามพึ งพอใจต่ อการ
ดาเนิน งานตามยุ ทธศาสตร์ การพัฒ นา ด้านการส่ งเสริมคุณภาพชีวิตในระดับมาก ( = 4.07) เมื่อศึกษา
รายละเอียดจะเห็นได้ว่า ผู้มีส่วนได้เสียมีความพึงพอใจการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมด้านสาธารณสุข การให้
ความรู้แก่ประชาชนในการป้องกันโรคติดต่อหรือโรคระบาด อยู่ในลาดับต้นๆ (ระดับมาก หรือ = 4.15)
3. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรพัฒนำเศรษฐกิจ พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการดาเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจในระดับมาก ( = 3.98) เมื่อศึกษารายละเอียด จะเห็นได้
ว่าผู้มีส่วนได้เสียมีความพึงพอใจการส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อการอนุรักษ์ วัฒนธรรม และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น อยู่ในลาดับต้นๆ (ระดับมาก หรือ = 3.99)
4. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการ
ดาเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในระดับมาก (
= 3.98) เมื่อศึกษา
รายละเอียด จะเห็นได้ว่าผู้มีส่วนได้เสียมีความพึงพอใจการพัฒนา / ปรับปรุง / ซ่อมแซมเส้นทางการคมนาคม
และขนส่งภายในจังหวัดให้มีมาตรฐานเพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและความปลอดภัยในการสัญจร อยู่ใน
ลาดับต้นๆ (ระดับมาก หรือ = 4.01)
5. ยุทธศำสตร์ กำรพัฒนำด้ ำ นกำรอนุรั กษ์และฟื้น ฟูสิ่งแวดล้อม พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจ
ต่อการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมในระดับมาก (
= 3.97)
เมื่อศึกษารายละเอียด จะเห็นได้ว่าผู้มีส่วนได้เสียมีความพึงพอใจการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายชุมชน
อยู่ในลาดับต้นๆ (ระดับมาก หรือ = 3.99)
6. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรพัฒนำกำรเมืองและกำรบริหำร พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจต่อ
การดาเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหารในระดับมาก ( = 4.02) เมื่อ
ศึกษารายละเอียด จะเห็นได้ว่าผู้มีส่วนได้เสียมีความพึงพอใจการส่งเสริม /สนับสนุนให้ประชาชนมีความรู้เรื่อง
ประชาธิปไตย เพื่อสร้างความเข้มแข็งในการปกครอง อยู่ในลาดับต้นๆ (ระดับมาก หรือ = 4.11)

ค
สำหรับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ พบว่าประชาชน/ ผู้มีส่วนได้เสียส่วนใหญ่ทราบว่าองค์การบริหาร
ส่ ว นจั ง หวั ด สมุ ท รสาคร มี ก ารจั ด กิ จ กรรมและโครงการการพั ฒ นาจั ง หวั ด ตามยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาทั้ ง
6 ยุทธศาสตร์ และได้ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เพื่อให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร นาไปปรับปรุงการ
ดาเนินการในปีถัดไปให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยความต้องการของประชาชน/ ผู้มีส่วนได้เสีย ได้แก่

กำรพัฒนำกำรศึกษำ เสนอให้มีการ
เพิ่มการจัดสรรจานวนครูให้
เหมาะสมกับจานวนผู้เรียน

กำรส่งเสริมคุณภำพชีวิต เสนอให้มี
จัดกิจกรรมในการดูแลสุขภาพ/
สาธารณสุขชุมชน เช่น การให้ความรู้
เกี่ยวกับไวรัส โคโรนา 2019 แก่
คนในชุมชน เป็นต้น

กำรพัฒนำเศรษฐกิจ เสนอให้มีการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวและอนุรักษ์
วัฒนธรรม

กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน
เสนอให้มีการพัฒนาการคมนาคม
เช่น การซ่อมแซมถนนสายหลัก และ
การจัดสร้างถนนสายรอง
ให้ครอบคลุมพื้นที่

กำรอนุรักษ์และฟืน้ ฟูสิ่งแวดล้อม
เสนอให้มีการบริหารจัดการขยะมูล
ฝอยให้มีประสิทธิภาพ ไม่ตกค้าง

กำรพัฒนำกำรเมืองและกำรบริหำร
เสนอให้มีการให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการทางานและติดตามการทางาน
ของอบจ.

2. กำรอภิปรำยผลกำรศึกษำ
ผลจากการประเมินชี้ให้เห็นว่า ประชาชนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครทั้ง 6 ยุทธศาสตร์ในระดับมาก โดยมีคะแนนเทียบเท่าระดับ
“ดีเด่น” หรือระดับ 5 ตามเกณฑ์รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ของสานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
(2560, น.9) เนื่องจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร นาเอาแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 –
พ.ศ. 2579) ภายใต้ ห ลั ก การ“มั่ น คง-มั่ ง คั่ ง -ยั่ ง ยื น ” แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ฉ บั บ ที่ 12
(พ.ศ. 2560-2564) และแผนยุทธศาสตร์จังหวัดมาเป็นกรอบในการกาหนดยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วน
จั ง หวั ด สมุ ท รสาครทั้ ง 6 ยุ ท ธศาสตร์ ซึ่ ง ถื อ ว่ า เป็ น นโยบายสาธารณะที่ มี เ จตนารมณ์ ใ นการพั ฒ นาจั ง หวั ด
สมุทรสาครอย่างแน่วแน่ ตามวิสัยทัศน์ของทิศทางการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่ าง 2 และวิสัยทัศน์ของ
จังหวัดสมุทรสาคร (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2565) ที่ต้องการให้จังหวัดสมุทรสาครเป็น “เมืองอุตสาหกรรม เชิงนิเวศ
เกษตรและอาหารปลอดภัย ท่องเที่ยวทางเลือกใหม่ สังคมเป็นสุข ”

ง
เมื่อองค์การบริ หารส่ว นจั งหวัดสมุทรสาคร ซึ่งเป็นองค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่น ที่ยึดการบริหารแบบ
มุ่งผลสัมฤทธิ์ (Result-based Management) ทาการแปลงนโยบายสู่การปฏิบัติเป็นกิจกรรม/ โครงการ ตาม
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านการพัฒนาการศึกษา , ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต , ยุทธศาสตร์ที่ 3.
ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ, ยุทธศาสตร์ที่ 4. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน, ยุทธศาสตร์ที่ 5. ด้านการอนุรักษ์
และฟื้ น ฟู สิ่ ง แวดล้ อ ม และยุ ท ธศาสตร์ ที่ 6. ด้ า นการพั ฒ นาการเมื อ งและการบริ ห าร รวมถึ ง การจั ด สรร
งบประมาณการดาเนินการในแต่ละยุทธศาสตร์ จึงทาให้ประชาชน/ ผู้มีส่วนได้เสียทั้ง 6 กลุม่ อันได้แก่ ผู้นาชุมชน,
ผู้บริหาร อปท., สมาชิกสภาองค์กรชุมชน, ภาคธุรกิจ/ เอกชน, หน่วยราชการ/ รัฐวิสาหกิจ และประชาชน
มองเห็นผลจากการทางานการพัฒนาตามยุทธศาสตร์อย่างเป็นรูปธรรม และแสดงความพึงพอใจในระดับมาก หรือ
สามารถกล่าวอีกนัยยะหนึ่งว่า การให้บริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครมีคุณภาพ สะท้อนถึง
สมรรถนะของการปฏิบั ติงานการให้ บริ การที่ตอบสนองความต้องการประชาชนที่เป็นลูกค้าผู้ รับบริการ ตาม
แนวทางของการบริหารงานภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management: NPM)
นอกจากนั้น การดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ทั้ง 6 ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
ยังแสดงถึงคุณภาพในการดาเนินงานในการให้บริการแก่ประชาชน/ ผู้มีส่วนได้เสีย (SERVQUAL) 5 มิติ ได้แก่
1. การด าเนิ น งานตามยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นา ทั้ ง 6 ยุ ท ธศาสตร์ สามารถจั บ ต้ อ งและเห็ น ผลได้
(Tangibility) เนื่องจากกิจกรรม/ โครงการมีความเป็นรูปธรรม เช่น ส่งเสริมการกีฬาเพื่อสุขภาพที่สนามกีฬา
เทิดพระเกียรติ 84 พรรษา ขุดเจาะบ่อบาดาล และทาถนน เป็นต้น ทาให้ประชาชนรับรู้ถึงกิจกรรมได้อย่าง
ชัดเจน
2. การดาเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ทั้ง 6 ยุทธศาสตร์ มีความน่าเชื่อถือ (Reliability) เนื่องจาก
จานวนกิจกรรม/ โครงการ ในแต่ละปีงบประมาณ เป็นไปตามแผนพัฒนา พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564 ซึ่งมีการ
ระบุไว้อย่างชัดเจน ทาให้ประชาชนให้ความเชื่อถือ จนสามารถให้ความไว้วางใจได้
3. การดาเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ทั้ง 6 ยุทธศาสตร์ สามารถตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนได้ (Responsiveness) เนื่องจากในทุกปีงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร จะทาการ
สารวจความต้องการการพัฒนาของประชาชน เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาจังหวัดสมุทรสาคร
4. การดาเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ทั้ง 6 ยุทธศาสตร์ สร้างความเชื่อมั่นต่อลูกค้า (Assurance)
เนื่องจากมีการแจ้งผลการดาเนินงานผ่านการช่องทางที่เป็นสื่อประชาสัมพันธ์ เช่น ประกาศ ป้าย เว็บไซต์ เฟซบุ๊ก
เป็นต้น
5. การด าเนิ น งานตามยุ ทธศาสตร์ก ารพั ฒ นา ทั้ง 6 ยุ ทธศาสตร์ ค านึ งถึ งความแตกต่ างของสภาพ
ภูมิประเทศในพื้นที่ที่ดูแล (Empathy) ทาให้มีการเน้นกิจกรรม/ โครงการที่แตกต่างออกไป เช่น อาเภอกระทุ่ม
แบนซึ่งมีอาณาเขตติดกับกรุ งเทพมหานคร มีลักษณะเป็นสังคมเมือง ดังนั้นจึงมีการเน้นกิจกรรม/ โครงการที่
รองรับการขยายตัวของเมือง อาทิ การขยายช่องทางการจราจร และปรับปรุงถนนเป็นแบบ ค.ส.ล. ส่วนอาเภอ
เมืองสมุทรสาคร ซึ่งมีอาณาเขตติดกับทะเล ดังนั้นจึงมีการเน้นกิจกรรม/ โครงการที่เกี่ยวข้องกับการดูแลชายฝั่ง
ให้มากขึ้น เช่น การใช้วัสดุที่คงทนป้องกันการกัดเซาะของน้าทะเลแทนไม้ไผ่ เป็นต้น

จ
3. ข้อเสนอแนะ
ผลจากการศึกษาครั้งนี้ แม้ประชาชน/ ผู้มีส่วนได้เสีย มีความพึงพอใจในการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์
การพัฒ นาทั้ ง 6 ยุ ทธศาสตร์ ในระดับ มากแล้ ว ก็ต าม แต่ องค์การบริห ารส่ ว นจั งหวัดสมุท รสาคร ควรมี การ
ดาเนินการเพิ่มเติมดังนี้
1. การลงส ารวจความคิ ดเห็ น ของประชาชนที่ อยู่อ าศัยอยู่ในชุมชน ให้ มี ความครอบคลุ มมากยิ่งขึ้ น
เนื่องจากในบางพื้นที่เจ้าหน้าที่ไม่สามารถเข้าถึงประชาชนในชุมชนได้
2. กาหนดตัวบ่งชี้ในการดาเนินกิจกรรม/ โครงการในเชิงคุณภาพมากกว่าเชิงปริมาณ เพื่อทาให้ทราบถึง
ความคุ้มค่า และประสิทธิภาพ นอกจากนี้ควรมีการแสดงผลการจัดทากิจกรรมหรือโครงการให้ประชาชนทราบ
อย่างทั่ว ถึง เนื่ องจากประชาชนคาดหวังผลของการทางานจาก อบจ. ที่เป็นรูปธรรมมากกว่าภาพลั กษณ์ของ
กิจกรรมหรือโครงการ
3. ขยายการประชาสัมพันธ์ช่องทางการสื่อสารให้ทั่วถึงเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากผลการประเมินภายในปีนี้
ประชาชนมีการเข้าถึงข้อมูลผ่านทางสื่อออนไลน์ ประกาศ ฯลฯ เป็ นอันดับที่ 1 แต่ภายในบางชุมชนประชาชนไม่
สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลดังกล่าวได้เลย จึงควรมีการประชาสัมพันธ์ช่องทางการสื่อสารขององค์กรให้เพิ่มมากขึ้น
4. ในการทางานของทีมบริหาร ประชาชนมีความต้องการให้ทีมบริหารเป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มีความเท่าทัน
ต่อยุคสมัยและสังคมในชุมชน เนื่องจากประชาชนมีความต้องการให้การทางานขององค์กรบริหารมีความเท่าทันต่อ
ยุคสมัย และมีความคิดเห็นใหม่ๆต่อการพัฒนาท้องถิ่น
5. ประชาชนต้องการให้มีการทาแผนยุทธศาสตร์ แผนประจาระยะ 1 ปี , 3 ปี , 5 ปี และ 10 ปี เพื่อให้
กิจ กรรมหรื อโครงการที่มีการวางแผนไว้ในแผนยุทธศาสตร์มีประสิ ทธิภ าพเพิ่มมากขึ้นและสามารถมองเห็ น
ภาพรวมของกิจกรรมและโครงการได้อย่างชัดเจน
6. ในการทางานของอบจ. ควรมีการกระจายงานให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ๆ และมีการ
สื่อสารกันในการทางาน เพื่อให้การทางานของ อบจ. มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น และช่วยประหยัดเวลาในการ
ทางานด้วยเช่นกัน
7. การทางานของเจ้าหน้าที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น การบริการมีความสะดวก รวดเร็วมากขึ้น และ
มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้ใช้บริการเพิ่มมากขึ้น แต่ประชาชนยังคาดหวังให้การทางานของเจ้าหน้าที่มีการพัฒนา
อย่างต่อเนื่องอีกด้วยเช่นกัน
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สำรบัญ
บทสรุปผู้บริหำร

หน้ำ
ก

รำยงำนกำรประเมินผลควำมพึงพอใจของประชำชนต่อกำรดำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
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บทที่ 1
บทนำ
1. ควำมเป็นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีขนาดใหญ่ ที่มีเขตพื้นที่รับผิดชอบ
ครอบคลุมทั้งจังหวัด จัดตั้งขึ้นเพื่อบริการสาธารณประโยชน์ในเขตจังหวัด ตลอดจนให้การช่วยเหลือพัฒนางานของ
เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตาบล (อบต.) ในส่วนที่ไม่ซ้าซ้อน ซึ่งในทางทฤษฎี และแนวความคิดทางรัฐศาสตร์
นั้น องค์การบริหารส่วนจังหวัด ทาหน้าที่ในการบริหารจังหวัดให้ประชาชนได้รับความสุข ความสะดวก สบาย
ในการดารงชีวิต (Well Being) และดูแลความมั่นคงแห่งชาติทั้งในทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม (National

Security) (สิ วาพร สุขเอีย ด, 2016) โดยเฉพาะการส่งเสริมประชาชนให้ รู้จักท้องถิ่นการปกครองตนเอง
(Self-government) ซึ่งหมายถึง การที่ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครอง มีส่วนรับรู้ถึงปัญหา และแก้ไขปัญหา
ท้องถิ่นของตน ด้วยวิธีสะท้อนความต้องการของตนเองผ่านกระบวนการบริหารตามวิ ถีประชาธิปไตย ภายใต้การ
กากับของรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560 และพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด
พ.ศ.2540 มาตรา 16 – 17 (สถาบันพระปกเกล้า, 2560)
นอกจากนั้นองค์การบริหารส่วนจังหวัด ยังทาหน้าที่แบ่งเบาภาระรัฐบาล เนื่องจากท้องถิ่นแต่ละแห่ง มี
ความแตกต่างกันไม่ว่าทางสภาพภูมิศาสตร์ ทรัพยากร ประชาชน ความต้องการ ดังนั้น ปัญหาย่อมแตกต่างกัน
ออกไป บางอย่างเป็ นเรื่องเฉพาะท้องถิ่น ไม่เกี่ยวกับท้องถิ่นอื่นๆ และไม่มีส่ว นได้เสียต่อประเทศโดยส่ว นรวม
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ใกล้ชิดประชาชน จึงมีความเหมาะสมและความคล่องตัวที่จะบริหาร
จัดการ แก้ไขปัญหาให้สามารถสนองตอบความต้องการของท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ และตรงเป้าหมายที่สุด
ความสาเร็ จในการบริ หารจั ดการขององค์การบริห ารส่ว นจังหวัด นอกจากจะมีการกาหนดวิสั ยทัศน์
พัน ธกิจ และยุทธศาสตร์ในการพัฒ นาท้องถิ่น , การสร้างความรู้ ความเข้าใจและถ่ายทอดประสบการณ์ให้ แก่
บุคลากรในองค์กร ให้เกิดการทางานร่วมกันอย่างมีความรับผิดชอบแล้ว ยังต้องมีก ารรับ ฟัง ความคิด เห็น จาก
ประชาชน เพื่อให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสามารถบริหารงานและเสนอกิจกรรม/ โครงการได้ตรงตามความ
ต้องการของประชาชน เพื่อให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจมากที่สุด
การรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนดังกล่าวถือเป็นการติดตามและประเมินผลโครงการ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 29 ความว่า “ กาหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
มีอานาจหน้าที่กาหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดาเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้อ งถิ่น
เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและ
ประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาให้ ป ระชาชนในท้ อ งถิ่ น ทราบในที่ เ ปิ ด เผยภายในสิ บ ห้ า วั น นั บ แต่ วั น รายงานผลและ
เสนอความเห็นดังกล่าว”
2
ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าว ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 องค์การบริหารส่วน
จั ง หวั ดสมุท รสาคร จึ ง ได้ กาหนดให้ มีก ารติด ตามและประเมิน ผลแผนพั ฒ นาขององค์ การบริห ารส่ ว นจั งหวั ด
สมุทรสาคร ซึ่งแบ่งออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ อันได้แก่ 1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา 2. ยุทธศาสตร์ด้าน
การส่งเสริมคุณภาพชีวิต 3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
5. ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม และ 6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหาร
ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้จะทาให้เกิดการปรับปรุงการทางานและเกิดการเรียนรู้ในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ตรงตามความ
ต้องการของประชาชนในท้องถิ่น

2. วัตถุประสงค์
1) เพื่อประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร รวมทั้งหมด 6 ยุทธศาสตร์
2) เพื่อศึกษาความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของประชาชนที่มีต่อการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
3. ขอบเขตของกำรศึกษำ
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ยึดรูปแบบของการวิจัยที่ตรงตามหลักวิชาการ โดยได้กาหนดประเด็นการวิจัยให้
ครอบคลุมเนื้อหา ดังนี้
3.1 ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสารวจความพึงพอใจและความคิดเห็นของ
ประชาชนต่ อ การด าเนิ น งานตามยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด สมุ ท รสาคร ทั้ ง 6
ยุทธศาสตร์ ได้แก่
1.) ด้านการพัฒนาการศึกษา
2.) ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
3.) ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ
4.) ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
5.) ด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม
6.) ด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหาร
3.2 ขอบเขตด้ำนพื้นที่ ในการศึกษาครั้งนี้ ใช้พื้นที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ซึ่ง
ครอบคลุมทั้ง 3 อาเภอ ได้แก่ อาเภอเมืองสมุทรสาคร อาเภอบ้านแพ้ว และอาเภอกระทุ่มแบน

3
3.3 ขอบเขตด้ำนเวลำ ระยะเวลาในการศึกษาครั้งนี้ อยู่ระหว่าง วันที่ 1 ตุลาคม – 29 พฤศจิกายน
พ.ศ. 2563
3.4 ขอบเขตด้ำนประชำกร การศึกษาครั้งนี้ ได้กาหนดให้ประชากรในการวิจัย คือ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
หรือผู้มีส่วนได้เสียในร่วมกิจกรรม/ โครงการ ตามยุทธศาสตร์ทั้ง 6 ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
สมุทรสาคร ซึ่งครอบคลุมกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย/ ประชาชน 6 ประเภท จานวน 450 คน ได้แก่
1.) ผู้นาชุมชน /กานัน/ผู้ใหญ่บ้าน
2.) ผู้บริหาร อปท. / สมาชิกสภา อปท.
3.) สมาชิกสภาองค์กรชุมชน

4.) ภาคธุรกิจ / เอกชน /ภาคประชาสังคม
5.) หน่วยงานราชการ / รัฐวิสาหกิจ
6.) อื่นๆ เช่น ประชาชน เป็นต้น
4. นิยำมศัพท์
ในการศึกษาครั้งนี้ได้กาหนดนิยามศัพท์ ให้ครอบคลุมเนื้อหาที่ศึกษา ดังนี้
ควำมพึงพอใจของประชำชน หมายถึง ความรู้สึกที่ดีและทัศนคติที่มี ต่อการเข้าร่วมดาเนินกิจกรรม/
โครงการ ตามยุทธศาสตร์ทั้ง 6 ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) หมายถึง หน่ว ยงานของรัฐ ที่มีการดาเนินงานเป็นอิส ระจาก
ส่วนกลาง ทาหน้าที่บริหารจัดการกิจการต่างๆ ในท้องถิ่นของตนมีฐานะเป็น นิติบุคคล
องค์ ก ำรบริ ห ำรส่ ว นจั ง หวั ด สมุ ท รสำคร หมายถึ ง หน่ ว ยงานของของรั ฐ ที่ ท าหน้ า ที่ ใ ห้ บ ริ ก าร
สาธารณประโยชน์ในเขตจังหวัดสมุทรสาคร ตลอดจนให้การช่วยเหลือพัฒนางานของเทศบาลและองค์การบริหาร
ส่วนตาบล (อบต.) ในส่วนที่ไม่ซ้าซ้อน ซึ่งครอบคลุมอาเภอเมืองสมุทรสาคร อาเภอบ้านแพ้ว และอาเภอกระทุ่มแบน
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ หมายถึง การวางแผน/ นโยบายด้านการพัฒนาที่ครอบคลุมการพัฒนา 6 ด้าน
ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดสมุทรสาคร (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2565) และยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำกำรศึกษำ หมายถึง แผน/ นโยบายในการสร้างสังคมแห่งภูมิปัญญาและ
การเรียนรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม
ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรส่งเสริมคุณภำพชีวิต หมายถึง แผน/ นโยบายในการสร้างสังคมอยู่เย็นเป็นสุข
ความเหลื่อมล้าของคนในสังคมลดลง และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ยุทธศำสตร์ ด้ ำ นกำรพัฒนำเศรษฐกิจ หมายถึง แผน/ นโยบายในการสร้างระบบเศรษฐกิจชุมชน
มีความเข้มแข็ง วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นอยู่คู่ท้องถิ่นสืบไป
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ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน หมายถึง แผน/ นโยบายในการสร้างการคมนาคมสะดวก
รวดเร็ว และปลอดภัย บริการไฟฟ้าและประปาเพียงพอและทั่วถึง
ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม หมายถึง แผน/ นโยบายในการสร้างการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเกิดการบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพ ประชาชนและหน่วยงานทุกภาค
ส่วนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม
ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำกำรเมืองและกำรบริหำร หมายถึง แผน/ นโยบายในการสร้างการบริหาร
จัดการองค์กรที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล

คุณภำพบริกำร หมายถึง เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ในการวัดระดับคุณภาพของการดาเนินงานตามหลักการ
ของรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ของสานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ พ.ศ. 2560
5. กรอบแนวคิดในกำรศึกษำ
การศึกษาเรื่องการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นการติดตามและประเมินผลการ
ดาเนินกิจกรรม/ โครงการในแผนพัฒนาทั้ง 6 ยุทธศาสตร์ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ที่สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์จังหวัดสมุทรสาคร (พ.ศ. 2561 – 2565) ผลที่ได้จะเป็นแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพ
ในการดาเนินงานให้ตรงกับความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย/ ประชาชนต่อไป
ดังนั้นกรอบแนวคิดในการศึกษาจึงมีรายละเอียด ดังนี้
ข้อมูลทั่วไป
เพศ, อายุ
ประเภทผู้มีส่วนได้เสีย, การศึกษารายได้,
อาชีพ, การอยู่อาศัยในชุมชน
การรับทราบการดาเนินงานของ อบจ.

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อบจ.
1.) ด้านการพัฒนาการศึกษา
2.) ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวติ
3.) ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ
4.) ด้านการพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน
5.) ด้านการอนุรักษ์และฟืน้ ฟูสงิ่ แวดล้อม
6.) ด้านการพัฒนาการเมืองและ
การบริหาร

ควำมพึงพอใจของประชำชนต่อกำรดำเนินงำนตำม
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วน
จังหวัดสมุทรสำคร

ภำพที่ 1.1 กรอบแนวคิดในการศึกษา
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6. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ
1.) ทาให้ทราบถึงระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ทั้ง 6 ยุทธศาสตร์
2.) ทาให้ ทราบความต้องการ ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ ในการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

3.) ข้อมูลจากการวิจัยครั้งนี้ สามารถนาข้อมูลดังกล่าวไปสู่การพัฒนางานและการจัดทาแผนยุทธศาสตร์
ในระดับท้องถิ่นต่อไป

บทที่ 2
เอกสำรและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง
การประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การ
บริหารส่ว นจังหวัดสมุทรสาคร ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 ใช้แนวความคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวกับนโยบาย
สาธารณะ และคุณภาพการให้บริการ เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของประชาชน/ กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียต่อการ

ดาเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครทั้ง 6 ยุทธศาสตร์ เป็นหลักในการ
ประเมิน ผู้วิจัยจึงได้รวบรวมข้อมูล และเอกสารที่เกี่ยวข้อง ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้
2.1 แนวความคิดเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะ
2.2 แนวความคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการ
2.3 แนวความคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจในการให้บริการ
2.4 แนวคิดเกี่ยวกับการประเมินกิจกรรม/ โครงการ
2.5 ข้อมูลพื้นฐานและสภาพทั่วไปของจังหวัดสมุทรสาคร
2.6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
2.7 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

2.1 แนวควำมคิดเกี่ยวกับนโยบำยสำธำรณะ (Public Policy)
ในด้านความหมายของนโยบายสาธารณะ(Public Policy) มีผู้ให้คาจากัดความหลากหลายรูปแบบ อาทิ
Ira Sharkansky (1970: 1) ให้คาจากัดความว่า นโยบายสาธารณะ คือ กิจกรรมที่กระทาโดยรัฐบาล
ซึ่งครอบคลุมกิจกรรมทั้งหมดของรัฐบาล
Thomas R. Dye (1984: 1) ให้คาจากัดความว่า นโยบายสาธารณะคือ สิ่งที่รัฐบาลเลือกจะกระทา
หรือไม่กระทาในส่ว นที่จะกระทาครอบคลุมกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งหมดของรัฐบาล ทั้งกิจกรรมที่เป็นกิจวัตรและ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นในบางโอกาส
James E. Anderson (1994: 5-6) ให้คาจากัดความว่า นโยบายสาธารณะคือ แนวทางการปฏิบัติ
หรือการกระทาซึ่งมีองค์ประกอบหลายประการ ได้แก่ ผู้ปฏิบัติหรือชุดของผู้กระทาที่จะต้องรับผิดชอบในการแก้ไข
ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับสังคม โดยมีจุดมุ่งหมายชัดเจนว่า สิ่งที่จะต้องกระทาให้สาเร็จ มิใช่สิ่งที่ รัฐบาลเพียงแต่ตั้งใจ
กระทาหรือเสนอให้กระทาเท่านั้น ซึ่งเป็นการจาแนกให้เห็นความแตกต่างที่ชัดเจนระหว่างนโยบายกับการตัดสินใจ
ของรั ฐ บาล อั น เป็ น ประเด็ น ส าคั ญ ระหว่ า งการเลื อ กทางเลื อ กที่ ต้ อ งน ามาเปรี ย บเที ย บกั น (Competing
Alternatives)
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มยุรี อนุมานราชธน (2547) อธิบายว่า นโยบายสาธารณะเป็นเครื่องมือในการกาหนดทิศทางและ
แนวทางการพัฒนาต่าง ๆ ภายใต้กรอบคิดในกระแสหลักภาครัฐมีอิสระในการกาหนดนโยบายสาธารณะอย่าง
เต็มที่ แต่กรอบคิดในกระแสทางเลือกภาครัฐต้องกาหนดนโยบายโดยคานึงถึงปัจจัยต่าง ๆ ที่ประกอบกันเข้าเป็น
ปัจจัยแวดล้อมของนโยบายบุคคลและองค์การที่มีอานาจตัดสินใจในนโยบายตลอดจนการคานึงถึงกระบวนการมี
ส่วนร่วมของประชาชนก็เป็นส่วนหนึ่งของการตัดสินใจ

เดชรัต สุขกาเนิด วิชัย เอกพลาการ และปัตพงษ์ เกษสมบูรณ์ (2545:14) เสนอว่านโยบายสาธารณะ
อาจเกิดและดาเนินไปได้โดยฝ่ายต่าง ๆ ในสังคมโดยไม่จาเป็นต้องได้รับการประกาศอย่างเป็นทางการจากรัฐบาล
เพราะนโยบายสาธารณะก็คือ “ทิศทางหรือแนวทางที่สังคมโดยภาพรวมเห็นว่าหรือเชื่อว่าควรที่จะดาเนินการไป
ในทางนั้น” ซึ่งทิศทางหรือแนวทางนั้นอาจเกิดขึ้นมาจากความริเริ่มของรัฐบาล ของภาคเอกชนหรือของภาค
ประชาชนก็ได้ โดยที่หัวใจสาคัญของนโยบายสาธารณะในความหมายนี้ไม่ได้อยู่ที่คาประกาศหรือข้อเขียนที่ออกมา
เป็นลายลักษณ์อักษรหรือเป็นทางการ แต่อยู่ที่ “กระบวนกำร” ของการดาเนินการให้ได้มาซึ่งนโยบาย
สาธารณะมากกว่าโดยกระบวนการสร้างนโยบายสาธารณะที่ดี ต้องเกิดจากการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องใน
สังคมเข้ามาทางานร่วมกันโดยร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารความรู้ต่าง ๆ ร่วมกาหนดทิศทางหรือแนวทางของ
นโยบายสาธารณะร่วมดาเนินการตามนโยบายเหล่านั้นร่วมติดตามผล และร่วมทบทวนนโยบายสาธารณะ เพื่อ
ปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาต่อเนื่อง (อาพล จินดาวัฒนะ, 2546: 7)
กวี รักษ์ชน (2541: 3) อธิบายว่า นโยบายมีความหมาย 2 ลักษณะที่มีความสัมพันธ์กัน ลักษณะที่หนึ่ง
มีความหมายถึงกิจกรรม (Activities) ส่วนอีกลักษณะ หนึ่งจะมีความหมายในฐานะที่เป็นศาสตร์ (Science) ซึ่ง 2
ลักษณะจะมีความสัมพันธ์กัน กล่าวคือ นโยบายสาธารณะในฐานะที่ เป็นศาสตร์จะทาการศึกษาจากนโยบาย
สาธารณะที่เป็นกิจกรรมแล้วนามาสะสมกันเป็นความรู้ หรือเป็นวิชา (Subject) เพื่อประโยชน์ในการศึกษาที่จะได้
ทาให้การกาหนดนโยบายในฐานะที่เป็นกิจกรรม บรรลุผลอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
ถวัลย์ วรเทพพุฒิพงษ์ (2536: 2) กล่าวว่า นโยบายสาธารณะเป็นแนวทางปฏิบัติของรัฐบาล
มีวัตถุประสงค์แน่นอนอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างแก้ปัญหาในปัจจุบันป้องกันปัญหาในอนาคตก่อให้เกิดผลที่
พึงปรารถนา
Easton (1965: 112) ได้เสนอแนวความคิดของกิจกรรมทางการเมืองและนโยบายสาธารณะโดยนา
แนวความคิดระบบการเมือง (Political system) มาเสนอตัวแบบหรือทฤษฎีระบบซึ่งเป็นตัวแบบที่ได้รับความ
สนใจอย่างมาก โดยแสดงให้เห็นภาพว่า นโยบายสาธารณะเป็นผลผลิตของระบบการเมือง เริ่มจากปัจจัยนาเข้า
(Inputs) ที่เป็นความต้องการและการสนับสนุน (Demands and support) ที่เกิดขึ้นจากบุคคลหรือกลุ่ มบุคคลที่
จะตอบสนองต่อ สิ่ ง แวดล้ อ ม (Environment) น าไปสู ่ร ะบบการเมือ ง เพื ่อ การตัด สิน ใจและการกระท า
(Decisions and Actions) เพื่อเป็นผลผลิต (Output) นาไปกาหนดเป็นนโยบายสาธารณะและผลของนโยบาย
สาธารณะ เมื่อได้รับผลกระทบจากสิ่งแวดล้อมอาจมีผลสะท้อนกลับ (Feedback) ไปเป็นปัจจัยนาเข้าอีกเป็นพล
วัตรเรื่อยไป
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สรุปนโยบายสาธารณะเป็นเครื่องมือในการกาหนดทิศทางและแนวทางการดาเนินการพัฒนาต่าง ๆ ของ
สังคมซึ่งทิศทางหรือแนวทางนั้นอาจเกิดขึ้นมาจากความริเริ่มของรัฐบาลของภาคเอกชนหรือของภาคประชาชนก็
ได้โดยกระบวนการสร้างนโยบายสาธารณะที่ ดีต้องเกิดจากการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในสังคมเข้ามา
ทางานร่ วมกันโดย 1.) ร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารความรู้ต่าง ๆ 2.) ร่วมกาหนดทิศทางหรือแนวทางของ

นโยบายสาธารณะ 3.) ร่วมดาเนินการตามนโยบายเหล่านั้น 4.) ร่วมติดตามผลและร่วมทบทวนนโยบายสาธารณะ
เพื่อปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาต่อเนื่อง
องค์ประกอบของนโยบำยสำธำรณะ
รัฐเป็นผู้ที่ดาเนินกระบวนการนโยบายสาธารณะภายใต้กรอบแห่งอานาจการบริหาร อานาจนิติบัญญัติ
และอานาจตุลาการ ซึ่งอานาจสามสายนี้เปรียบเสมือนโครงร่างของการปกครองประเทศตามระบอบประชาธิปไตย
อีกทั้งในกรณีประเทศไทย บทบัญญัติในรัฐธรรมนูญยังได้ระบุถึงแนวนโยบายแห่งรัฐไว้เป็นกรอบสาหรับการจัดทา
นโยบายสาธารณะของรัฐบาลอีกด้วย (แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.
2550 มาตรา 75-87) อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณานโยบายสาธารณะ จะเห็นว่าประกอบด้วยองค์ประกอบ 4
ประการด้วยกัน คือ
1. เจตนารมณ์ของรัฐบาลที่จะดาเนินการ หรือไม่ดาเนินการในกิจกรรมบางอย่าง
ดังจะเห็นได้จากคาประกาศ หรือแถลงนโยบาย ซึ่งอาจอยู่ในรูปแบบที่เป็นทางการ เช่น การแถลงมติ
คณะรัฐมนตรีต่อสาธารณชน หรืออย่างไม่เป็นทางการ เช่น คาให้สัมภาษณ์ของรัฐมนตรี หรื อนายกรัฐมนตรีแก่
สื่อมวลชน โดยทั่วไป เจตนารมณ์ดังกล่าวมักจะมีที่มาจากข้อเรียกร้อง หรือความต้องการของประชาชน และจะต้อง
อิงกับบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญที่ว่าด้วยแนวนโยบายแห่งรัฐด้วย
อย่างไรก็ดี เจตนารมณ์ที่รัฐบาลประกาศนี้ อาจจะมีการนาไปปฏิบัติจริง ๆ หรือไม่นั้น ก็ ขึ้นอยู่กับปัจจัย
แวดล้อมต่าง ๆ ทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และพันธะสัญญากับต่างประเทศ เช่น แม้ว่ารัฐมนตรี
เกษตรประกาศว่า รั ฐ บาลจะใช้มาตรการปกป้องสินค้าเกษตร แต่เมื่อถึงขั้นตอนที่จะดาเนินการแล้ ว ผลการ
วิเคราะห์นโยบายสาธารณะก็จะสรุปได้ว่า ไม่สามารถดาเนินการได้ เนื่องจากผิดข้อตกลงการค้าเสรีที่ประเทศมีกับ
องค์การค้าโลก เป็นต้น
2. การตัดสินใจดาเนินการของรัฐบาล
การตัดสินใจในการดาเนินการตามนโยบายของรัฐบาลเป็นผลมาจากเจตนารมณ์ที่รัฐบาลประกาศหรือ
แถลงไว้ การตัดสินใจของรัฐบาลจะเกี่ยวข้องกับการกาหนดว่าจะแบ่งสรรงบประมาณอย่างไร ประชาชนกลุ่มใดจะ
ได้รับประโยชน์อะไร และได้มากกว่าน้อยกว่ากันอย่างไร การกาหนดแนวปฏิบัติจะดาเนินการในรูปแบบใด เช่น
การกาหนดออกมาเป็นกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ หรือ
มติคณะรัฐมนตรี ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับระดับความสาคัญ
ของนโยบายสาธารณะนั้น ๆ เช่น นโยบายการปฏิรูปที่ดินจะออกในรูปของกฎหมายเป็นพระราชบัญญัติ การห้าม
จาหน่ายสุราในบางช่วงเวลาเป็นระเบียบข้อบังคับหรือกฎกระทรวง ส่วนการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยแล้ง
รุนแรงก็อาจจะออกมาเป็นมติคณะรัฐมนตรี ฯลฯ จะเห็นได้ว่า การตัดสินใจดาเนินนโยบายสาธารณะของรัฐบาล
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แต่ละระดับมีผลกระทบต่อประชาชนกลุ่มต่าง ๆ มากน้อยแตกต่างกัน ในกรณีที่เป็นนโยบายสาธารณะที่ส่งผล
กระทบประชาชนวงกว้างและต้องการให้มีผลตลอดไป หรือกระทบต่อโครงสร้างการจัดสรรทรัพยากรของประเทศ
(เช่น การกระจายการถือครองที่ดิน ) ก็มักออกเป็นกฎหมาย ส่วนที่หวังผลแก้ปั ญหาเฉพาะกิจระยะหนึ่ง หรือเป็น
เรื่องฉุกเฉิน ก็จะตัดสินใจและกาหนดโดยมติคณะรัฐมนตรี

3. กิจกรรมของรัฐบาล
กิจกรรมของรัฐบาลเป็นสิ่งบ่งบอกให้เห็นถึงการดาเนินงานตามนโยบายของหน่วยงานภาครัฐที่มีส่วน
เกี่ยวข้องกับนโยบายสาธารณะ ซึ่งจะช่วยให้เห็นว่ามีกระทาตามเจตนารมณ์และแนวนโยบายสาธารณะที่กาหนดไว้
อย่างไร หรือไม่ มีการระดมจัดหาทรัพยากร หรือมีมาตรการอย่างอื่นมาเพื่อสนับสนุนการดาเนินกิจกรรมดังกล่าว
อย่างไร หรือไม่ และมากน้อยเพียงใด เช่น นโยบายการตรวจสอบคุณภาพอาหารเพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค
รัฐบาลจะต้องมีกิจกรรมเสริมอย่างจริงจัง นอกเหนือไป จากการตรวจสอบว่า อาหารเป็นอันตรายหรือไม่ แต่
จะต้องมีการบังคับใช้กฎหมายในส่วนของบทลงโทษแก่ผู้ฝ่าฝืนอย่างจริงจังด้วย เพราะหากปล่อยปละละเลย ไม่
เคร่งครัดการบังคับใช้กฎหมายในส่วนของบทลงโทษ ก็เท่ากับว่า รัฐบาลยังมิได้ดาเนินกิจกรรมตามนโยบายที่
กาหนดนั้นอย่างได้ผล (กล่าวคือ ยังมีผู้ผลิตอาหารที่เป็นอันตรายออกมาขาย เพราะไม่ต้องเกรงกลัวบทลงโทษ)
โดยทั่วไป เราสามารถจะพิจารณากิจกรรมของรัฐบาลได้จากโครงการ และแผนงานต่าง ๆ ของหน่วยงานราชการ
ว่าได้มีการนามาปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร และดาเนินการอย่างจริงจังเพียงใด
4. ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมของรัฐบาล
การดาเนินกิจกรรมของรัฐบาลตามที่ประกาศเจตนารมณ์ไว้ จะมีการกาหนดเป้าหมาย หรือผลลัพธ์ที่
คาดหวังของกิจ กรรมไว้ตั้ง แต่เริ่มจัดทาแผนงาน ดังนั้น ผลลัพธ์ที่เ กิดขึ้นจากการดาเนินกิจกรรมจึงเป็นสิ่ง ที่
แสดงถึงความสาเร็จ หรือความล้มเหลวของกิจกรรมรัฐบาล เช่น โครงการรณรงค์ลดสถิติ “เมาแล้วขับ ” นั้น
ผลลัพธ์ที่ออกมาควรจะแสดงแนวโน้มจานวนผู้กระทาผิ ดลดลง แต่ห ากไม่ล ดลง ก็แสดงว่านโยบายที่กาหนด
ขึ้น ไม่บ รรลุ ผ ลตามที่ตั้งเป้ าหมายไว้
ประเภทของนโยบำยสำธำรณะ
จาก ความหมายของนโยบายสาธารณะคือ สิ่ งที่ รัฐ บาลเลื อกกระท า หรื อไม่กระทา ซึ่งกระทบต่ อ
ผลประโยชน์ของประชาชน ซึ่งเป็นนิยามที่ดูง่ายที่สุด แต่ในกระบวนการนโยบายจริงๆ มีความซับซ้อนมากกว่านั้น
สมมติว่า ประธานาธิบดีมีอานาจเด็ดขาดตัดสินใจ ดังนั้น ประธานาธิบดีจะมีบทบาทแต่ผู้เดียวในการดาเนินการ
และต้องรับผิดชอบต่อนโยบายที่ดาเนินการไป เช่น ในกรณีสหรัฐอเมริกา ถ้าประธานาธิบดีออกกฎหมายอนุญาต
ให้ว่ายน้า และตกปลาในแม่น้าได้ในช่วงเวลา 5 ปี กฎหมายแบบนี้จะมีผลเพียงเป้าหมายเดียว คือ การอนุญาตให้
ใช้ประโยชน์จากแม่น้า การออกกฎหมายแบบนี้จึงดูง่าย ไม่ยุ่งยากซับซ้อนที่จะประกาศ และยังมีประสิทธิผลในทาง
ปฏิบัติด้วย

10
ตามหลักการจาแนกประเภท (Typology) นักวิชาการได้พัฒนาการจาแนกประเภทนโยบายสาธารณะ
ซึ่งในยุคแรกสุด โดยทั่วไปจะแบ่งเป็นประเภทตามประเภทของเรื่อง เช่น นโยบายการศึกษา นโยบายด้านสุขภาพ
หรื อนโยบายด้านการขนส่ง ฯลฯ การจั ดแบ่งประเภทแบบนี้ แม้ว่า จะเป็นประโยชน์ในการจาแนกความ

แตกต่างของขอบเขตนโยบาย แต่จะไม่ช่ว ยให้เรามองเห็นข้อสรุปทั่วไปเกี่ยวกับแง่คิดรัฐ ศาสตร์ซึ่งอยู่ภายใต้
นโยบายเหล่านี้ได้
ทฤษฎีกำรแบ่งประเภทนโยบำยของ Theodore Lowi, Randall Ripley และ Grace Franklin
ทฤษฎีการแบ่งประเภทนโยบาย (Policy typologies) ได้พัฒนามาเป็นลาดับ กระทั่งถึงยุคใหม่ของการ
พัฒนาการแบ่งประเภทนโยบายซึ่งเริ่มต้นในปีค .ศ.1964 Lowi (1968) ได้วางรูปแบบการจาแนกประเภทของ
นโยบายที่ดีไว้แบบหนึ่ง ซึ่งเป็นที่นิยมใช้สอนในระดับมหาวิทยาลัยทั่วไป ในปัจจุบัน Lowi ได้จาแนกประเภท
นโยบายสาธารณะเป็น 3 ประเภท ได้แก่
1. นโยบายจัดสรร (Distributive Policies) เป็นนโยบายที่มุ่งจัดสรรทรัพยากรเพื่อให้ประโยชน์
บางอย่างแก่กลุ่มผลประโยชน์เฉพาะกลุ่ม เช่น นโยบายอุดหนุนเกษตรกร (Farm subsidies) และการจ่ายชดเชย
ของรัฐบาลกลางให้กับการสร้ างโครงสร้างพื้นฐานในชนบท (Local infrastructures) เช่น โครงการสร้างเขื่อน
(เช่น กรณีจีนสร้างเขื่อนกั้นแม่น้า ต้องชดเชยด้วยการหาที่อยู่ให้ผู้ที่ถูกเวนคืนที่ดิน) ระบบป้องกันน้าท่วม สนามบิน
ทางหลวง และโรงเรียน ผลประโยชน์จากโครงการสาธารณะเหล่านี้ โดยปกติจะกระจายไปในกระบวนการของ
อานาจบริหารและกระบวนการด้านงบประมาณ นโยบายกระจายนี้ทาให้เกิดการเจรจาต่อรองแบ่งปันผลประโยชน์
กันในระหว่างกลุ่มสมาชิกรัฐสภา เพราะพวกเขาจะอ้างถึงประสิทธิภาพของเขาในการนาเอาเงินงบประมาณเหล่านี้
ไปพัฒนาให้ท้องถิ่นของเขา เพื่อเป็นการรณรงค์หาเสียงสาหรับการเลือกตั้งครั้งต่อไป แต่น่าสังเกตว่าโครงการ
รายจ่ายที่ลงไปสู่งบประมาณของท้องถิ่นนั้น บ่อยครั้งจะเน้นการจัดสรรแบ่งงบประมาณอย่างยุติธรรมโดยยึดตาม
สัดส่วนของเสียภาษีที่ผู้เสียภาษีในแต่ละท้องถิ่นเป็นผู้จ่าย
2. นโยบายควบคุม (Regulatory Policies) เป็นนโยบายที่กาหนดขึ้นมาเพื่อใช้บังคับ หรือควบคุมธุรกิจ
ซึ่งการควบคุมมีอยู่ 2 ประเภท คือ นโยบายควบคุมแบบแข่งขันหรือ Competitive regulatory policy และ
นโยบายควบคุมแบบปกป้องหรือ Protective regulatory policy ดังนี้
2.1) นโยบายควบคุมแบบแข่งขันเกี่ยวข้อ งกับนโยบายที่มีลักษณะ “จากัดการจัดหาสินค้าและ
บริการให้แก่ผู้ค้าส่งให้มีเพียง 2-3 ราย และเป็น 2-3 รายที่คัดเลือกมาจากผู้ค้าส่งจานวนมากที่แข่ง ขันกัน ” เช่น
การจัดสรรคลื่นความถี่วิทยุ โทรทัศน์ และการออกใบอนุญาตแฟรนส์ไชส์ (Franchise) อีกตัวอย่างก็คือ นโยบายที่
ตั้งใจเพื่อควบคุมการค้า หรือวิชาชีพ เช่น กฎหมาย ยา
การรักษาพยาบาล วิศวกรรม ไฟฟ้า ประปา และช่าง
ออกแบบ รัฐบาลจะมีนโยบายเพื่อควบคุมการประกอบอาชีพอิสระเหล่านี้ โดยรัฐบาลเป็นผู้กาหนดอานาจในการ
ออกใบอนุญาตให้แก่สมาชิกของสมาคมอาชีพ เช่น อาชีพทนายความ หรือใบอนุญาตประกอบเวชกรรมสาหรับ
อาชีพแพทย์ นโยบายควบคุมแบบนี้ แม้ว่าจะมีข้อเสียตรงที่เป็นการจากัดการเข้าสู่อาชีพของบางคน และเป็นการ
จากัดจานวนผู้ประกอบวิชาชีพ แต่ข้อดีคือ สามารถจะกาหนดหรือสร้างมาตรฐานด้านวิชาชีพนั้น ๆ ได้ เพราะ
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ในทางปฏิบัติก็จะมีการกาหนดคุณสมบัติของผู้ที่เหมาะสมจะได้รับใบอนุญาต เป็นต้น อย่างไร ก็ดี นโยบายควบคุม
แบบแข่งขันนี้ ส่วนมากแล้วจะไม่เป็นที่สังเกตของสาธารณชนมากนัก ดังนั้น ในสหรัฐนโยบายนี้จึงมักจะออกมาใน

ระดับมลรัฐ ส่วนกรณีของไทย เป็นประเทศเล็ก จึงออกมาในแบบรวมทั้งประเทศ เช่น แพทยสภา วิศวกรรมสถาน
และสมาคมทนายความ เป็นต้น
2.2) นโยบายควบคุมแบบปกป้องเป็นนโยบายที่ออกมาเพื่อปกป้องสาธารณชนจากผลด้านลบของ
กิจกรรมภาคเอกชน (Negative effects of private activity) เช่น อาหารเป็นพิษ มลพิษทางอากาศ ผลิตภัณฑ์ไม่
ปลอดภัย หรือการฉ้อฉลทางธุรกิจ กฎหมายที่ออกมาควบคุมธุรกิจเพื่อปกป้องผู้บริโภคหรือสาธารณชนนี้ย่อมจะไม่
เป็นที่พึงพอใจของธุรกิจ เพราะนอกจากจะถูกตรวจอย่างเข้มงวดแล้ว ธุรกิจยังจะต้องเสียต้นทุนเพิ่มขึ้นในการที่จะ
ระมัดระวังคุณภาพ หรือปรับปรุงให้คุณภาพดีขึ้น ซึ่งจะมีผลให้กาไรของธุรกิจลดลง เป็นธรรมดาที่ธุรกิจส่วนมาก
จะต่อต้านกฎหมายแบบนี้ ขณะที่ห น่วยซึ่งมีหน้าที่ควบคุมจะยืนหยัดปกป้องผลประโยชน์สาธารณะ นโยบาย
ควบคุมแบบปกป้องมีแนวโน้มว่าจะถูกคัดค้านโต้แย้งจากธุรกิจ และโดยปกติการตัดสินใจออกกฎหมายจะต้อง
อาศัยการเจรจา และการประนีประนอม เพราะในกรณีส่วนใหญ่แล้ว ทั้งธุรกิจ และผู้ ออกกฎหมายจะไม่มีใครเห็น
ด้วยทั้งหมดกับการกาหนดนโยบายแบบนี้ บ่อยครั้งที่รัฐสภา และสมาชิกสภา ถูกจัดไว้ในฐานะนายหน้าหรือคน
กลางซึ่งทาหน้าที่เป็นสื่อกลางระหว่างหน่วยควบคุม และผลประโยชน์ทางธุรกิจ
3. นโยบายจัดสรรใหม่ (Redistributive Policies) เป็นนโยบายที่กาหนดขึ้นมาเพื่อทาให้เกิดการจัดสรร
ทรัพยากรใหม่ นโยบายนี้ มักจะถูกโต้แย้ง เพราะมันเกี่ยวข้องกับรัฐ บาล และผู้นาซึ่งเรียกว่า สมาคมชั้นสูงสุ ด
(Peak association) ในด้านการจัดทานโยบาย โดยทั่วไป นโยบายจัดสรรใหม่มุ่งที่จะดาเนินการเกี่ยวกับการ
จัดสรรความมั่งคัง่ ที่ดิน สิทธิบุคคล และสิทธิพลเมือง หรือนโยบายที่มีคุณประโยชน์กับชนชั้นสังคม และกลุ่มชาติ
พันธุ์ ภายใต้นิยามนี้ ตัวอย่างที่เห็นชัดเจนได้รวมเอาสวัสดิการ สิทธิพลเมืองของชนกลุ่มน้อย ความช่วยเหลือแก่
เมืองและโรงเรียนที่ขัดสนยากจน เป็นต้น นโยบายแบบนี้ยากที่จะผ่านรัฐสภาได้ เพราะจะต้องทาให้กลุ่มที่มีอานาจ
ต่ามีมากกว่ากลุ่มผลประโยชน์ที่มีอานาจสูง หรืออย่างน้อยที่สุดก็ต้องชักชวนให้กลุ่มที่มีอานาจสูงกว่าเห็นว่ามันเป็น
สิ่งถูกต้อง และยุติธรรมที่จะกระจายทรัพยากรบางส่วนไปให้แก่กลุ่มที่มีอานาจน้อยกว่า
ในกรณีของไทย การออกกฎหมายภาษีมรดก ภาษีทรัพย์สินรวมทั้งการปฏิรูปที่ดิน เป็นตัวอย่างที่ชัดเจน
ว่า กฎหมายดังกล่าวนี้แทบจะไม่มีโอกาสผ่านความเห็นชอบของรัฐสภาเลยเพราะคนร่ารวยซึ่งแม้จะเป็นคนส่วน
น้อย แต่มีอานาจสูงกว่าเป็นผู้สูญเสียประโยชน์ ก็จะกดดันไม่ให้รัฐสภาผ่านกฎหมายนี้ ดังจะเห็ นได้ว่า แม้พรรค
การเมืองต่าง ๆ จะเสนอนโยบายนี้ในช่วงการหาเสียง แต่ก็ไม่เคยมีการผลักดันเข้าสภาเป็นรูปธรรมแม้แต่ครั้งเดียว
ควำมสำคัญของนโยบำยสำธำรณะ
นโยบายสาธารณะถือเป็นส่วนสาคัญที่สุดของการบริหารงานของรัฐบาล เพราะเกี่ยวข้องกับเจตนารมณ์
ของรั ฐ บาลตั้งแต่เมื่อครั้ งหาเสี ย งเลือกตั้ง จนถึงการประกาศแถลงนโยบาย และโดยตัว ของมันเอง นโยบาย
สาธารณะก็มีความสาคัญในแง่ต่าง ๆ ดังนี้
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1. เป็ น กรอบแนวทางการบริ ห ารจั ดการของภาครัฐ ในอัน ที่จ ะแก้ปั ญหาให้ แ ก่ส าธารณชน เพราะ
นโยบายสาธารณะจะกระทบต่อวิถีชีวิตด้านต่าง ๆ ของประชาชน เช่น นโยบายสาธารณะ ด้านสาธารณสุ ข

สวัส ดิการ การศึกษา การเก็บภาษี การค้าต่างประเทศ การอพยพ สิทธิของพลเมือง การปกป้องสิ่งแวดล้อม
รายจ่ายของรัฐบาลท้องถิ่น และการป้องกันประเทศ
2. เป็นเสมือนเข็มทิศการทางานของเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐที่จะยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ เนื่องจาก
ในนโยบายสาธารณะจะกาหนดว่าเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องส่วนใด จะต้องปฏิบัติอะไร อย่างไร และเมื่อไร จึงจะ
สอดคล้องกับแนวนโยบาย
3. ช่วยให้ประชาชนได้รับรู้ถึงบทบาทการมีส่วนร่วมตามนโยบายที่รัฐบาลกาหนด เช่น โครงการรณรงค์
ลดภาวะโลกร้อน
4. เป็นเครื่องมือสาหรับ ทาให้เกิดการจัดสรรทรัพยากรใหม่ที่สอดคล้องกับสภาพ แวดล้อมของปัญหา
และเพื่อประโยชน์ของประชาชนส่วนใหญ่
นโยบำยสำธำรณะกับประชำสังคม
นโยบายสาธารณะ และภาคประชาสังคม (Civil society) ถือว่ามีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด
ทั้งความสัมพันธ์ในเชิงผลประโยชน์ (Benefits) และความขัดแย้ง (Conflicts) หรือทั้งสองอย่างในเวลาเดียวกัน
นโยบายสาธารณะใด ๆ ก็ตามย่อมทาให้เกิดความสัมพันธ์สองด้านนี้เสมอ เพราะยากที่นโยบายสาธารณะจะ
ก่อให้เกิดผลประโยชน์เพียงด้านเดียว แม้ว่าจะเป็นนโยบายสาธารณะที่เป็นสินค้าสาธารณะบริสุทธิ์ (Pure public
goods) ก็ ยั ง มี ค าถามเรื่ อ งล าดั บ ความเหมาะสมของนโยบาย ผลต่ า งด้ า นต้ น ทุ น -ผลประโยชน์ หรื อ อั ต รา
ผลตอบแทนของโครงการ (Internal rate of returns) อีกประเด็นหนึ่งที่นโยบายสาธารณะของรัฐบาลมักจะ
ถูกเพ่งเล็งมากที่สุดคือเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of interests) ระหว่างผู้กาหนดนโยบายกับภาคประชา
สังคม ซึ่งที่จริง ผลประโยชน์ทับซ้อนนี้ก็คือ ความขัดแย้งเชิงผลประโยชน์ระหว่างผู้กาหนดนโยบายซึ่งได้แก่รัฐบาล
หรือเจ้าหน้าที่ผู้ดาเนินนโยบายกับสาธารณชน ความขัดแย้งเชิงผลประโยชน์ที่เห็นได้ชัด เช่น เหตุใดรัฐบาลจึงไม่
เลือกที่จะสร้างถนนสาย A แต่กลับไปสร้างถนนสาย B ทั้งที่สาย A มีความคุ้มค่ามากกว่าในทุกด้าน ซึ่งข้อเท็จจริง
เบื้องหลังของการที่รัฐบาลเลือกสร้างสาย B ก็เพราะผู้ดาเนินนโยบายซึ่งเป็นคนของรัฐบาลมีผลประโยชน์ที่มิควรได้
จากการเลือกโครงการนั้น ซึ่งการได้ประโยชน์ของผู้ดาเนินนโยบายทาให้สาธารณชนเสียหายหรือได้รับประโยชน์
ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วย
กำรกำหนดนโยบำยสำธำรณะในประเทศไทย
จะเห็นได้ว่าการเมืองและนโยบายสาธารณะ เป็นขอบข่ายที่สาคัญประการหนึ่งของ รัฐประศาสนศาสตร์
ซึ่งการศึกษารัฐประศาสนศาสตร์ในประเทศไทย และมีมานานกว่า 5 ทศวรรษแล้ว นโยบายสาธารณะเป็นกิจกรรม
ของฝ่ายการเมือง ซึ่งนโยบายสาธารณะก็คือ กฎหมายหรือการตัดสินใจของรัฐบาล
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อุทัย เลาหวิเชียร (2544: 8, 14) ได้กล่าวว่า รัฐประศาสนศาสตร์ คือ วิชาที่เกี่ยวกับการบริหารรัฐกิจ
การบริหารรัฐกิจคือ การบริหารภาครัฐมีลักษณะที่เ กี่ยวข้องกับการเมือง นักบริหารในภาครัฐไม่ใช่แต่เพียงเป็นผู้ที่

นานโยบายไปสู่การปฏิบัติเท่านั้น ยังมีบทบาทสาคัญยิ่งในฐานะผู้กาหนดนโยบาย ทั้งที่การกาหนดนโยบายเป็น
หน้าที่ของฝ่ายการเมือง เมื่อนักบริหารรัฐกิจทาหน้าที่เป็นผู้กาหนดนโยบายก็เท่ากับว่าได้ปฏิบัติหน้าที่ ของฝ่าย
การเมืองด้วยจะเห็นได้ว่า การกาหนดนโยบายสาธารณะมีความสัมพันธ์กับระบอบการเมือง ระบอบการเมืองที่
แตกต่างกันจะมีผลต่อการกาหนดนโยบายสาธารณะทั้งในเรื่องวัตถุประสงค์ของนโยบาย ค่านิยม และบทบาทของ
ผู้มีอานาจในการกาหนดนโยบาย ประเทศไทยก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครองในปี พ.ศ. 2475 มีการปกครอง
ในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ โดยผู้ปกครองคนเดียว (Monarchy) หรือคณะบุคคล (Aristocracy) มีอานาจทั้ง
ในทางนิติบัญญัติ บริหารและตุลาการโดยสมบูรณ์ ในการกาหนดนโยบายต่าง ๆ ระบบราชการไทยมีลักษณะเป็น
ระบบราชการแบบผู้นามีอานาจเหนือระบบราชการ (Ruler-dominated bureaucracy) ต่อมาภายหลังการ
เปลี่ยนแปลงการปกครองในปี พ.ศ. 2475 ประเทศไทยได้มีการปกครองเป็นระบอบประชาธิปไตย ได้ประกาศใช้
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับแรกเมื่อวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2475 ระบบราชการไทยตั้งแต่ พ.ศ.
2475 จนถึงปี พ.ศ. 2522 มีลักษณะเป็นแบบอามาตยาธิปไตย (Bureaucratic elite system)
ชัยอนันต์ สมุทรวาณิช (2522: 140-142) เสนอว่า เมื่อมีข้าราชการเข้าไปดารงตาแหน่งสาคัญใน
คณะรัฐ มนตรี และตาแหน่ งทางการเมืองอื่น ๆ ข้าราชการจะมีบทบาทส าคัญในการกาหนดนโยบาย เพราะมี
บทบาททั้งสองด้าน คือ ทั้งการเมื องและการบริหารในเวลาเดียวกัน อย่างไรก็ดี การเมืองเริ่มมีบทบาทมากขึ้น
เพราะการเมืองเป็นเรื่องของการกาหนดนโยบายและเป้าหมายของรัฐ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจในเชิงคุณค่า
(Value judgement) โดยตรง การตัดสินใจว่าควรดาเนินนโยบายเช่นนี้เท่ากับเป็นการยอมรับว่านโยบายนั้นดีกว่า
ทางเลือกด้านอื่น ๆ นักการเมืองสามารถอ้างความชอบธรรมในการเลือกและกาหนดคุณค่าได้ ก็เพราะการที่ได้รับ
เลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน และเป็นผู้กลั่นกรอง ตลอดจนสะท้อนเจตนารมณ์และความต้องการของประชาชน
ไพศาล สุริยะมงคล (2531: 702,709) ให้ความเห็นว่า การกาหนดนโยบายสาธารณะของประเทศ
ไทยมีปัจจัยเกี่ยวกับวัฒนธรรมทางการเมืองของไทยเข้ามามีบทบาทสาคัญ ในกรณีที่การกาหนดนโยบายสาธารณะ
สอดคล้องกับวัฒนธรรมทางการเมือง นโยบายสาธารณะนั้นก็จะสามารถดาเนินการไปได้ด้วยดี เพราะได้รับการ
สนับสนุนจากประชาชน แต่ในขณะเดียวกัน ถ้านโยบายนั้นขัดแย้งอย่างรุนแรงกับวัฒนธรรมทางการเมืองก็จะไม่ได้
รับการสนับสนุนจากประชาชน เป็นผลให้ไม่สามารถดาเนินนโยบายนั้นได้หรือการปฏิบัติตามนโยบายไม่เกิดผล
ตามที่ต้องการ ส่ วนปั จจั ย ที่สาคัญอีกประการหนึ่งก็คือ ปัจจัยทางเศรษฐกิจมีอิทธิพลต่อการกาหนดนโยบาย
สาธารณะมาก จะเห็นได้จากนโยบายบางนโยบายซึ่งมีประโยชน์และประชาชนเรียกร้องอย่างมาก แต่ถ้านโยบาย
นั้นต้องใช้งบประมาณมากอันเป็นการเกินฐานะทางการเงินการคลังของรัฐบาลแล้ว รัฐบาลก็อาจไม่สามารถดาเนิน
นโยบายที่พึงปรารถนานั้นได้ส่วนองค์กรที่มีอานาจตามกฎหมายในการกาหนดนโยบายสาธารณะของไทย ก็คือ
รัฐสภา คณะรัฐมนตรี ตุลาการ และกระทรวง ทบวง กรม นอกจากนี้ยังมีองค์กรและบุคคลที่มีส่วนร่วมอย่างไม่เป็น
ทางการในการกาหนดนโยบายสาธารณะของไทย ได้แก่ พรรคการเมือง กลุ่มผลประโยชน์ สื่อมวลชน ประชาชน
ทั่วไป รวมทั้งหน่วยราชการอื่นที่ไม่มีอานาจตามกฎหมายในการกาหนดนโยบายสาธารณะ ตัวอย่างเช่น รัฐสภามี
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อานาจหน้าที่ในการจัดทากฎหมาย คณะรัฐมนตรีมีอานาจในการกาหนด ดูแล กากับและติดตามผลการปฏิบัติตาม
นโยบายของกระทรวง ทบวง กรมต่าง ๆ และกระทรวง ทบวง กรม ได้รับมอบหมายให้มีอานาจออกกฎ และ
ระเบียบต่าง ๆ ซึ่งถือเป็นการกาหนดนโยบายสาธารณะ เป็นต้น

2.2 แนวควำมคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับคุณภำพกำรให้บริกำร (Service)
การดาเนินงานตามนโยบายสาธารณะ ถือเป็นการให้บริการแก่ประชาชนตามหน้าที่หลักของหน่วยงาน
ราชการ ดังนั้น คุณภาพจึงเป็นตัวชี้วัดการทางานประเภทหนึ่ง ซึ่งคุณภาพการให้บริการ (Service Quality) เป็น
แนวคิดที่ได้รับการนามาประยุกต์ใช้ในกระบวนการปฏิรูประบบบริหารภาครัฐไทยในช่วงหลายปีที่ผ่านมา และ
ได้รับความสนใจนามาปรับปรุงเพื่อใช้เป็นเครื่องมือวัดสมรรถนะในการให้บริการสาธารณะของหน่วยงานภาครัฐ
มากขึ้นตามล าดับ ส าหรั บเครื่ องมือที่นิ ยมใช้ในการวัดคุณภาพการให้ บริการที่นิยมใช้กันอย่างแพร่ห ลาย คือ
SERVQUAL (ชัชวาล ทัตศิวัช, 2554)
ควำมหมำยของคุณภำพกำรให้บริกำร
“คุณภาพ” สามารถพิจารณาได้จากหลายมุมมอง และสาขาความรู้หลากลักษณะ ทางเศรษฐกิจ สังคม
การตลาด จิตวิทยาและการวิจัยการดาเนินการ (Khantanapha, 2000: 8) โดยจากมุมมองของบอร์น (Born,
1994) คุ ณ ภาพเป็ น เรื่ อ งทางเทคนิ ค ที่ ปั จ จุ บั น ได้ รั บ ความส าคั ญ อย่ า งยิ่ ง จากผู้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง (Top
management agenda) และเป็นหนึ่งในปัจจัยพื้นฐานของการสร้างสมรรถนะการจัดการและการแข่งขันให้กับ
องค์ ก รและได้ รั บ ความสนใจอย่ า งเห็ น ได้ ชั ด ในช่ ว งหลายคริ ส ต์ ท ศวรรษที่ ผ่ า นมา แต่ ใ นมุ ม มองเชิ ง ปรั ช ญา
(Philosophical view) คุณภาพเป็นคุณลักษณะแห่งความคิดและบรรดาถ้อยแถลงที่เชื่อมั่นว่าจะก่อให้เกิดผลดังที่
คาดไว้ (Pirsig, 1974 cited in Khantanapha, 2000: 8) ความเป็นนามธรรมของคุณภาพนี้ทาให้ยากที่จะให้
คานิยามความหมายของคุณภาพได้ เนื่องจากคุณภาพมักเป็นคาที่จะต้องพิจารณาในเชิงสัมพัทธ์กับตัวของมันเอง
นักวิชาการที่มีชื่อเสี ย งซึ่งได้ให้ความหมายของคุณภาพที่ได้รับการยอมรับกันอย่างแพร่หลายได้แก่
Joseph Juran (1988) ปรมาจารย์ด้านการบริหารงานคุณภาพ ผู้เสนอแนวคิดระบบการจัดการคุณภาพทั่วทั้ง
องค์กร (Total Quality Management-TQM) อดีตศาสตราจารย์แห่งสถาบันเทคโนโลยีแห่งแมสซาชูเซทท์ (MIT)
ได้เสนอไว้ว่า คุณภาพก็คือ ความเหมาะเจาะพอดีในการใช้และเป็นส่วนขยายในความสาเร็จของผลิตภัณฑ์ (สินค้า
หรือบริการ) ในการตอบสนองต่อวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการใช้งานตลอดระยะเวลาที่ใช้สินค้าหรือบริการ
นั้น ส่วน Crosby (1982) ให้ความหมายอย่างกระชับไว้ว่า เป็นการตอบสนองต่อความต้องการ (Conformance
to requirement) ในขณะที่ Zeithaml, Parasuraman, and Berry (1990) เสนอว่า คุณภาพเป็นสิ่งที่เกิดจาก
ความคาดหมายของลูกค้าหรือผู้รับบริการที่มีต่อบริการนั้นกล่าวโดยสรุปได้ว่า คุณภาพก็คือ ผลิตภัณฑ์บริการที่ดี
ที่สุด โดยมีคุณค่าและมีความเหมาะสมตรงตามความต้องการของผู้ใช้บริการซึ่งเกิดจากการเปรียบเทียบระหว่าง
ความคาดหวังและการรับรู้ ในการให้บริการ/ผลิตภัณฑ์หากผู้รับบริการได้รับการบริการเป็นไปตามที่คาดหวัง
(Juran and Gryna, 1988 ; Hutchins, 1985: 165 ; Zeithaml, Parasuraman and Berry, 1990: 16)
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ดังนั้นการบริการที่มีคุณภาพ จึงเป็นการเปรียบเทียบระหว่างความคาดหวังของลูกค้าในผลิตภัณฑ์ หรือบริการ กับ
การรับรู้ที่แท้จริงที่มี โดยหากลูกค้าหรือผู้รับบริการเห็นว่าผลิตภัณฑ์หรือบริการเหล่านั้นเป็นสิ่งที่ดีที่สุดและตรง
ตามที่คาดหวัง ก็ถือได้ว่าผลิตภัณฑ์หรือบริการดังกล่าวมีคุณภาพนั่นเอง และคุณภาพการให้บริการนี้ จากทัศนะ
ของ Ross, Goetsch and Davis, (1997: 11-13) จัดว่าเป็นกรอบการมองเรื่องคุณภาพกรอบหนึ่ง พร้อม
อธิบายว่าคุณภาพการให้บริการ เป็นการควบคุมเพื่อให้เกิดคุณภาพการให้บริการ อันมีความแตกต่างจากคุณภาพ
ในการผลิตสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้ เพราะวิธีการควบคุมคุณภาพการให้บริการเป็นเรื่องที่ยาก เนื่องจากการ
บริการจะมีการควบคุมหรือการบริการจัดการน้ อย แต่ขณะเดียวกันก็มีความสาคัญมาก กับในทางหนึ่งระดับของ
คุณภาพที่ได้จากการบริการ มักไม่สามารถทาการทานายได้ เพราะขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการได้แก่ พฤติกรรม
ผู้ให้บริการ (Behavior of the delivery person) ภาพพจน์ ชื่อเสียงขององค์การ (Image of the organization)
โดยผู้รับบริการจะเป็นผู้ทาการตรวจสอบ ตั้งแต่กระบวนการการเริ่มให้บริการจนถึงการสิ้นสุดในการให้บริการโดย
การให้บริการจะยิ่งดียิ่งขึ้น ถ้าหากผู้รับบริการทาการประเมินการให้บริการในขณะนั้นจากที่ได้กล่าวถึงทัศนะของ
นักวิชาการดังกล่าว การศึกษาคุณภาพการให้บริการจึงเป็นเรื่องที่สาคัญเรื่องหนึ่ง และเป็นมุมมองในเชิงคุณภาพที่
สาคัญที่พึงได้รับความสนใจ
Gronroos (1982), Smith and Houston (1982 Cited in Khantanapha, 2000)
Parasuraman et al. (1988) ได้อธิบายและให้ความหมายเชิงปฏิบัติการไว้ไม่แตกต่างกัน สรุปได้ว่า คุณภาพการ
ให้บริการ (Service Quality) เป็นความแตกต่างระหว่างความคาดหวัง (Expectation-WHAT THEY WANT) กับ
การรับรู้ (Perception-WHAT THEY GET)
Lewis, and Bloom (1983) ได้ให้คานิยามของคุณภาพการให้บริการว่าเป็นสิ่งที่ชี้วัด ถึงระดับของ
การบริการที่ส่งมอบโดยผู้ให้บริการต่อลูกค้าหรือผู้รับบริการว่าสอดคล้องกับความต้องการของเขาได้ดีเพียงใดการ
ส่งมอบบริการที่มีคุณภาพ (Delivering service quality) หมายถึง การตอบสนองต่อผู้รับบริการบนพื้นฐานความ
คาดหวังของผู้รับบริการ
Gronroos (1982; 1990: 17) ได้ให้ความหมายของคุณภาพการให้บริการว่าจาแนกได้ 2 ลักษณะ
คือ คุณภาพเชิงเทคนิค (technical quality) อันเกี่ยวกับผลลัพธ์ หรือสิ่งที่ผู้รับบริการได้รับจากบริการนั้น โดย
สามารถที่จะวัดได้เหมือกับการประเมินได้คุณภาพของผลิตภัณฑ์ (Product quality) ส่วนคุณภาพเชิงหน้าที่
(Functional quality) เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการของการประเมินนั่นเอง
Crosby (1988: 15) กล่าวไว้ว่า คุณภาพการให้บริการหรือ “Service quality” นั้น เป็นแนวคิดที่
ถือหลักการการดาเนินงานบริการที่ปราศจากข้อบกพร่อง และตอบสนองตรงตามความต้องการของผู้บริการ และ
สามารถที่จ ะทราบของต้องการของลู กค้าหรือผู้ รับบริการได้ด้วย คุณภาพการให้บริการ เป็นมโนทัศน์และ
ปฏิบัติการในการประเมินของผู้รับบริการโดยทาการเปรียบเทียบระหว่างการบริการที่คาดหวัง (Expectation
service) กับการบริการที่รับรู้จริง (Perception service) จากผู้ให้บริการ ซึ่งหากผู้ให้บริการสามารถให้บริการที่
สอดคล้องตรงตามความต้องการของผู้รับบริการหรือสร้างการบริการที่มีระดับสูงกว่าที่ผู้รับบริการได้คาดหวัง จะ
ส่งผลให้การบริการดังกล่าวเกิดคุณภาพการให้บริการซึ่งจะทาให้ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจจากบริการที่ได้รับ
เป็นอย่างมาก
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ตามแนวคิดของ Buzzell and Gale (1987) คุณภาพการให้บริการเป็นเรื่องที่ได้รับความสนใจและมี
การให้ความสาคัญอย่างมากดังที่ได้กล่าวไปแล้วนั้น มีผลงานวิจัยที่ค้นคว้าพฤติกรรมของผู้บริโภคและผลของความ
คาดหวังของผู้บริโภคซึ่งพบว่า คุณภาพการให้บริการเป็นเรื่องที่ซับซ้อนขึ้นอยู่กับการมองหรือ ทัศนะของผู้บริโภคที่
เราเรียกกันทั่วไปว่า “ลูกค้า”
แนวคิดและคาอธิบายเรื่องคุณภาพการให้บริการที่น่าสนใจเห็นจะได้แก่ มุมมองจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะใน
สาขาความคาดหวังของลูกค้า (Expert in the field of customer expectation) คือ Ziethaml,
Parasuraman, and Berry (1990: 19) แนวคิดของนักวิชาการกลุ่มนี้คุณภาพการให้บริการ เป็นการประเมิน
ของผู้บริโภคเกี่ยวกับความเป็นเลิศหรือความเหนือกว่าของบริการนักวิชาการทั้งสามท่านดังกล่าวนับได้ว่าเป็นหนึ่ง
ในคณะนักวิชาการที่สนใจทาการศึกษา เรื่อง คุณภาพในการให้บริการ และการจัดการคุณภาพในการให้บริการ
ขององค์การอย่างจริงจังมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1983 สิ่งที่ Zeithaml, Parasuraman, and Berryให้ความสนใจในการ
ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับคุณภาพในการให้บริการนั้น เป็นการมุ่งตอบคาถามสาคัญ 3 ข้อ ประกอบด้วย
1) คุณภาพในการให้บริการคืออะไร (What is service quality?)
2) อะไรคือสาเหตุที่ทาให้เกิดปัญหาคุณภาพในการให้บริการ (What causes service-quality
Problems?)
3) องค์การสามารถแก้ปัญหาคุณภาพในการให้บริการที่เกิดได้อย่างไร (What can organizations do
to solve these problems?)
นักวิชาการที่กล่าวถึงความหมายของคุณภาพการให้บริ การที่น่าสนใจอีกกลุ่มหนึ่งได้แก่ Bitner and
Hubbert (1994 Cited in Lovelock, 1996) ซึ่งเสนอความเห็นไว้ว่า คุณภาพการให้บริการ เป็นความ
ประทับใจในภาพรวมของลูกค้าผู้รับบริการ อันมีต่อความเป็นเลิศขององค์กรและบริการที่องค์การจัดให้มีขณะที่
White and Abel (1995: 37 Cited in Lovelock, 1996) ได้ให้นิยามคาดังกล่าวว่าเป็นการวินิจฉัยของ
ผู้รับบริการเกี่ยวกับความสามารถในการเติมเต็มงานการให้บริการของหน่วยงานที่ให้บริการเช่นนี้ White and
Abel เสนอแนวคิดว่าแตกต่างไปจากสินค้า (Goods) กล่าวคือ สินค้าเป็นสิ่งที่จับต้องได้ มีความคงทนสูง และ
โดยทั่วไปผลิตขึ้นภายใต้และผลิตเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานที่แน่นอนอันหนึ่ง ในขณะที่บริการ เป็นเรื่องที่มีความ
ผันแปรมากกว่าสินค้าแม้จะมีลักษณะที่ตอบสนองผู้บริโภคเช่นเดียวกับสินค้าก็ตาม และโดยทั่วไปแล้วบริการ
มีคุณลักษณะสาคัญที่จับต้องไม่ ได้ มีความหลากหลาย และไม่สามารถแบ่งแยกได้จากการผลิตและการบริโภค
(Inseparability of production and consumption)
Schmenner (1995) ได้กล่าวถึงคุณภาพการให้บริการไว้ว่า คุณภาพการให้บริการได้มาจากการรับรู้ที่
ได้รับจริงลบด้วยความคาดหวังที่คาดว่าจะได้รับจากบริการนั้น หากการรับรู้ในบริการ ที่ได้รับมีน้อยกว่าความ
คาดหวัง ก็จะทาให้ผู้รับบริการมองคุณภาพการให้บริการนั้นติดลบ หรือรับรู้ว่าการบริการนั้นไม่มีคุณภาพเท่าที่ควร
ตรงกันข้าม หากผู้รับบริการรับรู้ว่าบริการที่ได้รับจริงนั้นมากกว่าสิ่งที่เขาคาดหวัง คุณภาพการให้ บริการ ก็จะเป็น
บวก หรือมีคุณภาพในการบริการนั่นเองในประเด็นเดียวกันนี้ Lovelock (1995) มองคุณภาพการให้บริการว่ามี
ความหมายอย่างกว้าง ๆ เป็นแนวความคิดเกี่ยวกับเรื่องของสินค้าหรือบริการที่ลูกค้าที่มีศักยภาพในการซื้อหา
สามารถและอาจจะทาการประเมินก่อนที่เขาจะเลือกบริโภคสินค้าหรือบริการนั้น
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Zineldin (1996) เสนอความเห็นไว้ว่า คุณภาพการให้บริการเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความคาดหวังของ
ผู้รับบริการในด้านของคุณภาพภายหลังจากที่เขาได้ข้อมูลเกี่ยวกับบริการนั้น ๆ และมีความต้องการที่จะใช้บริการ
นั้น รวมทั้งการที่เขาได้ทาการประเมินและเลือกที่จะใช้บริการ
Wisher and Corney (2001) กล่าวว่า คุณภาพการให้บริการ มีแนวการศึกษาที่สาคัญคือการ
วิเคราะห์ที่เรียกว่า SERVQUAL ทั้งนี้ นักวิชาการทั้งสองท่านเสนอว่า คุณภาพการให้บริการ เป็นการตัดสินใจ
วินิจฉัยเกี่ยวกับความเลิศของบริการ (Superiority of the service)
วีรพงษ์ เฉลิมจิรรัตน์ (2539: 14-15) คุณภาพการให้บริการ คือความสอดคล้องกันของความต้องการ
ของลูกค้าหรือผู้รับบริการ หรือระดับของความสามารถในการให้บริการที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าหรือ
ผู้รับบริการอันทาให้ลูกค้าหรือผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจจากบริการที่เขาได้รับ
สมวงศ์ พงศ์สถาพร (2550: 66) เสนอความเห็นไว้ว่า คุณภาพการให้บริการ เป็นทัศนคติที่ผู้รับบริการ
สะสมข้อมูลความคาดหวังไว้ว่าจะได้รับจากบริการ ซึ่งหากอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ (tolerance zone) ผู้รับบริการ
ก็จะมีความพึงพอใจในการให้บริการซึ่งจะมีระดับแตกต่างกันออกไปตามความคาดหวังของแต่ละบุคคล และความ
พึงพอใจนี้เอง เป็นผลมาจากการประเมินผลที่ได้รับจากบริการนั้น ณ ขณะเวลาหนึ่ง
สรุปได้ว่าคุณภาพการให้บริการ (Service Quality) หมายถึง ความสามารถในการตอบสนองความ
ต้องการของการให้บริการ คุณภาพของบริ การเป็นสิ่งสาคัญที่สุดที่จะสร้างความแตกต่างของธุรกิจให้เหนือกว่า
คู่แข่งขันได้ การเสนอคุณภาพการให้บริการที่ตรงกับความคาดหวังของผู้รับบริการเป็นสิ่งที่ต้องกระทา ผู้รับบริการ
จะพอใจถ้าได้รับสิ่งที่ต้องการ เมื่อผู้รับบริการมีความต้องการ ณ สถานที่ที่ผู้รับบริการต้องการ และในรูปแบบที่
ต้องการ (ชัชวาลย์ทัตศิวัช, 2554)
แนวคิดพื้นฐานทางวิชาการ (Basic Concept) ในเรื่องคุณภาพการให้บริการ ประกอบไปด้วย 3 แนวคิด
หลัก คือแนวคิดความพึงพอใจของลูกค้า (Customer satisfaction) คุณภาพการให้บริการ (Service quality)
และการให้คุณค่าแก่ลูกค้า (Customer value) (Cronin, and Taylor, 1992; Oliver, 1993; Ziethaml,
Parasuraman, and Berry, 1988) ตามแนวคิดพื้นฐานดังกล่าว ความพึงพอใจของลูกค้าต่อบริการ เป็น
พฤติกรรมเชิงจิตวิทยาที่บุคคลมีต่อบริการที่ได้รับหรือเกิดขึ้น (Oliver, 1993) ส่วนแนวคิดพื้นฐานเรื่องคุณภาพ
การให้บริการ เป็นแนวคิดที่ได้รับการเสนอไว้ โดย Cronin and Taylor (1992) ในทัศนะของนักวิชาการทั้งสอง
ท่าน ความพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจ เป็นเรื่องของการเปรียบเทียบประสบการณ์ของผู้รับบริการได้รับบริการ กับ
ความคาดหวังที่ผู้รับบริการนั้นมีในช่วงเวลาที่มารับบริการ และเป็นสิ่งที่ช่วยให้สามารถวัดคุณภาพการให้บริการได้
ส่วนคุณภาพการให้บริการในมุมมองเชิงการตลาดนั้น Rust, and Zahorik (1993) ได้ให้คาจากัดความไว้ว่า
คุณภาพการให้บริการ เป็นส่วนขยายของบริการ กระบวนการบริการ และองค์กรที่ ให้บริการ ที่สามารถตอบสนอง
หรือทาให้เกิดความพึงพอใจในความคาดหวังของบุคคล แนวคิดพื้นฐานที่มองคุณภาพการให้บริการผ่านกรอบการมอง
ด้านความพึงพอใจต่อการให้บริการนี้ได้รับการสนับสนุนจากนักวิชาการอีกท่านหนึ่งคือBitner (1992) ซึ่งอธิบายจาก
ผลงานวิจัยที่ได้เคยทาการศึกษาไว้ว่า คุณภาพการให้บริการสามารถวัดโดยผ่านความพึงพอใจของผู้รับบริการได้โดย
ประการที่ได้กล่าวมาข้างต้นก่อให้เกิดกรอบการพิจารณาตัวแบบการศึกษาคุณภาพการให้บริการจากแนวคิดพื้นฐาน
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3 แนวคิดดังกล่าวได้ในสองนั ยยะ กล่ าวคือ นัยยะแรก คุณภาพการให้บริการสามารถพิจารณาได้จากทั้งสาม
องค์ประกอบ หรืออย่างน้อย 2 องค์ประกอบรวมกัน และนัยยะที่สอง คุณภาพการให้บริการ พิจารณาได้จากตัวชี้วัด
ซึ่งพัฒนาจากแนวคิดใดแนวคิดหนึ่งเป็นหลัก เช่น แนวคิดพื้นฐานเรื่องคุณภาพการให้บริการ (Service quality)
ซึ่งจากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง พบว่านักวิจัยส่วนใหญ่มักให้ความสนใจทาการศึกษาคุณภาพการให้บริการ
จากแนวคิดพื้นฐานสองแนวคิดหลัก คือ แนวคิดความพึงพอใจของลูกค้า และแนวคิดคุณภาพการให้บริการอย่างใด
อย่างหนึ่ง โดยแนวคิดแรกมุ่งวัดความพึงพอใจในมิติต่าง ๆ ส่วนแนวคิดที่สอง วัดคุณภาพการให้บริการตามตัวแบบ
SERVQUAL ที่เสนอโดยZiethaml, Parasuraman มักเกิดขึ้นต่อมาก็คือเราจะใช้การวัดความพึงพอใจของประชาชน
หรือผู้รับบริการที่มีต่อการบริการ หรือจะวัดจากคุณภาพการให้บริการ จึงสามารถตอบได้ในเบื้องต้นคาตอบก็คือเรา
จะวัดโดยอาศัยแนวคิดพื้นฐานใดก็ได้ขึ้นอยู่กับสิ่งที่สาคัญคือ เป้าหมายและวัตถุประสงค์ของการวัด
เกณฑ์กำรวัดคุณภำพกำรบริกำร
สมวงศ์ พงศ์สถาพร (2550: 50) อธิบายให้เห็นว่า คุณภาพการให้บริการ โดยพื้นฐานแล้วนับเป็นเรื่อง
ที่ยากเนื่องจากธรรมชาติความไม่แน่นอนของงานบริการที่จับต้องไม่ได้และคาดหมายลาบากจึงได้มีความพยายาม
จากนักวิชาการมาโดยต่อเนื่องในการพยายามค้นหาแนวทางการประเมินหรือวัดคุณภาพการให้บริการที่สามารถ
สะท้อนให้เห็นถึงมิติของการปฏิบัติและสามารถนาไปสู่การพัฒนาคุณภาพการให้บริการอย่างเด่นชัดที่สุด
Gronroos (1982) ได้เสนอแนวคิดไว้ว่า คุณภาพเชิงเทคนิค (Technical quality) และคุณภาพ
เชิงหน้าที่ (Functional quality) เป็นภาพแห่งมิติของคุณภาพที่ส่งผลกระทบไปถึงทั้งความคาดหวังและการรับรู้
ต่อคุณภาพการให้บริการ และคุณภาพการให้บริการจะมีมากน้อยเพียงใด ขึ้นอยู่กับระดับของ คุณภาพเชิงเทคนิค
และคุณภาพเชิงหน้าที่นั่นเอง
เกณฑ์การพิจารณาคุณภาพการบริการว่าสามารถสร้างให้เกิดขึ้นได้ตามหลัก 6 ประการ กล่าวคือ
1. การเป็นมืออาชีพและการมีทักษะของผู้ให้บริการ (Professionalism and skill) เป็นการพิจารณาว่า
ผู้รับบริการสามารถรับรู้ได้จากการเข้ารับบริการจากผู้ให้บริการที่มีความรู้และทักษะในงานบริการ ซึ่งสามารถ
ดาเนินการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างมีระบบและแบบแผน
2. ทัศนคติและพฤติกรรมของผู้ให้บริการ (Attitude and behavior) ผู้รับบริการจะเกิดความรู้สึกได้
จากการที่ผู้ให้บริการสนใจที่จะดาเนินการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นด้วยท่าทีที่เป็นมิตร และดาเนินการแก้ไข
ปัญหาอย่างเร่งด่วน
3. การเข้าพบได้อย่างง่ายและมีความยืดหยุ่นในการให้บริการ (Accessibility and flexibility)
ผู้รับบริการจะพิจารณาจากสถานที่ตั้งไว้ให้บริการ และเวลาที่ได้รับบริการจากผู้ให้บริการ รวมถึงระบบการบริการ
ที่จัดเตรียมไว้ เพื่ออานวยความสะดวกให้กับผู้รับบริการ
4. ความไว้วางใจและความเชื่อถือได้ (Reliability and trustworthiness) ผู้รับบริการจะทาการ
พิจารณาหลังจากที่ได้รับบริการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งการให้บริการของผู้ให้บริการจะต้องปฏิบัติตามที่ได้รับการ
ตกลงกัน
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5. การแก้ไขสถานการณ์ให้กับสู่ภาวะปกติ (Recovery) พิจารณาจากการเกิดเหตุการณ์ที่ไม่ได้
คาดการณ์ล่วงหน้าเกิดขึ้นหรือเกิดเหตุการณ์ที่ผิดปกติ และผู้ให้บริการสามารถแก้ไขสถานการนั้น ๆ ได้ทันท่วงที
ด้วยวิธีการที่เหมาะสม ซึ่งทาให้สถานการณ์กลับสู่ภาวะปกติ
6. ชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือ (Reputation and credibility) ผู้รับบริการจะเชื่อถือในชื่อเสียงของ
ผู้ให้บริการจากการที่ผู้ให้บริการดาเนินกิจการด้วยดีมาตลอด คาอธิบายและผลงานของการศึกษาเรื่องคุณภาพการ
ให้บริการของ Gronroos (1982) ตามที่ได้กล่าวนั้น นับได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการศึกษาคุณภาพที่เน้น หนักใน
เชิงคุณภาพการให้บริการอย่างแท้จริงผลงานที่สาคัญอันเป็นแนวคิดของ Gronroos คือข้อเสนอในเชิงแนวคิดที่
สาคัญเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการที่เขาเรียกว่า “คุณภาพการให้บริการที่ลูกค้ารับรู้ (Perceived Service
Quality-PSQ)” และ “คุณภาพการให้บริการที่ลูกค้ารับรู้ ทั้งหมด (Total Perceived Quality-TPQ)” ซึ่งเป็น
แนวคิดที่เกิดจากการวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้บริโภคและผลกระทบที่เกิดจากความคาดหวังของลูกค้าหรือ
ผู้รับบริการเกี่ยวกับคุณภาพของการให้บริการ ที่มีต่อการประเมินคุณภาพของบริการภายหลังจากที่ได้รับบริการ
แล้ว (ธีรกิติ นวรัตน ณ อยุธยา, 2547: 182 อ้างถึงใน ชัชวาลย์ทัตศิวัช, 2554)
Gronroos (1990: 40-42) ได้อธิบายแนวคิดในเรื่องคุณภาพที่ลูกค้ารับรู้ทั้งหมด ว่าเป็นคุณภาพการ
ให้บริการที่ลูกค้าหรือผู้รับบริการรับรู้ โดยเกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบของสิ่งต่าง ๆ ที่สาคั ญ 2
ประการคือ
1. คุณภาพที่ลูกค้าหรือผู้รับบริการคาดหวัง (Expected quality) ซึ่งได้รับอิทธิพลจากปัจจัยต่าง ๆ
ได้แก่ การสื่อสารทางการตลาด (Marketing communication) ภาพลักษณ์ขององค์กร (Corporate image) การ
สื่อสารแบบปากต่อปาก (Word-of-mouth communication) และความต้องการของลูกค้า (Customer needs)
2. คุณภาพที่เกิดจากประสบการณ์ในการใช้บริการของลูกค้าหรือผู้รับบริการ (Experiences quality)
ซึ่งได้รับอิทธิพลจากปัจจัยต่าง ๆ ประกอบด้วย ภาพลักษณ์ขององค์กร (Corporate image) คุณภาพเชิงเทคนิค
(Technical quality) และคุณภาพเชิงหน้าที่ (Functional quality) ทัศนะเรื่องคุณภาพการให้บริการของ
Gronroos ดังกล่าว สามารถสรุปได้ว่า ลูกค้าที่รับบริการมักจะทาการประเมินคุณภาพของการให้บริการโดยการ
เปรียบเทียบคุณภาพที่คาดหวังกับคุณภาพที่เกิดจากประสบการณ์ของการใช้บริการ ว่า คุณภาพทั้งสองด้า นนั้น
สอดคล้องกันหรือไม่ หรือมีความแตกต่างกันอย่างไร ซึ่งเมื่อนามาพิจารณาร่วมกันแล้ว จะกลายเป็นคุณภาพที่
ลูกค้ารับรู้ทั้งหมด (Total Perceived Quality-TPQ) และทาการสรุปผลขั้นสุดท้ายเป็นคุณภาพที่รับรู้ได้
(Perceived Service Quality-PSQ) นั่นเองซึ่งหากผลจากการเปรียบเทียบพบว่า คุณภาพที่เกิดจากประสบการณ์
ไม่เป็นไปหรือไม่สอดคล้องกับคุณภาพที่คาดหวังจะทาให้มีการรับรู้ของลูกค้าที่ดีหรือไม่ดีอย่างไร
เครื่องมือเพื่อใช้ชี้วัดคุณภำพกำรให้บริกำร
Parasuramanand and others (1985) ต่อยอดจากผลงานความคิดของ Gronroos (1982;
1984) ในผลงานการวิจัยเชิงสารวจและบทความตีพิมพ์เกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการ ได้แก่ผลงานเมื่อปี ค.ศ.
1985, 1988 และ 1990 และได้พัฒนามาเป็นกรอบแนวคิดพื้นฐานเรื่องการศึกษาคุณภาพการให้บริการ ซึ่ง
Buzzle and Gale (1975) ได้กล่าวถึงเกณฑ์การพิจารณาคุณภาพการให้บริการไว้ดังนี้
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1. คุณภาพการให้บริการจะถูกกาหนดโดยลูกค้าหรือผู้รับบริการ ลูกค้าหรือผู้รับบริการจะเป็นผู้พิจารณา
ว่าอะไรที่เรียกว่าคุณภาพ โดยไม่ได้ใส่ใจว่ากระบวนการทาให้การบริการเกิดขึ้นนั้นเป็นอย่างไร อย่างไรก็ตาม
ลูกค้าหรือผู้รับบริการแต่ละคนย่อมมีมุมมองในเรื่องคุณภาพที่อาจแตกต่างกันไปบ้าง
2. คุณภาพการให้บริการ เป็นสิ่งที่องค์การจะต้องค้นหาอยู่ตลอดเวลาไม่มีจุดสิ้นสุด โดยที่เราไม่สามารถ
กาหนดคุณภาพการให้บริการให้เป็นไปโดยเฉพาะเจาะจง หรือเป็นสูตรสาเร็จตายตัวได้ การให้บริการที่ดีมีคุณภาพ
จึงต้องทาอย่างต่อเนื่องสม่าเสมอ ทั้งในช่วงเวลาที่กิจการดาเนินไปได้ด้วยดีหรือไม่ดีก็ตาม
3. คุณภาพการให้บริการ จะเกิดขึ้นได้ด้วยความร่วมมือของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นผู้ปฏิบัติงานใน
ส่วนใด การควบคุมคุณภาพของการปฏิบั ติงานของแต่ละคนเป็นเรื่องที่ส่งผลต่อความสาเร็จของการให้บริการที่ มี
คุณภาพได้ สิ่งที่ผู้ปฏิบัติงานจาเป็นต้องได้รับคือการปลูกฝังจิตสานึกความรับผิดชอบต่อการให้บริการ และการนาเสนอ
บริการที่มีคุณภาพอยู่เสมอ ทั้งต่อเพื่อนร่วมงานและลูกค้าหรือผู้รับบริการ
4. คุณภาพการให้บริการ การบริหาร การบริการ และการติดต่อสื่อสารเป็นสิ่งที่ไม่อาจแยกออกจากกันได้ ใน
การนาเสนอการให้บริการที่มีคุณภาพนั้น ผู้ปฏิบัติงานให้บริการจะเป็นต้องมีความรู้และเข้าใจคาติชมผลงาน ซึ่งในการ
นี้ ผู้บริการจะต้องเอาใจใส่ต่อการบริหารจัดการ ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานบริการด้วยความจริงใจและสร้างสรรค์ ภายใต้
ความมุ่งหวังที่จะให้บริการที่ออกมามีคุณภาพดี
5. คุณภาพการให้บริการ จะต้องอยู่บนพื้นฐานความเป็นธรรม
6. คุณภาพการให้บริการจะดีเพียงนั้นขึ้นอยู่กับวัฒนธรรมของการบริการภายในองค์การที่เน้นความเป็น
ธรรมและคุณค่าของคน โดยองค์การที่ให้บริการที่สามารถปฏิบัติต่อลูกค้า และบุคลากรขององค์การได้อย่างเท่า
เทียมกัน ย่อมสะท้อนให้เห็นถึงคุณภาพการให้บริการอย่างแท้จริง
7. คุณภาพการให้บริการ ขึ้นอยู่กับความพร้อมในการให้บริการ แม้ว่าคุณภาพการให้บริการจะไม่
สามารถหรือยากที่จะกาหนดตายตัวลงไป แต่การวางแผนเพื่อเตรียมความพร้อมของการบริการไว้ล่ว งหน้า รวมทั้ง
การเรียนรู้ในสิ่งที่เป็นความต้องการหรือความคาดหวังของลูกค้าหรือผู้รับบริการ ย่อมก่อให้เกิดการบริการที่มี
คุณภาพที่ดี
8. คุณภาพการให้บริการ หมายถึงการรักษาคามั่นสัญญาว่าองค์การจะให้บริการลูกค้าหรือผู้รับบริการ
ได้อย่างที่เป็นไปตามความคาดหวัง และเป็นไปตามเงื่อนไขที่ผู้ปฏิบัติงานให้บริการ
Steve and Cook (1995: 53) ยังชี้ให้เห็นด้วยว่าการเลือกใช้บริการของผู้รับบริการโดยส่วนใหญ่
นอกจากจะคานึงถึงภาพลักษณ์ขององค์การและความต้องการส่วนบุคคลแล้ว คุณภาพการให้บริการของหน่วยงาน
หรือองค์การที่ให้บริการยังสามารถพิจารณาได้จากเกณฑ์ 9 ประการดังต่อไปนี้
1. การเข้าถึงบริการได้ทันทีตามความต้องการของผู้ให้บริการ
2. ความสะดวกของทาเลที่ตั้งในการเข้ารับบริการ
3. ความน่าเชื่อถือไว้วางใจของการให้บริการ
4. การให้ความสาคัญต่อผู้รับบริการแต่ละคน
5. ราคาค่าบริการที่เหมาะสมกับลักษณะของงานบริการ
6. คุณภาพการให้บริการทั้งในระหว่างเข้ารับบริการและภายหลังการเข้ารับบริการ
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7. ชื่อเสียงของบริการที่ได้รับรวมถึงการยกย่องชมเชยในบริการ
8. ความปลอดภัยในการให้บริการจากผู้เชี่ยวชาญโดยเฉพาะ
9. ความรวดเร็วในการให้บริการ
หลักกำรพิจำรณำคุณภำพกำรให้บริกำร
Krutz and Clow(1998) ซึ่งได้เสนอหลักการพิจารณา 3 ประการ ประกอบด้วย
1. คุณภาพการให้บริการ เป็นสิ่งที่ลูกค้าประเมินได้ยากกว่าคุณภาพของสินค้า
2. คุณภาพการให้บริการนั้น ขึ้นอยู่กับการรับรู้ของลูกค้าเกี่ยวกับผลผลิตของการให้บริการ และจะ
ประเมินจากกระบวนการที่บริการนั้นเกิดขึ้น
3. คุณภาพการให้บริการเกิดจากการเปรียบเทียบสิ่งที่ลูกค้าได้คาดหวังไว้ กับระดับของการบริการที่
ได้รับจริงจากที่กล่าวมาสามารถสรุปได้ว่า คุณภาพการให้บริการนั้น เป็นเรื่องที่มีความซับซ้อนและหลากหลายใน
แง่มุมของการพิจารณา แต่กระนั้นเป็นที่ประจักษ์ชัดว่าคุณภาพการให้บริการเป็นเรื่องที่สาคัญซึ่งผู้บริหารของ
องค์การพึงให้ความสาคัญและทุ่มเทความสนใจ องค์การที่ต้องการความสาเร็จของการประกอบการไม่ว่าจะเป็น
ภาครัฐหรือเอกชน จึงต้องให้ความสนใจต่อประเด็นเรื่องคุณภาพการให้บริการที่พิจารณาหรือทาความเข้าใจจาก
ความต้องการและความคาดหวังของลูกค้าหรือผู้รับบริการให้ได้อย่างเด่นชัด
กำรวัดคุณภำพกำรให้บริกำร
การวัดคุณภาพการให้บริการนั้นเรามักจะใช้วิธีการวัดดัชนีความพึงพอใจ (Customer Satisfaction IndexCSI) ของลูกค้าหรือผู้รับบริการภายหลังจากที่ได้รับบริการนั้นแล้ว แต่โดยทั่วไปปัญหาในการวัดคุณภาพการให้บริการ
นั้น มักจะขึ้นอยู่กับวิธีการวัดเงื่อนไขที่นามาสู่การสะท้อนคุณภาพการให้บริการ ซึ่งก็คือการตอบสนองหรือเป็นไปตาม
ความคาดหวังของผู้รับบริการซึ่งเกิดขึ้นจริง หรือที่ได้กล่าวมาแล้วว่าเป็นความพึงพอใจที่ผู้รับบริ การรู้สึกว่าบริการที่
เขาได้รับมานั้น สอดรับกับความคาดหวังที่วางไว้ หรือที่ได้รับรู้มา เช่น การได้รับบริการจากบุคคลโดยตรง (The oneon-one) การได้รับบริการจากแบบเผชิญหน้า (Face-to-Face) และการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ให้บริการกับ
ผู้รับบริการ
การวัดคุณภาพการให้ บ ริ การมีองค์ประกอบประการใดบ้างนั้น สามารถพิจารณาได้จากทัศนะของ
นักวิชาการได้แก่
Koehler and Pankowski (1996: 184-185) ซึ่งได้ให้หลักการสาคัญในการวัดคุณภาพของสินค้า
หรือบริการ โดยจะต้องพิจารณาถึง 4 ประการหลัก ดังนี้
1. ความคาดหวังของผู้บริการ (Customer expectations) สิ่งสาคัญประการหนึ่งของกระบวนการแห่ง
คุณภาพ คือ การทาให้ความคาดหวังของผู้รับบริการเป็นจริง และสร้างความเบิกบานใจให้แก่ลูกค้า โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการตั้งคาถามเพื่อที่จะถามผู้รับบริการจะเป็นการวัดถึงความพึงพอใจจากการบริการที่ได้รับเป็นอย่างดี ใน
ส่วนของคาถามผู้ผลิตหรือผู้ให้บริการจะต้องสร้างคาถามในลักษณะที่ว่าทาอย่างไร
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2. ภาวะความเป็นผู้นา (Leadership) รูปแบบต่าง ๆ ของผู้นาภายในองค์การทั้งแบบผู้อานวยการ
ผู้บริหาร ผู้จัดการ และผู้ควบคุม จะแสดงให้เห็นถึงการกระทาที่นาไปสู่ความมีคุณภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรือง
ของการนาไปสู่การเปลี่ยนแปลงขององค์การ เช่น การจัดแบ่งด้านเวลา การจัดสรรทรัพยากร เป็นต้น
3. การปรับปรุงขั้นตอน (Process improvements) โดยทาการอธิบายถึงวิธีการที่จะทาให้ขั้นตอนต่าง
ๆ มีระดับที่ดีเพิ่มขึ้น หากกระบวนการใหม่ในการปรับปรุงขั้นตอน ทาการปรับปรุ งเครื่องมือเพื่อให้เกิดขั้นตอน
ใหม่ๆ เกิดขึ้นและติดตามถึงผลสะท้อนกลับจากขั้นตอนใหม่ๆ ดังกล่าว
4. การจัดการกับแหล่งข้อมูลที่สาคัญ (Meaningful data) เริ่มจากากรอธิบายถึงการคัดเลือกและ
จัดแบ่งข้อมูล รวมทั้งทาการวิเคราะห์ถึงผลกระทบต่อความพึงพอใจของลูกค้า โดยทาการสารวจจากจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) สอบถามทางโทรศัพท์ นัดพบกับลูกค้าเป็นรายบุคคล การสนทนากลุ่มหรือจดหมาย
ร้องเรียน นอกจากนี้ยังหมายถึงการรายงานหรือการศึกษาพิเศษ (จากรัฐบาล)
สรุปการวัดคุณภาพของสินค้าหรือบริการ จะพิจารณาจากองค์ประกอบ 4 ประการหลักเป็นสาคัญ และ
ถ้าสามารถทาให้ความคาดหวังของลูกค้าหรือผู้รับบริการเกิดขึ้นได้จริงจะส่งผลให้ลูกค้าหรือผู้รับบริการเกิดความ
พึงพอใจในสินค้าหรือบริการ และนาไปสู่ความมีคุณภาพของการให้บริการเป็นลาดับ
เครื่องมือที่ใช้ศึกษำคุณภำพกำรให้บริกำร
ตัวแบบที่ใช้วัดคุณภาพการให้บริการ ที่ได้รับความนิยมนามาใช้อย่างแพร่หลายนั้นได้แก่ ผลงานของ
Parasuraman, Ziethaml and Berry (1985: 41-50) ซึ่งได้พัฒนาตัวแบบเพื่อใช้สาหรับการประเมินคุณภาพ
การให้บริการโดยอาศัยการประเมินจากพื้นฐานการรับรู้ของผู้รับบริการหรือลูกค้า พร้อมกับได้พยายามหานิยาม
ความหมายของคุณภาพการให้บริการ และปัจจัยที่กาหนดคุณภาพการให้บริการที่เหมาะสม ผลงานความคิดและ
การพัฒนาตัวแบบ SERVQUAL ของ Parasuraman, Ziethaml and Berry (1985; 1990) มาจากการ
ศึกษาวิจัยเรื่องอัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการสร้างคุณภาพการให้บริการ ที่ได้แบ่งระยะของการวิจั ยออกเป็น 4 ระยะ
คือ
ระยะที่ 1 ศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพในกลุ่มผู้รับบริการและผู้ให้บริการของบริษัทชั้นนาหลายแห่ง และ
นาผลที่ได้มาใช้ในการพัฒนารูปแบบคุณภาพในการให้บริการ
ระยะที่ 2 เป็นการวิจัยเชิงประจักษ์โดยมุ่งศึกษาที่ผู้รับบริการโดยเฉพาะ ใช้รูปแบบคุณภาพในการ
ให้บริการที่ได้จากระยะที่ 1 มาปรับปรุงได้เป็นเครื่องมือที่เรียกว่า SERVQUAL และปรับปรุงเกณฑ์ที่ใช้ในการ
ตัดสินคุณภาพในการให้บริการตามการรับรู้ และความคาดหวังของผู้รับบริการ
ระยะที่ 3 ได้ทาการศึกษาวิจัยเชิงประจักษ์เหมือนในระยะที่ 2 แต่มุ่งขยายผลการวิจัยให้ครอบคลุม
องค์การต่าง ๆ มากขึ้น มีการดาเนินงานหลายขั้นตอน เริ่มต้นด้วยการวิจัยในสานักงาน 89 แห่ง ของ 5 บริษัทชั้นนาใน
การบริการแล้วนางานมาวิจัยทั้ง 3 ระยะมาศึกษาร่วมกันโดยการทาสัมมนากลุ่มผู้รับบริการและผู้ให้บริการ การ
สัมภาษณ์แบบเจาะลึกในกลุ่มผู้บริหารและท้ายสุดได้ทาการ วิจัยสารวจในทุก ๆ กลุ่ม ต่อมาได้ทาการศึกษาอีก
ครั้งในธุรกิจบริการ 6 ประเภท ได้แก่ งานบริการซ่อมบารุง งานบริการบัตรเครดิต งานบริการประกัน งานบริการ
โทรศัพท์ทางไกล งานบริการธนาคารสาขาย่อย และงานบริการนายหน้าซื้อขาย
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ระยะที่ 4 เป็นมุ่งศึกษาความคาดหวังและการรับรู้ของผู้บริการโดยเฉพาะงานวิจัยของนักวิชาการทั้ง
สามท่านนี้นับได้ว่ามีชื่อเสียงและเป็นพื้นฐานแนวคิดของการศึกษาในเรื่องการตลาดบริการ (Service marketing)
ข้อสรุปจากงานวิจัยข้างต้น Parasuraman, Ziethaml and Berry (1990) ได้กาหนดมิติที่จะใช้วัด
คุณภาพในการให้บริการ (Dimension of service quality) ไว้ 10 ด้าน มีมาตรวัดความพึงพอใจของการบริการ
รวม 22 คาถามด้วยกัน ซึ่งได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมการบริการ (สมวงศ์ พงศ์สถาพร,
2550: 75)
ตัวแปรหลัก 10 ตัวแปรที่ Parasuraman, Ziethaml and others ได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้ชี้วัดคุณภาพ
การให้บริการก่อนที่จะมีการปรับปรุงให้คงเหลือเพียง 5 ตัวแปรหลักและได้ให้ความหมายของมิติหรือมุมมองของ
คุณภาพการให้บริการไว้กล่าวคือ
มิติที่ 1 ลักษณะของการบริการ (Appearance) หมายถึง สภาพที่ปรากฏให้เห็นหรือจับต้องได้ในการ
ให้บริการ
มิติที่ 2 ความไว้วางใจ (Reliability) หมายถึง ความสามารถในการนาเสนอผลิตภัณฑ์หรือการบริการที่
เป็นไปตามคามั่นสัญญาได้อย่างตรงไปตรงมาและถูกต้อง
มิติที่ 3 ความกระตือรือร้น (Responsiveness) หมายถึง การที่องค์การที่ให้บริการแสดงความเต็มใจที่
จะช่วยเหลือและพร้อมที่จะให้บริการลูกค้าหรือผู้รับบริการอย่างเต็มที่ ทันทีทันใด
มิติที่ 4 สมรรถนะ (Competence) หมายถึง ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานบริการที่รับผิดชอบ
อย่างมีประสิทธิภาพ
มิติที่ 5 ความมีไมตรีจิต (Courtesy) หมายถึง มีอัธยาศัยนอบน้อม มีไมตรีจิตที่เป็นกันเอง รู้จักให้เกียรติ
ผู้อื่น จริงใจ มีน้าใจ และมีความเป็นมิตรของผู้ปฏิบัติการให้บริการ
มิติที่ 6 ความน่าเชื่อถือ (Creditability) หมายถึง ความสามารถในด้านการสร้างความเชื่อมั่นด้วยความ
ซื่อตรงและสุจริตของผู้ให้บริการ
มิติที่ 7 ความปลอดภัย (Security) หมายถึง สภาพที่บริการปราศจากอันตราย ความเสี่ยงภัยหรือ
ปัญหาต่าง ๆ
มิติที่ 8 การเข้าถึงบริการ (Access) หมายถึง การติดต่อเข้ารับบริการเป็นไปด้วยความสะดวก ไม่ยุ่งยาก
มิติที่ 9 การติดต่อสื่อสาร (Communication) หมายถึง ความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์และ
การสื่อความหมาย
มิติที่ 10 การเข้าใจลูกค้าหรือผู้รับบริการ (Understanding of customer) ในการค้นหาและทาความ
เข้าใจความต้องการของลูกค้าหรือผู้รับบริการ รวมทั้งการให้ความสนใจต่อการตอบสนองความต้องการของลูกค้า
หรือผู้รับบริการ
ต่อมาภายหลัง ตัวแบบและวิธีการประเมินคุณภาพการให้บริการหรือ SERVQUAL ได้รับการนามา
ทดสอบซ้าจากจากโดยใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบกลุ่มทั้งสิ้น 12 กลุ่มคาตอบที่ได้จากการสัมภาษณ์จานวน 97
คาตอบ ได้ทาการจับกลุ่มเหลือเพียง 10 กลุ่มที่แสดงถึงคุณภาพการให้บริการ โดยแบบวัด SERVQUAL นี้ได้ถูก
แบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลัก คือ
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ส่วนที่ 1 เป็นแบบสอบถามที่ใช้วัดถึงความคาดหวังในบริการจากองค์การหรือหน่วยงาน
ส่วนที่ 2 เป็นการวัดการรับรู้ภายหลังจากได้รับบริการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ในการแปลคะแนนของแบบวัด SERVQUAL สามารถทาได้โดยการนาคะแนนการรับรู้ในบริการลบกัน
คะแนนความคาดหวังในบริการ และถ้าผลลัพธ์ของคะแนนอยู่ในช่วงคะแนนตั้งแต่ +6 ถึง -6 แสดงว่า องค์การ
หรือหน่วยงานดังกล่าวมีคุณภาพการให้บริการในระดับดี ทั้งนี้ นักวิชาการที่ทาการวิจัยดังกล่าว ได้นาหลักวิชาสถิติ
เพื่อพัฒนาเครื่องมือสาหรับ การวัดการรับรู้คุณภาพในการบริการของผู้รับบริการ และได้ทาการทดสอบความ
น่าเชื่อถือ (Reliability) และความเที่ยงตรง (Validity) พบว่า SERVQUAL สามารถแบ่งมิติได้เป็น 5 มิติหลักและ
ยังคงมีความสัมพันธ์กับมิติของคุณภาพการให้บริการทั้ง 10 ประการ SERVQUAL ที่ทาการปรับปรุงใหม่จะเป็น
การยุบรวมบางมิติจากเดิมให้รวมกันภายใต้ชื่อมิติใหม่ ซึ่งประกอบด้วย 5 มิติหลัก (Zeithaml, Parasuraman
and Berry, 1990: 28; Lovelock, 1996: 464-466) ดังนี้
มิติที่ 1 ความเป็นรูปธรรมของบริการ (Tangibility) หมายถึง ลักษณะทางกายภาพที่ปรากฏให้เห็นถึง
สิ่งอานวยความสะดวกต่าง ๆ อันได้แก่ สถานที่ บุคลากร อุปกรณ์ เครื่องมือ เอกสารที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารและ
สัญลักษณ์ รวมทั้งสภาพแวดล้อมที่ทาให้ผู้รับบริการรู้สึกว่าได้รับการดูแล ห่วงใย และความตั้งใจจากผู้ให้บริการ
บริการที่ถูกนาเสนอออกมาเป็นรูปธรรมจะทาให้ผู้รับบริการรับรู้ถึงการให้บริการนั้น ๆ ได้ชัดเจนขึ้น
มิติที่ 2 ความเชื่อถือไว้วางใจได้ (Reliability) หมายถึง ความสามารถในการให้บริการให้ตรงกับสัญญาที่
ให้ไว้กับผู้รับบริการ บริการที่ให้ทุกครั้งจะต้องมีความถูกต้อง เหมาะสม และได้ผลออกมาเช่นเดิมในทุกจุดของ
บริก าร ความสม่าเสมอนี้จ ะทาให้ผู ้รับ บริก ารรู้สึก ว่า บริก ารที่ไ ด้รับ นั้น มีค วามน่า เชื่อ ถือ สามารถให้ค วาม
ไว้วางใจได้
มิติที่ 3 การตอบสนองต่อลูกค้า (Responsiveness) หมายถึง ความพร้อมและความเต็มใจทีจะ
ให้บริการ โดยสามารถตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการได้อย่างทันท่วงที ผู้รับบริการสามารถเข้ารับบริการ
ได้ง่าย และได้รับความสะดวกจากการใช้บริการ รวมทั้งจะต้องกระจายการให้บริการไปอย่างทั่วถึง รวดเร็ว
มิติที่ 4 การให้ความเชื่อมั่นต่อลูกค้า (Assurance) หมายถึง ความสามารถในการสร้างความเชื่อมั่นให้
เกิดขึ้นกับผู้รับบริการ ผู้ให้บริการจะต้องแสดงถึงทักษะความรู้ ความสามารถในการให้บริการและตอบสนองความ
ต้องการของผู้รับบริการด้วยความสุภาพ นุ่มนวล มีกริยามารยาทที่ดี ใช้การติดต่อสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและให้
ความมั่นใจว่าผู้รับบริการจะได้รับบริการที่ดีที่สุด
มิติที่ 5 การรู้จักและเข้าใจลูกค้า (Empathy) หมายถึง ความสามารถในการดูแลเอาใจใส่ผู้รับบริการ
ตามความต้องการที่แตกต่างของผู้รับบริการแต่ละคน
SERVQUALได้รับความนิยมในการนามาใช้เพื่อศึกษาในธุรกิจอุตสาหกรรมบริการอย่างกว้างขวาง ซึ่ง
องค์การต้องการทาความเข้าใจต่อการรับรู้ของกลุ่มผู้รับบริการเป้าหมายตามความต้องการในบริการที่เขาต้องการ
และเป็นเทคนิคที่ให้วิธีการวัดคุณภาพในการให้บริการขององค์การนอกจากนี้ ยังสามารถประยุกต์ใช้ SERVQUAL
สาหรับการทาความเข้าใจกับการรับรู้ของบุคลากรต่อคุณภาพในการให้บริการ โดยมีเป้าหมายสาคัญเพื่อให้การ
พัฒนาการให้บริการประสบผลสาเร็จ
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ตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อคุณภำพกำรให้บริกำร
ตัวแปรที่มอี ิทธิพลต่อคุณภาพการให้บริการประกอบไปด้วย
1. ควำมคำดหวังกับคุณภำพกำรให้บริกำร
ความคาดหวังของผู้รับบริการ เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าของผู้รับบริการเกี่ยวกับการบริการที่เขาจะ
ได้รับเมื่อเขาไปใช้บริการ จากแนวคิดของนักวิชาการหลายท่าน ผู้วิจัยขอประมวลเสนอให้เห็นว่า ความคาดหวังใน
เรื่องคุณภาพในการให้บริการนี้ มีระดับที่แตกต่างกันออกไปโดยยึดเอาเกณฑ์การพิจารณาความพึงพอใจที่ได้รับ
จากการบริการได้กล่าวคือ
ระดับแรก หากผู้รับบริการไม่พึงพอใจ จะแสดงให้เห็นว่าคุณภาพในการให้บริการมีน้อย
ระดับที่สอง หากผู้รับบริการมีความพึงพอใจ แสดงว่า มีคุณภาพในการให้บริการ
ระดับที่สาม หากผู้รับบริการมีความประทับใจ ย่อมแสดงว่า การให้บริการนั้นมีคุณภาพสูงหรือมีคุณภาพ
ในการให้บริการสูง
ความคาดหวังเป็ นแนวคิดส าคัญที่ได้รับการนามาใช้ส าหรับการศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโ ภค และ
คุณภาพการให้บริการ Parasuraman, Zeithaml, and Berry (1988) ซึ่งได้เสนอตัวแบบ SERVQUAL เพื่อ
ศึกษาคุณภาพการให้บริการจากความคาดหวังของผู้รับบริการที่มีต่อบริการที่เขาได้รับโดยเสนอความเห็นไว้ว่า
ความคาดหวังหมายถึง ความปรารถนาหรื อความต้องการของผู้ บริโภค โดยความคาดหวังของบริการนี้ไม่ได้
น าเสนอถึง การคาดการณ์ว่ าผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารอาจจะให้ บริ การอย่างไร แต่เป็ นเรื่อ งที่พิ จารณาว่า ผู้ ให้ บริการควร
ให้บริการอะไรมากกว่า กล่าวโดยสรุปแล้วความคาดหวังของผู้รับบริการ เป็นการแสดงออกถึงความต้องการของ
ผู้รับบริการที่อันที่จะได้รับบริการจากหน่วยงานหรือองค์การที่ทาหน้าที่ ในการให้บริการโดยความคาดหวังของ
ผู้รับบริการนี้ ย่อมมีระดับที่แตกต่างกันไป มากบ้างน้อยบ้าง ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ เช่น ความต้องการส่วน
บุคคล การได้รับคาบอกเล่า ประสบการณ์ที่ผ่านมา เป็นต้น และความคาดหวังของผู้รับบริการนี้ หากได้รับการ
ตอบสนองหรือได้รับบริการที่ตรงตามคาดหวังแล้ว ก็ย่อมสะท้อนให้เห็นถึงคุณภาพในการให้บริการของผู้ให้บริการ
ในงานวิจัยหลายชิ้น นอกจากจะศึกษาการรับรู้ในคุณภาพในการให้บริการแล้ว ยังมีการศึกษาความคาดหวังในการ
ให้บริการเพื่อสะท้อนถึงคุณภาพในการให้บริการกันอย่างกว้างขวางเช่นเดียวกัน Parasuraman, Zeithaml, and
Berry ได้เ สนอมุ มมองของการพิ จ ารณาคุ ณภาพในการให้ บริ การจากความคาดหวั ง (Expectation) ของ
ผู้รับบริการอีกด้วย นักวิชาการกล่าวกันไว้ว่าโดยทั่วไปนั้น ความคาดหวังของผู้รับบริการที่มีต่อบริการหนึ่งบริการ
ใด ย่อมเกิดขึ้นจากปัจจัยหลายประการประกอบกันหรือเป็นตัวกาหนด และปัจจัยเช่นนั้นก็กาหนดความคาดหวัง
ของผู้รับบริการ นอกเหนือไปจากการรับรู้ซึ่งจะเห็นได้จากที่ผู้วิจัยได้นาเสนอว่า คุณภาพในการให้บริการ เป็น
ความแตกต่างของบริการที่ได้รับจริงกับบริการที่คาดหวังนั่นเองในประการนี้ Parasuraman, Zeithaml, and
Berryได้กาหนดปัจจัยที่เป็นตัวกาหนด (Determiner)
ความคาดหวังของผู้รับบริการไว้ 4 ประการด้วยกันดังนี้ (Parasuraman, Zeithaml, and Berry,
1990: 19)
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ประกำรแรก การบอกแบบปากต่อปาก (Word-of-mouth communication) ความคาดหวังที่เกิดจาก
การบอกเล่าปากต่อปาก หมายถึง ความคาดหวังที่เกิดจากคาบอกเล่าที่รับทราบจากคาแนะนาของเพื่อน หรือญาติ
สนิทที่เคยไปรับบริการในสถานที่แห่งนั้นมาก่อน และพบว่ามีการให้บริการเป็นอย่างดี อันทาให้ผู้ฟังเกิดความ
คาดหวังที่จะได้รับบริการเช่นนั้น
ประกำรที่สอง ความต้องการส่วนบุคคล (Customer’ s personal needs) ซึ่งอาจจะเป็นสิ่งที่ทาให้
ระดับความคาดหวังของบุคคลอยู่ในระดับที่ลดลงจากเดิมก็ได้
ประกำรที่สำม ประสบการณ์ในอดีต (Past experience) ความคาดหวังอันเกิดจากประสบการณ์ใน
อดีต มีส่วนเกี่ยวข้องกับประสบการณ์ด้านการบริการที่เคยได้รับ และมีอิทธิพลต่อความคาดหวังในปัจจุบันของ
ผู้รับบริการ ทั้งนี้ ประสบการณ์นั้นอาจจะเป็นประสบการณ์ที่สร้างความประทับใจหรือความรู้สึกที่ไม่พึงพอใจก็ได้
ประกำรที่สี่ การโฆษณาประชาสัมพันธ์ (External communication) เป็นความคาดหวังที่เกิดจากการ
ติดต่อสื่อสารเพื่อโน้มน้าวผู้รับบริการ ซึ่งเป็นทั้งการสื่อสารทางตรงและการสื่อสารทางอ้อม เพื่อสร้างความเชื่อมั่น
ให้แก่ผู้รับบริการ เช่น การให้บริการด้วยความจริงใจ ตรงต่อเวลา เป็นต้น
นอกจากนี้ Tenner and Detoro (1992: 68-69) ได้เสนอถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความคาดหวังใน
การรับริการของผู้รับบริการไว้เช่นกัน ในทัศนะของนักวิชาการทั้งสองท่านผู้รับบริการ มีความต้องการที่จะให้ความ
คาดหวังของตนได้รับการตอบสนองหรือบรรลุผลอย่างครบถ้วน และมีแนวโน้มที่จะยอมรับการให้บริการนั้นโดยทา
การเปรียบเทียบกับประสบการณ์จริงที่เคยได้รับ ก่อนที่จะชาระค่าบริการเสมอ ซึ่งผู้รับบริการจะเกิดความพึงพอใจ
ก็ต่อเมื่อได้รับบริการที่ตอบสนองต่อความต้องการของเขา
ดังนั้น ในหน่วยงานที่ประสบความสาเร็จในการให้บริการ จึงจะต้องเป็นหน่วยงานที่สามารถทานาย
ความคาดหวังของผู้รับบริการ และสร้างความพึงพอใจต่อผู้รับบริการได้อย่างครบถ้วนถูกต้อง โดยปัจจัยที่มีอิทธิพล
ต่อความคาดหวังของผู้รับบริการประกอบได้ด้วย
1. ลักษณะบริการที่ผู้รับบริการต้องการ
2. ระดับของการปฏิบัติงานหรือการให้บริการที่ผู้รับบริการพึงพอใจ
3. ความสัมพันธ์ของงานบริการที่สาคัญ
4. ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อผลการปฏิบัติงานในปัจจุบัน
สรุปได้จากทัศนะของนักวิชาการหลายท่านคุณภาพการให้บริการ เป็นเรื่องของการรับรู้ของผู้รับบริการ
ต่อการให้บริการของผู้ให้บริการ ซึ่งนอกจากจะมีมิติหรือครอบคลุมถึงเรื่องต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นความพร้อมในการ
ให้บริการ การสื่อสารระหว่างผู้ให้และผู้รับบริการ ความเป็นธรรมและอื่น ๆ ซึ่งรวมถึงการรักษาคามั่นสัญญาของ
องค์การหรือหน่วยงานที่ทาหน้าที่ให้บริการด้วย และโดยทั่วไปนั้น
การรับรู้ในคุณภาพการให้บริการหรือคุณภาพของการบริการ จะผูกพันหรือยึดโยงกับความคาดหวังของ
ผู้รับ บริการที่มีต่อสองสิ่งคือ การรั บรู้และความคาดหวังที่มีต่อคุณภาพของผลิ ตภัณฑ์หรือบริการ (Technical
quality of outcomes) ซึ่งเป็นเรื่องของผลงานหรือบริการที่ผู้รับบริการได้รับ และคุณภาพของกระบวนการ
บริการ (Functional quality of process) ซึ่งเกี่ยวข้องกับการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ให้บริการกับผู้รับบริการใน
แต่ละสถานการณ์และพฤติกรรมการบริหารที่ผู้ให้บริการแสดงออกมา
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2. กำรรับรู้กับคุณภำพกำรให้บริกำร
ทฤษฎีทางจิตวิทยาสังคมการรับรู้หมายถึงวิธีการที่บุคคลมองโลกที่อยู่รอบ ๆ ตัวของบุคคล ฉะนั้นบุคคล
2 คนอาจมีความคิดต่อตัวกระตุ้นอย่างเดียวกันภายใต้เงื่อนไขเดียวกัน แต่บุคคลทั้ง 2 อาจมีวิธีการยอมรับถึง
ตัวกระตุ้น (Recognize) การเลือกสรร (Select) การประมวล (Organize) และการตีความ (Interpret) เกี่ยวกับ
ตัวกระตุ้นดังกล่าวไม่เหมือนกัน อย่างไรก็ตาม ยังขึ้นกับพื้นฐานของกระบวนการของบุคคลแต่ละคนเกี่ยวกับความ
ต้องการ ค่านิยม การคาดหวัง และปัจจัยอื่น ๆ ทั้งนี้ มิติของการรับรู้คุณภาพในการให้บริการ (The definition
and dimensions of perceived service quality)
นักวิชาการเห็นพ้องกันว่าประกอบไปด้วย
1. เวลา หมายถึงเวลาของการตัดสินใจว่าจะใช้บริการเมื่อใดหรือในช่วงใด
2. เหตุผลในการตัดสินใจใช้บริการนั้น เป็นการตัดสิ นใจที่ผู้ใช้บริการเปรียบเทียบระหว่างประโยชน์ที่
ได้รับกับต้นทุนที่ได้ลงไป
3. การบริ ก าร เนื่ อ งจากคุ ณ ภาพการให้ บ ริ ก ารเป็ น เรื่ อ งของปฏิ สั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารและ
ผู้รับบริการ จึงต้องมีการประเมินหรือการวัดคุณภาพการให้บริการจากผู้รับบริการหรือลูกค้า
4. เนื้อหา โดยคุณภาพการให้บริการครอบคลุมถึงความรู้ (Cognitive) ความรู้สึก (Affective) และ
แนวโน้มของพฤติกรรม (Behavioral) ของผู้รับบริการ
5. บริบท (Context) ซึ่งได้รับอิทธิพลจากบริการหรือปัจจัยสถานการณ์
6. การรวม (Aggregation) โดยที่พฤติกรรมการใช้บริการนั้น จะได้รับการพิจารณาว่าเป็นเรื่องของการ
ทาธุรกิจ หรือความต้องการสร้างความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างผู้ให้และผู้รับบริการ
3. ประสบกำรณ์กำรรับบริกำรกับคุณภำพกำรให้บริกำร
ประสบการณ์ในอดีตที่เกี่ยวกับการรับบริการในทางทฤษฎีแล้วถือได้ว่าเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีอิทธิพลหรือ
ส่งผล หรือเป็นตัวกาหนดความคาดหวังต่อคุณภาพในการให้บริการของผู้รับบริการ(Parasuraman, Ziethaml,
and Berry, 1990: 19) อันมีอิทธิพลต่อความคาดหวังในปัจจุบันของผู้รับบริการ ในทางการตลาด ประสบการณ์
ของการเคยรับบริการ นับเป็นส่วนผสมทางการตลาด (Marketing mix) ของธุรกิจบริการหนึ่งใน 7 องค์ประกอบ
(7 P’s) ที่นักการตลาดคานึงถึงในการจัดการทางด้านการตลาดของสินค้าหรือบริการ
กำรจัดกำรบริกำรสำธำรณะของรัฐบำลไทย
การจัดบริการสาธารณะหรือบริการส่วนรวมที่หลากหลาย นับได้ว่าเป็นบทบาทหน้าที่เบื้องต้นของรัฐ
หรือรัฐบาล (James Anderson, 1989: 19-22 อ้างถึงใน ทศพร ศิริสัมพันธ์, 2549) ที่ในแวดวงวิชาการ
รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ได้มีการถกแถลงกับมาพอควรว่าแท้จริงนั้น บทบาทของการจัดบริการสาธารณะ
ของภาครัฐควรกว้างขวางมากเพียงใดโดยหลักการแล้ว การบริการสาธารณะย่อมยังประโยชน์แก่สังคมและบุคคล
ทั่วไป การดาเนินบทบาทสาคัญประการนี้ของหน่วยงานภาครัฐจึงจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้ความสาคัญต่อเรื่อง
ของประสิทธิภาพในเชิงการบริหารจัดการ และประสิทธิภาพเช่นว่านี้ ย่อมเป็นองค์ประกอบสาคัญในการกาหนด
ทิศทางในภาพรวมของประสิทธิภาพของการจัดการภาครัฐที่มีต่อระบบการบริหารงานภาครัฐและระบบเศรษฐกิจ
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การให้บริการของภาครัฐที่มีคุณภาพ จึงเป็นสิ่งที่สะท้อนสมรรถนะของการปฏิบัติงานการให้บริการ
ตอบสนองความต้องการประชาชนที่เป็นลูกค้าผู้รับบริการของหน่วยงานภาครัฐภายใต้รากฐานของการบริหาร
ราชการหรือการบริหารงานภาครัฐตามแนวคิดการจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management-NPM) ที่
ระบบราชการของหลายประเทศ รวมทั้งประเทศไทยรับมาเป็นกระบวนการทัศน์ในการขับเคลื่อนการจัดการ
ระบบงานภาครัฐในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ตามแนวคิดนี้ นอกจากแนวทางการปรับปรุงสมรรถภาพและการยกระดับ
ก าลั ง การผลิ ต ของหน่ ว ยงานภาครั ฐ ซึ่ ง มี ม ติ อ ยู่ ที่ ก ารพั ฒ นาทรั พ ยากรบุ ค คล (Human
Resource
Development) และมีการใช้ประโยชน์จากภาคเอกชนให้มากขึ้น (OECD, 1991 อ้างถึงในทศพร ศิริสัมพันธ์,
2549)
ซึง่ Christopher Hood (อ้างถึงในทศพร ศิริสัมพันธ์, 2549) ได้เสนอความเห็นไว้ว่า การ
จัดการภาครัฐแนวใหม่นั้ นมีมิติสาคัญประการหนึ่งที่ให้ความสาคัญต่อการให้บริการประชาชน (Public service
orientation) ที่มุ่งเน้นคุณภาพการให้บริการประชาชนที่เป็นลูกค้าผู้มารับบริการจากหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งเป็นทั้ง
ปัจเจกชนและผู้ประกอบการที่ต้องติดต่อสัมพันธ์กับหน่วยงานภาครัฐโดยเฉพาะนับจากช่วงกลางทศวรรษ พ.ศ.
2540-2550
ที่รัฐบาลหลายสมัยของประเทศไทยต่างได้ให้ความสาคัญกับการพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐบริบทของการพัฒนาคุณภาพการให้บริการในฐานะที่เป็นเรื่องอันคาบเกี่ยวกับบทบาทภารกิจการ
ให้บริการสาธารณะของหน่วยงานภาครัฐดังที่ได้กล่าวไปบ้างแล้ว
ประเทศไทยหรือหน่วยงานภาครัฐของไทยได้รับเอาเครื่องมือทางการจัดการ (Management Tools)
อันนับว่าเป็นเครื่องมือสากลเช่น การควบคุมคุณภาพ (Quality Control) การจัดการคุณภาพโดยรวม (Total
Quality Management-TQM) มาใช้อย่างต่อเนื่อง และขยายตัวในเชิงปริมาณเป็นลาดับ กระทั่งต่อมาประเทศ
ไทยได้มีการพัฒ นาเครื่ องมือการจั ดการมาใช้ในการบริหารงานภาครัฐของไทยอย่างหลากหลาย อาทิ ระบบ
มาตรฐานสากลของประเทศไทยด้านการจัดการและสัมฤทธิ์ผลของงานภาครัฐ (P.S.O.) รางวัลคุณภาพแห่งชาติ
ของประเทศไทย (TQA) และการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ก็ได้รับการพัฒนาและผลักดัน
เพื่อนามาใช้ปรับปรุงระบบการบริหารและการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐทั้งราชการส่วนกลาง และราชการ
ส่วนภูมิภาค รวมถึงราชการส่วนท้องถิ่นอย่างแพร่หลาย
คุณภาพการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ จัดได้ว่าเป็นเรื่องหรือแนวคิดใหม่ที่หน่ว ยงานภาครัฐจะต้อง
ดาเนินการตามกรอบและบริบทของการปฏิรูประบบบริหารภาครัฐของไทย โดยเฉพาะนับแต่ได้มีการรื้อปรับระบบ
ราชการครั้งใหญ่เมื่อปี พ.ศ.2545 อันเป็นผลมาจากทั้งนโยบายของรัฐบาลในสมัยนั้น และข้อกาหนดจาก
บทบัญญัติของกฎหมายหลายฉบับ อาทิ กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน กฎหมายว่าด้วยการ
ปรั บปรุ งส่ วนราชการและพระราชกฤษฎีกาว่าด้ว ยหลั กเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เป็นต้น
ประกอบกับการนาแนวคิดของการบริหารงานราชการแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Result-based Management) ได้ทา
ให้หน่วยงานราชการต่าง ๆ มุ่งกาหนดเป้าประสงค์หลักเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Core Objective) ในการ
จัดบริการประชาชนทุกระดับเพื่อให้เกิดความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ อันเป็นไป
ตามเจตนารมณ์ในการพัฒนาระบบราชการในเชิงการจัดระบบบริหารราชการแผ่นดินที่เน้นความมีประสิทธิภาพ
สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง โดยเฉพาะอย่างยิ่งตามบทบัญญัติที่ระบุไว้ใน
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
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นอกเหนือจากที่ได้กล่าวมา รูปธรรมหนึ่งของการมุ่งพัฒนาคุณภาพการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ
(Public Sector Management Quality) ที่ปรากฏในระบบบริหารราชการไทยยุคใหม่ ยังได้แก่ การที่สานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ได้ดาเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการภาครัฐ ตามหลักเกณฑ์แนวคิด
รางวัลคุณภาพแห่งชาติของสหรัฐอเมริกา (Malcolm Balbridge National Quality Award-MBNQA) และ
รางวัลคุณภาพแห่งชาติของประเทศไทย (Thailand Quality Award-TQA) ภายใต้วัตถุประสงค์เพื่อยกระดับ
คุณภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐ อันสอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์ที่ 6 ค. ทิศ
ทางการพัฒนาระบบราชการไทยภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ.2546-2550) และ
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
ความสาคัญของเรื่องคุณภาพในการให้บริการ ยังสะท้อนออกมาจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบ
ราชการไทย พ.ศ.2546-2550 และแผนการบริหารราชการแผ่นดินฉบับ พ.ศ.2548-2551 และแนวคิดการ
พัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชนที่ดีขึ้น ที่นาเสนอและขับเคลื่อนโดยสานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ พอสรุปได้ดังนี้
พระราชกฤษฎี ก าว่ า ด้ ว ยหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารบริ ห ารกิ จ การบ้ า นเมื อ งที่ ดี พ .ศ.2546
ตามความในพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิ จการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
ได้มี
บทบัญญัติและการดาเนินงานเกี่ยวกับการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ โดยมีสานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการทาการกาหนดวิธีการดาเนินงานตามภารกิจ โดยจาแนกออกได้เป็น 5 กลุ่ม
โดยมีเรื่องของการพัฒนาคุณภาพในการให้บริก าร จัดอยู่ในกลุ่มภารกิจที่ทุกส่วนราชการจะต้องดาเนินการพร้อม
กันในทันที (ภารกิจกลุ่มที่ 1) ซึ่งให้เริ่มดาเนินการนับแต่ปี พ.ศ.2547 ที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน และดาเนินการ
ควบคู่ไปกับการบริหารราชการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพ การลด
ขัน้ ตอนและระยะเวลาในการให้บริการ การอานวยความสะดวกในการบริการและการปรับปรุงระบบการให้บริการ
ของส่วนราชการ
แนวคิดกำรพัฒนำคุณภำพกำรให้บริกำรประชำชนที่ดีขึ้น
แนวคิ ด การพั ฒ นาคุ ณ ภาพการให้ บ ริ ก ารประชาชนที่ ดี ขึ้ น นั บ ได้ ว่ า เป็ น เรื่ อ งหนึ่ ง ที่ ส านั ก งาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการได้เร่งรัดผลักดันการดาเนินการในช่วงหลายปีที่ผ่านมานอกเหนือจากการมุ่ง
พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐตามกรอบแนวคิดที่ได้เสนอไปข้างต้นแล้ว สานักงานคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการเสนอไว้ว่า การให้บริการประชาชนเป็นนโยบายที่ทุกรัฐบาลให้ความสาคัญ และพยายามผลักดัน ให้มี
การพัฒ นาคุณภาพการให้ บริ การประชาชนให้ ดีขึ้นมาโดยตลอด ทั้งนี้เนื่องจากในสังคมประชาธิปไตยนั้นการ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนเป็นพันธกิจสาคัญอันดับแรกที่รัฐพึงกระทา ยิ่งในช่วงปัจจุบันเป็นกระแส
การเรียกร้องให้ปรับเปลี่ยนสภาพสังคมให้เข้าสู่ความเป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ที่เกิดขึ้นในทุกภูมิภาคของโลก
ล้วนพุ่งเป้าไปสู่จุดหมายเดียวกันคือ การยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง (Citizen centered) ประกอบกับในปัจจุบัน
ความสั มพัน ธ์ร ะหว่างภาครั ฐ และประชาชนได้เพิ่มมากขึ้นรวมทั้งประชาชนมีการเรียกร้องการบริการที่ดีขึ้น
เนื่องจากเทคโนโลยีสมัยใหม่เปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปหรือองค์กรประชาชนเปิดเผยความต้องการของตนให้
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สังคมได้รับรู้ง่ายขึ้น ประชาชนมีระดับการศึกษาและค่านิยมประชาธิปไตยที่สูงขึ้นทาให้ต้องการภาครัฐที่มีความ
โปร่งใสและรับผิดชอบในการดาเนินงานมากขึ้น รวมถึงการทางานที่มีประสิทธิภาพและคุ้มค่ากับเงินภาษีของ
ประชาชน และการที่ภาครัฐเองก็ตระหนักดีว่าหากไม่ได้รับความร่วมมือที่ดีจากประชาชนแล้วนโยบายของรัฐก็จะ
ไม่เกิดผลและจะกระทบถึงเสถียรภาพของรัฐบาลในระยะยาวอีกด้วยและด้วยแรงกดดันดังกล่าวจาเป็นที่ภาครัฐ
ต้องตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของประชาชน ซึ่งความต้ องการและความคาดหวั งดัง กล่ า ว
เปลี่ยนแปลงไปตามกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก จึงจาเป็นต้องปรับปรุงคุณภาพให้สนองความต้องการดังกล่าว
แต่อย่างไรก็ตามการดาเนินการเป็นสิ่งที่ทาได้ไม่ง่ายนัก เนื่องจากความต้องการของประชาชน มีหลากหลายและ
ซับซ้อน ยิ่งไปกว่านั้ นการดาเนินการดังกล่าวของภาครัฐต้องได้รับความร่วมมือจากส่วนราชการต่าง ๆ ในการ
ปรับปรุงการบริการให้มีประสิทธิภาพ
สรุปองค์กรที่มีภารกิจหลักในการให้บริการมักจะมีการกาหนดเป้าหมายในการปรับปรุงคุณภาพการ
ให้บริการภายในองค์กรความตระหนักถึงความสาคัญของคุณภาพของสินค้ าหรือบริการ จึงเป็นเรื่องที่พบเห็นได้
ทั่ว ไปในองค์กรภาคเอกชน ที่ขยายมายั งหน่ว ยงานภาครัฐ ในระยะหลังมานี้ ความตระหนักถึงความส าคัญของ
คุณภาพนี้ เป็นผลสืบเนื่องประการหนึ่งมาจากแรงกดดันจากการแข่งขันความก้าวหน้าทางการสื่อสารและโลกาภิวัตน์
รวมไปถึงการแข่งขันและการประเมินสัมฤทธิ์ผลจากการปฏิบัติงานขององค์กรอย่างแข็งขันเข้มข้นโดยนัยประการหนึ่ง
เพื่อสร้างความอยู่รอดให้กับองค์กร และคุณภาพเอง เป็นเครื่องชี้บ่งถึงความสาเร็จหรือความล้มเหลวขององค์กรได้
เป็นอย่างดีกล่าวโดยเน้นถึงองค์ภาครัฐในปัจจุบัน ได้ปรับกระบวนทัศน์ในการบริหารงานจากเดิมที่ประชาชนเป็นเพียง
ผู้จาต้องรับบริการที่รัฐจัดให้ มาเป็นลูกค้าที่องค์การภาครัฐพึงให้ความสนใจจัดบริการสาธารณะตามขอบเขตอานาจ
หน้าที่รับผิดชอบอย่างมีคุณภาพอย่างไรก็ตามในเรื่องของคุณภาพการบริการนั้น นับว่าได้รับความสนใจทาการศึกษา
และกล่ าวถึงในองค์การภาครัฐอย่ างจริ งจั งเมื่อไม่นานมานี้ แต่กระนั้นคุณภาพของการบริการ นับได้ว่าเป็นเรื่อง
ซับซ้อนไม่น้อย ซึ่งในแวดวงวิชาการตะวันตก ได้มีการพัฒนาแนวคิด การประยุกต์ตัวแบบ รวมทั้งการวิพากษ์วิจารณ์
กันอย่างกว้างขวาง ภายใต้เป้าหมายสาคัญของการมุ่งแสวงหาตัวแบบของการประเมินคุณภาพการให้บริการที่สามารถ
ตอบสนองต่อการสร้างประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการให้บริการนั่นเองจากที่ได้กล่าวถึงมิติของการประเมิน
คุณภาพการให้บริการ ซึ่งเป็นมิติหลักด้านหนึ่งของการประเมินผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงานภาครัฐ โดยมี
ตัวชี้วัดที่สาคัญในเรื่องความสาเร็ จของการดาเนินงานตามแผนการปรับปรุงแก้ไขบริการ และความพึงพอใจของ
ผู้ รั บ บริ ก ารนั้ น ในทางวิ ช าการและปฏิ บั ติ แม้ จ ะสามารถวั ด ผลโดยก าหนดเครื่ อ งมื อ ได้ ง่ า ย เช่ น การใช้
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มาใช้หรือขอรับบริการจากหน่วยงาน
เกณฑ์กำรพิจำรณำรำงวัลบริกำรภำครัฐแห่งชำติ
นับ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 ส านั กงาน คณะกรรมการพัฒ นาระบบราชการ ได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้
หน่วยงานของรัฐพัฒนา คุณภาพการให้บริการประชาชน และจัดให้มีการติดตามประเมินผลการดาเนินงานเพื่อ
มอบรางวัลบริการ ภาครัฐแห่งชาติให้แก่หน่วยงานของรัฐ เพื่อเชิดชูเกียรติและเป็นขวัญกาลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่
และหน่วยงาน ที่มีความโดดเด่นในการพัฒนาหรือปรับปรุง บริการจนสามารถตอบสนองและสร้างความพึงพอใจ
ให้แก่ ผู้รับบริการ ซึ่งผลงานของหน่วยงานที่ได้รับรางวัลไม่เพียงแต่แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพการให้บริการของ
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ภาครัฐที่ได้รับการยอมรับจากประชาชนในระดับประเทศแล้ว ยังเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติด้วย โดยมีหลาย
หน่วยงานได้พัฒนาต่อยอดผลงานการพัฒนาคุณภาพการให้บริการจนได้รับรางวัล United Nations Public
Service Awards ขององค์การสหประชาชาติ (สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2547, น.2) โดยมี
รายละเอียดในการพิจารณาดังนี้
1. กระบวนการจัดการเพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ
2. ผลลัพธ์ของการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ ใน 4 มิติ ได้แก่
 1) มิติด้านความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของการปรับปรุงบริการ
 2) มิติด้านคุณภาพและประสิทธิภาพการให้บริการ
 3) มิติด้านความคุ้มค่า
 4) มิติด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนและภาพลักษณ์องค์การ
บริกำรสำธำรณะกับบทบำทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
บริการสาธารณะที่รัฐและท้องถิ่นร่วมกันดูแลเนื่องจากมีบริการสาธารณะบางประเภทเป็นเรื่องที่กระทบ
ต่อผลประโยชน์ส่วนรวมทั้งระดับชาติ และระดับท้องถิ่นโดยไม่อาจแยกประโยชน์ของมหาชนทั้งสองให้ออกจากกัน
ได้อย่างเด็ดขาดการจัดทาบริการสาธารณะที่รัฐและท้องถิ่นร่วมกันดูแลนี้อาจแบ่งแยกได้เป็นลาดับชั้นของกิจการ
โดยอาศัยหลักเกณฑ์เช่นเดียวกันกับการแบ่งแยกการจัดทาบริการสาธารณะระหว่างรัฐกับท้องถิ่น โดยอาศัยหลัก
ทั่วไป คือ หลักประโยชน์มหาชนและหลักประสิทธิภาพซึ่งบริการเหล่านี้เป็นภารกิจลาดับรองที่ทั้งรัฐและท้องถิ่น
ต้องแบ่งหน้าที่กันรับผิดชอบดาเนินการ เช่น การจัดการศึกษาความต้องการบริการทางด้านการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เป็นความต้องการของส่วนรวมของคนทั้งประเทศ โดยกาหนดนโยบายและวางแผนการศึกษาไว้เป็นหลักเกณฑ์
ทั่วไปซึ่งเป็นสิ่งที่จาเป็นสาหรับการศึกษาขั้นต่อไปและการวัดมาตรฐานการศึกษาซึ่งต้องเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันทั้ง
ระบบในขณะเดีย วกัน การศึกษาในขั้น ประถมศึกษาซึ่งเป็นความต้องการของคนในท้องถิ่นแต่ล ะแห่ งมีความ
แตกต่างกันไปด้วย เช่นการสร้ างโรงเรียนการจัดการศึกษาเสริมที่สอดคล้องกับสภาพของชุมชนในแต่ละท้องถิ่น
จึงเป็นหน้าที่ของท้องถิ่นที่จะจัดทาในส่วนนี้ส่วนการจัดการศึกษาระดับสูงจึงเป็นหน้าที่ของรัฐในการจัดทาและ
สาหรับ การจัดการศึกษานอกโรงเรียนเป็ นการจัดการศึกษาเพื่อส่งเสริมทักษะและฝึกฝนฝีมื อเพื่อส่งเสริมการ
ประกอบอาชีพของคนในท้องถิ่น ซึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับผลประโยชน์มหาชนท้องถิ่นจึงเป็นหน้าที่ในการดาเนิน
กิจการหรือหน้าที่ในการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมซึ่งรัฐและท้องถิ่นในการดูแลร่วมกัน (วรินดา คเณศา
ติ,2558)
หลักสาคัญในการจัดบริการสาธารณะตามแผนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจาก
หลั ก การสากลดั ง กล่ า วข้ า งต้ น พบว่ า ภายใต้ แ ผนการกระจายอ านาจให้ แ ก่ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ซึ่ ง มี
สาระสาคัญเกี่ยวกับการถ่ายโอนภารกิจหน้าที่ที่รัฐดาเนินการอยู่ในปัจจุบันให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
หลักสาคัญซึ่งคณะกรรมการการกระจายอานวยให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เป็นหลักการสาคัญในการ
ประกอบการพิจารณาเพื่อการถ่ายโอนภารกิจหน้าที่ประกอบด้วย 4 หลักการสาคัญ ได้แก่
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1.หลักผลประโยชน์มหาชนของรัฐ (Public Interest)
โดยหลักความรับผิดชอบของท้องถิ่นแต่ละระดับกั บรัฐบาลกลางนี้จะสะท้อนให้เห็นว่า มีภารกิจบาง
ประเภท หรือบางอย่ างที่รั ฐยังคงต้องสงวนไว้สาหรับดูแลรับผิดชอบและปฏิบัติเอง ทั้งนี้เพื่อประโยชน์แก่คน
ส่วนรวมและเพื่อเสถียรภาพและความมั่นคงของประเทศ อาทิ
1) ภารกิจด้านการป้องกันประเทศ เช่น กิจการทหาร
2) ภาระหน้าที่ในการรักษาความสงบเรียบร้อยภายใน เช่น กิจการตารวจ
3) ภารกิจด้านการรักษาความมั่นคง หรือเสถียรภาพในทางเศรษฐกิจ
4) ภารกิจด้านการเป็นตัวแทนในด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เช่นกิจการทางการทูต
ภารกิจดังกล่าวข้างต้นถือเป็นภารกิจรวมของชาติซึ่งรัฐบาลส่วนกลางยังคงต้องดาเนินการต่อไปส่วนภารกิจที่ถือว่า
น่ าจะเป็ น ความรั บ ผิ ด ชอบโดยตรงขององค์ กรปกครองส่ ว นท้องถิ่ น ไม่ ว่าจะเป็น องค์ก ารบริห ารส่ ว นจั งหวั ด
เทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนตาบลก็ควรจะเป็นภารกิจที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่นนั้นโดยเฉพาะและเป็นไปเพื่อ
สนองตอบความต้องการของคนในท้องถิ่น โดยมีลักษณะ คือเป็นกิจการที่เป็นไปเพื่อสนองความต้องการของคนใน
ท้องถิ่นนั้นที่สามารถแยกออก หรือมีลักษณะที่แตกต่างจากท้องถิ่นอื่นได้ เช่นการจัดการขยะมูลฝอย การจัดให้มี
และบารุงรักษาทางบก และทางน้าและทางระบายน้า และการจัดการศึกษาขั้นต่า เป็นต้น
2.หลักความรับผิดชอบของท้องถิ่นในการจัดบริการ (Local Accountability)
หลักการทั่วไปที่จะทาให้สามารถแบ่งภารกิจระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทในสังคม
จะมีความรับผิ ดชอบแตกต่างกันอย่างไรหลักการทั่วไปประการหนึ่งที่จะชี้ให้เห็นว่าภารกิจใดจะส่งมอบให้กับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบใด จะต้องพิจารณาหลักสาคัญ ซึ่งได้แก่ผลที่เกิดขึ้นหรือผู้ได้รับผลประโยชน์
จากบริการสาธารณะนั้นตั้งอยู่ในถิ่นฐานอยู่ในเขตพื้นที่ใด ยกตัวอย่างเช่นถ้าบริการสาธารณะใดส่งผลต่อคนในเขต
พื้นที่ท้องถิ่นนั้นโดยเฉพาะก็ควรจะมีการถ่ายโอนการให้บริการสาธารณะดังกล่าวให้โดยตรง เช่นโอนไปให้องค์การ
บริหารส่วนตาบล หรือ เทศบาลแต่ภารกิจใดที่เป็นภารกิจที่ต้องมีผลกระทบต่อคนจานวนมากมากกว่าเขตพื้นที่
ท้องถิ่น ก็ควรจะส่งมอบภารกิจนั้น ๆให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) เป็นต้น
3.ความสามารถของท้องถิ่น (Local Capability)
หลักความสามารถของท้องถิ่นเป็นหลักการที่กล่าวถึงเรื่องความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่า
การจัดสรรกิจกรรมหรือภารกิจใดก็ตามไปให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทนั้นต้องคานึงถึงความพร้อม
ของแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยและแม้ว่าความพร้อมของท้องถิ่ นไม่ได้เป็นเงื่อนไขของการมอบภารกิจ
นั้น ๆไปให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหากแต่เป็นเงื่อนไขในการกาหนดเงื่อนเวลาและความพยามยามที่จะเพิ่ม
ขีดความสามารถให้กับท้องถิ่นในการจัดการ ฉะนั้นถ้าบอกว่าท้องถิ่นยังไม่พร้อมในการจัดการก็มีความจาเป็นที่
ส่วนราชการจะต้องมีแผนพัฒนาความพร้อมให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อรองรับบริการสาธารณะเพื่อให้
สามารถจัดการบริการสาธารณะเหล่านั้นได้ ฉะนั้นความพร้อมจะไม่ใช่มูลเหตุของการที่บอกว่ากิจการนั้น ๆ จะ
ไม่สามารถถ่ายโอนไปให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้นอกจากนั้นในเรื่องของหลักความสามารถแล้วการจัด
โครงสร้างเพื่อรองรับการบริหารงานใหม่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสภาพในอนาคตขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเป็นทิศทางในอนาคต โครงสร้างต่าง ๆหรือการจัดองค์กรต่าง ๆ ของท้องถิ่นต้องเปลี่ยนแปลงไปเพราะ
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ภารกิจจานวนหนึ่งได้ส่งมอบ เพื่อรองรับการกระจายอานาจและภารกิจใหม่ไปด้วยแต่อย่างไรก็ตามโครงสร้างที่จะ
รองรับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะรองรับภารกิจอันใหม่นั้น จะต้องจัดโครงสร้างเท่าที่จาเป็นซึ่งอาจจะไม่
จาเป็นที่จะต้องให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีโครงสร้างขนาดใหญ่มากเกินไปที่จะไปทาให้การทางานเกิดความ
ทับซ้อนหรือกลายเป็นปัญหาภาระค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรฉะนั้นโครงสร้างที่จะเกิดขึ้นใหม่จะเป็นโครงสร้างเท่าที่
จาเป็นที่ถือว่าเป็นงานหลัก หรือเป็นงานพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่หากท้องถิ่นใดมีความต้องการที่
จะจัดงานบางเรื่องที่อาจเป็นงานเฉพาะ เช่นงานท่องเที่ ยว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถที่จะดาเนินการได้
เองซึ่งอาจไม่อยู่ในโครงสร้างหลักที่ต้องเหมือนกันทั่วประเทศขึ้นอยู่กับความต้องการ หรือความจาเป็นในแต่ละ
พื้นที่เป็นหลักฉะนั้นในเรื่องหลักความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็จึงเป็นเรื่องการการสร้างความ
พร้อม การเตรียมความพร้อมและการจัดโครงสร้างเพื่อการรองรับ
4.หลักประสิทธิภาพในการจัดบริการ (Management Efficiency)
หลักประสิทธิภาพในการจัดบริการ (Management Efficiency) เป็นหลักที่ให้ความสาคัญกับการ
ประหยัด ขนาดของการลงทุนหรือการคานึงถึงต้นทุนในการให้บริการ การจั ดบริการสาธารณะเมื่อถ่ายโอนให้กับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อดาเนินการแทนรัฐบาลหรือหน่วยงานราชการแล้วนั้นต้องคานึงและพิจารณาด้วย
กว่าจะทาให้ต้นทุนแพงขึ้นมากน้อยขนาดไหนหากเป็นต้นทุนที่แพงขึ้นมาก ๆ แนวทางก็คือจาเป็นต้องมีการร่วมกัน
มากขึ้นระหว่างท้องถิ่นอื่น ไม่ว่าจะเป็นท้องถิ่นรูปแบบเดียวกัน หรือรูปแบบอื่น ๆ กิจกรรมบางอย่างหรืองาน
บางอย่างที่มีการถ่ายโอน หรือจะมีการส่งมอบให้กับท้องถิ่นแล้วท้องถิ่นอาจมีความจาเป็นที่ต้องหายุทธศาสตร์ใน
การทางานร่วมกันให้มากขึ้นเพื่อให้ขนาดของการลงทุนถูกลง
นอกจากนั้นในเรื่องของหลักประสิทธิภาพเพื่อประโยชน์ของประชาชนโดยรวมยังคงต้องพิจารณาถึงการ
สร้างหลักประกันด้านคุณภาพในการจัดบริการสาธารณะกล่าวคือ เมื่อราชการส่วนกลางหรือบริหารส่วนกลางและ
ส่วนภูมิภาคยุติการให้บริการสาธารณะบางอย่างลงและส่งมอบบริการสาธารณะให้กับท้องถิ่นเพื่อดาเนินการสิ่ง
สาคัญที่เป็นหลักการทั่วไป คือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดาเนินการจัดบริการสาธารณะนั้นให้มีคุณภาพไม่
น้อยกว่าสิ่งที่ราชการส่วนกลางเคยทา ฉะนั้นหลักประกันด้านคุณภาพการจัดบริการจึงเป็นเรื่องจาเป็นที่องค์กร
ปกครองส่ ว นท้องถิ่น จะต้องยึ ดถือไว้ห ลักเกณฑ์มาตรฐานซึ่งถือว่ าเป็นมาตรฐานในส่ วนของราชการหรือเป็น
มาตรฐานทางวิชาการก็ยังมีความสาคัญในการที่จะไปกาหนดว่าท้องถิ่นจาเป็นต้องทาให้ถึงขั้นต่าของมาตรฐานนั้น
อย่างไรดังกล่าวแล้วข้างต้นถึงหลักการในการจัดแบ่งกิจกรรมการบริการสาธารณะ และเมื่อแผนปฏิบัติการการ
กาหนดขั้นตอนการกระจายอานาจตามแผนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีผลบังคับใช้จะ
เห็นว่ามีความจาเป็นอย่างยิ่งที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลง บทบาทและภารกิจของตน
โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบต่าง ๆจะต้องดาเนินภารกิจเพิ่มขึ้นกว่าเดิมเนื่องจากมีภารกิจจานวนหนึ่งซึ่ง
ราชการส่วนกลาง และราชการส่วนภูมิภาคได้ถ่ายโอน หรือมอบหมายให้ดาเนินการถ้าพิจารณาจากกฎหมายจัดตั้ง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบต่าง ๆไม่ว่าจะเป็นพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2541
และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2543
พระราชบัญญัติสภาตาบล และองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
พระราชบัญญัติ
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เทศบาล พ.ศ. 2496 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2552)พบว่าการกาหนดบทบาทและอานาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นรูปแบบต่าง ๆมักจะกาหนดขอบเขตอานาจหน้าที่ในลักษณะกว้าง ๆ

2.3. แนวควำมคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับควำมพึงพอใจในกำรให้บริกำร (Customer Satisfaction)
ความพึงพอใจเป็นปัจจัยที่สาคัญประการหนึ่งที่มีผลต่อความสาเร็จของงานที่บรรลุเป้าหมายที่วางไว้
อย่างมีประสิทธิภาพ ความพึงพอใจโดยทั่วไปตรงกับคาในภาษาอังกฤษว่า Satisfaction และยังมีผู้ให้ความหมาย
คาว่า “ความพึงพอใจ” พอสรุปได้ดังนี้
คณิต ดวงหัสดี (2537) ให้ความหมายความพึงพอใจไว้ว่า เป็นความรู้สึกชอบ หรือพอใจของบุคคลที่มี
ต่อการทางาน และองค์ประกอบหรือสิ่งจูงใจอื่น ๆ ถ้างานที่ทาหรือองค์ประกอบเหล่านั้นตอบสนองความต้องการ
ของบุคคลได้ บุคคลนั้นจะเกิดความพึงพอใจในงานขึ้น จะอุทิศเวลา แรงกาย แรงใจ รวมทั้งสติปัญญาให้แก่งาน
ของตนให้บ รรลุวัตถุป ระสงค์อย่างมีคุณภาพสิ่งจูงใจที่ใช้เป็นเครื่องมือกระตุ้นให้บุคคลเกิดความพึงพอใจจาก
การศึกษา รวบรวมและสรุปของ มีดังนี้
1. สิ่งจูงใจที่เป็นวัตถุ (Material inducement) ได้แก่ เงิน สิ่งของหรือสภาวะทางกายที่ให้แก่ผู้ประกอบ
กิจกรรมต่าง ๆ
2. สภาพทางกายที่พึงปรารถนา (Desirable physical condition) คือ สิ่งแวดล้อมในการประกอบ
กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งเป็นสิ่งสาคัญอย่างหนึ่งอันก่อให้เกิดความสุขทางกาย
3. ผลประโยชน์ทางอุดมคติ (ideal benefaction) หมายถึง สิ่งต่าง ๆ ที่สนองความต้องการของบุคคล
4. ผลประโยชน์ทางสังคม (association attractiveness) คือ ความสัมพันธ์ฉันท์มิตรกับผู้ร่วมกิจกรรม
อันจะทาให้เกิดความผูกพันความพึงพอใจและสภาพการเป็นอยู่ ร่วมกัน เป็นความพึงพอใจของบุคคลในด้านสังคม
หรือความมั่นคงในสังคม ซึ่งจะทาให้รู้สึกมีหลักประกันและมีความมั่นคงในการประกอบกิจกรรม
กรองแก้ ว อยู่ สุ ข (237: 33)ให้ ค วามหมายของความพึง พอใจในการท างานว่ า หมายถึ ง ทั ศ นคติ
โดยทั่วไปของพนักงานที่มีต่องานของเขา ถ้าเขาได้รั บการปฏิบัติที่ดีตอบสนองความต้องการของเขาตามสมควร
เช่น สภาพการทางานที่มั่นคงปลอดภัย ได้เงินเดือนค่าจ้างตอบแทนเพียงพอแก่การยังชีพ ฯลฯจะทาให้พนักงาน
พอใจและมีความ รู้สึก (ทัศนคติ) ที่ดีต่อองค์การ
Good (1973: 320) ได้กล่าวว่า ความพึงพอใจ หมายถึง สภาพ คุณภาพ หรื อระดับความพึงพอใจซึ่ง
เป็นผลมาจาก ความสนใจต่าง ๆ และทัศนคติที่บุคคลมีต่อสิ่งนั้น
ความพึง พอใจกั บ ทั ศนคติ เป็ น ค าที่ มี ค วามหมายคล้ ายคลึ ง กัน มากจนสามารถใช้ แ ทนกั น ได้โ ดยให้
คาอธิบายความหมายของทั้งสองคานี้ว่า หมายถึง ผลจากการที่บุคคลเข้าไปมีส่วนร่วมในสิ่งนั้นและทัศนคติ ด้านลบ
จะแสดงให้เห็นสภาพความไม่พึงพอใจ(Vroom, 1990: 90)
สรุปได้ว่า ความพึงพอใจ (Satisfaction) เป็นทัศนคติที่เป็นนามธรรม เกี่ยวกับจิตใจ อารมณ์ ความรู้สึก
ที่บุคคลมีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ไม่สามารถมองเห็นรูปร่างได้ นอกจากนี้ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกด้านบวกของบุคคล
ที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจจะเกิดขึ้นจากความคาดหวัง หรือเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อสิ่งนั้นสามารถ ตอบสนองความต้องการ
ให้แก่บุคคลได้ซึ่งความพึงพอใจที่เกิดขึ้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามค่านิยมและประสบการณ์ของตัวบุคคล
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Maslow (1970) ทฤษฎีนี้มีประเด็นสาคัญอยู่ที่ว่า มนุษย์จะมีความพอใจในการทางาน ถ้าการทางาน
นั้นสามารถตอบสนองความต้องการได้โดยแบ่งลาดับขั้นความต้องการของมนุษย์และตั้งสมมติฐานความต้องการ
ของมนุษย์ไว้ดังนี้
1. มนุษย์มีความต้องการ ความต้องการนี้จะมีอยู่เสมอไม่สิ้นสุด เมื่อความต้องการใดได้รับการตอบสนอง
แล้ว ความต้องการอื่นก็จะเข้ามาแทน ซึ่งจะเป็นเช่นนี้เรื่อยไปไม่มีที่สิ้นสุด
2. ความต้องการที่ได้รับการตอบสนองแล้ว จะไม่เป็นสิ่งจูงใจของพฤติกรรมอีกต่อไป ความต้องการที่
ไม่ได้รับการตอบสนองเท่านั้นที่เป็นสิ่งจูงใจของพฤติกรรม
3. ความต้องการของมนุษย์มีเป็นลาดับขั้น เมื่อความต้องการขั้นต่าได้รับการตอบสนองแล้ว ความ
ต้องการขั้นสูงก็จะเรียกร้องให้มีการตอบสนองทันที
Maslow (1970) แบ่งความต้องการของมนุษย์ไว้ 5 ขั้นตอน ตามลาดับ ดังนี้
ขั้น ที่ 1 เกี่ย วกับ การดาเนิ น ชีวิต ตอบสนองโดยให้ ค่าจ้างด้านสวัส ดิการ ตอบสนองโดยให้ ชุด
แต่งกาย จัดรถรับส่ง ให้ค่ารักษาพยาบาล และอื่น ๆ
ขั้นที่ 2 เกี่ยวกับความปลอดภัยและความมั่นคงในการทางาน ตอบสนองโดยการทาสัญญาจ้าง
ทาข้อตกลงกับสหภาพแรงงาน การประกันการว่างงาน การประกันสุขภาพ
ขั้นที่ 3 และขั้นที่ 4 เกี่ยวกับการสมาคมและการได้รับยกย่อง ตอบสนองโดยถามความเห็นผู้ที่
ทางานมาก่อน ในเรื่องการบรรจุคนเข้าทางานใหม่ ให้อานาจการตัดสินใจในบางส่วนสร้างบรรยากาศให้รู้สึกว่า
ตนเองเป็นส่วนหนึ่งขององค์การ มีส่วนในการเป็นเจ้าขององค์การ ยกย่องชมเชย มอบงานที่สาคัญให้กระทา
ขั้นที่ 5 เกี่ยวกับการบรรลุความสาเร็จที่ตนเองต้ องการ ตอบสนองโดยเปิดโอกาสให้เขาได้ทางาน
ตามที่ปรารถนาบ้าง
แนวคิดของ Maslow นี้ สามารถอธิบายถึงความพึงพอใจในการปฏิบัติงานได้ กล่าวคือ ความพึงพอใจใน
การทางานของบุ คลากรในองค์การแต่ล ะระดับ จะมีความต้องการที่แตกต่างกันออกไป เช่น พนักงานระดับ
ปฏิบัติการ และผู้บริหาร จะมีความ พึงพอใจในการทางานที่แตกต่างกัน เนื่องจากระดับความต้องการของทั้งสอง
แตกต่างกัน
ความพึงพอใจเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีความสาคัญต่อการทางาน เพราะความพึงพอใจเป็นปัจจัยอย่างหนึ่งที่จะ
น าไปสู่ ส ภาพการที่ ค นมี ค วามกระตื อ รื อ ร้ น ความตั้ ง ใจและความเชื่ อ มั่ น ในหน่ ว ยงาน อั น จะส่ ง ผลให้ ง านมี
ประสิทธิภาพด้วย ดังนั้นองค์กรใดจะดาเนินกิจกรรมให้บรรลุเป้าหมายได้ จะต้องมีวิธีการที่จะทาให้มีความร่วมมือ
กันทางาน คือ องค์กรจะต้องชักจูงใจให้มวลสมาชิกช่วยกันทางานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายด้วยความพึงพอใจ
เพื่อที่จะบรรลุเป้าหมายขององค์กร
ปัจจัยที่มีผลต่อควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร
ความพึงพอใจของผู้รับบริการเป็นการแสดงออกถึงความรู้สึกในทางบวกของผู้รับบริการต่อการให้บริการ
ซึ่งปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของผู้รับบริการ ที่สาคัญ ๆ มีดังนี้ (มหาวิทยาลัย สุโขทัยธรรมาธิราช, 2535:
39-40)
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1. สถานที่บริการ การเข้าถึงการบริการได้สะดวก เมื่อประชาชนมีความต้องการ ย่อมก่อให้เกิดความ
พึงพอใจต่อการบริการ ทาเล ที่ตั้ง และการกระจายสถานที่บริการให้ทั่วถึง เพื่ออานวยความสะดวกแก่ประชาชน
จึงเป็นเรื่องสาคัญ
2. การส่งเสริมแนะนาการบริการ ความพึงพอใจของผู้รับบริการเกิ ดขึ้นได้จากการได้ยินข้อมูลข่าวสาร
หรือบุคคลอื่นกล่าวขานถึงคุณภาพของการบริการไปในทางบวก ซึ่งหากตรงกับความเชื่อถือที่มีก็จะมีความรู้สึกกับ
บริการดังกล่าว อันเป็นแรงจูงใจผลักดันให้มีความต้องการตามมาได้
3. ผู้ ใ ห้ บ ริ ก าร ผู้ บ ริ ห ารการบริ ก ารและผู้ ป ฏิ บั ติ บ ริ ก ารล้ ว นเป็ น บุ ค คลที่ มี บ ทบาทส าคั ญ ต้ อ งการ
ปฏิบัติงานบริการให้ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจทั้งสิ้น ผู้บริหารการบริการที่วางนโยบายการบริการโดยคานึงถึง
ความสาคัญของประชาชนเป็นหลัก ย่อมสามารถตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการให้เกิดความพึงพอใจได้
ง่าย เช่นเดียวกับผู้ปฏิบัติงานหรื อพนักงานบริการที่ตระหนักถึงประชาชนเป็นสาคัญ แสดงพฤติกรรมการบริการ
และสนองบริการต่อผู้รับบริการที่ต้องการด้วยความสนใจ เอาใจใส่อย่างเต็มที่ด้วยจิตสานึกของการบริการ
4. สภาพแวดล้ อ มของการบริ การ และบรรยากาศของการบริก ารมี อิท ธิพ ลต่ อ ความพึง พอใจของ
ผู้รับบริการหรือลูกค้ า ซึ่งมักชื่นชมสภาพแวดล้อมของการบริการเกี่ยวข้องกับการออกแบบอาคารสถานที่ การ
ตกแต่งภายในด้วยเฟอร์นิเจอร์และการให้สีสัน การจัดแบ่งพื้นที่เป็นสัดส่วน ตลอดจนออกแบบวัสดุเครื่องใช้บริการ
5. กระบวนการบริการ วิธีการนาเสนอบริการในกระบวนการบริการเป็นส่วนสาคัญในการสร้างความ
พึงพอใจให้กับประชาชน ประสิทธิภาพของการจัดการระบบการบริการส่งผลให้การปฏิบัติงานแก่ผู้รับบริการมี
ความคล่ อ งตั ว และสนองต่ อความต้อ งการของประชาชนได้ อย่ า งถู กต้ อ ง มี คุ ณ ภาพ เช่ น การน าเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์เข้ามาจัดระบบข้อมูลของการสารองห้องพัก โรงแรม หรือสายการบิน การใช้เครื่องฝากถอนเงิน
อัตโนมัติ เป็นต้น
จากปั จ จั ย ดั ง กล่ า วสรุ ป ได้ ว่ า ความพึ ง พอใจเปลี่ ย นแปลงได้ ต ลอดเวลาตามปั จ จั ย แวดล้ อ มและ
สถานการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งผันแปรไปตามปัจจัยที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับความคาดหวังของบุคคลในแต่ละสถานการณ์
ช่วงเวลาหนึ่งบุคคลอาจจะไม่พอใจต่อสิ่งหนึ่งเพราะไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง แต่ในช่วงเวลาหนึ่งอาจพึงพอใจต่อสิ่ง
หนึ่งที่คาดหวังไว้ได้รับการตอบสนองอย่างถูกต้องบุคคลสามารถเปลี่ยนความรู้สึกเดิมต่อสิ่งนั้นได้อย่างทันทีทันใด
นอกจากนี้ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกที่สามารถแสดงออกในระดับมากน้อยได้ขึ้นอยู่ กับความแตกต่างของการ
ประเมินสิ่งที่ได้รับจริงกับสิ่งที่คาดหวังไว้ ส่วนใหญ่ประชาชนจะใช้เวลาเป็นมาตรฐานในการเปรียบเทียบความ
คาดหวังของการบริการ
ขอบข่ำยของควำมพึงพอใจโดยทั่ว ไปการศึกษาความพึงพอใจนิยมศึกษากัน 2 มิติ คือ มิติความ
พึงพอใจของผู้ปฏิบัติงาน (Job satisfaction) และมิติความพึงพอใจในการรับบริการ (Service satisfaction) ซึ่ง
สามารถขยายความได้ดังนี้
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1. การศึกษาความพึงพอใจในงาน (Job satisfactions) ประกอบด้วยปัจจัยต่าง ๆ ที่มีอิทธิพลทาให้
ความพึงพอใจแตกต่างกันออกไป เช่น ลักษณะของงานที่ทา (Type of work) ความก้าวหน้า (Promotion) การ
นิเทศงาน (Supervision) เพื่อนร่วมงาน (Co-worker) หากบุคคลทางามมีความเชื่อมั่นในกลุ่มที่ทางานก็จะทาให้
ผลผลิตดี ได้รับความร่วมมือและให้ประโยชน์แก่กลุ่มมากที่สุด สัมพันธ์ภาพในกลุ่มมีความกลมกลืนกันอย่างใกล้ชิด
จะมีส่วนทาให้คนภายในกลุ่มปฏิบัติงานในลักษณะที่คล้ายคลึงกัน ถ้าหาก กลุ่มมีความกลมเกลียวรักใคร่กันดี และ
มีจุดมุ่งหมายเป็นประโยชน์ จะทาให้ผลผลิตสูงขึ้น และสวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูล (Benefits and Services)
เป็ นลั กษณะที่ห น่ว ยงานได้จัดผลประโยชน์และบริการต่าง ๆให้ กับบุคคลในหน่ว ยงาน นอกเหนือจากค่าจ้าง
เพื่อเป็นการจูงใจบุคลากรให้อยู่ กับหน่วยงานนานที่สุด มีความพึงพอใจ ขวัญดี และตั้งใจปฏิบัติห น้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพ
2. การศึกษาความพึงพอใจในการรับบริการ (Service satisfaction) เน้นการประเมินค่าโดยลูกค้าหรือ
ผู้รับบริการต่อการจัดบริการเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือชุดของบริการที่กาหนดขึ้น
เป้าหมายของการศึกษาทั้ง 2 มิตินี้เป็นไปเพื่อค้นหาข้อเท็จจริงในระดับความพึงพอใจและค้นหาสาเหตุ
ปัจจัยแห่งความพึงพอใจในกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกันด้วยซึ่งจะเห็นว่าแนวความคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจที่
เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับทัศนคติอย่างแยกกันไม่ออก
ส่วนแนวความคิดเกี่ยวกับ ทัศนคติมีองค์ประกอบด้านต่าง ๆ ได้แก่ องค์ประกอบ1) ด้านความรู้สึ ก
(Affective component) เป็นความรู้สึกหรืออารมณ์ของบุคคล มี 2 ลักษณะ คือความรู้สึกทางบวก ได้แก่ ชอบ
พอใจ และความรู้เป็นลบ ได้แก่ ไม่ชอบ ไม่ พอใจ 2) ด้านความคิด (Cognitive component) สมองของบุคคล
รับรู้และวินิจฉัยข้อมูลที่ได้รับ เกิดเป็นความรู้ ความคิดเกี่ยวกับวัตถุ บุคคลหรือสถานการณ์ขึ้น องค์ประกอบด้าน
ความคิดเป็นที่มาของทัศนคติ 3) องค์ประกอบด้านพฤติกรรม (Behavioral component) เป็นการกระทาหรือ
พร้อมที่จะตอบสนองต่อที่มาของทัศนคติ
ดังนั้น ความพึงพอใจจึงเป็นองค์ประกอบด้านความรู้สึกของทัศนคติซึ่งไม่จาเป็นต้องแสดงหรืออธิบาย
เชิงเหตุผลเสมอไป กล่าวโดยสรุปคือความพอใจเป็นเพียงปฏิกิริยาด้านความรู้สึก (Reactionary feeling) ต่อสิ่ง
เร้า (Stimulant) ที่แสดงผลออกมา (Yield) ในลักษณะของผลลัพธ์สูงสุด (Final outcome) ของกระบวนการ
ประเมิน (Evaluative process) หรือทิศทางของผลการประเมินว่า เป็นไปในลักษณะทิศทางบวก (Positive
direction) หรือทิศทางลบ (Negative direction) หรือไม่มีปฏิกิริยาคือ เฉย ๆ (Non-reaction) ต่อสิ่งเร้าหรือสิ่ง
กระตุ้นนั้นก็ได้

2.4 แนวคิดเกี่ยวกับกำรประเมินกิจกรรม/ โครงกำร
การประเมินโครงการมีวัตถุประสงค์หลัก คือ การหาแนวทางในการตัดสินใจดาเนินโครงการว่าควรจะ
ดาเนินต่อไปหรือไม่ ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้และศึกษาปัญหา อุปสรรค แนวทางการปรับปรุงแก้ไขปัญหาที่เกิ ดขึ้น
ระหว่างดาเนินโครงการ ทั้งนี้การประเมินโครงการจาเป็นต้องอาศัยเกณฑ์ในการตัดสินทั้งด้านคุณภาพ ปริมาณ
กลุ่มเป้าหมาย เวลา สถานที่ บริบทที่เกี่ยวข้อง และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์หลักของโครงการที่วางไว้
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1. ประเภทกำรประเมินโครงกำร
รูปแบบการประเมินโครงการ สามารถจาแนกการประเมินโครงการออกเป็น 4 ประเภท คือ
1.1 กำรประเมินโครงกำรก่อนดำเนินกำร (Preliminary Evaluation) เป็นการศึกษาความเป็นไปได้
ก่อนที่เริ่มดาเนินโครงการ โดยอาจทาการศึกษาถึงประสิทธิภาพของปัจจัย ความเหมาะสมของกระบวนการที่คาด
ว่าจะนามาใช้ในการบริหาร จัดการโครงการ ปัญหา อุปสรรค ความเสี่ยงของโครงการ ตลอดจนผลลัพธ์หรือ
ประสิทธิผลที่คาดว่าจะได้รับ ในขณะเดียวกันก็อาจจะศึกษาผลกระทบที่คาดว่าน่าจะเกิดขึ้นในด้านต่าง
1.2 กำรประเมิ น ผลระหว่ ำ งด ำเนิ น โครงกำร อาจจะจ าแนกเป็ น ในห้ ว งเวลา เริ่ ม ต้ น โครงการ
(Inception Study) และระหว่างดาเนินโครงการที่ช่วงเวลาเริ่มดาเนินโครงการไปแล้ว (Formative Evaluation)
ผลที่ได้จ ากการประเมิน ดัง กล่ าวนี้ จ ะช่ว ยปรับปรุงทั้งปั จจัย กระบวนการบริห ารจัดการ วัตถุประสงค์ และ
เป้าหมายของโครงการให้เป็นไปตามความเหมาะสมให้สามารถเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล และการประเมิน
การดาเนินการ (Implementation Evaluation) การประเมินการดาเนินการอาจใช้วิธีการประเมินระหว่างดาเนิน
โครงการเพื่อทบทวนแผนและปรับแผนของโครงการ ปรับตารางการดาเนินงานด้านต่าง ๆ
1.3 กำรประเมินผลรวมสรุป (Summative Evaluation) เป็นการประเมินหลังสิ้นสุดโครงการ เพื่อ
ต้องการทราบประสิทธิผลของการดาเนินโครงการว่าบรรลุเป้าหมายตามที่กาหนดไว้ หรือไม่ อย่างไร หรือทบทวน
กระบวนการบริหารจัดการว่า ประสบความสาเร็จหรือล้มเหลว ประการใด
การประเมินผลประเภทรวมสรุปนี้ สามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ เป็นทั้งการประเมินรวมสรุป ของ
แต่ละช่วงโครงการ (Summative evaluation of each phase) หรืออาจจะมองการประเมินของแต่ละช่วง
โครงการเป็นการประเมินระหว่างดาเนินการ (Formative) ของโครงการระยะยาวทั้งหมดก็
1.4 กำรประเมินผลกระทบของโครงกำร เป็นการตรวจสอบผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการดาเนินงานใน
แต่ล ะโครงการ เช่น ผลกระทบด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง ระบบนิเวศ หรือสิ่งแวดล้ อม เทคโนโลยี
ประชากร และด้านนโยบาย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจุดประสงค์ของการประเมินผลกระทบ ผู้รับผิดชอบโครงการจะต้องมี
การประเมิ น ผลกระทบ หากค านึ ง ถึ ง การใช้ เวลามาเป็ น เกณฑ์ ก ารประเมิ นร่ ว มกั บ การจ าแนกการประเมิ น
การประเมินผลกระทบของโครงการอาจจะพิจารณาได้เป็น 2 รูปแบบ คือ การประเมินผลกระทบในบริบทของ
การศึกษาความเป็นไปได้เพื่อตัดสินใจเกี่ยวกับโครงการและการประเมินผลกระทบในบริบทของหลังระยะสิ้นสุด
โครงการ
2. รูปแบบกำรประเมินโครงกำร
รูปแบบการประเมินโครงการที่ได้รับความนิยม แบ่งออกได้เป็น 4 รูปแบบ คือ
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รูปแบบกำรประเมินของไทเลอร์ (Tyler, 1959)
ไทเลอร์เป็นผู้วางรากฐานในการประเมินมาตั้งแต่ ค.ศ. 1930 โดยให้องค์ประกอบ
ในการจัดการศึกษาไว้ 3 อย่าง คือ จุดมุ่งหมายของการจัดการศึกษา ประสบการณ์ในการเรียนรู้ และผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
จุดมุ่งหมายของการจัดการศึกษา

ประสบการณ์ในการเรี ยนรู้

ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน

ภำพที่ 2.1 รูปแบบการประเมินของไทเลอร์

รูปแบบกำรประเมินของทำบำ (Taba ,1962)
ชื่อว่า “A Conceptual Framework for Curriculum Design” ซึ่งมี ลักษณะคล้ายกับของไทเลอร์
มาก แต่เพิ่มการประเมินทางด้านเนื้อหาวิชา
จุดมุ่งหมายของการศึกษา

เนื้อหาวิชา

วิธีการสอนและการจัดการ

การประเมินผล
ภำพที่ 2.2 การประเมินของทาบา (Taba)
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รูปแบบกำรประเมินของแฮมมอนด์ (อ้างใน Worthen, 1973 : 157-170)
แฮมมอนด์ ได้เสนอโครงสร้างรูปแบบการประเมินในลักษณะ 3 มิติ คือ
มิติที่ 1 ด้านการสอน ได้แก่ ตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมการศึกษา เช่น การจัดระบบชั้นเรียน
การจัดตารางสอน เนื้อหาวิชา วิธีสอน สิ่งอานวยความสะดวก เป็นต้น
มิติที่ 2 ด้านสถาบัน ได้แก่ นักเรียน ครู ผู้บริหาร ผู้เชี่ยวชาญ ครอบครัว ชุมชน เป็นต้น
มิติที่ 3 ด้านพฤติกรรม ได้แก่ ความรู้ ความคิด (Cognitive) ความรู้สึก ทัศนคติ (Affective) และ
ทักษะ (Psychomotor)
รูปแบบกำรประเมินของโพรวัส (อ้างใน Worthen, 1973 : 170-186)
โพรวัส (Malcolm Provas) ได้เสนอรูปแบบการประเมินที่ใช้ชื่อว่า การวิเคราะห์ความไม่สอดคล้อง
(The Discrepancy Evaluation) คือ วิเคราะห์ความไม่สอดคล้องระหว่างความคาดหวังกับการปฏิบัติจริงใน
โครงการ ขั้นตอนต่าง ๆ ในโครงการที่จะนามาวิเคราะห์ โพรวัสแนะนาว่า ควรจะทาการวิเคราะห์ใน 5 ขั้นตอน
คือ
ขั้นที่ 1 การกาหนดโครงการ (Program Definition)
การพิจารณาคุณภาพของสิ่งต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ โดยเปรียบเทียบกับเกณฑ์ของโครงการ สิ่งที่จะพิจารณาในขั้นนี้มี 3 ประการ คือ 1)
วัตถุประสงค์ของโครงการ 2) คุณลักษณะ 3) กิจกรรมที่จะทาให้บรรลุวัตถุประสงค์
ขั้นที่ 2 ประเมินการเอาโครงการลงในพื้นที่ (Program Installation) การประเมินกิจกรรมต่าง ๆ ที่
ใช้ในการดาเนินโครงการ การประเมินในขั้นนี้ทาให้ทราบความแตกต่างระหว่างสิ่งที่คาดหวังในขั้นตอนที่ 1 กับ
สิ่งที่เป็นจริง
ขั้นที่ 3 การประเมินกระบวนการในโครงการ (Program Process) การประเมินขั้นตอน วิธีการใน
การดาเนินงานตามโครงการ ทั้งนี้เพื่อการนาไปปรับปรุงการดาเนินต่อไป
ขั้นที่ 4 การประเมินผลผลิตของโครงการ (Program Product) การประเมินผลขั้นสุดท้ายที่เกิดจาก
โครงการ เพื่อหาคาตอบว่าโครงการที่ทาบรรลุ วัตถุประสงค์ขั้นสุดท้ายหรือไม่
ขั้นที่ 5 การวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย (Cost-Benefit Analysis) การวิเคราะห์เพื่อตรวจสอบว่าโครงการ
ดังกล่าวได้ผลตอบแทนคุ้มค่ากับการลงทุนมากน้อยเพียงใด ซึ่งการประเมินนี้อาจจะมีหรือไม่มีก็ได้
ทั้ง 5 ขั้นตอนของการประเมินจะมีการเปรียบเทียบระหว่างมาตรฐานกับการปฏิบัติจริงว่าสอดคล้อง
หรือไม่ ถ้าไม่สอดคล้องหรือมีความแตกต่างมากก็จะนาไปสู่การตัดสินใจต่อไปนี้
(1) ดาเนินการต่อไป
(2) ดาเนินการขั้นเดิมซ้าจนกว่าจะได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน
(3) ดาเนินการเริ่มต้นในขั้นที่ 1 ใหม่
(4) สิ้นสุดโครงการ
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รูปแบบกำรประเมินแบบซิป (CIPP Model)
เป็นการประเมินภาพรวม ของโครงการ ตั้งแต่บริบท ปัจจัย กระบวนการ และผลผลิต (Context,
Input, Process and Product) โดยจะใช้วิธีการสร้างเกณฑ์และประสิทธิภาพของโครงการ ทั้งภาพรวมหรือราย
ปัจจัยเป็นสาคัญ ซึ่งพออธิบายได้ดังนี้
1. การประเมิ น ด้า นบริ บ ท หรื อ ประเมิน เนื้อ ความ (Context Evaluation) เป็น การศึกษา
ปัจจัยพื้นฐานที่นาไปสู่การพัฒนาเป้าหมายของโครงการ ได้แก่ บริบทของสภาพแวดล้อม นโยบาย วิสัยทัศน์
ปัญหา แหล่งทุน สภาพความผันผวนทางด้านสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง ตลอดจนแนวโน้มการก่อตัวของ
ปัญหาที่อาจจะเป็นอุปสรรคต่อการดาเนินโครงการ
2. การประเมินปัจจัย เพื่อค้นหาประสิทธิภาพของ องค์ประกอบที่นามาเป็นปัจจัย ซึ่งในด้านการ
ท่ อ งเที่ ย วอาจจะจ าแนกเป็ น บุ ค คล สิ่ ง อ านวยความสะดวก เครื่ อ งมื อ อุ ป กรณ์ ครุ ภั ณ ฑ์ ศั ก ยภาพการ
บริหารงาน ซึ่งแต่ละปัจจัยก็ยังจาแนกย่อยออกไปอีก เช่น บุคคล อาจพิจารณาเป็น เพศ อายุ มีสถานภาพทาง
สังคมและเศรษฐกิจ ความพึงพอใจ ความคาดหวัง ทัศนคติ ศักยภาพ ความสามารถ ประสบการณ์ ความรู้
คุณวุฒิ ทางการศึกษา ถิ่นที่อยู่ และลักษณะกระบวนการกลุ่ม
3. การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation) เป็นการศึกษาต่อจากการประเมินบริบทและ
ปัจจัย เพื่อต้องการทราบว่ากระบวนการเป็นไปตามแผนที่วางไว้ เป็นการศึกษา ค้นหาข้อบกพร่อง จุดอ่อน หรือ
จุดแข็งของกระบวนการบริหารจัดการโครงการที่จะนาโครงการ บรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ว่ามีประสิทธิภาพมาก
น้อยเพียงใด
4. การประเมิน ผลิ ตผล (Product Evaluation) เป็นการตรวจสอบประสิทธิผ ลของโครงการ
โดยเฉพาะความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์กับผลลัพธ์ที่ได้แล้วนาเกณฑ์ที่กาหนดไว้ไปตัดสิน เกณฑ์มาตรฐาน
นั้นอาจจะกาหนดขึ้นเองหรืออาศัยเกณฑ์ที่บุคคลหรือหน่วยงานอื่นกาหนดไว้ก็ได้
3. มำตรฐำนกำรประเมินโครงกำร
มาตรฐานการประเมินแผนงานโครงการและวั สดุครุภัณฑ์ของ The Joint Committee on
Standards for Educational Evaluation (1981) แห่งประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งกาหนดไว้อย่างน้อย 5
ประเด็นใหญ่ และแต่ละประเด็นยังมีประเด็นย่อยและตัวชี้วัดระบุไว้ ดังนี้
3.1 มาตรฐานการใช้ประโยชน์ทั่วไป (Utility Standards) ที่รวมถึงการจาแนก กลุ่มเป้าหมาย การให้
ความเชื่อถือแก่ผู้ประเมิน การเลือก และกาหนดกรอบข้อมูลการประเมิน การแปลความด้วยคุณค่า ความชัดเจน
ของรายงานการเผยแพร่ ผ ลการประเมิน การก าหนดช่ว งเวลาการประเมิน และผลกระทบของการประเมิ น
โดยเฉพาะผลกระทบที่เกิดจากการประเมินโครงการ เป็นต้น
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3.2 มาตรฐานความเป็นไปได้ (Feasibility Standards) ด้วยกระบวนการในเชิงปฏิบัติ คุณค่าและ
ความน่าเชื่อถือเชิงการเมือง และการคุ้มค่าในการดาเนินงาน (Cost effectiveness)
3.3 มาตรฐานความถูกต้อง ทั้งพฤตินัย ความเป็นเหตุเป็นผลและขวัญ (Propriety Standards) ได้แก่
การยอมรับผลการประเมินอย่างเป็นทางการ การพิจารณาประเด็น ความขัดแย้งเกี่ยวกับผลประโยชน์ การปิดการ
ประเมินอย่างสมบูรณ์ และตรงไปตรงมา สิทธิของการรับรู้ของสาธารณชน ประเด็นสิทธิมนุษยชน การรายงานที่
เที่ยงตรง และความรับผิดชอบทางด้านการเงิน
3.4. มาตรฐานความเที่ยงตรง (Accuracy Standards) จาแนกเป็นการ มีอานาจจาแนกวัตถุประสงค์
การประเมิน การวิเคราะห์บริบท หรือสภาพแวดล้อมของโครงการ การวิเคราะห์บริบท หรือสภาพแวดล้อมของ
โครงการ ความสามารถในการอธิ บ ายขั้ น ตอน และกระบวนการบริ ห ารจั ด การของโครงการ การชี้ แ จงถึ ง
แหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ การวัดผลที่ชัดเจน และน่าเชื่อถือ การควบคุมระบบการจัดเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล
เชิงปริมาณและคุณภาพ การสรุปผลอย่างมีเหตุมีผล และการรายงานผลการประเมินที่สัมพันธ์กับวัตถุประสงค์การ
ประเมิน

4. กรอบแนวคิดในกำรประเมิน
กรอบแนวคิดเป็นสิ่งที่นักประเมินผลใช้เป็นแนวทางในการดาเนินการประเมินผลโครงการ แผนงาน
หรือกิจกรรม หรือแม้แต่ประเมินนโยบาย โดยพิจารณาจุดเน้น และตัวแปรที่เป็นปัจจัยเชื่อมโยงต่อกันอย่า งเป็น
เหตุเป็นผล ซึ่งกรอบแนวคิดในการประเมินอาจปรับเปลี่ยนได้ตามบริบท และวัตถุประสงค์ที่จะประเมิน

43

2.5 ข้อมูลพื้นฐำนและสภำพทั่วไปของจังหวัดสมุทรสำคร

ภำพที่ 2.3 ที่ทาการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
ที่มา: http://www.sakhononline.com/report/?p=562

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสมุทรสำคร ตั้งอยู่ที่ ถนนเจษฎางค์ ตาบลมหาชัย อาเภอเมืองสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร 74000 มีหน้าที่ในการบริหารจัดการท้องถิ่นในเขตจังหวัดสมุทรสาคร ตามมาตรา 45 - 56
ของพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 และ มาตรา 17 และ 24 ของพระราชกาหนดแผน
และขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ.2542
ที่ตั้งและอำณำเขต
จังหวัดสมุทรสาคร มีขนาดพื้นที่ 872.347 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 545,216 ไร่ ครอบคลุม
พื้นที่ 3 อาเภอ ได้แก่ อาเภอเมืองสมุทรสาคร 492.040 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 307,525 ไร่ อาเภอ
กระทุ่มแบน 135.276 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ84,547 ไร่ อาเภอบ้านแพ้ว 245.031 ตารางกิโลเมตร
หรือประมาณ 153,144 ไร่ จังหวัดสมุทรสาครมีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียงดังนี้

44

ทิศเหนือ
ทิศใต้
ทิศตะวันออก
ทิศตะวันตก

ติดต่อกับ
ติดต่อกับ
ติดต่อกับ
ติดต่อกับ

จังหวัดนครปฐม
ทะเลอ่าวไทย
กรุงเทพมหานคร
จังหวัดสมุทรสงครามและราชบุรี

ภำพที่ 2.4 แผนที่อาณาเขต จังหวัดสมุทรสาคร
ที่มา: แผนพัฒนาจังหวัด ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - พ.ศ.๒๕๖๕) ฉบับทบทวน จังหวัดสมุทรสาคร

ลักษณะภูมิประเทศ
จังหวัดสมุทรสาครมีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่มชายฝั่งทะเล สูงจากระดับน้าทะเลประมาณ 1.00 2.00 เมตร มีแม่น้าท่าจีนไหลผ่านตอนกลางจังหวัด ไหลคดเคี้ยวตามแนวเหนือใต้ลงสู่อ่าวไทยที่อาเภอเมือง
สมุทรสาคร ระยะทางยาวประมาณ 70 กิโลเมตร พื้นที่ตอนบนในเขตอาเภอบ้านแพ้วและอาเภอกระทุ่มแบนมี
ความอุดมสมบูรณ์ของดินและมีโครงข่ ายแม่น้าลาคลองเชื่อมโยง ถึงกันกระจายอยู่ทั่วพื้นที่กว่า 170 สาย
จึงเหมาะที่จะทาการเพาะปลู กพืช นานาชนิด และบางส่ วนเป็นย่านธุรกิจ อุตสาหกรรมและที่อยู่อาศัย พื้นที่
ตอนล่างของจังหวัดในเขตอาเภอเมืองสมุทรสาครอยู่ติดชายฝั่งทะเลยาว 41.8 กิโลเมตร จึงเหมาะที่จะประกอบ
อาชีพประมงทะเล เพาะเลี้ยงสัตว์น้าชายฝั่ง
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ภำพที่ 2.5 ลักษณะภูมิประเทศ จังหวัดสมุทรสาคร
ที่มำ: http://skrathumbean.nanacity.com/sso-06.html?i=1
ประชำกร
ประชากรตามทะเบียนราษฎรของจังหวัดสมุทรสาคร ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2560 มีจานวนรวม
561,162 คน เป็นเพศชาย 271,036 คน เพศหญิง 290,126 คน ความหนาแน่นเท่ากับ 643 คนต่อตาราง
กิโลเมตร อาเภอที่มีประชากรมากที่สุดคือ อาเภอเมืองสมุทรสาคร มีประชากร 288,999 คน รองลงมาคืออาเภอ
กระทุ่มแบน มีประชากร 174,005 คน และอาเภอบ้านแพ้ว มีประชากร 98,158 คน

เส้นทำงคมนำคม
จังหวัดสมุทรสาคร มีการคมนาคมสะดวกทั้งทางบก และทางน้า ทาให้การติดต่อระหว่างจังหวัดกับจังหวัด
หรืออาเภอกับอาเภอเป็นไปด้วยความสะดวก และเป็นจังหวัดที่ประชาชนส่วนใหญ่ใช้เป็นเส้นทางหลักลงสู่ภาคใต้
โดยมีถนนพระราม 2 เป็นถนนสายหลักและถนนเพชรเกษม ได้แก่
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1) ทางรถยนต์ มีถนนสายหลักที่สาคัญ 3 สาย ได้แก่
- ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 35 (ถนนพระราม 2)
- ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม)
- ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3242 (ถนนเอกชัย)
2) ทางรถไฟ มีทางรถไฟสายวงเวียนใหญ่ - มหาชัย เริ่มต้นที่สถานีวงเวียนใหญ่ กรุงเทพมหานคร ถึง
สถานีมหาชัยสมุทรสาคร อาเภอเมือง (ระยะทาง 33.1 กม.) และทางรถไฟ สายมหาชัย - แม่กลอง เริ่มต้นที่สถานี
บ้ า นแหลม ต าบลท่ า ฉลอม อ าเภอเมื อ งสมุ ท รสาคร ถึ ง สถานี แ ม่ ก ลอง อ าเภอเมื อ งสมุ ท รสงคราม จั ง หวั ด
สมุทรสงคราม (ระยะทาง 33.7 กม.)
3) ทางน้ า สภาพทั่ว ไปในท้องที่จังหวัด มีแม่น้าล าคลองจานวนมาก แม่น้าล าคลองที่ใช้เป็นเส้ นทาง
คมนาคมทางน้าที่สาคัญ ได้แก่ แม่น้าท่าจีน คลองมหาชัย คลองพิทยาลงกรณ์ คลองสุนัขหอน คลองภาษีเจริญ
คลองบางยาง และคลองดาเนินสะดวก การคมนาคมทางน้าส่วนใหญ่จะใช้เรือยนต์โดยสาร เรือยนต์บรรทุกสินค้า
ตลอดจนเรือแจว/เรือพาย เดินทางไปมาระหว่างตาบล หมู่บ้าน อาเภอ และจังหวัด ปัจจุบันมีเรือหางยาวรับจ้าง
ขนส่งผู้โดยสาร ทาให้เกิดความสะดวกยิ่งขึ้นในการเดินทาง

ภำพที่ 2.6: แผนที่ถนน จังหวัดสมุทรสาคร
ที่มำ: แผนพัฒนาจังหวัด ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - พ.ศ.๒๕๖๕) ฉบับทบทวน จังหวัดสมุทรสาคร
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กำรไฟฟ้ำ
ปั จ จุ บั น การไฟฟ้ า ส่ ว นภู มิ ภ าคให้ บ ริ ก ารกระแสไฟฟ้ า แก่ ป ระชาชนครบทุ ก อ าเภอ ทุ ก ต าบล และ
ทุกหมู่บ้านแล้ว ปัจจุบันมีจานวนผู้ใช้ไฟฟ้าทั้งสิ้น 236,828 ราย จานวนกระแสไฟฟ้า 3,803 หน่วย จาแนกเป็น
ผู้ใช้ไฟฟ้าเพื่อการอยู่อาศัย จานวน 195,612 ราย สถานธุรกิจและอุตสาหกรรม จานวน 35,513 ราย สถานที่
ราชการและสาธารณะ 1,750 ราย และอื่นๆ จานวน 3,953 ราย
กำรประปำ
การประปาส่ ว นภูมิ ภ าคสาขาสมุ ทรสาคร รั บผิ ด ชอบจ าหน่า ยน้ าประปาในพื้ นที่ จั งหวัด สมุ ทรสาคร
ประกอบไปด้วย 3 อาเภอ ได้แก่ อาเภอเมืองสมุทรสาคร มี 15 ตาบล ประกอบไปด้ว ยตาบลมหาชัย ตาบล
ท่าทราย ตาบลท่าจีน ตาบลท่าฉลอม ตาบลบางหญ้าแพรก ตาบลบ้านบ่อ ตาบลบางโทรัด ตาบลบางกระเจ้า
ตาบลนาโคก ตาบลกาหลง ตาบลพันท้ายนรสิงห์ ตาบลบางน้าจืด ตาบลนาดี ตาบลคอกระบือ ตาบลบ้านเกาะ
ตาบลโคกขาม และตาบลชัยมงคล อาเภอกระทุ่มแบน มี 5 ตาบล ประกอบไปด้วย ตาบลคลองมะเดื่อ ตาบล
ดอนไก่ดี ตาบลสวนหลวง ตาบลแคราย และตาบลท่าเสา อาเภอบ้านแพ้ว มี 2 ตาบล ประกอบไปด้วย ตาบลหลัก
สาม และเทศบาลตาบลบ้านแพ้ว ปัจจุบันมีผู้ใช้น้าทั้งหมด 68,484 ราย จาแนกเป็นผู้ใช้น้าประเภทที่อยู่อาศัย
จานวน 56,915 ราย ประเภทธุรกิจขนาดเล็ก จานวน 6,286 ราย ประเภทธุรกิจขนาดใหญ่และอุตสาหกรรม
จานวน 4,090 ราย ประเภทราชการและรัฐวิสาหกิจ จานวน 241 ราย และอื่น ๆ 60 ราย
สำธำรณสุข
มีสถานบริการสาธารณสุขภาครัฐ ได้แก่ โรงพยาบาลสมุทรสาคร จานวนเตียง 602 เตียง,โรงพยาบาล
กระทุ่มแบน จานวนเตีย ง 316 เตีย ง, โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) จานวนเตียง 300 เตียง
(เป็นโรงพยาบาลในกากับของรัฐ ), โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล 54 แห่ง และมีศูนย์บริการสาธารณสุข
เทศบาล จานวน 5 แห่ง (อยู่ที่เทศบาลนครสมุทรสาคร จานวน 3 แห่ง เทศบาลนครอ้อมน้อย จานวน 1 แห่ง
และเทศบาลเมืองกระทุ่มแบน จานวน 1 แห่ง)
และสถานบริการสาธารณสุขภาคเอกชน ได้แก่โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ จานวน 7 แห่ง รวม 920
เตียง, โรงพยาบาลทั่วไปขนาดเล็ก จานวน 1 แห่ง รวม 10 เตียง, คลินิกเวชกรรม จานวน 110 แห่ง, คลินิก
เฉพาะทางด้านเวชกรรม จ้านวน 14 แห่ง, คลินิกทันตกรรม จานวน 34 แห่ง คลินิกเฉพาะทางด้านทันตกรรม
จานวน 2 แห่ง, คลินิกพยาบาลและผดุงครรภ์ จานวน 91 แห่ง คลินิกการแพทย์แผนไทย จานวน 8 แห่ง และ
คลินิกอื่นๆ (สหคลินิก, กายภาพบาบัด, คลินิกการประกอบโรคศิลปะ, เทคนิคการแพทย์) จานวน 16 แห่ง
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กำรเกษตร
พื้นที่ทั้งหมดของจังหวัดสมุทรสาครมีจานวน 545,216 ไร่ เป็นพื้นที่ด้านการเกษตร 143,209.59 ไร่
คิดเป็นพื้นที่ทางการผลิตด้านพืช 117,278 ไร่ หรือร้อยละ 21.51 ของพื้นที่ทั้งหมด และพื้นที่ทางการประมง
25,931.59 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 4.756 ของพื้นที่ทั้งหมด
แรงงำน
จากการสารวจข้อมูลพื้นฐานเดือนเมษายน พ.ศ. 2559 จังหวัดสมุทรสาคร มีผู้อยู่ในวัยทางานหรือ
อายุ 15 ปี ขึ้น ไป จ านวน 852,255 คน เป็นผู้ อยู่ใ นกาลั งแรงงาน 691,102 คน จาแนกเป็นผู้ มีงานท า
686,052 คน ผู้ว่างงาน 5,050 คน ในกลุ่มผู้มีงานทาทั้งหมด 686,052 คน เป็นผู้ทางานในภาคเกษตรกรรม
รวม 27,889 คน ในขณะที่นอกภาคเกษตร นั้นมีผู้ทางานทั้งสิ้น 658,163 คน โดยสาขาอุตสาหกรรมที่มี
ผู้ทางานมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ สาขาการผลิต โดยมีผู้ทางาน รวมทั้งสิ้น 418,356 คน (ร้อยละ 60.98
ของจานวนผู้มีงานทาทั้งหมด) รองลงมา ได้แก่ สาขาขายส่ง ขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ รถจักรยานยนต์
84,061 คน (ร้อยละ12.25) สาขาโรงแรมและภัตตาคาร 29,032 คน (ร้อยละ 4.23) สาขาเกษตรกรรม
การป่าไม้ และการประมง 27,889 คน (ร้อยละ 4.07) และสาขาการก่อสร้าง 24,676 คน (ร้อยละ 3.60)
ตามลาดับ
ศำสนำ ประเพณี วัฒนธรรม
ประชากรส่วนใหญ่ในจังหวัดสมุทรสาคร เป็นคนไทยเชื้อสายจีนและเชื้อสายรามัญ โดยคนไทยเชื้อสาย
รามัญได้ตั้งถิ่นฐานมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษ ประชากรส่วนใหญ่ (ร้อยละ 99) นับถือศาสนาพุทธ รองลงมา คือ
ศาสนาคริสต์ และศาสนาอิสลาม ตามลาดับ และ มีศาสนสถาน จานวน 349 แห่ง ประกอบด้วย วัด จานวน
110 แห่ง มีจานวนพระภิกษุ จานวน 2,424 รูป จานวนสามเณร จานวน 291 รูป โบสถ์คริสต์ จานวน 2 แห่ง
มัสยิด จานวน 1 แห่ง
ส่วนประเพณีและงานประจาปี ของจังหวัดที่เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย ได้แก่
1) งำนประเพณีแห่เจ้ำพ่อหลักเมือง จั ดให้มีขึ้นในช่วงเดือนมิถุนายนของทุกปี ณ บริเวณริมเขื่อน
ด้านหน้าศาลเจ้าพ่อหลักเมือง ตาบลมหาชัย อาเภอเมืองสมุทรสาคร สักการะบูชาเพื่อความ เป็นสิริมงคล
2) งำนประเพณีสมโภชหลวงพ่อโต วัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร อาเภอบ้านแพ้ว โดยที่หลวงพ่อโตได้
ประดิษฐานอยู่ที่วัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร ซึ่งตั้งอยู่กึ่งกลางคลองดาเนินสะดวกมาเชื่อมต่อระหว่างแม่น้าแม่กลองกับ
น้าแม่ท่าจีน ประชาชนที่อยู่แถบสองลุ่มน้าเชื่อว่าหลวงพ่อโตแผ่บารมีปกป้องประชาชนผู้ที่อยู่ในศีลธรรมของทั้ง
สองลุ่มน้านี้ให้อยู่เย็นเป็นสุขจะประกอบอาชีพใดก็จะมีแต่ความสาเร็จและเจริญรุ่งเรืองจึงได้มีการจัดงานประเพณี
สมโภชหลวงพ่อโตขึ้น ซึ่งเป็นประเพณีที่ได้มีการจัดสืบทอดกันมาเป็นเวลานานแล้ว กาหนดจัดขึ้นในวันแรม 3 11 ค่า เดือน 4 ของทุกปี ในวันแรกของงานจะมีขบวนเรือแห่แหนรูปจาลองหลวงพ่อโตไปตามลาน้าในคลอง
ดาเนินสะดวกจะมีประชาชนนาเรือต่าง ๆ มาเข้าร่วมขบวนแห่ โดยเริ่มขบวนตั้งแต่หน้าวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสรไป
ถึงประตูน้าบางยางตลอดสองข้างลาน้ามีการจัดตั้งโต๊ะบูชาเพื่อสักการะบูชาหลวงพ่อโต
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3) ประเพณีล้ำงเท้ำพระ วัดเจ็ดริ้ว อาเภอบ้านแพ้ว เป็นประเพณีหนึ่งที่ชาวไทยรามัญ ในตาบลเจ็ดริ้ ว
อาเภอบ้านแพ้ว ถือปฏิบัติทาบุญในวันออกพรรษา วันแรม 1 ค่า เดือน 11 โดยจะวางดอกไม้หลากสีบนผ้ า
เพื่อให้พระสงฆ์ที่จะเดินเข้าโบสถ์ได้ย่าลงบนดอกไม้ ถือเป็นการล้างเท้าพระที่ได้รักษาศีลมาตลอดพรรษา

2.6 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสมุทรสำคร
องค์ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด สมุ ท รสาคร ท าการวิเ คราะห์ ศั กยภาพของจั งหวัด สมุท รสาคร (SWOT
Analysis) ร่ว มกับ แผนยุทธศาสตร์ ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – พ.ศ. 2579) ภายใต้หลักการ“มั่นคง-มั่งคั่ง ยั่งยืน” แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) และแผนยุทธศาสตร์จังหวัด
แล้ ว น ามาเป็ น กรอบในการกาหนดยุทธศาสตร์ขององค์การบริห ารส่ ว นจังหวัดสมุทรสาครทั้ง 6 ยุทธศาสตร์
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้แก่
1) ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำกำรศึกษำ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการสร้างสังคมแห่งภูมิปัญญาและการ
เรียนรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม โดยมีแนวทางในการพัฒนาดังนี้
แนวทำงกำรพัฒนำ
ตัวชี้วัด
(1) สนับสนุนงบประมาณจ้างครู เสริมการเรียน - จานวน 104 อัตรา
การสอนให้แก่สถานศึกษาในจังหวัดสมุทรสาคร
เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนครู
(2) การให้บริการของอุทยานการเรียนรู้
สมุทรสาคร (SK Park)

- ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ

(3) สนับสนุนด้านอาคารเรียน เพื่อให้โรงเรียนมี - ก่อสร้างอาคารเรียนวัดหนองนกไข่
ความพร้อมของอาคาร สถานที่ ในการจัดการ
เรียนการสอน
(4) ส่งเสริมความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
ให้แก่เด็กและเยาวชน

- กิจกรรมประกวดบรรยายธรรม/ สวดมนต์หมู่

(5) ส่งเสริมการเรียนรู้ และพัฒนาศักยภาพของ - ค่ายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
เด็กและเยาวชน
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2. ยุ ท ธศำสตร์ ด้ ำ นกำรส่ ง เสริ ม คุ ณ ภำพชี วิ ต ซึ่ ง มี วั ต ถุ ป ระสงค์ ใ นการสร้ า งสั ง คมอยู่ เ ย็ น เป็ น สุ ข
ความเหลื่อมล้าของคนในสังคมลดลง และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยมีแนวทางในการพัฒนาดังนี้
แนวทำงกำรพัฒนำ
ตัวชี้วัด
(1) ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมด้านสาธารณสุข
- กิจกรรมวัยรุ่นยุคใหม่ ห่างไกลโรค / โครงการพัฒนา
การให้ความรู้แก่ประชาชนในการป้องกันโรค
ศักยภาพการให้บริการผู้ป่วยในเพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อ
ติดต่อหรือโรคระบาด
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) จังหวัดสมุทรสาคร
(2) สนับสนุนและร่วมมือกับองค์กรด้านกีฬา เพื่อ - จัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ
ส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาจังหวัดสมุทร สาคร - การให้บริการสนามกีฬา
(3) สนับสนุนช่วยเหลือด้านการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย เพื่อแก้ไขปัญหาน้าท่วม
ภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร

- ขุดลอกคู คลอง ร่องระบายน้า / สนับสนุนกระสอบใส่
ทราย ฯลฯ

(4) ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส
สตรี เด็กและเยาวชน และประชาชนทั่วไป

- กิจกรรมอบรม สูงแต่วัย กายและใจแข็งแรง

(5) ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อดา เนิน - กิจกรรมอบรม เด็กรุ่นใหม่ รู้ทันภัยยาเสพติด
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในจังหวัด
สมุทรสาคร
3. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำเศรษฐกิจ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการสร้างระบบเศรษฐกิจชุมชนมีความ
เข้มแข็ง วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นอยู่คู่ท้องถิ่นสืบไป โดยมีแนวทางในการพัฒนาดังนี้
แนวทำงกำรพัฒนำ
ตัวชี้วัด
(1) การประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่อง
- ส่งเสริมการท่องเที่ยวผ่านสื่อออนไลน์ของ อบจ.
เที่ยวของจังหวัดสมุทรสาคร
สมุทรสาคร
- จัดทาสื่อประชาสัมพันธ์ เช่น สื่อวีดีทัศน์ (VTR) , แผ่นพับ ,
ป้ายไวนิล
(2) ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อการ - จัดงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและ
อนุรักษ์ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
สืบสานประเพณีห่อข้าวต้มมัดสามัคคี
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4. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาการคมนาคมสะดวก
รวดเร็ว และปลอดภัย บริการไฟฟ้าและประปาเพียงพอและทั่วถึง โดยมีแนวทางในการพัฒนาดังนี้
แนวทำงกำรพัฒนำ
ตัวชี้วัด
(1) พัฒนา / ปรับปรุง / ซ่อมแซมเส้นทางการ - ก่อสร้างถนน, สะพาน ฯลฯ
คมนาคมและขนส่งภายในจังหวัดให้มีมาตรฐาน
เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและความ
ปลอดภัยในการสัญจร
(2) ก่อสร้างเขื่อนกันดินเพื่อป้องกันปัญหาการ
พังทลายของดินและการทรุดตัวของถนน

- ก่อสร้างเขื่อนกันดิน ค.ส.ล.

(3) พัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค
เพื่อให้ประชาชนมีน้าสาหรับการอุปโภคบริโภค
และการเกษตรอย่างเพียงพอ

- สนับสนุนงบประมาณแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพื่อขุดเจาะบ่อบาดาล / ก่อสร้างหอถังส่งน้า

5. ยุ ท ธศำสตร์ ด้ ำ นกำรอนุ รั ก ษ์ แ ละฟื้ น ฟู สิ่ ง แวดล้ อ ม ซึ่ ง มี วั ต ถุ ป ระสงค์ ใ นการบริ ห ารจั ด การ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เกิดการบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพ ประชาชนและหน่วยงานทุกภาคส่วน
มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม โดยมีแนวทางในการพัฒนาดังนี้
แนวทำงกำรพัฒนำ
ตัวชี้วัด
(1) เสริมสร้างจิตสานึกและการมีส่วนร่วมของ
- การฝึกอบรมการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จากป่า
ภาคประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ชายเลน
และสิ่งแวดล้อม
(2) การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอัน
ตรายชุมชน

- บูรณาการร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ใน
การบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายชุมชน
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6. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำกำรเมืองและกำรบริหำร ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการบริหารจั ดการองค์กร
ที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล โดยมีแนวทางในการพัฒนาดังนี้
แนวทำงกำรพัฒนำ
ตัวชี้วัด
(1) ส่งเสริมสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วน
- โครงการอบจ. สมุทรสาครสัญจร ประชุมและรับฟังความ
ร่วมในการทางานการติดตามและประเมินผล
คิดเห็นของประชาชน
การดาเนินงานของอบจ. สมุทรสาคร
(2) ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมเฉลิม
- โครงการสานพลังท้องถิ่นไทยถวายพ่อของแผ่นดิน เดินวิ่ง
พระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์และปกป้อง มินิฮาล์ฟมาราธอนเฉลิมพระเกียรติฯ
สถาบันสาคัญของชาติ
- ซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ฯลฯ
(3) พัฒนาระบบการให้บริการอุปกรณ์และ
- การลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานในหน่วยงานให้มีความ
สิ่งอานวยความสะดวกต่าง ๆ เพื่อตอบสนอง
สะดวกรวดเร็ว
ความต้องการของประชาชนได้อย่าง สะดวก
- การให้บริการเครื่องจักรกล
รวดเร็ว
- การให้บริการรถยนต์สุขาเคลื่อนที่ ฯลฯ
(4) การส่งเสริมและณรงค์ให้ประชาชนชาระ
- การออกให้บริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่
ภาษีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้
- บริการยื่นชาระภาษีผ่านระบบออนไลน์ ฯลฯ
ของอบจ.
(5) การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและ
- เว็บไซต์, Facebook, ป้ายประชาสัมพันธ์ , สื่อโทรทัศน์
ประชาสัมพันธ์โครงการ / กิจกรรมผลการ
และสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ ฯลฯ
ดาเนินงานของอบจ. สมุทรสาครผ่านช่องทาง
ต่าง ๆ

2.7 งำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง
งำนวิจัยในประเทศ
งำนวิจัยที่เกี่ยวข้องกับควำมพึงพอใจ
บุญเลิศ บูรณุปกรณ์ (2546) ได้ศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของประชาชนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่
ต่อผู้บริการเทศบาลนครเชียงใหม่ พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจต่อผู้บริหารเทศบาลนครเชียงใหม่ในแต่ละด้าน
คือ มีความพึงพอใจคุณสมบัติของผู้บริหารในระดับมาก ด้านการปฏิบัติตามนโยบาย และด้านผลงานของผู้บริหาร
ในระดับปานกลาง ทั้งนี้ยังพบว่า ปัจจัยส่วนตัวของประชาชน ได้แก่ อายุ ระดับการศึกษา และภูมิลาเนามีอิทธิพล
ต่อความพึงพอใจผู้บริหาร และประชาชนให้ข้อเสนอแนะ คือ เทศบาลควรสร้างกิจกรรมการให้ความรู้ กิจกรรม
การมีส่วนร่วมทางการเมืองให้แก่ประชาชนให้เหมาะสมกับปัจจัยส่วนบุคคล
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วรนุช บวรนันทเดช (2546) ได้ศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของประชาชนต่อบริการของหน่วยบริการ
ปฐมภูมิเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจโดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง ในด้าน
บริการหลัก การให้คาปรึกษา และบริการก่อนกลับบ้าน ปัจจัยส่วนบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจต่ อ
บริการได้แก่ ระดับการศึกษา รายได้ และเขตที่อยู่อาศัยของประชาชนที่มารับบริการ และได้ให้ข้อเสนอแนะ
เพิ่มเติมคือ หน่วยงานควรกาหนดมาตรฐานบริการให้เหมาะสมกับพื้นที่ มีนิเทศติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่ เน้นบริการเชิงรุกเข้าสู่ชุมชน ด้านการส่งต่อเยี่ยมบ้าน และด้านกิจกรรมในชุมชน
วัชราภรณ์ จันทร์พุฒิพงศ์ (2546) ได้ศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้บริการสวนสาธารณะ
และอุทยานสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อการออกกาลังกายและพักผ่ อนหย่อนใจ พบว่า ประชาชนมีความ
พึงพอใจต่อการจัดบริการสวนสาธารณะโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยประชาชนที่มีเพศและโรคประจาตัว
ต่างกันมีความพึงพอใจต่อการจัดบริการสวนสาธารณะโดยรวมไม่แตกต่างกัน แต่ประชาชนที่มีอายุ อาชีพ และ
รายได้ต่างกันมีความพึงพอใจต่อการจัดบริการสวนสาธารณะโดยรวมแตกต่างกัน
สุจิตรา เขื่อนขันธ์ (2549) ได้ศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการโครงการจัด
หน่วยบริการอาเภอเคลื่อนที่ในอาเภอเมืองจังหวัดนครปฐมผลการศึกษาพบว่าในภาพรวมประชาชนในอาเภอเมือง
จังหวัดนครปฐมมีความพึงพอใจต่อการให้บริการโครงการจัดหน่วยบริการอาเภอเคลื่อนที่ในระดับปานกลางเมื่อ
พิจารณาในรายละเอียดพบว่าด้านที่มีผลต่อความพึงพอใจของประชาชนมากที่สุดคือด้านความรวดเร็วของการ
ให้บริการรองลงมาคือด้านความเสมอภาคของการให้บริการด้านความสะดวกของการให้บริการและด้านความเป็น
กันเองของการให้บริการตามลาดับและเมื่อพิจารณาตามปัจจัยส่วนบุคคลเพศระดับการศึกษารายได้ต่อเดือนและ
ภูมิลาเนาที่อยู่อาศัยต่างกันทาให้ความพึงพอใจไม่แตกต่างกันส่วนอายุและอาชีพที่ต่างกันทาให้มีความพึงพอใจ
แตกต่างกัน
ไพวัลย์ ชลาลัย (2550) ได้ศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของพนักงาน
เทศบาลตาบลคลองใหญ่อาเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดผลการศึกษาพบว่าโดยภาพรวมระดับความพึงพอใจในการ
ให้บริการของพนักงานเทศบาลตาบลคลองใหญ่อยู่ในระดับมากเมื่อจาแนกรายด้านตามความสาคัญของการใช้
บริการได้ดังนี้1) สามารถนาระบบคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้ในงานและสามารถบริการประชาชนได้รวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพโดยประชาชนมีระดับความพึงพอใจต่อความสามารถนาระบบคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้ในงานและ
สามารถบริการประชาชนได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพอยู่ในระดับมากและให้ความสาคัญเป็นอันดับที่ 12) ศึกษา
องค์ความรู้ใหม่ๆเพื่อปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยประชาชนมีระดับความพึงพอใจต่อการศึกษาองค์ความรู้
ใหม่ๆเพือ่ ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพอยู่ในระดับมากและให้ความสาคัญเป็นอันดับที่ 2
ชนะดา วีระพันธ์ (2555) ได้ศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การ
บริหารส่วนตาบลบ้านเก่า อาเภอพานทองจังหวัดชลบุรี ผลการศึกษาพบว่า ความพึงพอใจของประชาชนต่อการ
ให้บริการขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านเก่า อาเภอพานทองจังหวัดชลบุรีโดยรวมอยู่ในระดับความพึงพอใจ
มากที่สุดเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือด้านการให้บริการอย่างเพียงพอ รองลงมาคือ
ด้านการให้บริการอย่างเสมอภาค และด้านการให้บริการอย่างก้าวหน้ า โดยในด้านการให้บริการอย่างเพียงพอ
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ประชาชนมีความพึงพอใจในเรื่องอาคารสถานที่ให้บริการ มีความเหมาะสมในด้านการให้บริการอย่างเสมอภาค
ประชาชนมีความพึงพอใจในเรื่องเจ้าหน้าที่บริการด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใส และในด้านการให้บริการอย่างก้าวหน้า
ประชาชนมีความ พึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ในด้านความรับผิดชอบและมุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน ผลการ
เปรียบเทียบความแตกต่างของความพึงพอใจของประชาชน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตาบลบ้าน
เก่า อาเภอพานทอง จังหวัดชลบุรีพบว่า เพศ อายุ สถานภาพสมรส การศึกษา และอาชีพต่างกั น มีความพึง
พอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านเก่า อาเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี ไม่แตกต่างกัน
สานั กงานที่ดิน (2549 ) ได้ศึกษาหั วใจส าคัญของการให้ บริการประชาชน ซึ่งผลการส ารวจ พบวา
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานในภาพรวมร้อยละ 72.20 และ 79.40 ตามลาดับ ซึ่งบ่งชี้
วาเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของกรมที่ดินส่วนใหญ่ยอมรับการเปลี่ยนแปลง และสามารถปรับตัวเองให้พร้อมเพื่อ
รองรับการเปลี่ยนแปลง
บราลี จิน ตนสนธิ (2538) ได้ศึก ษาความพึง พอใจต่อ การบริก ารของส านัก งานทะเบีย นศึกษา
เฉพาะกรณีเทศบาลหัวหิน พบวาตัวแปร เพศ อายุ การศึกษามีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจ โดยที่เพศชายมี
ความ
พึงพอใจสูงกวาเพศหญิง ประชาชนที่มีอายุมากจะมีความพึงพอใจในการรับบริการสูงกว่าประชาชนที่มี
อายุน้อยกวา ประชาชนที่มีระดับการศึกษาสูงกว่าจะมีความพึงพอใจสูงกว่าประชาชนที่มีระดับการศึกษาต่ากว่าแต่
ระดับรายได้และอาชีพที่แตกต่างไม่มีผลต่อความพึงพอใจในการให้บริการของประชาชน
งำนวิจัยที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบจ., เทศบำล, อบต)
วาริกา มังกะลัง (2556) ได้ศึกษา ภูมิทัศน์วัฒนธรรมชุมชนริมคลองดาเนินสะดวก ช่วงหลักที่ 5
ถึงหลักที่ 6 จังหวัดราชบุรี และจังหวัดสมุทรสาครพบว่า ชุมชนริมคลองดาเนินสะดวกช่วงหลักที่ 5 ถึงหลักที่ 6
มีพัฒนาการภูมิทัศน์วัฒนธรรม 3 ช่วง คือ ช่วงที่ 1(พ.ศ. 2409-2449) ยุคเริ่มการขุดคลองดาเนินสะดวกและ
การตั้งถิ่นฐาน โดยกลุ่มคนจีนและไทยตั้งถิ่นฐานเป็นกลุ่มแรกภายหลังจากเป็นแรงงานขุดคลองดาเนินสะดวก
ต่อมากลุ่มไทยทรงดาจึงได้อพยพเข้ามา ช่วงนี้ภูมิทัศน์ วัฒนธรรมมีลักษณะที่สภาพแวดล้อมมีอิทธิพลสูงต่อมนุษย์
รูปแบบการตั้งถิ่นฐานปรากฏเฉพาะแนวริมคลองดาเนินสะดวก โดยกลุ่มคนจีนนาภูมิปัญญาทางการเกษตร”ระบบ
สวนยกร่อง”มาใช้ ช่วงนี้จึงจัดเป็น “ภูมิทัศน์นาวัฒนธรรม” ในช่วงที่ 2 (พ.ศ. 2450-2489) ยุคการขยายตัวของ
ชุมชนริมคลองดาเนินสะดวก ชาวดาเนินสะดวกเดิมต้องการขยายพื้นที่ทานา ประกอบกับการอพยพเข้ามาหาที่ดิน
ทากินเพิ่มขึ้นของคนจีนจากนครไชยศรีและคนไทยที่พ้นจากการเป็นทาส เริ่มมีการขุ ดคลองย่อยเข้าสู่พื้นที่ชั้นใน
แต่ยังคงอิงกับระบบธรรมชาติและฤดูกาล ช่วงนี้จึงจัดเป็น “ภูมิทัศน์และวัฒนธรรม มีลักษณะเด่นร่วมกัน ” และ
ช่วงที่ 3 (พ.ศ. 2490-ปัจจุบัน) ยุคการเปลี่ยนแปลงชุมชน การเกษตร และการคมนาคม มนุษย์เริ่มมีอิทธิพลเหนือ
สภาพแวดล้อม โดยมนุษย์สามารถควบคุมระบบน้าได้จากการสร้างเขื่อนวชิราลงกรณ์ จังหวัดกาญจนบุรี อีกทั้ง
การพัฒนาโครงข่ายถนนซึ่งทาให้รูปแบบการตั้ง ถิ่นฐานและการสัญจรรูปแบบริมน้าเริ่มเปลี่ยนมาเกาะตามเส้น
ถนนแทน ในอนาคตอาจสูญเสียคุณค่าและเอกลักษณ์ภูมิทัศน์วัฒนธรรมของชุมชนได้ ช่วงนี้จึงจั ดเป็น “วัฒนธรรม
นาภูมิทัศน์ ” พัฒ นาการภูมิทัศน์ วัฒ นธรรมตั้งแต่อดีตของพื้นที่ศึกษานี้ ทาให้ ปรากฏองค์ประกอบภูมิทัศน์
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วัฒ นธรรมที่ส าคัญคือ องค์ป ระกอบภูมิทัศน์วัฒ นธรรมทางด้านกายภาพ ด้านประวัติศาสตร์ และด้านสั งคม
วัฒนธรรม และเศรษฐกิจ โดยองค์ประกอบเหล่านี้ก่อให้ เกิดคุณค่าภูมิทัศน์วัฒนธรรมของชุมชน หากไม่มีการ
อนุรักษ์มีแนวโน้มที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงได้ ข้อเสนอแนะในการดารงภูมิทัศน์วัฒนธรรมของชุมชนริมคลอง
ดาเนิน สะดวกช่ว งหลักที่ 5 ถึงหลั กที่ 6 เช่น การใช้มาตรการทางผั งเมืองควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดิน และ
ควบคุมรูปแบบสถาปัตยกรรมให้คงลักษณะเดิมหรือมีลักษณะใกล้เคียง รวมถึงมาตราการจูงใจต่างๆ
นุชรัตน์ ตันตระกูล (2553) ศึกษา สภาพการอยู่อาศัยของแรงงานต่างด้าว : กรณีศึกษาชุมชนมหาชัย
นิ เ วศน์ ต าบลโคกขาม จั งหวั ด สมุ ท รสาคร ผลการศึก ษาพบว่ า ที่อ ยู่ อ าศัย ภายในชุ ม ชนนั้ น แบ่ ง ออกได้ เ ป็ น
6 ประเภท ตามสภาพการอยู่อาศัย โดยพบว่ารูปแบบของหน่วยที่อยู่อาศัยส่วนใหญ่เป็นประเภทอาคารพักอาศัย
รวม โดยแบ่งเป็นห้องเช่าซึ่งส่วนใหญ่มีขนาดพื้นที่ห้อง 13-15 ตารางเมตร ขนาดพื้นที่ห้องน้า 1.5-3.0 ตาราง
เมตร ใช้พื้นที่เพื่อการอยู่อาศัยเพียงอย่างเดียว เมื่ อพิจารณาสภาพการอยู่อาศัยโดยรวมของหน่วยพักอาศัย ตาม
เกณฑ์มาตรฐาน พบว่า หน่วยที่อยู่อาศัยของแรงงานข้ามชาติมีสภาพต่ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน เมื่อพิจารณาโดย
อ้างอิงเกณฑ์ในการจาแนกสภาพการอยู่อาศัยของแรงงานไทยนั้น พบว่าอยู่ในเกณฑ์แค่ปานกลางไปจนถึงต่ากว่า
มาตรฐาน ทางด้านผู้ อยู่อาศัยพบว่า แรงงานคนข้ามชาติส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย อายุอยู่ระหว่าง
18-30 ปี มีสถานภาพสมรสมากที่สุด โดยมีภูมิสาเนาเดิมมาจากเมืองมะละแหม่ง จากสาธารณรัฐแห่งสหภาพ
พม่า อยู่ในประเทศไทย 1-5 ปี อาศัยอยู่รวมกัน 7-8 คนต่อหนึ่งหน่วยอาศัย ส่วนใหญ่มีอาชีพ เป็นแรงงานใน
โรงงานอุตสาหกรรมครัวเรือนมีรายได้ 5,001-7,500 บาทต่อเดือน มีรายได้เพียงพอกับค่าใช้จ่ายแต่ไม่มีเงินเก็บ
มีปัญหาเกี่ยวกับการอยู่อาศัยในหน่วยที่พักอาศัยคือ (1) ปัญหาทางด้านความปลอดภัยเนื่องจากมีการรวมอยู่อาศัย
อยู่เป็นจานวนมาก และเสี่ยงต่อการเกิดอั คคีภัย (2) ความไม่ถูกสุขลักษณะและความสกปรกโดยเฉพาะห้องน้า
ห้องส้วม และปัญหาของขยะที่ไม่มีการดูแลอย่างทั่วถึง รวมทั้งความไม่ได้มาตรฐานของแสงสว่างและการระบาย
อากาศภายในที่พักอาศัย น้าประปา ไม่เพียงพอต่อความต้องการ รวมทั้งมีน้าเค็มไหลปะปนจนไม่สามารถนามาใช้
ในชีวิตประจาวันได้ (3) ความหนาแน่นของประชากรต่อหน่วยพักอาศัยมากเกินไป สภาพอาคารทรุดโทรม มีจุดทิ้ง
ขยะเพียงพอ แต่มีการจัดเก็บขยะไม่ทั่วถึง (4) ความต้องการและการขาดแคลนที่พักอาศัยของแรงงาน โดยปัจจัย
ในการเลือกที่พักอาศัยนั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยหลักคือ ความสะดวกและใกล้ แหล่งงาน ข้อเสนอแนะจากงานวิจัยคือ
(1) รัฐควรเข้ามาจัดการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน โดยการจัดทาฐานข้อมูลของแรงงานข้ามชาติ ให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น (2) ทั้งผู้ประกอบการโรงงานและผู้ประกอบการด้านที่อยู่อาศัย ควรร่วมรับผิดชอบจัดหาที่อยู่ให้กับ
แรงงานของตน (3) NGO ต้องช่วยกันยกระดับความสัมพันธ์ของคนในชุมชน (4) ตัวแรงงานที่อาศัยอยู่ในชุมชน
ควรมีการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารชุมชน เพื่อให้คนในชุมชนเห็นคุณค่าของการมีที่พักอาศัยที่ดีและเหมาะสม
ถูกสุขลักษณะ (5) ควรแก้ปัญหาเร่งด่วนอย่าง เช่น ปัญหาน้าเค็มไหลปะปนกับน้าประปา หรือปัญหาขยะเน่าเสียที่
มีผลกระทบต่อสุขอนามัยของคนในชุมชน โดยการแก้ปัญหาจะเป็นไปได้นั้น จาเป็นต้องได้ความร่วมมือจาก (1)
ตัวผู้อยู่อาศัย (2) หน่วยงานท้องถิ่น (3) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับจังหวัดและระดับส่วนกลาง (การเคหะฯ)
และสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (4) ผู้ประกอบการ เพื่อช่วยกันแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันรวมทั้งลดปัญหาที่จะ
เกิดขึ้นในอนาคตอีกด้วย
56

ยุทธพร ประสานศรี (2553) ศึกษาเรื่อง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการจัดสวัสดิการสังคมแก่
แรงงานต่างชาติ: ศึกษากรณีจังหวัดสมุทรสาคร พบว่า บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อการจัดสวัสดิการ
สังคมแก่แรงงานข้ามชาติยังคงมีลักษณะที่ค่อนข้างจากัด เนื่องจากเกิดช่องว่างในด้านการบริหารจัดการหลาย
ประการ ได้แก่ 1) ช่องว่างระหว่างนโยบายทางเศรษฐกิจ กับนโยบายด้านแรงงาน ซึ่งมีทิศทางตรงข้ามกัน
2) ช่องว่างระหว่างนโยบายด้านแรงงานและนโยบายทางสังคมที่ยังไม่มีความสอดคล้องกัน 3) ช่องว่างระหว่าง
นโยบายกับการปฏิบัติ ซึ่งยังมีความเข้าใจไม่ถูกต้องตรงกัน และ 4) ช่องว่างในการปรับตัวขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ซึ่งนอกเหนือจากที่บุคลากรของท้องถิ่นส่วนหนึ่งยังคงมีทัศนคติเชิง ลบต่อแรงงานข้ามชาติแล้ว วิธีคิด
และมุมมองของเจ้าหน้าที่ยังคงยึดติดอยู่กับกฎระเบียบทางกฎหมายซึ่งยังไม่สามารถปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับ
บริบททางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป
ปรัชญากร คิสาลัง (2557) ศึกษาความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริหารงานก่อสร้างและ
สาธารณูปโภคขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอาเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา
ระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริหารงานก่อสร้างและสาธารณูปโภค และเพื่อประเมินผลการ
บริหารงานก่อสร้างและสาธารณูปโภค สรุปผลความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริหารงานก่ อสร้างและ
สาธารณูปโภคขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ประชาชน ให้ความพึงพอใจ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการบริหารงาน
โครงสร้างพื้นฐาน ด้านบุคลากรกองช่างหรือส่วนโยธาด้านความโปร่งใสตรวจสอบได้ ด้านตรวจการจ้าง (หลังตรวจ
การจ้าง) รวมถึงข้อเสนอแนะต่าง ๆ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการวางแผนพัฒนาการบริหารงานก่อสร้างและ
สาธารณูปโภคให้มีประสิทธิภาพและสร้างความพึงพอใจให้แก่ประชาชนต่อไป
สุธรรม ขนาบศักดิ์ (2558) ได้ศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบระดับความพึง
พอใจ ตลอดจนศึกษาปัญหา และข้อเสนอแนะของผู้รับบริการต่อการให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 โดยศึกษาข้อมูลจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่อยู่ในรูปแบบองค์การบริหารส่วน
ตาบล และเทศบาล ซึ่งได้ทาการสารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น จานวน 194 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตพื้นที่ 8 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสงขลา จังหวัด
นครศรีธรรมราช จังหวัดสตูล จังหวัดกระบี่ จังหวัดพัทลุง จังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาส และจังหวัดสุราษฎร์ธานี
โดยสารวจด้านคุณภาพการให้บริการใน 4 ประเด็น คือ ด้านขั้นตอนการให้บริการ ด้านช่องทางการให้บริการ ด้าน
เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และด้านสิ่งอานวยความสะดวก ผลการศึกษาพบว่า ในภาพรวมผู้รับบริการมีความพึงพอใจ
อยู่ในระดับมาก โดยพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการมากที่สุ ด รองลงมาคือ ด้านขั้นตอนการให้บริการ ด้าน
ช่องทางการให้บริการและด้านสิ่งอานวยความสะดวก สาหรับการเปรียบเทียบความ พึงพอใจ พบว่า
ผู้รับบริการที่อาศัยในจังหวัดต่างกันจะมีความพึงพอใจด้านช่องทางการให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และ
ด้านสิ่งอานวยความสะดวกแตกต่างกัน และรูปแบบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่แตกต่างกัน ผู้รับบริการจะมี
ความ พึงพอใจที่ ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.10
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นารีรัตน์ ชูอัชฌา (2559) ศึกษาความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วน
ตาบลบางยอ อาเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจของประชาชน
ต่อการให้บริการ ผลการศึกษาพบว่าการให้บริการด้านคุณภาพการให้บริการด้านระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน
ด้านการติดต่อสื่อสาร ด้านการบริการสาธารณะ ด้านการบริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จมีความสัมพั นธ์กับความพึงพอใจ
ของประชาชนต่อการให้บริการ ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 โดยผู้ใช้บริการให้ความสาคัญกับระบบสาธารณูปโภค
พื้นฐาน และการติดต่อสื่อสารดังนั้นจึงควรมีการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานให้ต่อเนื่องและมีเพียงพอกับผู้
มาใช้บริการ และควรจัดเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ เฉพาะด้านให้กับผู้มาใช้บริการ เพื่อเป็นการให้ข้อมูลที่ชัดเจนและ
ถูกต้อง
กัมพล เกลื่อนถนอม (2553) ศึกษา ปัจจัยในการตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัยและสิ่งอานวยความสะดวก
ที่ต้องการของพนักงานระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร และแปรรูปอาหารในอาเภอเมือง
จังหวัดสมุทรสาคร พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่เป็นพนักงานที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปมีสภาพเศรษฐกิจ
สังคม ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 31-35 ปี สถานภาพโสด เป็นคนภาคกลาง มีระยะเวลา
ท างานในสถานที่ ปั จ จุ บั น น้ อ ยกว่ า 5 ปี โดยมี ร ะยะเวลารวมในการท างานตั้ ง แต่ อ ดี ต ถึ ง ปั จ จุ บั น ในจั ง หวั ด
สมุทรสาคร 6-10 ปี มีรายได้ครอบครัวต่อเดือนเฉลี่ย 20,001-40,000 บาท มีค่าใช้จ่ายต่อเดือน 10,00120,000 บาท มีสมาชิกในครอบครัว 2- 4 คน ระยะทางที่ทางานถึงบ้าน ไม่เกิน 10 กม. เดินทางทางานโดย
รถยนต์ส่ ว นตัว อาศัย ในบ้ านที่อยู่ ปั จจุ บั น 1- 5 ปี ที่อยู่อาศัยราคาต่ากว่า 1 ล้ านบาท ผ่ อนต่อเดือนต่ากว่า
10,000 บาท บ้านที่อยู่อาศัยเป็นหลังแรก บ้านใหม่จากโครงการ ส่วนใหญ่เป็นบ้านเดี่ยวรองลงมาเป็นทาวน์เฮาส์
ผลการศึกษา ปัจจัยในการตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัยประกอบด้วยปัจจัยเมื่อเรียงลาดับความสาคัญได้ดั งนี้ ด้านที่ตั้ง
ด้านทาเล ด้านโครงการที่อยู่อาศัยและผู้ประกอบการ ด้านการเงิน ด้านสภาพแวดล้อม ด้านการตลาด ด้านรูปแบบ
บ้ า น และด้ า นเพื่ อ นบ้ า น ในส่ ว นของสิ่ ง อ านวยความสะดวกที่ ต้ อ งการประกอบด้ ว ยปั จ จั ย เมื่ อ เรี ย งล าดั บ
ความสาคัญได้ดังนี้ ด้านการพักผ่อนหย่อนใจ ด้านการสาธารณูปโภคและบริการโครงการ ด้านการออกกาลังกาย
ด้านพาณิชยกรรม ด้านการศึกษาและศาสนา ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งนี้ ผู้ประกอบการควรดาเนินการใน
2 ส่วนคือ 1. กาหนดรายได้และสภาพสังคมของกลุ่มประชากร เพื่อนาไปสู่เรื่องการกาหนดทาเลที่ตั้งที่อยู่ระหว่าง
สมุทรสาครกับกรุงเทพมหานคร ระยะเวลาในการเดินทางไม่เกิน 30 นาที (หรือ 10 กิโลเมตร) ระดับราคาที่
ตั ด สิ น ใจได้ มี ค วามสามารถผ่ อ นช าระ น้ าไม่ ท่ ว ม มี ข นาดบ้ า นไม่ ใ หญ่ ม ากนั ก มี 150-180 ตารางเมตร
2. พิจารณาถึงปัจจัยในการตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัยและสิ่งอานวยความสะดวกของพนักงานระดับปริญญาตรีขึ้นไป
เมื่อเรียงลาดับความสาคัญได้ดังนี้ ควรเลือกทาเลที่ตั้งที่มีการคมนาคมสะดวก มีแนวโน้มความเจริญในอนาคต
สภาพแวดล้อมอิงธรรมชาติ ควรมีบริการหลังการขาย ฝีมือการก่อสร้างที่ดี มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
มีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ มีสถาบันทางการเงินที่น่าเชื่อถือสนับสนุน มีแบรนด์สินค้า มีแคมเปญ
ส่วนลดเงินสด มีที่ดินเปล่าสาหรับโครงการสาหรับผู้ที่สนใจจะปลูกบ้านเอง เพราะเป็นปัจจัยที่สาคัญที่ทาให้เกิด
การตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัย
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อานาจ ธนานันทชัย (2555) ได้ศึกษา บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านที่อยู่อาศัยตาม
นโยบายการกระจายอานาจ : กรณีศึกษา เทศบาลนครสมุทรสาคร พบว่า กรณีศึกษาเทศบาลนครสมุทรสาคร
โดยการเก็บข้อมูลภาคสนามและการสัมภาษณ์ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดาเนินงาน ได้พบว่า หลังจากมีนโยบาย
การกระจายอานาจมากกว่าทศวรรษ ปัจจุ บันเทศบาลนครสมุทรสาครดาเนินงานด้านที่อยู่อาศัยใน 3 ลักษณะ
คือ 1) การดาเนินงานปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคในชุมชน 2) การเป็นผู้ประสานจัดการที่อยู่อาศัยสาหรับผู้มี
รายได้น้อย และ 3) การรับแนวทางหรือนโยบายการพัฒนาจากองค์กรส่วนกลาง ซึ่งการดาเนินภารกิจยังคงเป็น ไป
ในรูปแบบของการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ไม่ได้มีการพิจารณาถึงการสร้างมาตรการในการวางแผนรองรับความ
ต้องการและป้องกันปัญหาในอนาคต รวมถึงขาดการประสานการวางแผนจัดการด้านที่อยู่อาศัยกับวางผังเมือง
ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาพื้นที่และเศรษฐกิจของเมือง การดาเนินภาระงานในเรื่องที่อยู่อาศัยของเทศบาลเป็นไปใน
ลักษณะของการแก้ไขปั ญหาจากข้อร้องเรี ยนจากประชาชนเป็นหลัก มิได้เป็นไปในลักษณะของการริเริ่มการ
ดาเนินงาน เพื่อให้เกิดการยกระดับควบคู่ไปกับการพัฒนาเมืองและการวางแผนด้านการจัดเก็บรายได้ของท้องถิ่น
แต่อย่างใด ทาให้เห็นได้ว่า การดาเนินบทบาททางด้านที่อยู่อาศัยในปัจจุบันของท้องถิ่นเองไม่ได้เป็นไปในทิศทางที่
สอดคล้องไปกับหลักของการพึ่งพาตนเองตามหลักการกระจายอานาจ นอกจากนี้ จากการทบทวนวรรณกรรมใน
เรื่องของบทบาทในการดาเนินงานทางด้านที่อยู่อาศัยของท้องถิ่นในต่างประเทศ คือ อังกฤษ ญี่ปุ่น และมาเลเซีย
ทาให้พบว่าในประเทศที่มีระบบการจัดการทางด้านที่อยู่อาศัยที่ก้าวหน้านั้น ท้องถิ่นของประเทศเหล่านี้ ต่างมี
อานาจหน้าที่และแสดงบทบาทของตนในการดาเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทางด้านที่อยู่อาศัยในระดับสูง
เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศไทย ทาให้เห็นถึงบทบาทในทางที่ได้รับการคาดหวังที่ขาดหายไป จากการศึกษา จึง
เสนอให้เสนอให้เทศบาลนครควรมีการดาเนินบทบาททางด้านที่อยู่อาศัย ใน 3 ลักษณะ คือ 1) บทบาทในการเป็น
ผู้วางแผนและกาหนดนโยบายทางด้านที่อยู่อาศัย 2) บทบาทในการเป็นผู้ลงมือปฏิบัติ และ3) บทบาทในการเป็นผู้
ประสานความร่วมมือกับภาคส่วนอื่น เพื่อให้การแสดงบทบาททางด้านที่อยู่อาศัยของท้องถิ่นสามารถที่จะบรรลุถึง
ผลสาเร็จอย่างยั่งยืนตามตามหลักการกระจายอานาจอย่างแท้จริง
งำนวิจัยที่เกี่ยวข้องกับกำรประเมินโครงกำร
ภัทราภรณ์ สุ กาญจนาภรณ์ (2558) ศึ กษา การพัฒ นารูป แบบการประเมินโครงการศึ กษาอบรม
ต่อเนื่องสาหรับพยาบาลวิชาชีพ:การประยุกต์ใช้แนวคิดความเชื่อมโยงสอดคล้อง พบว่า 1. รูปแบบการประเมิน
โครงการศึกษาอบรมต่อเนื่องสาหรับพยาบาลวิชาชีพ ที่ประยุกต์ใช้แนวคิดความเชื่อมโยงสอดคล้องเป็นแนวคิด
หลัก ร่วมกับรูปแบบการประเมินอื่นๆ และข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์บริบท สภาพการดาเนินการ และความ
ต้องการสารสนเทศจากองค์การที่ศึกษาหลัก ได้เป็นรูปแบบการประเมินที่ประกอบด้วย 6 มาตรฐาน (ความ
เชื่อมโยงสอดคล้องของการบริ หารจัดการโครงการศึกษาอบรมต่อเนื่อง ความเชื่อมโยงสอดคล้องของการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ ความเชื่อมโยงสอดคล้องของเนื้อหาสาระในการอบรม ความเชื่อมโยงสอดคล้องของผลที่ได้รับ
ตามวัตถุประสงค์ ความเชื่อมโยงสอดคล้องของคุณภาพของผู้เข้าร่วมอบรมภายหลังการอบรม และความเชื่อมโยง
สอดคล้องของความคุ้มค่าต่อการลงทุนในโครงการศึกษาอบรมต่อเนื่อง) 34 ตัวชี้วัด และค่าดัชนีความเชื่อ มโยง
สอดคล้อง 2. รูปแบบการประเมินโครงการศึกษาอบรมต่อเนื่องสาหรับพยาบาลวิชาชีพ : การประยุกต์ใช้แนวคิด
59

ความเชื่อมโยงสอดคล้องมีความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในระดับมาก ถึงมากที่สุด และอยู่เกณฑ์ที่ยอมรับได้
(Mean > 3.5, C.V. < 20%) ทุกด้าน 3. การทดลองใช้คู่มือการประเมินโครงการศึกษาอบรมต่อเนื่องสาหรับ
พยาบาลวิช าชีพ : การประยุ กต์ใช้แ นวคิดความเชื่อมโยงสอดคล้ อง โครงการศึกษาอบรมขององค์การหลั ก ที่
ทาการศึกษามีค่าดัชนีความเชื่อมโยงสอดคล้องอยู่ในช่วงระหว่าง 0.48 ถึง 0.94 ส่วนโครงการศึกษาอบรม
ต่อเนื่องขององค์การทางการพยาบาลที่ มีคุณลักษณะใกล้เคียงกับองค์การหลักที่คัดสรร มีค่าดัชนีความเชื่อมโยง
สอดคล้องอยู่ในช่วงระหว่าง 0.48 ถึง 0.69 ทั้งนี้ตัวชี้วัดที่โครงการศึกษาอบรมต่อเนื่องทุกโครงการผ่านเกณฑ์
การประเมินได้แก่ ตัวชี้วัดที่ 1 ถึง 7, 9 ถึง 18 และ 21 รวม 18 ตัวชี้วัด
ณิ ช ดาภา อั จ ฉริ ย สุ ช า (2555) วิ จั ย เรื่ อ ง การประเมิ น โครงการการจั ด การความรู้ ใ นห้ อ งสมุ ด
มหาวิทยาลัยมหิดล พบว่า โครงการการจัดการความรู้ในห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดลในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยการ
ประเมินอยู่ในระดับปานกลาง โดยด้านบริบทของโครงการมีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมาก ส่วนด้านปัจจั ยนาเข้า
กระบวนการ และผลผลิตมีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายการประเมินเฉพาะในแต่ละด้าน
บุคลากรที่เข้าร่วมโครงการเห็นว่าความจาเป็นของการดาเนินโครงการการจัดการความรู้ และการสนับสนุนจาก
ผู้บริหารมีอยู่ในระดับมาก ขณะที่การมีส่ว นร่วมของบุคลากรในการดาเนินโครงการ และฐานข้อมูลความรู้ใน
ห้องสมุดที่เป็นผลผลิตของโครงการมีอยู่ในระดับปานกลาง สาหรับผลการประเมินโครงการย่อยที่ดาเนินการ
ภายใต้โครงการการจัดการความรู้ปรากฏว่า โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
สาหรับบุคลากรห้องสมุดมหาวิทยาลั ยมหิดล และโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในงานเทคนิคห้องสมุดมีค่าเฉลี่ย
รวมอยู่ในระดับมาก ส่วนโครงการพัฒนางานประจาสู่งานวิจัยมีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับปานกลาง
ไพวัลย์ ชลาลัย (2553) ศึกษาความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของพนักงานเทศบาล
ตาบลคลองใหญ่ อาเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด ผลการศึกษาพบว่า โดยภาพรวมระดับ ความพึงพอใจในการ
ให้บริการของพนักงานเทศบาลตาบลคลองใหญ่อยู่ในระดับมาก เมื่อจาแนกรายด้านตามความสาคัญของการใช้
บริการได้ดังนี้ 1) สามารถนาระบบคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้ในงานและสามารถบริการประชาชนได้รวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพโดยประชาชนมีระดับความพึงพอใจต่อความสามารถนาระบบคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้ในงานและ
สามารถบริการประชาชนได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพอยู่ในระดับมาก 2) ศึกษาองค์ความรู้ใหม่ ๆ เพื่อปฏิบัติงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยประชาชนมีระดับความพึงพอใจต่อการศึกษาองค์ความรู้ใ หม่ ๆ เพื่อปฏิบัติงานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพอยู่ในระดับมาก
อัญชลี ดุสิตสุทธิรัตน์ ธรรมรัตน์ ศัลยวุฒิ และสุวิมล นภาผ่องกุล (2559) ได้ศึกษาความพึงพอใจของ
ประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตาบลบางโปรง อาเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ โดยมี
วัตถุป ระสงค์เพื่ อศึกษาความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้ บริการขององค์การบริหารส่ วนตาบลบางโปรง
อาเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ปีงบประมาณ 2559 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้จานวน 400 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาเป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของประชาชนต่อการ
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ให้บริการ ผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้ริการขององค์การบริหารส่วนตาบลบางโปรง
อาเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ทั้งภาพรวมและรายด้าน พบว่า ในภาพรวมประชาชนมีความพึงพอใจต่อการ
ให้บริการขององค์การบริหารส่วนตาบลบางโปรง คิดเป็นร้อยละ 96.89 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้าน
ขั้นตอนการให้บริการประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการ คิดเป็นร้อยละ 98.13 ด้านเจ้าหน้าที่ผู้
ให้บริการประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้ บริการคิดเป็นร้อยละ 98.59 ด้านช่องทางในการให้บริการ
ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการ คิดเป็นร้อยละ 90.92 ด้านสิ่งอานวยความสะดวกประชาชนมีความ
พึงพอใจต่อการให้บริการ คิดเป็นร้อยละ 97.83 เมื่อพิจารณาเป็นรายหมู่บ้าน พบว่า ประชาชนในหมู่ที่ 3 และ
หมู่ที่ 4 มีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตาบลบางโปรง อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.69
และ 3.59 ตามลาดับ ส่วนประชาชนในหมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 2 มีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลบางโปรง อยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ย 3.49 และ 3.39 ตามลาดับ
มรรษมน บัวภา (2553) ศึกษา การประเมินผลโครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง : กรณีศึกษา
อาเภอ คลองหลวงจังหวัดปทุมธานี พบว่า การประเมินผลการดาเนินงานตามโครงการในภาพรวม การประเมิน
กระบวนการดาเนินงานตามโครงการ ปรากฏว่า คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง และสมาชิกกองทุน
หมู่บ้ านและชุมชนเมือง เห็ น ว่า กระบวนการดาเนินงานตามโครงการดาเนินงานได้ดี โดยเฉพาะในเรื่องการ
อานวยการ เรื่องการอธิบายหรือแนะนารายละเอียดของโครงการของข้าราชการระดับอาเภอ ผู้เกี่ยวข้องกับ
โครงการการประเมินผลลัพธ์จากโครงการ ปรากฏว่า สมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองเห็นด้วยปานกลางกับ
ผลลัพธ์จากโครงการ โดยเห็นว่าโครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองเป็นโครงการที่มีประโยชน์ทาให้ประชาชน
มีเงินทุนในการพัฒนาอาชีพ คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง และสมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชน
เมืองมีความรู้ความเข้าใจในระดับมากและมีความพึงพอใจเกี่ยวกับโครงการในระดับปานกลาง

บทที่ 3

ระเบียบวิธีกำรวิจัย
การประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินความพึงพอใจของ
ประชาชนต่ อ การด าเนิ น งานตามยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั งหวั ด สมุ ท รสาคร ทั้ ง 6
ยุทธศาสตร์ อันได้แก่ 1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา 2. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 5. ยุทธศาสตร์ด้านการ
อนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม และ 6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมืองและการบริหาร รวมทั้งรวบรวมปัญหา
ความต้องการจากประชาชน หรือผู้มีส่วนได้เสียที่มีต่อการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยใช้ วิธีวิจัยแบบ
ผสมผสาน (Mixed Methods) ซึ่งประกอบด้วยวิธีวิจัยเชิงปริมาณและวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ศึกษาให้ครอบคลุม
ประชาชนซึ่ งถื อ เป็ น กลุ่ ม ผู้ มี ส่ ว นได้ เสี ย ในพื้น ที่ที่ ศึก ษา (Area Based) ตามหลั กทฤษฎี ผู้ มี ส่ ว นได้เ สี ย
(Stakeholder Theory) โดยมีรายละเอียดของการศึกษาดังนี้

3.1 วิธีกำรวิจัย
การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Methods) ซึ่งประกอบด้วยวิธีวิจัยเชิงปริมาณ
(Quantitative Research) ซึ่งเป็นการศึกษาจากเอกสาร (Documentary Research) และการสารวจ (Survey
Research) ผสมผสานกับวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ซึ่งเป็นการสัมภาษณ์เจาะลึกแล้วนามา
ตีความหมายในบริบทของความพึงพอใจ โดยรวบรวมข้อมูลจากผู้มีส่วนได้เสียในพื้นที่ที่ศึกษา (Area Based) ทั้ง
6 ประเภท อันได้แก่ ผู้นาชุมชน, ผู้บริหาร อปท., สมาชิกสภาองค์กรชุมชน, ภาคธุรกิจ/ เอกชน, หน่วยราชการ/
รัฐวิสาหกิจ และ ประชาชน โดยมีขั้นตอนในการดาเนินงานดังนี้
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ประชากร/ ผู้มสี ่วนได้เสีย ในพื้นที่ที่ศึกษา

คานวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่าง

เก็บรวบรวมข้อมูล

ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล

วิเคราะห์และประมวลผลข้อมูล

ศึกษาเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมิน

กาหนดเกณฑ์ในการประเมิน (เกณฑ์
รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ- ก.พ.ร.)

เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์กับ
เกณฑ์

สรุปผลการประเมินและรายงานผล

ภำพที่ 3.1 แสดงขั้นตอนในการประเมินผลความพึงพอใจ

3.2 ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำงที่ใช้ในกำรวิจัย
ประชำกร (Population) ที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ประชาชนที่อาศัยอยู่ในจังหวัดสมุทรสาคร ทั้งสิ้น
561,162 คน ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2560 (แผนพัฒนาจังหวัดสมุทรสาคร 5 ปี (พ.ศ.2561-2565 ฉบับ
ทบทวน)
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กลุ่มตัวอย่ำงและวิธีกำรสุ่มตัวอย่ำง
สาหรับการคานวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสม ใช้ตัวเลขจากตารางสาเร็จรูปของเครจซี่และมอร์
แกน (Krejcie & Morgan) โดยกาหนดให้สัดส่วนของลักษณะที่สนใจในประชากร เท่ากับ 0.5 หรือเป็นระดับ
ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ 0.05 และระดับความเชื่อมั่น 0.95 ดังตารางต่อไปนี้
ตำรำงที่ 3.1 ตารางสาเร็จรูปในการคานวณกลุ่มตัวอย่างของเครจซี่และมอร์แกน

ที่มา : Krejcie & Morgan
เมื่อนาตัวเลขประชากรจานวน 561,162 คน ไปตรวจสอบกับตารางการกาหนดขนาดตั วอย่างของ
เครจซี่และมอร์แกน (Krejcie & Morgan) จะทาให้ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ไม่น้อยกว่า 384 คน
แต่เพื่อให้การคานวณมีความสมบูรณ์มากขึ้น ผู้วิจัยเก็บเพิ่มจานวนอีก 66 คน ทาให้ได้กลุ่มตัวอย่างในการศึกษา
ในครั้งนี้เท่ากับ 450 คน แล้วนาไปกระจายขนาดกลุ่มตัวอย่างตามพื้นที่ของจังหวัดสมุทรสาคร ดังนี้
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ตำรำงที่ 3.2 แสดงจานวนกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาจาแนกตามพื้นที่ของจังหวัดสมุทรสาคร
เขตกำรปกครองจังหวัดสมุทรสำคร
อาเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาคร
อาเภอบ้านแพ้ว
อาเภอกระทุ่มแบน
รวม

จำนวนกลุ่มตัวอย่ำง
219
83
148
450

ร้อยละ
48.67
18.44
32.89
100

3.3. เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย
ในการศึกษาครั้งนี้ใช้เครื่องมือในการศึกษา 2 ประเภท คือ
1. แบบสอบถำม ซึ่งผู้วิจัยสร้างขึ้นจากการศึกษาเอกสาร ทฤษฎีและแนวคิดต่างๆ รวมถึงผลงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง และดั ดแปลงจากแบบสอบถามที่มีผู้สร้างมาแล้วเป็นแนวทางในการสร้างเครื่องมือ เพื่อให้ข้อความ
ครอบคลุมเนื้อหาและวัตถุประสงค์ที่ต้องการศึกษา โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ
ตอนที่ 1 เป็น คาถามเกี่ย วกับ ข้อมูลทั่วไปของผู้ ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นคาถามปลายปิด
ประกอบด้ ว ยข้อมูล เกี่ย วกับ เพศ อายุ ประเภทผู้ มีส่ว นได้เสี ย ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ ยต่อเดือน อาชีพ
ระยะเวลาที่อยู่อาศัยในชุมชน และ ช่องทางการรับทราบข้อมูลข่าวสารการดาเนินงานของ อบจ.
ส่วนที่ 2 เป็นคาถามเกี่ยวกับความคิดเห็นต่อการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ทั้ง 6 ยุทธศาสตร์ มีลักษณะเป็นคาถามแบบ
ประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ซึ่งเป็นระดับการวัดคะแนนประเภทช่วง (Interval Scale) ได้แก่ คะแนน
1 = พึงพอใจระดับน้อยที่สุด 2 = พึงพอใจระดับน้อย 3 = พึงพอใจระดับปานกลาง 4 = พึงพอใจระดับมาก
และ 5 = พึงพอใจระดับมากที่สุด มีจานวนคาถามทั้งสิ้น รวม 22 ข้อ ประกอบด้วย
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1. ยุทธศาสตร์ที่ 1: ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาการศึกษา จานวน 5 ข้อ
2. ยุทธศาสตร์ที่ 2: ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต จานวน 5 ข้อ
3. ยุทธศาสตร์ที่ 3: ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ จานวน 2 ข้อ
4. ยุทธศาสตร์ที่ 4: ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน จานวน 3 ข้อ
5. ยุทธศาสตร์ที่ 5: ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม จานวน 2 ข้อ
6. ยุทธศาสตร์ที่ 6: ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหาร จานวน 5 ข้อ
ส่วนที่ 3 เป็นคาถามปลายเปิดเพื่อสอบถามความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของประชาชนต่อการดาเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
กำรทดสอบเครื่องมือที่ใช้ในกำรศึกษำ
แบบสอบถามที่ ถู ก สร้ า งตามกรอบของวั ต ถุ ป ระสงค์ ที่ ใ ช้ ใ นการศึ ก ษาข้ า งต้ น ผู้ วิ จั ย น าไปเสนอให้
ผู้ทรงคุณวุฒิ พิจารณาความถูกต้องและความเหมาะสมก่อนนาไปทดสอบหาค่าดัชนีความสอดคล้องความเที่ยงตรง
และค่าความเชื่อมั่น ดังนี้
1. การหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of item-objective congruence: IOC) โดยกาหนดเกณฑ์
การให้คะแนนดังนี้ (บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์, 2535)
เห็นด้วย ให้คะแนนเท่ากับ 1 (สอดคล้อง)
ไม่แน่ใจ ให้คะแนนเท่ากับ 0 (ไม่แน่ใจ)
ไม่เห็นด้วย ให้คะแนนเท่ากับ -1 (ไม่สอดคล้อง)
หลังจากได้รับแบบสอบถามกลับคืนมา ผู้วิจัยทาการบันทึกผลการพิจารณาของผู้ทรงคุณวุฒิแต่ละท่าน
และนาค่าที่ได้มาคานวณหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC)
โดยใช้สูตร IOC =
เมื่อ IOC หมายถึง ค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence)
R หมายถึง ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิทั้งหมด
N หมายถึง จานวนผู้ทรงคุณวุฒิ
ถ้าค่าดัชนี IOC ที่คานวณได้มีค่ามากกว่า 0.60 ถือว่าข้อคาถามนั้นใช้ได้ หรือสามารถนาไปใช้วัดได้ ถ้า
ข้อคาถามใดมีค่าน้อยกว่า 0.60 ข้อคาถามนั้นก็ถูกตัดออกไป หรือนาไปปรับปรุงแก้ไขใหม่ให้ดีขึ้น เพื่อที่จะได้ข้อ
คาถามที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่ได้กาหนดไว้ในที่นี้ ค่า IOC ที่คานวณได้มีค่าเท่ากับ 1.00 หรือ
ข้อคาถามสามารถนาไปใช้วัดได้ ซึ่งเป็นไปตามข้อกาหนดทางสถิติ
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2. การหาความเที่ยงตรง (Validity) โดยนาแบบสอบถามที่สร้างขึ้นไปเสนอให้ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อตรวจสอบ
ความถูกต้องเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยตรวจสอบว่าข้อคาถามในแต่ละข้อมีความตรงตาม
จุดมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์ของการศึกษาครั้งนี้หรือไม่ หลังจากนั้นจึงนามาแก้ไขปรับปรุงข้อคาถามในด้านภาษา
และความชัดเจนเพื่อให้ผู้ตอบแบบสอบถาม สามารถเข้าใจเนื้อความได้ง่ายขึ้น
3. นาแบบสอบถามไปทา Try out กับกลุ่มตัวอย่างที่มีลักษณะใกล้เคียงกับตัวอย่างจริง จานวน 30 ราย
แล้วนามาคานวณหาค่าความเชื่อมั่น ซึ่งในที่นี้ได้ค่าความเชื่อมั่นในระดับ 0.84 ตรงตามเกณฑ์ในการพิจารณา
ความเชื่อมั่นของ (Garett, 1965, p.29) ที่กาหนดว่าความเชื่อมั่นมีค่าตั้งแต่ 0.71 – 1.00 แสดงว่า
แบบสอบถามมีความเชื่อมั่นสูง

กำรวัดผลกำรประเมินควำมพึงพอใจ
ในการประเมินความพึงพอใจนั้น ใช้ค่าเฉลี่ยเลขคณิตเป็นตัวบ่งชี้ถึงความพึงพอใจของประชาชน/ ผู้มีส่วน
ได้เสียต่อการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร โดยกาหนดเกณฑ์
ช่ว งห่ างหรื อพิสั ย ของคะแนนทุกระดับ มีค่าเท่าๆกัน ส าหรับการแบ่งช่ว งคะแนนใช้วิธีการหาความกว้างของ
อัตรภาคชั้น ดังนี้
ความกว้างของอัตรภาคชั้น

=
=
=
=

พิสัย/ จานวนชั้น
คะแนนสูงสุด

คะแนนต่าสุด

จานวนชั้น

4/5
0.8

แล้ ว น ามาเฉลี่ ย เป็ น ความห่ า งของแต่ ล ะช่ ว งคะแนน เพื่ อ ใช้ เ ป็ น เกณฑ์ ค ะแนนความพึ ง พอใจ
(เติมศักดิ์ สุขวิบูลย์, 2552) ดังนี้
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.00 – 1.80

หมายถึง มีระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด

ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.81 – 2.60

มีหมายถึง ระดับความพึงพอใจน้อย

ค่าเฉลี่ยระหว่าง 2.61 – 3.40

หมายถึง มีระดับความพึงพอใจปานกลาง

ค่าเฉลี่ยระหว่าง 3.41 – 4.20

หมายถึง มีระดับความพึงพอใจมาก

ค่าเฉลี่ยระหว่าง 4.21 – 5.00

หมายถึง มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด
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หลั งจากนั้ นจึ งน าคะแนนไปเทียบกับเกณฑ์การพิจารณารางวัลบริการภาครัฐ แห่ งชาติของส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (2560) ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ใช้ในการวัดระดับคุณภาพของการดาเนินงานดังนี้
คุณภำพบริกำร
(คะแนน)
ค่าเริ่มต้น

ต่ำที่สุด
(ระดับ 1)

ต่ำ
(ระดับ 2)

ปำนกลำง
(ระดับ 3)

ดี
(ระดับ 4)

ดีเด่น
(ระดับ 5)

ร้อยละ 60 ร้อยละ 65 ร้อยละ 70 ร้อยละ 75

ร้อยละ 80

2. แบบสั ม ภำษณ์ เป็ น การก าหนดประเด็ น ให้ ผู้ มี ส่ ว นได้ เ สี ย แสดงความคิ ด เห็ น ต่ อ การด าเนิ น งาน
ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดย
พิจารณาจากเกณฑ์การร่วมดาเนินการในยุทธศาสตร์ทั้ง 6 ยุทธศาสตร์กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จานวน 13 คน (รายละเอียดตามภาคผนวก)

3.4 กำรเก็บรวบรวมข้อมูล
1. กำรเก็บรวบรวมข้อมูลจำกแบบสอบถำม ผู้วิจัยดาเนินการโดยวิธีแจกแบบสอบถามให้แก่ผู้มีส่วน
ได้เสียทั้ง 6 กลุ่ม อันได้แก่ ผู้นาชุมชน, ผู้บริหาร อปท., สมาชิกสภาองค์กรชุมชน, ภาคธุรกิจ/ เอกชน, หน่วย
ราชการ/ รัฐวิสาหกิจ และประชาชน ด้วยการใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Simple Sampling) ดังนี้
1.1)
ในกรณีที่ประชาชน/ ผู้มีส่วนได้เสียที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง สามารถทาความเข้าใจและตอบ
แบบสอบถามเองได้ ก็ให้ ผู้ นั้ น ดาเนิ น การกรอกแบบสอบถามด้ว ยตนเอง โดยผู้ เก็บข้อมูล ภาคสนามจะเป็น ผู้
ตรวจสอบความสมบูรณ์แบบสอบถามว่าครบถ้วนหรือไม่ ในกรณีที่แบบสอบถามไม่ครบถ้วน ผู้เก็บข้อมูลภาคสนาม
จะทาการซักถามถามเพิ่มเติมเพื่อให้ได้คาตอบที่ครบถ้วนตามที่กาหนดไว้
1.2)
ในกรณีที่ประชาชน/ ผู้มีส่วนได้เสียที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง ไม่สะดวกหรือไม่สามารถกรอก
แบบสอบถามด้วยตนเองได้ครบถ้วน ผู้เก็บข้อมูลภาคสนามจะทาการอ่านคาถามทุ กข้อให้ผู้ตอบแบบสอบถามฟัง
และบันทึกคาตอบลงในแบบสอบถามให้ถูกต้องครบถ้วนตามที่ผู้ตอบแบบสอบถามระบุมา
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อย่ า งไรก็ ต ามในระหว่ า งการแจกแบบสอบถาม ผู้ วิ จั ย ได้ ท าการสั ง เกตและพู ด คุ ย กั บ ประชาชน
ผู้ตอบแบบสอบถามเพื่อให้ได้รับทราบถึงสภาพแวดล้อมและข้อคิดเห็นเพิ่มเติมด้วย
2. กำรเก็บรวบรวมข้อมูลจำกแบบสัมภำษณ์ ผู้วิจัยใช้วิธีสัมภาษณ์เชิงลึกกับประชาชน/ ผู้มีส่วนได้เสีย
ที่ร่วมดาเนินการในยุทธศาสตร์ทั้ง 6 ยุทธศาสตร์กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครตลอดปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 จานวน 13 คน โดยการนัดหมายล่วงหน้า (รายชื่อดูในภาคผนวก)

3.5 กำรวิเครำะห์ข้อมูล
หลังจากผู้วิจัยดาเนินการเก็บและรวบรวมข้อมูลเรียบร้อยแล้ว จึงทาการประมวลผลข้อมูลด้วยวิธีการ
ทางสถิติ ดังนี้
1. ความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) ใช้กับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ด้านเพศ อายุ ประเภทผู้มีส่วนได้เสีย ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน อาชีพ ระยะเวลาที่อยู่อาศัยในชุมชน
และ การรับทราบข้อมูลข่าวสารการดาเนินงานของ จังหวัดสมุทรสาคร.
2. ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) ใช้กับความพึงพอใจของ
ประชาชน/ ผู้มีส่วนได้เสียต่อการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จานวน 6 ยุทธศาสตร์
3. การวิเคราะห์ข้อเสนอแนะ ใช้วิธีการพรรณนาความ (Description analysis) โดยจัดข้อมูลจาก
แบบสอบถามและการสัมภาษณ์เป็นกลุ่มแล้วบรรยายสรุป

บทที่ 4

ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูล
จากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามและการเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือ
ผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder) ทั้ง 6 ประเภท (ผู้นาชุมชน, ผู้บริหาร อปท., สมาชิกสภาองค์กรชุมชน, ภาคธุรกิจ/
เอกชน, หน่วยราชการ/ รัฐวิสาหกิจ และ ประชาชน) ต่อการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 พบผลการประเมินความพึงพอใจต่อการ
ดาเนินงานตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 ภาพรวมผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ทั้ง 6 ยุทธศาสตร์
ตอนที่ 3 ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
พัฒนาการศึกษา
ตอนที่ 4 ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ตอนที่ 5 ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
พัฒนาเศรษฐกิจ
ตอนที่ 6 ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ตอนที่ 7 ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
อนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม
ตอนที่ 8 ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
พัฒนาการเมืองและการบริหาร
ตอนที่ 9 ผลการประเมิ น ข้ อ เสนอแนะและความคิ ด เห็ น ของประชาชนที่ มี ต่ อ การด าเนิ น งานตาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
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ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำม
ผลจากการศึกษาข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จานวน 450 คน มีรายละเอียดดังนี้
เพศ พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาส่วนมากเป็นเพศหญิง จานวน 277 คน คิดเป็นร้อยละ 61.6 และ
เพศชาย จานวน 173 คน คิดเป็นร้อยละ 38.4
อำยุ พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาส่วนมากมีอายุระหว่าง 20-39 ปี จานวน 218 คน คิดเป็นร้อยละ
48.4 รองลงมา คือ ระหว่างอายุ 40-59 ปี จานวน 200 คน คิดเป็นร้อยละ 44.4 ระหว่างอายุ 60 ปีขึ้นไป
จานวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 6.1 และระหว่างอายุไม่เกิน 20 ปี จานวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 1.1 ตามลาดับ
สถำนภำพ/บทบำททำงสังคมที่มีต่อชุมชน พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาส่วนมากเป็นหน่วยงานราชการ/
รัฐวิสาหกิจ จานวน 276 คน คิดเป็นร้อยละ 61.3 รองลงมา คือ อื่นๆ จานวน 96 คน คิดเป็นร้อยละ 21.3
ภาคธุรกิจ/ เอกชน/ ภาคประชาสังคม จานวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ11.1 ผู้นาชุมชน/ กานัน/ ผู้ใหญ่บ้าน
จานวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 3.3 สมาชิกสภาองค์กรชุมชน จานวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 2.2 และผู้บริหาร
อปท./ สมาชิกสภาพ อปท. จานวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 0.8 ตามลาดับ
ระดับกำรศึกษำ พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาส่วนมากมีระดับการศึกษาในระดับปริญญาตรีจานวน 230
คน คิดเป็นร้อยละ 51.1 รองลงมาคือ ระดับมัธยมศึกษา ปวช./ปวส./ อนุปริญญา จานวน 95 คน คิดเป็น
ร้อยละ 21.1 ระดับสูงกว่าปริญญาตรีจานวน 93 คน คิดเป็นร้อยละ 20.7 และระดับประถมศึกษาหรือต่ากว่า
จานวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 7.1 ตามลาดับ
รำยได้เฉลี่ยต่อเดือน พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาส่วนมากมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน มากกว่า 20,000 บาท
ขึ้นไปจานวน 156 คน คิดเป็นร้อยละ 34.7 รองลงมา มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนระหว่าง 15,001 - 20,000
บาท จานวน 108 คน คิดเป็นร้อยละ 24.0 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนระหว่าง 10,001-15,000 บาท จานวน
104 คน คิดเป็นร้อยละ 23.1 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนระหว่าง 5,000-10,000 บาทจานวน 64 คน คิดเป็นร้อย
ละ 14.2 และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่ากว่า 5,000 บาทจานวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 4.0 ตามลาดับ
อำชีพ พบว่า กลุ่มตัว อย่ างที่ศึกษาส่วนมากประกอบอาชีพรับราชการ/ พนักงานรัฐวิสาหกิจจานวน
253 คน คิดเป็นร้อยละ 56.2 รองลงมา มีอาชีพรับจ้าง/ ลูกจ้าง/พนักงานบริษัท จานวน 95 คน คิดเป็นร้อยละ
21.1 มีอาชีพเกษตรกร/ ประมง/ ทาสวน/ ทานา/ ทาไร่ จานวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 6.7 มีอาชีพแม่บ้าน/
พ่อบ้าน/ เกษียณอายุและอื่นๆ มีจานวนเท่ากันคือ 26 คน คิดเป็นร้อยละ 5.8 และมีอาชีพเป็นเจ้าของธุรกิจ /
ค้าขาย จานวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 4.4 คน ตามลาดับ
กำรอยู่อำศัยในชุมชน พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาส่วนมากเป็นคนที่อาศัยอยู่ในชุมชนตั้งแต่เกิด จานวน
186 คน คิดเป็นร้อยละ 41.3 รองลงมา คือ เป็นคนที่อาศัยอยู่ในชุมชนมานานกว่า 5 ปี จานวน 135 คน
คิดเป็นร้อยละ 30.0 เป็นคนที่อาศัยอยู่ในชุมชนตั้งแต่ 1 ปี ถึง 5 ปี จานวน 91 คน คิดเป็นร้อยละ 20.3 และ
เป็นคนที่อาศัยอยู่ในชุมชนนี้ไม่เกิน 1 ปี จานวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 8.4 ตามลาดับ
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กำรรับทรำบข่ำวสำรกำรดำเนินงำนขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสมุทรสำคร พบว่า กลุ่มตัวอย่าง
ที่ศึกษาส่วนมากรับทราบข่าวสารการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครจากช่องทางที่เป็น
สื่อประชาสัมพันธ์ เช่น ประกาศ ป้าย เว็บไซต์ เฟซบุ๊ก เป็นต้น จานวน 277 คน คิดเป็นร้อยละ 61.6 รองลงมา
คือผู้นาชุมชนท้องถิ่น จานวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 11.8 ผู้บริหาร/ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
สมุทรสาคร/ เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร จานวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ 11.3 การประชุม
ประชมคมท้องถิ่น จานวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 6.4 เพื่อนบ้าน/ ญาติ พี่น้อง จานวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ
6.2 และอื่นๆ จานวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 2.7 ตามลาดับ รายละเอียดปรากฎในตารางที่ 4.1
ตำรำงที่ 4.1 จานวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจาแนกตามข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อมูลส่วนบุคคล
จำนวน (n)
450
เพศ
ชาย
173
หญิง
277
อำยุ
ไม่เกิน 20 ปี
5
20-39 ปี
218
40-59 ปี
200
60 ปีขึ้นไป
27
สถำนภำพ/บทบำททำงสังคมที่มีต่อชุมชน
ผู้นาชุมชน/ กานัน/ ผู้ใหญ่บ้าน
15
ผู้บริหาร อปท./ สมาชิกสภา อปท.
3
สมาชิกสภาองค์กรชุมชน
10
ภาคธุรกิจ/ เอกชน/ ภาคประชาสังคม
50
หน่วยราชการ/ รัฐวิสาหกิจ
276
อื่นๆ เช่น ประชาชน
96
ระดับกำรศึกษำ
ประถมศึกษาหรือต่ากว่า
32
มัธยมศึกษา ปวช.- ปวส. - อนุปริญญา
95
ปริญญาตรี
230
สูงกว่าปริญญาตรี
93
อื่นๆ
12

ร้อยละ (%)
100.00
38.4
61.6
1.1
48.4
44.4
6.1
3.3
0.8
2.2
11.1
61.3
21.3
7.1
21.1
51.1
20.7
2.7
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รำยได้เฉลี่ยต่อเดือน
ต่ากว่า 5,000 บาท
5,000-10,000 บาท
10,001-15,000 บาท
15,001-20,000 บาท
มากกว่า 20,000 บาทขึ้นไป
อำชีพ
รับราชการ/ พนักงานรัฐวิสาหกิจ
เจ้าของธุรกิจ/ ค้าขาย
เกษตรกร/ ประมง/ ทาสวน/ ทานา/ ทาไร่
รับจ้าง/ ลูกจ้าง/ พนักงานบริษัท
แม่บ้าน/ พ่อบ้าน/ เกษียณอายุ
อื่นๆ เช่น นักศึกษา นักเรียน
กำรอยู่อำศัยในชุมชน
เป็นคนในชุมชนตั้งแต่เกิด
อยู่ในชุมชนมานานกว่า 5 ปี
อยู่ในชุมชนตั้งแต่ 1 ปี ถึง 5 ปี
ย้ายมาอยู่ในชุมชนไม่เกิน 1 ปี
กำรรับทรำบข่ำวสำรกำรดำเนินงำนของ อบจ.
สื่อประชาสัมพันธ์ เช่น ประกาศ ป้าย เว๊บไซต์ เฟซบุ๊ก
ผู้นาชุมชนท้องถิ่น
ผู้บริหาร/ สมาชิกสภา อบจ./ เจ้าหน้าที่ อบจ.
การประชุมสมาคมท้องถิ่น
เพื่อนบ้าน/ ญาติพี่น้อง
อื่นๆ

18
64
104
108
156

4.0
14.2
23.1
24.0
34.7

253
20
30
95
26
26

56.2
4.4
6.7
21.1
5.8
5.8

186
135
91
38

41.3
30.0
20.3
8.4

277
53
51
29
28
12

61.6
11.8
11.3
6.4
6.2
2.7
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ตอนที่ 2 ภำพรวมผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของประชำชนต่อกำรดำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์
กำรพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสมุทรสำคร ทั้ง 6 ยุทธศำสตร์
ผลจากการประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้เสียทั้ง 6 ประเภท (ผู้นาชุมชน, ผู้บริหาร อปท., สมาชิก
สภาองค์กรชุมชน, ภาคธุรกิจ/ เอกชน, หน่วยราชการ/ รัฐวิสาหกิจ และ ประชาชน) พบว่าการดาเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครทั้ง 6 ด้าน อันได้แก่ 1. ยุทธศาสตร์ด้านการ
พั ฒ นาการศึ ก ษา 2. ยุ ท ธศาสตร์ ด้ า นการส่ ง เสริ ม คุ ณ ภาพชี วิ ต 3. ยุ ท ธศาสตร์ ด้ า นการพั ฒ นาเศรษฐกิ จ
4. ยุ ท ธศาสตร์ ด้านการพัฒ นาโครงสร้ า งพื้นฐาน 5. ยุทธศาสตร์ด้ านการอนุรัก ษ์และฟื้ นฟูสิ่ ง แวดล้ อ ม และ
6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมืองและการบริห าร อยู่ในระดับ มาก (
4.01) คิดเป็นร้อยละ 80.2
เมื่อเปรียบเทียบกับมาตรฐานเกณฑ์การพิจารณารางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ของสานักงานคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการ (2560) พบว่า มีคะแนนคุณภาพอยู่ในระดับ 5 หรือระดับ “ดีเด่น” (คะแนนมากกว่าร้อยละ 80
ขึ้นไป)
เมื่อพิจารณารายด้านตามลาดับคะแนน พบว่าผู้มีส่วนได้เสียทั้ง 6 กลุ่ม มีความพึงพอใจต่อยุทธศาสตร์
ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต ( = 4.07) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา ( = 4.04) ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาเมืองและการบริหาร ( = 4.02) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน มีค่าเท่ากัน (
3.98) และยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่ งแวดล้อม ( = 3.97)
ตามลาดับ ดังรายละเอียดในภาพที่ 4.1
ภาพรวมความพึงพอใจต่อยุทธศาสตร์ การพัฒนาของ อบจ. สมุทรสาคร
4.5
4
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0

พัฒนาการศึกษา ส่งเสิมคุณภาพชีวิต
(80.8 %)
(81.3%)

พัฒนาเศรษฐกิจ
(79.7 %)

พัฒนาโครงสร้ าง อนุรักษ์สิ่งแวดล้ อม พัฒนาเมืองและ
(79.7 %)
(79.5%)
บริ หาร (80.4 %)

รวมความพึงพอใจ
(80.2 %)

ค่าเฉลี่ย

4.04

4.07

3.98

3.98

3.97

4.02

4.01

SD

0.768

0.782

0.769

0.776

0.807

0.772

0.777

ค่าเฉลีย่

SD
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มำตรฐำน
เกณฑ์คุณภำพ
(ก.พ.ร)

ต่ำที่สุด
(ระดับ1)
ร้อยละ 60

ต่ำ
(ระดับ2)
ร้อยละ 65

ปำนกลำง
(ระดับ3)
ร้อยละ 70

ดี
(ระดับ4)
ร้อยละ 75

ดีที่สุด
(ระดับ5)
ร้อยละ 80

ภำพที่ 4.1 แสดงภาพรวมความพึงพอใจต่อการดาเนินงานตามยุทธ์ศาสตร์การพัฒนาทั้ง 6 ยุทธศาสตร์
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
ตอนที่ 3 ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของประชำชนต่อกำรดำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
ด้ำนกำรพัฒนำกำรศึกษำ
ผลจากการประเมิน พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการพัฒนาการศึกษาในระดับ มาก ( = 4.04) เมื่อศึกษารายละเอียด จะเห็นได้ว่าผู้มีส่วนได้เสีย มีความ
พึงพอใจต่อการส่งเสริมการเรียนรู้ และพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชน ในระดับมาก ( = 4.09) และ
สนับสนุนงบประมาณจ้างครู เสริมการเรียนการสอนให้แก่สถานศึกษาในจังหวัดสุมทรสาคร เพื่อแก้ไขปัญหาการ
ขาดแคลนครู ในระดับมาก ( = 4.07) ตามลาดับ ดังรายละเอียดในตารางที่ 4.2
ตำรำงที่ 4.2 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้เสียต่อการดาเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาการศึกษา
ส่วนเบี่ยงเบน
ค่ำเฉลี่ย
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรพัฒนำกำรศึกษำ
ระดับควำม
มำตรฐำน
พึงพอใจ
( )
(S.D.)
1. สนับสนุนงบประมาณจ้างครู เสริมการเรียนการสอน
4.07
0.811
มาก
ให้แก่สถานศึกษาในจังหวัดสุมทรสาคร เพื่อแก้ไขปัญหา
การขาดแคลนครู
3.97
2. การให้บริการของอุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร
0.756
มาก
(SK Park)
4.04
3. สนับสนุนด้านอาคารเรียน เพื่อให้โรงเรียนมีความ
0.783
มาก
พร้อมของอาคาร สถานที่ ในการจัดการเรียนการสอน
4.04
4.ส่งเสริมความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรมให้แก่เด็ก
0.773
มาก
และเยาวชน
4.09
5.ส่งเสริมการเรียนรู้ และพัฒนาศักยภาพของเด็ก
0.761
มาก
และเยาวชน
4.04
รวม
0.768
มำก
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ตอนที่ 4 ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของประชำชนต่อกำรดำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
ด้ำนกำรส่งเสริมคุณภำพชีวิต
ผลจากการประเมิน พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต ในระดับมาก ( = 4.07) เมื่อศึกษารายละเอียดจะเห็นได้ว่า ผู้มีส่วนได้เสียมีความพึง
พอใจการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมด้านสาธารณสุข การให้ความรู้แก่ประชาชนในการป้องกันโรคติดต่อหรือโรค
ระบาด ในระดับมาก ( = 4.15) สนับสนุนช่วยเหลือด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อแก้ไขปัญหาน้า
ท่วม ภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร ในระดับมาก ( = 4.09) ตามลาดับ ดังรายละเอียดในตารางที่ 4.3
ตำรำงที่ 4.3 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้เสียต่อการดาเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ส่วนเบี่ยงเบน
ค่ำเฉลี่ย
ระดับควำม
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรส่งเสริมคุณภำพชีวิต
มำตรฐำน
พึงพอใจ
( )
(S.D.)
1. ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมด้านสาธารณสุข การให้
4.15
0.772
มาก
ความรู้ แ ก่ ป ระชาชนในการป้ อ งกั น โรคติ ด ต่ อ หรื อ
โรคระบาด
2 สนับสนุนและร่วมมือกับองค์กรด้านกีฬา เพื่อส่งเสริม
4.07
0.788
มาก
และพัฒนาการกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร
3. สนับสนุนช่วยเหลือด้านการป้องกัน และบรรเทาสา
4.09
0.779
มาก
ธารณภัย เพื่อแก้ไขปัญหาน้าท่วม ภัยแล้งในพื้นที่จังหวัด
สมุทรสาคร
4. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพ
4.01
0.787
มาก
ชีวิต ผู้ สู ง อายุ ผู้ พิ การและผู้ ด้ อยโอกาส สตรี เด็ก และ
เยาวชน และประชาชนทั่วไป
5. ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น การจั ด กิ จ กรรมเพื่ อ ด าเนิ น การ
4.02
0.797
มาก
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในจังหวัดสมุทรสาคร
รวม
4.07
0.782
มำก
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ตอนที่ 5 ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของประชำชนต่อกำรดำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
ด้ำนกำรพัฒนำเศรษฐกิจ
ผลจากการประเมิน พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การพัฒนาเศรษฐกิจในระดับมาก ( = 3.98) เมื่อศึกษารายละเอียด จะเห็นได้ว่าผู้มีส่วนได้เสียมีความพึงพอใจ
การส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อการอนุรักษ์ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น ในระดับมาก ( = 3.99)
และการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรสาคร ในระดับมาก ( = 3.98) ตามลาดับ
ดังรายละเอียดในตารางที่ 4.4

ตำรำงที่ 4.4 ค่าเฉลี่ ย และส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐานของความพึงพอใจของผู้ มีส่ วนได้เสี ยต่อการดาเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ
ส่วนเบี่ยงเบน
ค่ำเฉลี่ย
ระดับควำม
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรพัฒนำเศรษฐกิจ
มำตรฐำน
พึงพอใจ
( )
(S.D.)
1. การประชาสั ม พัน ธ์และส่ งเสริ ม การท่อ งเที่ ยวของ
3.98
0.771
มาก
จังหวัดสมุทรสาคร
2. ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น การจั ด กิ จ กรรมเพื่อ การอนุรั ก ษ์
วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

3.99

0.768

มาก

รวม

3.98

0.769

มำก
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ตอนที่ 6 ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของประชำชนต่อกำรดำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
ด้ำนกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน
ผลจากการประเมินพบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในระดับมาก ( = 3.98) เมื่อศึกษารายละเอียด จะเห็นได้ว่าผู้มีส่วนได้เสียมีความ
พึงพอใจการพัฒ นา / ปรั บ ปรุ ง / ซ่อมแซมเส้ นทางการคมนาคมและขนส่ งภายในจังหวัดให้ มีมาตรฐานเพื่อ
ให้ประชาชนได้รับความสะดวกและความปลอดภัยในการสัญจร ในระดับมาก ( = 4.01) และพัฒนาและ
ปรั บ ปรุ งระบบสาธารณูป โภคเพื่ อให้ ป ระชาชนมีน้าส าหรั บการอุ ปโภคบริโ ภคและการเกษตรอย่ างเพีย งพอ
ในระดับมาก ( = 3.97) ตามลาดับ ดังรายละเอียดในตารางที่ 4.5

ตำรำงที่ 4.5 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้เสียต่อการดาเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ส่วนเบี่ยงเบน
ค่ำเฉลี่ย
ระดับควำม
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน
มำตรฐำน
พึงพอใจ
( )
(S.D.)
1. พัฒนา / ปรั บปรุง / ซ่อมแซมเส้น ทางการคมนาคม
4.01
0.772
มาก
และขนส่งภายในจังหวัดให้ มีมาตรฐานเพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกและความปลอดภัยในการสัญจร
2. ก่อสร้างเขื่อนกันดินเพื่อป้องกันปัญหาการพังทลายของ
ดินและการทรุดตัวของถนน

3.96

0.767

มาก

3. พั ฒ นาและปรั บ ปรุ ง ระบบสาธารณู ป โภคเพื่ อ ให้
ประชาชนมีน้าสาหรับการอุปโภคบริโภคและการเกษตร
อย่างเพียงพอ

3.97

0.787

มาก

รวม

3.98

0.776

มำก
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ตอนที่ 7 ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของประชำชนต่อกำรดำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
ด้ำนกำรอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม
ผลจากการประเมิน พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม ในระดับมาก ( = 3.97) เมื่อศึกษารายละเอียด จะเห็นได้ว่าผู้มีส่วนได้เสีย
มีความพึงพอใจการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายชุมชนในระดับมาก ( = 3.99) และ เสริมสร้าง
จิตสานึ กและการมีส่ วนร่วมของภาคประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในระดับมาก
( = 3.95) ตามลาดับ ดังรายละเอียดในตารางที่ 4.6

ตำรำงที่ 4.6 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้เสียต่อการดาเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม
ส่วนเบี่ยงเบน
ค่ำเฉลี่ย
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรอนุรักษ์และฟื้นฟู
ระดับควำม
มำตรฐำน
สิ่งแวดล้อม
พึงพอใจ
( )
(S.D.)
1. เสริ ม สร้ า งจิ ต ส านึ ก และการมี ส่ ว นร่ ว มของภาค
3.95
0.775
มาก
ประชาชนในการอนุ รั ก ษ์ ท รั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อม
2. การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายชุมชน
3.99
0.841
มาก
รวม
3.97
0.807
มำก
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ตอนที่ 8 ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของประชำชนต่อกำรดำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
ด้ำนกำรพัฒนำกำรเมืองและกำรบริหำร
ผลจากการประเมิน พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การพัฒนาเมืองและการบริหาร ในระดับมาก ( = 4.02) เมื่อศึกษารายละเอียด จะเห็นได้ว่าผู้มีส่วนได้เสีย
มีความพึงพอใจการส่งเสริม /สนับสนุนให้ประชาชนมีความรู้เรื่องประชาธิปไตย เพื่อสร้างความเข้มแข็งในการ
ปกครอง ในระดับมาก ( = 4.11) และเผยแพร่ข้อมูลผลงานดาเนินงานของ อบจ. ในช่องทางที่หลากหลาย
ในระดับมาก ( = 4.04) ตามลาดับ ดังรายละเอียดในตารางที่ 4.7
ตำรำงที่ 4.7 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้เสียต่อการดาเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาเมืองและการบริหาร
ส่วนเบี่ยงเบน
ค่ำเฉลี่ย
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรพัฒนำเมืองและกำร
ระดับควำม
มำตรฐำน
บริหำร
พึงพอใจ
( )
(S.D.)
1. ส่ งเสริ ม /สนั บ สนุ น ให้ ป ระชาชนเข้า มามีส่ ว นร่ว มใน
3.93
0.804
มาก
กระบวนการทางานและตรวจสอบ
2. ส่ ง เสริ ม /สนั บ สนุ น ให้ ป ระชาชนมี ค วามรู้ เ รื่ อ ง
4.11
0.730
มาก
ประชาธิปไตย เพื่อสร้างความเข้มแข็งในการปกครอง
3. เพิ่ มประสิ ทธิภ าพในการให้ บริ การและอานวยความ
4.02
0.763
มาก
สะดวกแก่ประชาชน เช่น บริการเก็บภาษีนอกสถานที่
4. ส่งเสริม/สนับสนุนการนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา
4.01
0.811
มาก
ประยุกต์ใช้ในการดาเนินชีวิต
5. เผยแพร่ข้อมูลผลงานดาเนินงานของ อบจ.
4.04
0.773
มาก
ในช่องทางที่หลากหลาย
รวม
4.02
0.772
มำก
ตอนที่ 9 ผลกำรประเมินข้อเสนอแนะและควำมคิดเห็นของประชำชนที่มีต่อกำรดำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์
กำรพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสมุทรสำคร
จากการวิเคราะห์ข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้เสียทั้ง 6 ประเภท (ผู้นาชุมชน, ผู้บริหาร อปท., สมาชิกสภาองค์กร
ชุมชน, ภาคธุรกิจ/ เอกชน, หน่วยราชการ/ รัฐวิสาหกิจ และ ประชาชน) ต่อการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์ การบริ ห ารส่ ว นจั งหวั ดสมุ ทรสาคร ทั้ ง 6 ด้ าน อั นได้ แก่ 1. ยุ ทธศาสตร์ ด้ านการพั ฒ นาการศึ กษา
2. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 5. ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม และ 6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเมือง
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และการบริหาร ด้วยการใช้แบบสอบถาม (เชิงปริมาณ) และการสัมภาษณ์ (เชิงคุณภาพ) พบว่า ประชาชน/ ผู้มีส่วน
ได้เสีย ส่วนใหญ่ทราบว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร มีการจัดกิจกรรมและโครงการการพัฒนาจังหวัด
และได้ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เพื่อให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครนาไปปรับปรุงการดาเนินการใน
ปีถัดไปให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นดังนี้
อ ำเภอเมื อ งสมุ ท รสำคร ผู้ มี ส่ ว นได้ เ สี ย มี ค วามต้ อ งการให้ อ งค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด สมุ ท รสาคร
เพิ่มกิจกรรม ดังนี้
1. ด้านการพัฒนาการศึกษา เสนอให้มีการเพิ่มการจัดสรรทุนการศึกษาทุกระดับ เพื่อช่วยเหลือผู้เรียนที่ขาด
โอกาสในการศึกษา ตั้งแต่ ปฐมวัย อาชีวะ หรือสูงสุดจนสาเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา จัดสรรจานวนครูให้
เหมาะสมกับจานวนผู้เรียน เช่นครูอัตราจ้าง และการเพิ่มศักยภาพของผู้เรียน เช่น ด้านกีฬา ด้านภาษาอังกฤษ
เป็นต้น
2. ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต เสนอให้มีการจัดตั้งโรงเรียนแก่ผู้สูงอายุ/ ผู้พิการ และด้อยโอกาสให้ทั่วถึง
และการจัดกิจกรรมในการดูแลสุขภาพ/ สาธารณสุขชุมชน เช่น การให้ความรู้เกี่ยวกับไวรัสโคโรนา 2019 แก่คน
ในชุมชน รวมไปถึงการเพิ่มเงินเยียวยาผู้สูงอายุ เป็นต้น
3. ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ เสนอให้มีการส่งเสริมการท่องเที่ยวและอนุรักษ์วัฒนธรรม และการจัดให้มี
มหกรรมแสดงสินค้า เช่น 1 ตาบล 1 ผลิตภัณฑ์ เป็นต้น
4. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เสนอให้มีการพัฒนาการคมนาคม เช่น การซ่อมแซมถนนสายหลัก และการ
จัดสร้างถนนสายรองให้ครอบคลุมพื้นที่ รวมไปถึงการสร้างสะพานเชื่อมเข้าเมืองมหาชัย เป็นต้น
5. ด้ านการอนุ รั กษ์ และฟื้น ฟูสิ่ งแวดล้ อม เสนอให้ มีการบริ ห ารจั ดการขยะมูล ฝอยให้ มีประสิ ท ธิภ าพ
ไม่ตกค้าง และการสร้างเขื่อนกั้นแม่น้าท่าจีนตลอดแนวจังหวัดสมุทรสาคร เป็นต้น
6. ด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหาร เสนอให้มีการลงพื้นที่สารวจความต้องการของชุมชน
และการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เป็นต้น ดังรายละเอียดในตารางที่ 4.8
นอกจากนี้ผู้มีส่วนได้เสียประเภท หน่วยงานราชการ/ รัฐวิสาหกิจ ที่ร่วมดาเนินงานตามยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ยังให้ทัศนะเพิ่มเติมว่า
“โรงเรียนในพื้นที่หลายๆที่ยังมีทรัพยากรทางการศึกษาที่ไม่เพียงพอ อยากให้ทาง อบจ. เพิ่มงบประมาณใน
การจัดจ้างหรือจัดหาบุคลากรทางการศึกษาเพิ่มเติมในโรงเรียนที่ขาดแคลน”
ผู้มีส่วนได้เสียที่ร่วมดาเนินการตามยุทธศาสตร์
ด้านการพัฒนาการศึกษา ปี พ.ศ.2563
“ในปีที่ผ่านมา อบจ. (องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร) ให้งบ (งบประมาณ) ในการจัดทาโครงการ
แข่งขันทางด้านกีฬาจานวน 10 โครงการ เช่น จัดการเข่งขันกีฬาซอฟท์เทนนิส จว.สค. เป็นต้น นอกจากนี้รวมไป
ถึงการโครงการส่ งเสริมและพัฒ นาศักยภาพผู้สู งอายุ ที่ช่วยให้ผู้ สูงอายุในชุมชนสามารถมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
สามารถเข้าถึงระบบสาธารณสุขได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น”
ผู้มีส่วนได้เสียที่ร่วมดาเนินการตามยุทธศาสตร์
ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต ปี พ.ศ.2563
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“อยากให้มีการจัดงานเทิดพระเกียรติหลายๆวัน เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวในท้องถิ่นในด้านวัฒนธรรม
ของท้องถิ่น ถ้ามีงบประมาณมาสนับสนุนด้านนี้เพิ่มมากขึ้นน่าจะทาให้มีงานมหกรรมท่องเที่ยวที่ทางวัฒนธรรม
ของจังหวัดที่หลากหลายมากขึ้นอีก และยังจะดึงดูดนัดท่องเที่ยวได้อีก”
ผู้มีส่วนได้เสียที่ร่วมดาเนินการตามยุทธศาสตร์
ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ ปี พ.ศ.2563
“สร้างทางเชื่อมเข้าตัวเมืองเพื่อช่ว ยเรื่องการจราจร นอจากนี้ถ้าหากเพิ่มที่จอดรถหรืออาคารจอดรถ
ในบริเวณเขตเมืองได้ ก็จะช่วยในด้านการท่องเที่ยวอีกทางด้วยเช่นกัน”
ผู้มีส่วนได้เสียที่ร่วมดาเนินการตามยุทธศาสตร์
ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ปี พ.ศ.2563
“มีการจัดอบรมสอนคัดแยกขยะอันตรายและการจัดการขยะอันตรายที่ดีและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้
อยากให้มีโครงการปลูกป่าชายเลนเพิ่มเติมอีกด้วย”
ผู้มีส่วนได้เสียที่ร่วมดาเนินการตามยุทธศาสตร์
ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปี พ.ศ.2563
“ภาษี น้ ามั น ที่ มี ก ารจั ด เก็ บ อยากให้ มี ก ารช าระทางออนไลน์ ไ ด้ จะช่ ว ยท าให้ ง่ า ยต่ อ การช าระและ
สะดวกสบายมากกว่านี้ ในส่วนของเอกสารที่เกี่ยวข้องกั บการจัดเก็บภาษีอยากให้มีการชี้ แจงที่ละเอียดเพื่อความ
รวดเร็วในการติดต่อ”
ผู้มีส่วนได้เสียที่ร่วมดาเนินการตามยุทธศาสตร์
ด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหาร ปี พ.ศ.2563

“ ในเรื่องของด้านการจัดเก็บภาษีอยากให้มีการลดหย่อนภาษีให้กับผู้หญิงโสดหรือบุคคลที่อาศัยอยู่เพียงตัว
คนเดียว รวมถึงการจัดเก็บภาษีของภาษีร้านค้าและห้องแถวอยากให้มีการลดหย่อนด้วยเช่นกัน”
ผู้มีส่วนได้เสียที่ร่วมดาเนินการตามยุทธศาสตร์
ด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหาร ปี พ.ศ.2563
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ตำรำงที่ 4.8 ข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้เสียในอาเภอเมืองสมุทรสาคร
ข้อเสนอแนะจำกอำเภอเมืองสมุทรสำคร
กำรพัฒนำ
กำรศึกษำ
-เพิ่มการจัดสรร
ทุนการศึกษาทุก
ระดับ
-จัดสรรจานวนครู
ให้เหมาะสมกับ
จานวนผู้เรียน
-การเพิ่มศักยภาพ
ของผู้เรียน เช่น
ด้านกีฬา ด้าน
ภาษาอังกฤษ
-จัดกิจกรรม
ประกวดทาง
วิชาการ
-ดูแลโรงเรียน
มัธยมและ
ประถมที่อยู่นอก
สังกัด

กำรส่งเสริม
คุณภำพชีวิต
-จัดสร้างโรงเรียน
สาหรับผู้สูงอายุ/
ผู้พิการ และด้อย
โอกาส
-จัดกิจกรรมใน
การดูแลสุขภาพ/
สาธารณสุขชุมชน
เช่น การให้ความรู้
เกี่ยวกับไวรัส
โคโรนา 2019
แก่คนในชุมชน
เป็นต้น

กำรพัฒนำ
เศรษฐกิจ
-ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวและ
อนุรักษ์
วัฒน ธรรม
-การจัดให้มี
มหกรรมแสดง
สินค้า เช่น
1 ตาบล
1 ผลิตภัณฑ์
เป็นต้น

กำรพัฒนำ
โครงสร้ำงพื้นฐำน
-การพัฒนาการ
คมนาคม เช่น
การซ่อมแซมถนน
สายหลัก และการ
จัดสร้างถนนสาย
รองให้ครอบคลุม
พื้นที่
-การสร้างสะพาน
เชื่อมเข้าเมือง
มหาชัย

กำรอนุรักษ์และ
ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม
-บริหารจัดการขยะ
มูลฝอยให้มี
ประสิทธิภาพ
ไม่ตกค้าง
-การสร้างเขื่อนกั้น
แม่น้าท่าจีนตลอด
แนวจังหวัด
สมุทรสาคร

กำรพัฒนำกำรเมือง
และกำรบริหำร
-การลงพื้นที่สารวจ
ความต้องการของ
ชุมชน
-การรับฟังความ
คิดเห็นของ
ประชาชน

อำเภอบ้ำนแพ้ว ผู้มีส่วนได้เสียมีความต้องการให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครเพิ่มกิจกรรม ดังนี้
1. ด้านการพัฒนาการศึกษา เสนอให้มีการเพิ่มการจัดสรรจานวนครูให้เหมาะสมกับจานวนผู้เรียน และ
การก่อสร้างอาคารเรียนในโรงเรียนที่ขาดแคลน เป็นต้น
2. ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต เสนอให้มีการจัดสร้างสนับสนุนสนามเด็กเล่นภายในโรงเรียน และจัด
กิจกรรมในการดูแลสุขภาพ/ สาธารณสุขชุมชน เช่น การให้ความรู้เกี่ยวกับไวรัส โคโรนา 2019 แก่ คนในชุมชน
เป็นต้น
3. ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ เสนอให้มีการส่งเสริมการท่องเที่ยวและอนุรักษ์ วัฒนธรรมและพัฒนาฝีมือ
แรงงานให้มีทักษะมากขึ้น เป็นต้น
4. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เสนอให้มีการพัฒนาการคมนาคม เช่น การซ่อมแซมถนนสายหลัก
และการจัดสร้างถนนสายรองให้ครอบคลุมพื้น และการขุดลอกท่อระบายน้าเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาเรื่องน้าท่วม
เป็นต้น
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5. ด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม เสนอให้มีการฟื้นฟูคุณภาพแหล่งน้าเช่น การบาบัดน้าเสีย เป็นต้น
และการบริหารจัดการขยะมูลฝอยให้มีประสิทธิภาพ ไม่ตกค้าง เป็นต้น
6. ด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหาร เสนอให้มีการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการทางานและติดตาม
การทางานของ อบจ. เป็นต้น ดังรายละเอียดในตารางที่ 4.9
นอกจากนี้ผู้มีส่วนได้เสียประเภท หน่วยงานราชการ/ รัฐวิสาหกิจ ที่ร่วมดาเนินงานตามยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหาร กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ยังให้ทัศนะเพิ่มเติมว่า
“โรงเรียนในพื้นที่ยังขาดแคลนอุปกรณ์การเรียนและบุคลากรทางการศึกษาที่มียังไม่เพียงพอ ทั้งอยากให้มี
ค่ายที่เพิ่มศักยภาพของเด็กได้ เช่น ทางด้านดนตรี กีฬา หรือภาษา หรืออยากให้มีโรงเรียนเฉพาะทางสาหรับ
ทางด้านดนตรีหรือกีฬาไปเสียเลย”
ผู้มีส่วนได้เสียที่ร่วมดาเนินการตามยุทธศาสตร์
ด้านการพัฒนาการศึกษา ปี พ.ศ.2563
“ในด้านสาธารณสุข มีการลงพื้นที่บ้านเรือนประชาชน ทาให้ผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงสามารถเข้าถึง
บริการด้านสาธารณสุขได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ในปีนี้เรื่องของไวรัสโคโรน่า (โควิด 19) ทาง อบจ. ได้มี
การจัดทาแผนการรับมือที่ดีและแจ้งอบรมชาวบ้านอย่างชัดเจน”
ผู้มีส่วนได้เสียที่ร่วมดาเนินการตามยุทธศาสตร์
ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต ปี พ.ศ.2563
“อยากให้มีการจัดงานระดับจังหวัด เช่น จัดงานมหกรรมโชว์สินค้าท้องถิ่น หรือ การจัด ให้มีถนนคนเดิน
ในตัวเมือง จะได้ดึงดูดนักท่องเที่ยวได้อีกด้วย นอกจากนี้การท่องเที่ยวอนุรักษ์วัฒนธรรมก็เป็น สิ่งสาคัญและมี
เสน่ห์ของท้องถิ่น”
ผู้มีสว่ นได้เสียที่ร่วมดาเนินการตามยุทธศาสตร์
ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ ปี พ.ศ.2563
“ การคมนาคมในจังหวัดค่อนข้างมีการจราจรที่หนาแน่น อยากให้มีการพัฒนา ติดตาม ซ่อมแซม สภาพ
ถนนทั้งเส้นหลัก-เส้นรอง นอกจากนี้ถ้าเพิ่มสถานที่จอดรถหรืออาคารจอดรถภายในตัวเมืองสมุทรสาครจะช่วยลด
ปัญหาการจราจรที่ติดขัดเนื่องจากสาเหตุที่มาจากรถยนต์ที่จอดตามไหล่ทาง แล้วยังช่วยสนับสนุนให้การท่องเที่ยว
มีความสะดวกเพิ่มมากขึ้นเป็นการช่วยพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจไปด้วยอีกทาง”
ผู้มีส่วนได้เสียที่ร่วมดาเนินการตามยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ปี พ.ศ.2563
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“การคัดแยกขยะอันตรายในท้องถิ่ นมีประสิทธฺภาพมากขึ้นเนื่องจากมีการจัดอบรมให้ความรู้ที่ถูกต้องกับคน
ในชุมชน นอกจากนี้อยากให้มีการเก็บขยะในบริเวณปากอ่าวและทะเลอ่าวไทยด้วยเช่นกัน ”
ผู้มีส่วนได้เสียที่ร่วมดาเนินการตามยุทธศาสตร์
ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปี พ.ศ.2563
“ การให้ประชาชนได้มีส่วนรวมในการทางานของอบจ ทาให้ประชาชนเกิดความมั่นใจในการทางานของ
อบจ. มากขึ้น เนื่องจากประชาชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมและความโปร่งใสในการทางานของเจ้าหน้าที่ เช่น
กิจกรรมการเรียนรู้การพึ่งพาตนเอง ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รุ่นที่ 3 นอกจากนี้อยากให้ตรวจสอบ
บัญชีรายรับ-รายจ่ายของผู้บริหารได้”
ผู้มีส่วนได้เสียที่ร่วมดาเนินการตามยุทธศาสตร์
ด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหาร ปี พ.ศ.2563
“การจั ด เก็ บ ภาษี น้ ามั น มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพเพิ่ ม มากขึ้ น เพราะทาง อบจ. มี ก ารจั ด ท าหนั ง สื อ คู่ มื อ ให้ แ ก่
ประชาชนทั่วไปเพื่อช่วยในเรื่องของการจัดเตรียมเอกสาร และการบริการทาออนไลน์ที่มีความสะดวกสบาย”
ผู้มีส่วนได้เสียที่ร่วมดาเนินการตามยุทธศาสตร์
ด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหาร ปี พ.ศ.2563
ตำรำงที่ 4.9 ข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้เสียในอาเภอบ้านแพ้ว
ข้อเสนอแนะจำกอำเภอบ้ำนแพ้ว
กำรพัฒนำ
กำรศึกษำ
-จัดสรรจานวนครู
ให้เหมาะสมกับ
จานวนผู้เรียน
-การก่อสร้าง
อาคารเรียนใน
โรงเรียนที่ขาด
แคลน

กำรส่งเสริม
คุณภำพชีวิต
-การจัดสร้าง
สนับสนุนสนาม
เด็กเล่นภายใน
โรงเรียน
-จัดกิจกรรมใน
การดูแลสุขภาพ/
สาธารณสุขชุมชน
เช่น การให้ความรู้
เกี่ยวกับไวรัส โค
โรนา 2019 แก่
คนในชุมชน
เป็นต้น

กำรพัฒนำ
เศรษฐกิจ
-ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวและ
อนุรักษ์
วัฒน ธรรม
-พัฒนาฝีมือ
แรงงานให้มี
ทักษะมากขึ้น

กำรพัฒนำ
โครงสร้ำงพื้นฐำน
-การพัฒนาการ
คมนาคม เช่น การ
ซ่อมแซมถนน
สายหลัก และ
การจัดสร้างถนน
สายรองให้
ครอบคลุมพื้นที่
-การขุดลอกท่อ
ระบายน้าเพื่อช่วย
แก้ไขปัญหาเรื่อง
ของน้าท่วม

กำรอนุรักษ์และ
ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม
-การฟื้นฟูคุณภาพ
แหล่งน้าเช่น การ
บาบัดน้าเสีย
เป็นต้น
-การขุดลอกท่อ
ระบายน้าเพื่อช่วย
แก้ไขปัญหาเรื่อง
น้าท่วม

กำรพัฒนำกำรเมือง
และกำรบริหำร
-ให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการ
ทางานและติดตาม
การทางานของ
อบจ.
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อำเภอกระทุ่มแบน ผู้มีส่วนได้เสียมีความต้องการให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครเพิ่มกิจกรรม ดังนี้
1. ด้านการพัฒนาการศึกษา เสนอให้มีการเพิ่มการจัดสรรจานวนครูให้เหมาะสมกับจานวนผู้เรียน และ
การเพิ่มศักยภาพของผู้เรียน เช่น ด้านกีฬา ด้านภาษาอังกฤษ เป็นต้น
2. ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต เสนอให้มีการจัดอบรมวัยรุ่นในสถานศึกษา และจัดกิจกรรมในการดูแล
สุขภาพ/ สาธารณสุขชุมชน เช่น การให้ความรู้เกี่ยวกับไวรัส โคโรนา 2019 แก่คนในชุมชน เป็นต้น
3. ด้านการพัฒ นาเศรษฐกิจ เสนอให้ มีส่ งเสริมการท่องเที่ยวและอนุรักษ์วัฒ นธรรมและพัฒ นาฝี มือ
แรงงานให้มีทักษะมากขึ้น เป็นต้น
4. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เสนอให้มีการพัฒนาการคมนาคม เช่น การซ่อมแซมถนนสายหลัก
และการจัดสร้างถนนสายรองให้ครอบคลุมพื้น และการขุ ดลอกท่อระบายน้าเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาเรื่องน้าท่วม
เป็นต้น
5. ด้านการอนุรั กษ์และฟื้น ฟูสิ่ งแวดล้อม เสนอให้ มีการบริห ารจัดการขยะมูลฝอยให้ มีประสิ ทธิภ าพ
ไม่ตกค้าง และการดูแลชายฝั่งทะเล เช่น โครงการปลูกป่าชายเลน เป็นต้น
6. ด้านการพัฒ นาการเมืองและการบริหาร เสนอให้ มีการให้ ประชาชนมีส่ ว นร่ว มในการทางานและ
ติดตามการทางานของอบจ. และการจัดการประชุมสัญจรบ่อยครั้งขึ้น เป็นต้น ดังรายละเอียดในตารางที่ 4.10
นอกจากนี้ผู้มีส่วนได้เสียที่ร่วมดาเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ทั้ง 6 ยุทธศาสตร์ กับองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ยังให้ทัศนะเพิ่มเติมว่า
“ในปีที่ผ่านมา อบจ. (องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร) ให้งบ (งบประมาณ) ในการก่อสร้างอาคาร
เรียนให้แก่โรงเรียนวัดหนองนกไข่ รวมไปถึงการจัดซื้อสื่อเทคโนโลยี จ้างครูอัตราจ้าง ทาให้โรงเรียนสามารถจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนที่ต้องใช้เทคโนโลยี แต่ในส่วนจานวนครูอัตราจ้างยังมีไม่เพียงพอต่อจานวนของนักเรียน
ภายในโรงเรี ย น ไม่ใช่เพียงแค่ในโรงเรี ย นวัดหนองนกไข่ อยากให้ เพิ่มงบประมาณการจ้างครูอัตราจ้างให้ กับ
โรงเรียนทุกโรงเรียนที่ขาดแคลนให้ทั่วถึง”
ผู้มีส่วนได้เสียที่ร่วมดาเนินการตามยุทธศาสตร์
ด้านการพัฒนาการศึกษา ปี พ.ศ.2563
“การมีชมรมผู้สูงอายุในชุมชน ทาให้ผู้สูงอายุภายในชุมชนได้มีการทากิจกรรมรวมกัน เช่น การออกกาลัง
กาย ทาให้ผู้สูงอายุได้มีการประติสัมพันธ์กันในชุมชน สอดคล้องกับเหตุการณ์ในปัจจุบันที่กาลังจะก้าวเข้าสู่สังคม
ผู้สูงอายุ ทาให้ผู้สูงอายุรู้สึกมีค่าและไม่โดดเดี่ยว”
ผู้มีส่วนได้เสียที่ร่วมดาเนินการตามยุทธศาสตร์
ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต ปี พ.ศ.2563
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“ อบจ. (องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร) เขาก็มาดูแลการจัดงานห่อข้าวต้มมัดสามัคคี (โครงการ
งานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและสืบสานประเพณี ) นะ ชาวบ้านก็มาร่วมกันทา ทางชาวบ้าน
เองก็ต้องการที่จะได้ขวัญกาลังใจจากทางอบจ. ด้วยเหมือนกัน อีกทั้งอยากให้เพิ่มงานมหกรรมสินค้า จะได้เป็นการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวให้จังหวัดไปด้วยเช่นกัน”
ผู้มีสว่ นได้เสียที่ร่วมดาเนินการตามยุทธศาสตร์
ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ ปี พ.ศ.2563
“ มีการแก้ปัญหาน้าอุปโภคบริโภค ไม่พอ อบจ. (องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร) มาช่วยขุดเจาะ
บ่อบาดาลให้ที่หมู่ 5 กับหมู่ 13 (โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมก่อสร้างหอถังส่งน้า หมู่ที่ 5 (บ้านแหลมบางยาง)
และ หมู่ที่ 13 (บ้านโรงจักร) แล้วยังช่วยทาถนนให้ที่หนองนกไข่ (ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายบ้านคลองโรงปูนเชื่อม
กับตาบลบางยาง)
ผู้มีส่วนได้เสียที่ร่วมดาเนินการตามยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ปี พ.ศ.2563
“ประชาชนในชุมชนมีทักษะในการคักแยกขยะอันตรายได้อย่างถูกต้อง ทาให้ง่ายต่อการที่ อบจ. จะนาไป
จัดการได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ประชาชนอยากให้มีการเพิ่มพื้นที่สีเขี ยว
ภายในชุมชน รวมถึงการมีโครงการปลูกป่าชายเลน และอยากให้มีการจัดทาเขื่อนกั้นแม่น้าท่าจีนตลอดแนวจังหวัด
สมุทรสาคร”
ผู้มีส่วนได้เสียที่ร่วมดาเนินการตามยุทธศาสตร์
ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปี พ.ศ.2563
“การจัดเก็บภาษีน้ามันมีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น การมีระบบการบริการออนไลน์ทาให้ง่ายต่อการใช้
งานและการชาระภาษี ถ้ามีการประชาสัมพันธ์ระบบมากขึ้นจะยิ่งทาให้การบริการมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น
เช่นกัน”
ผู้มีส่วนได้เสียที่ร่วมดาเนินการตามยุทธศาสตร์
ด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหาร ปี พ.ศ.2563
“การให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมพืชผักสวนครัวรั้วกินได้ ทาให้ประชาชนได้เรียนรู้การพึ่งพาตนเอง
ตรงตามวัตถุป ระสงค์ของกิจ กรรมการเรี ย นรู้การพึ่งพาตนเอง ตามหลั กปรัช ญาเศรษฐกิจพอเพียง และได้ มี
ปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นๆในชุมชนเพิ่มมากขึ้นด้วยเช่นกัน”
ผู้มีส่วนได้เสียที่ร่วมดาเนินการตามยุทธศาสตร์
ด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหาร ปี พ.ศ.2563
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ตำรำงที่ 4.10 ข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้เสียในอาเภอกระทุ่มแบน
ข้อเสนอแนะจำกอำเภอกระทุ่มแบน
กำรพัฒนำ
กำรศึกษำ
- จัดสรรจานวน
ครูให้เหมาะสม
กับจานวนผู้เรียน
-การเพิ่มศักย
ภาพของผู้เรียน
เช่น ด้านกีฬา
ด้านภาษา
อังกฤษ

กำรส่งเสริม
คุณภำพชีวิต
-การจัดอบรม
วัยรุ่นใน
สถานศึกษา
-จัดกิจกรรม
ในการดูแล
สุขภาพ/
สาธารณสุข
ชุมชน เช่น การ
ให้ความรู้เกี่ยว
กับไวรัส โคโรนา
2019 แก่คน
ในชุมชน เป็นต้น

กำรพัฒนำ
เศรษฐกิจ
-ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวและ
อนุรักษ์
วัฒน ธรรม
-พัฒนาฝีมือ
แรงงานให้มี
ทักษะมากขึ้น

กำรพัฒนำ
โครงสร้ำงพื้นฐำน
-ก า ร พั ฒ น า ก า ร
คมนาคม เช่น การ
ซ่ อ มแซมถนนสาย
ห ลั ก แ ล ะ ก า ร
จั ด สร้ า งถนนสาย
รองให้ ค รอบคลุ ม
พื้นที่
-ก า ร ขุ ด ล อ ก ท่ อ
ระบายน้ าเพื่อ ช่ ว ย
แก้ ไ ขปั ญ หาเรื่ อ ง
น้าท่วม

กำรอนุรักษ์และ
ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม
-บริ หารจั ดการขยะ
มู ล ฝ อ ย ใ ห้ มี
ประสิทธิภาพ
ไม่ตกค้าง
-ก า ร ดู แ ล ช า ย ฝั่ ง
ทะเล เช่น โครงการ
ปลูกป่าชายเลน

กำรพัฒนำกำรเมือง
และกำรบริหำร
-การให้ประชาชน
มีส่วนร่วมในการ
ทางานและติดตาม
การทางานของ
อบจ.
-การจัดการประชุม
สัญจรบ่อยครั้งขึ้น

สรุปข้อเสนอแนะของประชาชน/ ผู้มีส่ว นได้เสีย ที่ต้องการให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
ดาเนินการในปีถัดไป ในลาดับแรก ได้แก่

กำรพัฒนำกำรศึกษำเสนอให้มีการ
เพิ่มการจัดสรรจานวนครูให้
เหมาะสมกับจานวนผู้เรียน

กำรส่งเสริมคุณภำพชีวิต เสนอให้มี
จัดกิจกรรมในการดูแลสุขภาพ/
สาธารณสุขชุมชน เช่น การให้ความรู้
เกี่ยวกับไวรัส โคโรนา 2019 แก่คน
ในชุมชน เป็นต้น

กำรพัฒนำเศรษฐกิจ เสนอให้มีการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวและอนุรักษ์
วัฒนธรรม

กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน เสนอ
ให้มกี ารพัฒนาการคมนาคม เช่น
การซ่อมแซมถนนสายหลัก และการ
จัดสร้างถนนสายรองให้ครอบคลุม
พื้นที่

กำรอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม
เสนอให้มีการบริหารจัดการขยะมูล
ฝอยให้มีประสิทธิภาพ ไม่ตกค้าง

กำรพัฒนำกำรเมืองและกำรบริหำร
เสนอให้มีการให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการทางานและติดตามการทางาน
ของอบจ.

บทที่ 5

สรุป อภิปรำยผลและเสนอแนะ
การประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นการติดตามและประเมินผลการดาเนินกิจกรรม/
โครงการในกระบวนการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งเป็นภาระหน้าที่
ที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 ภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
2560 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 29 ว่าด้วยการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดสมุทรสาคร ทั้ง 6 ยุทธศาสตร์ อันได้แก่ 1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา 2. ยุทธศาสตร์ด้านการ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต 3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
5. ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม และ 6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหาร
รวมทั้งรวบรวมปัญหาความต้องการจากประชาชน หรือผู้มีส่วนได้เสียที่มีต่อการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์การ
พัฒนา
การประเมินผลในครั้งนี้ใช้วิธีวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Methods) ซึ่งประกอบด้วยวิธีวิจัยเชิงปริมาณ
(Quantitative Research) และวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ศึกษาให้ครอบคลุมกลุ่มประชาชน/
ผู้มีส่วนได้เสียในพื้นที่ที่ศึกษา (Area Based) โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่ม
ตัวอย่างจานวน 450 คน และการสัมภาษณ์ผู้ที่ร่วมดาเนินการตามยุทธศาสตร์ทั้ง 6 ยุทธศาสตร์ จานวน 15 คน
ผลที่ได้สามารถนามาสรุปผล ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้
1. สรุปผลกำรศึกษำ
จากการศึกษาข้อมูล ทั่วไปของประชาชนผู้ตอบแบบสอบถาม จานวน 450 คน พบว่า ส่วนมากเป็น
เพศหญิง ร้อยละ 61.6 มีอายุระหว่าง 20-39 ปี ร้อยละ 48.4 เป็นผู้มีส่วนได้เสียประเภทที่สังกัดหน่วยงาน
ราชการ/ รัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 61.3 มีการศึกษาระดับปริญญาตรี ร้อยละ 51.1 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนมากกว่า
20,000 บาทขึ้นไป ร้อยละ 34.7 มีอาชีพรับราชการ/ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 56.2 เป็นคนในในชุมชน
ตั้งแต่เกิด ร้อยละ 41.3 และรับทราบข่าวสารการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครจาก
ช่องทางที่เป็นสื่อประชาสัมพันธ์ เช่น ประกาศ ป้าย เว็บไซต์ เฟซบุ๊ก เป็นต้น ร้อยละ 61.6
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ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในภาพรวม พบว่าประชาชน/ ผู้มีส่วนได้เสียทั้ง
6 กลุ่ม (ผู้นาชุมชน, ผู้บริหาร อปท., สมาชิกสภาองค์กรชุมชน, ภาคธุรกิจ/ เอกชน, หน่วยราชการ/ รัฐวิสาหกิจ
และ ประชาชน) มีความพึงพอใจต่อการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
สมุทรสาครทั้ง 6 ด้าน อันได้แก่ 1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา 2. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต 3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 5. ยุทธศาสตร์
ด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม และ 6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมืองและการบริหาร อยู่ในระดับมาก
(
= 4.01) คิดเป็นร้อยละ 80.2 เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์การพิจารณารางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ
ของสานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (2560) พบว่า มีคะแนนคุณภาพอยู่ในระดับ 5 หรือระดับ
“ดีเด่น” (คะแนนมากกว่าร้อยละ 80 ขึ้นไป)

เมื่อพิจารณายุทธศาสตร์รายด้านพบผลการประเมินดังนี้
1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรพัฒนำกำรศึกษำ พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการดาเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาการศึกษาในระดับมาก ( = 4.04) เมื่อศึกษารายละเอียด จะเห็นได้
ว่า ผู้มีส่วนได้เสีย มีความพึงพอใจต่อการส่งเสริมการเรียนรู้ และพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชน อยู่ในลาดับ
ต้นๆ (ระดับมาก หรือ = 4.09)
2. ยุ ทธศำสตร์ กำรพัฒนำด้ ำ นกำรส่งเสริ ม คุณ ภำพชีวิ ต พบว่า ประชาชนมีค วามพึ งพอใจต่ อการ
ดาเนิ น งานตามยุ ทธศาสตร์ การพัฒ นาด้านการส่ งเสริมคุณภาพชีวิตในระดับมาก ( = 4.07) เมื่อศึกษา
รายละเอียดจะเห็นได้ว่า ผู้มีส่วนได้เสียมีความพึงพอใจการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมด้านสาธารณสุข การให้
ความรู้แก่ประชาชนในการป้องกันโรคติดต่อหรือโรคระบาด อยู่ในลาดับต้นๆ (ระดับมาก หรือ = 4.15)
3. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรพัฒนำเศรษฐกิจ พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการดาเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาเศรษฐกิจในระดับมาก ( = 3.98) เมื่อศึกษารายละเอียด จะเห็นได้ว่า
ผู้มีส่วนได้เสียมีความพึงพอใจการส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อการอนุรักษ์ วัฒนธรรม และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น (ระดับมาก หรือ = 3.99)
4. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการ
ดาเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาโครงสร้า งพื้นฐานในระดับมาก ( = 3.98) เมื่อศึกษา
รายละเอียด จะเห็นได้ว่าผู้มีส่วนได้เสียมีความพึงพอใจการพัฒนา / ปรับปรุง / ซ่อมแซมเส้นทางการคมนาคมและ
ขนส่งภายในจังหวัดให้มีมาตรฐานเพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและความปลอดภัยในการสัญจร (ระดับมาก
หรือ = 4.01)
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5. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจต่อ
การดาเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมในระดับมาก ( = 3.97)
เมื่อศึกษารายละเอียด จะเห็นได้ว่าผู้มีส่วนได้เสียมีความพึงพอใจการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายชุมชน
อยู่ในลาดับต้นๆ (ระดับมาก หรือ = 3.99)
6. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรพัฒนำกำรเมืองและกำรบริหำร พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจ
ต่อการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาเมืองและการบริหาร ในระดับมาก ( = 4.02) เมื่อ
ศึกษารายละเอียด จะเห็นได้ว่าผู้มีส่วนได้เสียมีความพึงพอใจการส่งเสริม /สนับสนุนให้ประชาชนมีความรู้เรื่อง
ประชาธิปไตย เพื่อสร้างความเข้มแข็งในการปกครอง อยู่ในลาดับต้นๆ (ระดับมาก หรือ = 4.11)
สำหรับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ พบว่าประชาชน/ ผู้มีส่วนได้เสียส่วนใหญ่ทราบว่าองค์การบริหาร
ส่ ว นจั ง หวั ด สมุ ท รสาคร มี ก ารจั ด กิ จ กรรมและโครงการการพั ฒ นาจั ง หวั ด ตามยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาทั้ ง 6
ยุทธศาสตร์ และได้ให้ ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เพื่อให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร นาไปปรับปรุงการ
ดาเนินการในปีถัดไป ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยความต้องการของประชาชน/ ผู้มีส่วนได้เสีย ในลาดับมาก คือ
1. ด้านการพัฒนาการศึกษา เสนอให้มีการเพิ่มการจัดสรรจานวนครูให้เหมาะสมกับจานวนผู้เรียน
2. ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต เสนอให้มีการจัดกิจกรรมในการดูแลสุขภาพ/สาธารณสุขชุมชน เช่น การ
ให้ความรู้เกี่ยวกับไวรัสโคโรนา 2019 แก่คนในชุมชน เป็นต้น
3. ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ เสนอให้มีการส่งเสริมการท่องเที่ยวและอนุรักษ์วัฒนธรรม
4. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เสนอให้มีการพัฒนาการคมนาคม เช่น การซ่อมแซมถนนสายหลัก
และการจัดสร้างถนนสายรองให้ครอบคลุมพื้นที่
5. ด้านการอนุรั กษ์และฟื้น ฟูสิ่ งแวดล้อม เสนอให้ มีการบริห ารจัดการขยะมูลฝอยให้ มีประสิ ทธิภ าพ
ไม่ตกค้าง
6. ด้านการพัฒ นาการเมืองและการบริหาร เสนอให้ มีการให้ ประชาชนมีส่ ว นร่ว มในการทางานและ
ติดตาม
การทางานของ อบจ.
2. อภิปรำยผล
ผลจากการประเมินชี้ให้เห็นว่า ประชาชนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครทั้ง 6 ยุทธศาสตร์ในระดับมาก โดยมีคะแนนเทียบเท่าระดับ
“ดีเด่น” หรือระดับ 5 ตามเกณฑ์รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ของสานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
(2560, น.9) เนื่องจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร นาแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 –
พ.ศ. 2579) ภายใต้หลักการ“มั่นคง-มั่งคั่ง-ยั่งยืน” แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ.
2560-2564) และแผนยุทธศาสตร์จังหวัด มาเป็นกรอบในการกาหนดยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วน
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จังหวัดสมุทรสาครทั้ง 6 ยุทธศาสตร์ ซึ่งถือว่าเป็นนโยบายสาธารณะที่มีเจตนารมย์ในการพัฒนาจังหวัดสมุทรสาคร
อย่างแน่วแน่ ตามวิสัยทัศน์ของทิศทางการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่ าง 2 และวิสัยทัศน์ของจังหวัด
สมุทรสาคร (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2565) ที่ต้องการให้จังหวัดสมุทรสาครเป็น “ เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เกษตร
และอาหารปลอดภัย ท่องเที่ยวทางเลือกใหม่ สังคมเป็นสุข”
เมื่อองค์การบริห ารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งเป็นองค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่น ที่ยึดการบริห ารแบบ
มุ่งผลสัมฤทธิ์ (Result-based Management) ทาการแปลงนโยบายสู่การปฏิบัติเป็นกิจกรรม/ โครงการตาม
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านการพัฒนาการศึกษา, ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต , ยุทธศาสตร์ที่ 3.
ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ, ยุทธศาสตร์ที่ 4. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน, ยุทธศาสตร์ที่ 5. ด้านการอนุรักษ์
และฟื้ น ฟู สิ่ ง แวดล้ อ ม และยุ ท ธศาสตร์ ที่ 6. ด้ า นการพั ฒ นาการเมื อ งและการบริ ห าร รวมถึ ง การจั ด สรร
งบประมาณการดาเนินการในแต่ละยุทธศาสตร์ จึงทาให้ประชาชน/ ผู้มีส่วนได้เสียทั้ง 6 กลุ่ม อันได้แก่ ผู้นาชุมชน,
ผู้บริหาร อปท., สมาชิกสภาองค์กรชุมชน, ภาคธุรกิจ/ เอกชน, หน่วยราชการ/ รัฐวิสาหกิจ และ ประชาชน
มองเห็นผลจากการทางานการพัฒนาตามยุทธศาสตร์อย่างเป็นรูปธรรม และแสดงความพึงพอใจในระดับมาก หรือ
สามารถกล่าวอีกนัยยะหนึ่งว่า การให้บริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครมีคุณภาพ สะท้อนถึง
สมรรถนะของการปฏิบั ติงานการให้ บ ริ การที่ตอบสนองความต้องการประชาชนที่เป็นลูกค้าผู้ รับบริการ ตาม
แนวทางของการบริหารงานภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management: NPM)
นอกจากนั้น การดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ทั้ง 6 ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
ยังแสดงถึงคุณภาพในการดาเนินงานในการให้บริการแก่ประชาชน/ ผู้มีส่วนได้เสีย (SERVQUAL) 5 มิติ ได้แก่
1. การด าเนิ น งานตามยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นา ทั้ ง 6 ยุ ท ธศาสตร์ สามารถจั บ ต้ อ งและเห็ น ผลได้
(Tangibility) เนื่องจากกิจกรรม/ โครงการมีความเป็นรูปธรรม เช่น การส่งเสริมด้านกีฬาเพื่อสุขภาพ ขุดเจาะบ่อ
บาดาล และทาถนน เป็นต้น ทาให้ประชาชนรับรู้ถึงกิจกรรมได้อย่างชัดเจน
2. การดาเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ทั้ง 6 ยุทธศาสตร์ มีความน่าเชื่อถือ (Reliability) เนื่องจาก
จานวนกิจกรรม/ โครงการ ในแต่ละปีงบประมาณ เป็นไปตามแผนพัฒนา พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564 ซึ่งมีการระบุ
ไว้อย่างชัดเจน ทาให้ประชาชนให้ความเชื่อถือ จนสามารถให้ความไว้วางใจได้
3. การดาเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ทั้ง 6 ยุทธศาสตร์ สามารถตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนได้ (Responsiveness) เนื่องจากในทุกปีงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครจะทาการ
สารวจความต้องการการพัฒนาของประชาชน เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาจังหวัด
4. การดาเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ทั้ง 6 ยุทธศาสตร์ สร้างความเชื่อมั่นต่อลูกค้า (Assurance)
เนื่องจากมีการแจ้งผลการดาเนินงานผ่านการช่องทางที่เป็นสื่อประชาสัมพันธ์ เช่น ประกาศ ป้าย เว็บไซต์ เฟซบุ๊ ก
เป็นต้น
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5. การด าเนิ น งานตามยุ ทธศาสตร์ก ารพั ฒ นา ทั้ง 6 ยุ ทธศาสตร์ ค านึ งถึ งความแตกต่ างของสภาพ
ภูมิประเทศในพื้นที่ที่ดูแล (Empathy) ทาให้มีการเน้นกิจกรรม/ โครงการที่แตกต่างออกไป เช่น อาเภอกระทุ่มแบน
ซึ่งมีอาณาเขตติดกับกรุงเทพมหานคร มีลักษณะเป็นสังคมเมือง ดังนั้นจึงมีการเน้นกิจกรรม/ โครงการที่รองรับการ
ขยายตัว ของเมื อ ง อาทิ การขยายช่ อ งทางการจราจร และปรับ ปรุง ถนนเป็ นแบบ ค.ส.ล. ส่ ว นอาเภอเมื อ ง
สมุทรสาคร ซึ่งมีอาณาเขตติดกับทะเล ดังนั้นจึงมีการเน้นกิจกรรม/ โครงการที่เกี่ยวข้องกับการดูแลชายฝั่งให้
มากขึ้น เช่น การใช้วัสดุที่คงทนป้องกันการกัดเซาะของน้าทะเลแทนไม้ไผ่ เป็นต้น
3. ข้อเสนอแนะ
แม้ ป ระชาชน/ ผู้ มีส่ ว นได้ เ สี ย มีค วามพึ งพอใจในการดาเนิน งานตามยุ ท ธศาสตร์ การพัฒ นาทั้ ง 6
ยุทธศาสตร์ ในระดับมากแล้วก็ตาม แต่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ควรมีการดาเนินการเพิ่มเติมดังนี้
1. การลงส ารวจความคิดเห็น ของประชาชนที่อยู่อาศัยอยู่ในชุมชน ให้มีความครอบคลุมมากยิ่งขึ้น
เนื่องจากในบางพื้นที่เจ้าหน้าที่ไม่สามารถเข้าถึงประชาชนในชุมชนได้
2. กาหนดตัวบ่งชี้ในการดาเนินกิจกรรม/ โครงการในเชิงคุณภาพมากกว่าเชิงปริมาณ เพื่อทาให้ทราบถึง
ความคุ้มค่า และประสิทธิภาพ นอกจากนี้ควรมีการแสดงผลการจัดทากิจกรรมหรือโครงการให้ประชาชนทราบ
อย่างทั่ว ถึง เนื่ องจากประชาชนคาดหวังผลของการทางานจาก อบจ. ที่เป็นรูปธรรมมากกว่าภาพลั กษณ์ของ
กิจกรรมหรือโครงการ
3. ขยายการประชาสัมพันธ์ช่องทางการสื่อสารให้ทั่วถึงเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากผลการประเมินภายในปีนี้
ประชาชนมีการเข้าถึงข้อมูลผ่านทางสื่อออนไลน์ ประกาศ ฯลฯ เป็นอันดับที่ 1 แต่ภายในบางชุมชนประชาชนไม่
สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลดังกล่าวได้เลย จึงควรมีการประชาสัมพันธ์ช่องทางการสื่อสารขององค์กรให้เพิ่มมากขึ้น
4. ในการทางานของทีมบริหาร ประชาชนมีความต้องการให้ทีมบริหารเป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มีความเท่า
ทันต่อยุคสมัยและสังคมในชุมชน เนื่องจากประชาชนมีความต้องการให้การทางานขององค์กรบริหารมีความเท่า
ทันต่อยุคสมัย และมีความคิดเห็นใหม่ๆ ต่อการพัฒนาท้องถิ่น
5. ประชาชนต้องการให้มีการทาแผนยุทธศาสตร์ แผนประจาระยะ 1 ปี , 3 ปี , 5 ปี และ 10 ปี
เพื่อให้กิจกรรมหรือโครงการที่มีการวางแผนไว้ในแผนยุทธศาสตร์มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นและสามารถมองเห็น
ภาพรวมของกิจกรรมและโครงการได้อย่างชัดเจน
6. ในการทางานของอบจ. ควรมีการกระจายงานให้กับองค์ก รปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ๆ และมีการ
สื่อสารกันในการทางาน เพื่อให้การทางานของ อบจ. มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น และช่วยประหยัดเวลาในการ
ทางานด้วยเช่นกัน
7. การทางานของเจ้าหน้าที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น การบริการมีความสะดวก รวดเร็วมากขึ้น และ
มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ต่อผู้ใช้บริการเพิ่มมากขึ้น แต่ประชาชนยังคาดหวังให้การทางานของเจ้าหน้าที่มีการพัฒนา
อย่างต่อเนื่องอีกด้วยเช่นกัน
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แบบสอบถำม
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คำชี้แจง แบบสอบถามนี้มี 8 หน้า กรุณากรอกแบบสอบถามนี้ให้ครบทุกข้อ เพื่อประโยชน์ในการนาไป
ปรับปรุงการบริหารงานให้ดียิ่งขึ้น และโปรดใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  ตามความเป็นจริง
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำม
1.เพศ
2. อำยุ
 1) ชาย
 1) ไม่เกิน 20 ปี
 2) หญิง
 2) 20 – 39 ปี
 3) 40 – 59 ปี
 4) 60 ปี ขึ้นไป
3. กำรศึกษำของท่ำน
 1) ประถมศึกษาหรือต่ากว่า
 2) มัธยมศึกษา ปวช. – ปวส. - อนุปริญญา
 3) ปริญญาตรี
 4) สูงกว่าปริญญาตรี


4. รำยได้โดยเฉลี่ย/ต่อเดือน
 1) ต่ากว่า 5,000 บาท/เดือน
 2) 5,000 บาท – 10,000 บาท/เดือน
 3) 10,001 บาท – 15,000 บาท/เดือน
 4) 15,001 บาท – 20,000 บาท/เดือน
 5) มากกว่า 20,000 บาท/เดือน ขึ้นไป

5. สถำนภำพ/บทบำททำงสังคมของท่ำนที่มีต่อชุมชน 6. อำชีพ (ตอบอำชีพหลักเพียงข้อเดียว)
 1) ผู้นาชุมชน /กานัน/ผู้ใหญ่บ้าน
 1) รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
 2) ผู้บริหาร อปท. / สมาชิกสภา อปท.
 2) เจ้าของธุรกิจ/ค้าขาย
 3) สมาชิกสภาองค์กรชุมชน
 3) เกษตรกร/ประมง
 4) ภาคธุรกิจ / เอกชน /ภาคประชาสังคม
 4) รับจ้าง/ลูกจ้าง/พนักงานบริษัท
 5) หน่วยงานราชการ / รัฐวิสาหกิจ
 5) แม่บ้าน/พ่อบ้าน /เกษียณอายุ/
 6) อื่นๆ เช่น ประชาชน....................
 6) อื่นๆ ระบุ.....................................................
7. กำรอยู่อำศัยในชุมชน
 1) เป็นคนในชุมชนตั้งแต่เกิด
 2) อยู่ในชุมชนมานานกว่า 5 ปี
 3) อยู่ในชุมชนตั้งแต่ 1 ปี ถึง 5 ปี
 4) ย้ายมาอยู่ในชุมชนนี้ไม่เกิน 1 ปี

8. กำรรับทรำบข้อมูลข่ำวสำรกำรดำเนินงำนของ อบจ.
 1) สื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ/ ประกาศ /ป้าย /
เว็บไซต์/Facebook
 2) ผู้นาชุมชนท้องถิ่น
 3) ผู้บริหาร /สมาชิกสภา อบจ./ เจ้าหน้าที่ อบจ.
 4) การประชุมประชาคมท้องถิ่น
 5) เพื่อนบ้าน /ญาติพี่น้อง
 6) อื่นๆ ระบุ.....................................................
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ตอนที่ 2 ควำมคิดเห็นต่อกำรดำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อบจ.สมุทรสำคร ประจำปี พ.ศ.2563
คำชี้แจง โปรดใส่เครื่องหมาย  ในช่องระดับความพึงพอใจตามความคิดของท่าน
1 = พึงพอใจน้อยที่สุด, 2 = พึงพอใจน้อย, 3 = พึงพอใจปานกลาง, 4 = พึงพอใจมาก, 5 = พึงพอใจมากที่สุด
ระดับควำมพึงพอใจ

คำถำม
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการศึกษา
1.1 สนับสนุนงบประมำณจ้ำงครู เสริมกำรเรียนกำรสอนให้แก่สถำนศึกษำ
ในจังหวัดสุมทรสำคร เพื่อแก้ไขปัญหำกำรขำดแคลนครู จานวน 104 อัตรา

1.2 กำรให้บริกำรของอุทยำนกำรเรียนรู้สมุทรสำคร (SK Park)
1.3 สนับสนุนด้ำนอำคำรเรียน เพื่อให้โรงเรียนมีควำมพร้อมของอำคำร
สถำนที่ ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
- ก่อสร้างอาคารเรียนวัดหนองนกไข่
1.4 ส่งเสริมควำมรู้ด้ำนคุณธรรม จริยธรรมให้แก่เด็กและเยำวชน
- กิจกรรมประกวดบรรยายธรรม/ สวดมนต์หมู่
1.5 ส่งเสริมกำรเรียนรู้ และพัฒนำศักยภำพของเด็กและเยำวชน
- ค่ายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
2.1 ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมด้ำนสำธำรณสุข กำรให้ควำมรู้แก่
ประชำชนในกำรป้องกันโรคติดต่อหรือโรคระบำด
- กิจกรรมวัยรุ่นยุคใหม่ ห่างไกลโรค / โครงการพัฒนาศักยภาพการให้
บริการผู้ป่วยในเพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)
จังหวัดสมุทรสาคร
2.2 สนับสนุนและร่วมมือกับองค์กรด้ำนกีฬำ เพื่อส่งเสริมและพัฒนำ
กำรกีฬำจังหวัดสมุทรสำคร
- จัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ
- การให้บริการสนามกีฬา
2.3 สนับสนุนช่วยเหลือด้ำนกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย
เพื่อแก้ไขปัญหำน้ำท่วม ภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดสมุทรสำคร
- ขุดลอกคู คลอง ร่องระบายน้า / สนับสนุนกระสอบใส่ทราย ฯลฯ
2.4 ส่งเสริมสนับสนุนกำรจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนำคุณภำพชีวิตผู้สูงอำยุ
ผู้พิกำรและผู้ด้อยโอกำส สตรี เด็กและเยำวชน และประชำชนทัว่ ไป
- กิจกรรมอบรม สูงแต่วัย กายและใจแข็งแรง
2.5 ส่งเสริมสนับสนุนกำรจัดกิจกรรมเพื่อดำ เนินกำรป้องกันและ
แก้ไขปัญหำยำเสพติด ในจังหวัดสมุทรสำคร
- กิจกรรมอบรม เด็กรุ่นใหม่ รู้ทันภัยยาเสพติด

มำกที่สุด
(5)

มำก
(4)

ปำนกลำง
(3)

น้อย
(2)

น้อยที่สุด
(1)
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คำถำม
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเศรษฐกิจ
3.1 กำรประชำสัมพันธ์และส่งเสริมกำรท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรสำคร
- ส่งเสริมการท่องเที่ยวผ่านสื่อออนไลน์ของ อบจ. สมุทรสาคร
- จัดทาสื่อประชาสัมพันธ์ เช่น สื่อวีดีทัศน์ (VTR) , แผ่นพับ , ป้ายไวนิล
3.2 ส่งเสริมสนับสนุนกำรจัดกิจกรรมเพื่อกำรอนุรักษ์ วัฒนธรรม
และภูมปิ ัญญำท้องถิ่น
- จัดงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและสืบสานประเพณี
ห่อข้าวต้มมัดสามัคคี

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
4.1 พัฒนำ / ปรับปรุง / ซ่อมแซมเส้นทำงกำรคมนำคมและขนส่งภำย
ในจังหวัดให้มีมำตรฐำนเพื่อให้ประชำชนได้รับควำมสะดวกและควำม
ปลอดภัยในกำรสัญจร
- ก่อสร้างถนน, สะพาน ฯลฯ
4.2 ก่อสร้ำงเขื่อนกันดินเพื่อป้องกันปัญหำกำรพังทลำยของดินและ
กำรทรุดตัวของถนน
4.3 พัฒนำและปรับปรุงระบบสำธำรณูปโภคเพื่อให้ประชำชนมีนำ้
สำหรับกำรอุปโภคบริโภคและกำรเกษตรอย่ำงเพียงพอ
- สนับสนุนงบประมาณแก่อบตบางยางเพื่อขุดเจาะบ่อบาดาล /
ก่อสร้างหอถังส่งน้า

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม
5.1 เสริมสร้ำงจิตสำนึกและกำรมีส่วนร่วมของภำคประชำชนในกำร
อนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
- การฝึกอบรมการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จากป่าชายเลน
5.2 กำรจัดกำรขยะมูลฝอยและของเสียอันตรำยชุมชน
- บูรณาการร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ในการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายชุมชน

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาการเมืองและการบริหาร
6.1 ส่งเสริมสนับสนุนให้ภำคประชำชนมีส่วนร่วมในกำรทำงำนกำร
ติดตำมและประเมินผลกำรดำเนินงำนของ อบจ. สมุทรสำคร
- โครงการ อบจ. สมุทรสาครสัญจรประชุมและรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชน

มำกที่สุด
(5)

มำก
(4)

ปำนกลำง
(3)

น้อย
(2)

น้อยที่สุด
(1)

105
ระดับควำมพึงพอใจ

คำถำม

มำกที่สุด
(5)

มำก
(4)

ปำนกลำง
(3)

น้อย
(2)

น้อยที่สุด
(1)

6.2 ส่งเสริมสนับสนุนกำรจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสถำบัน
พระมหำกษัตริย์และปกป้องสถำบันสำคัญของชำติ
- โครงการสานพลังท้องถิ่นไทยถวายพ่อของแผ่นดินเดิน
- วิ่งมินิฮาล์ฟมาราธอนเฉลิมพระเกียรติฯ
- ซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธี
บรมราชาภิเษก ฯลฯ
6.3 พัฒนำระบบกำรให้บริกำรอุปกรณ์และสิ่งอำนวยควำมสะดวกต่ำงๆ
เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชนได้อย่ำง สะดวก รวดเร็ว
- การลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานในหน่วยงานให้มีความสะดวกรวดเร็ว
- การให้บริการเครื่องจักรกล
- การให้บริการรถยนต์สุขาเคลื่อนที่ ฯลฯ
6.4 กำรส่งเสริมและณรงค์ให้ประชำชนชำระภำษีเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพ
กำรจัดเก็บรำยได้ของอบจ.
- การออกให้บริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่
- บริการยื่นชาระภาษีผา่ นระบบออนไลน์ ฯลฯ
6.5 กำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรและประชำสัมพันธ์โครงกำร / กิจกรรมผล
กำรดำเนินงำนของอบจ. สมุทรสำครผ่ำนช่องทำงต่ำง ๆ
- เว็บไซต์, Facebook, ป้ายประชาสัมพันธ์, สื่อโทรทัศน์และสื่อสิ่งพิมพ์
ต่างๆ ฯลฯ

ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะของประชำชนต่อกำรดำเนินงำนของ อบจ.สมุทรสำคร
 โครงกำรหรือกิจกรรมที่ท่ำนต้องกำรให้ อบจ.สมุทรสำคร ดำเนินกำรเพิ่มเติม
1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำ ได้แก่
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
2. ยุทธศำสตร์กำรส่งเสริมคุณภำพชีวิต ได้แก่
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
3. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำเศรษฐกิจ ได้แก่
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
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4. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน ได้แก่
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
5. ยุทธศำสตร์กำรอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม ได้แก่
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
6. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรเมืองและกำรบริหำร ได้แก่
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................

 ข้อเสนอแนะอื่นๆ เพื่อปรับปรุงหรือพัฒนำกำรดำเนินงำนของ อบจ.สมุทรสำคร
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
ขอขอบคุณผู้ตอบแบบสอบถำมทุกท่ำนที่ให้ควำมร่วมมือ
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสมุทรสำคร โทร. / โทรสำร 0 – 3442 – 8786
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แบบสัมภำษณ์
ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำกำรศึกษำ
1. ท่ำนคิดว่ำ กำรวำงแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัด ครอบคลุมในทุกประเด็นหรือไม่ เช่น งบประมำณ
บุคลำกร กำรมีส่วนร่วม กำรเชื่อมโยงกับยุทธศำสตร์อื่น
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
2. ท่ำนคิดว่ำ อบจ มีกำรดำเนินงำนตำมแผนงำนที่วำงไว้ ตำมระยะเวลำหรือไม่ เช่น มีรำยงำนทุก ๆ 3 เดือน
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
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สรุปผลกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ
(พ.ศ.2561 – พ.ศ.2565)
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสมุทรสำคร
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2563
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ส่วนที่ 1
บทนำ
1. ควำมสำคัญของกำรติดตำมและประเมินผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ได้ดาเนินการ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และ
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครได้แต่งตั้งคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อทาหน้าที่กาหนดแนวทางและ
วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา และมอบหมายให้คณะทางานฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผล
แผนงานและโครงการ กองแผนและงบประมาณ เป็นผู้ ทาหน้าที่รวบรวมและจัดทารายงานการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาประจาปีตามกรอบแนวทางที่กาหนด และเสนอต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา เพื่อพิจารณาเสนอรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวั ดสมุทรสาคร เพื่อให้ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครเสนอต่อ
สภาองค์การบริ ห ารส่ว นจังหวัดสมุทรสาครและคณะกรรมการพัฒ นาองค์การบริหารส่ว นจังหวัดสมุทรสาคร
พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้อ งถิ่น ทราบในที่เ ปิด เผยภายใน
สิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิด ประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า
สามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 29 (3) และข้อ 30 (5) องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร จึงได้ดาเนินการจัดทารายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒ นาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อประเมินผลการนาแผนไปสู่การปฏิบัติ ใน
รอบปีที่ผ่านมา ซึ่งทาให้ทราบถึงประสิทธิภาพประสิทธิผลของการดาเนินงานตามแผนพัฒนา ตลอดจนใช้เป็น
ข้อมูล ในการปรั บ ปรุ งพัฒ นาการดาเนิน งานขององค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด สมุท รสาครให้ส อดคล้อ งและ
ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างมี ประสิทธิภาพมากขึ้น
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2. ควำมหมำยของกำรติดตำมและประเมินผล
กำรติดตำมผล
เป็นกระบวนการและวิธีการที่ใช้ในการติดตามผลระหว่างการปฏิบัติงาน ว่าการดาเนินงานมี
ความก้าวหน้ามากน้อยเพียงใด เป็นไปตามเป้าหมายที่ได้กาหนดไว้หรือไม่ ทั้งในเชิงปริมาณ คุณภาพ เวลา และ
ต้นทุนอื่นๆ การติดตามผลการปฏิบัติงานนอกจากจะทาให้ทราบถึงความก้าวหน้าของการปฏิบัติงานแล้ว ยังทาให้
ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างการดาเนินงาน ซึ่งข้อมูลที่ได้รับจะเป็นประโยชน์ในการพิจารณา
ปรับปรุงกระบวนการทางานในอนาคต รวมถึงการปรับปรุงแผนพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลมากขึ้น

กำรประเมินผล
เป็นขั้นตอนการตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานว่าแผนงานหรือโครงการที่นาไปสู่การ
ปฏิบัติจริงนั้น บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กาหนดไว้หรือไม่ ผลสาเร็จอยู่ในระดับใด จะดาเนินการหลังจาก
ปฏิบัติงานเสร็จสิ้นแล้ว เป็นการเปรียบเทียบผลของการปฏิบัติงานกับผลลัพธ์ที่ได้กาหนดไว้ โดยจะนาข้อมูลจาก
การติดตามผลเข้ามาร่วมพิจารณาด้วยเพื่อนาข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในตัดสินใจปรับปรุง แก้ไข ขยายขอบเขต หรือแม้แต่การ
ยุติดาเนินงานของโครงการพัฒนาที่มีลักษณะเดียวกันที่จะดาเนินการในอนาคต ซึ่งในการประเมินผลโครงการ
นั้น จะดาเนินการเก็บข้อมูลเป็นรายโครงการจากผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการดาเนินงาน

3. วัตถุประสงค์ของกำรติดตำมและประเมินผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดาเนินการไปแล้วว่าสิ่งใด
ควรดาเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดาเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่นนั้นๆ ว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดาเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กาหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้
1. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งจะช่วย
ตอบสนองภารกิจตามอานาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
มากขึ้น
2. เพื่อให้ทราบความก้าวหน้ าการดาเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กาหนดไว้ สภาพผล
การดาเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กาหนดไว้
3. เพื ่อ เป็น ข้อ มูล ส าหรับ เร่ง รัด ปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ข ข้ อ บกพร่ อ งของการด าเนิ น งาน โครงการ
การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจาเป็นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
4. เพื่อ ทราบถึง สถานภาพการบริห ารการใช้ จ่า ยงบประมาณขององค์ การบริห ารส่ ว นจั งหวั ด
สมุทรสาคร
5. เพื่อติดตามและประเมินผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสาเร็จของปฏิบัติงานตาม
แผนงาน/โครงการของสานัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
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4. ขั้นตอนกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ
ขั้นตอนที่ 1 แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่า ด้ว ยการจัด ทาแผนพัฒ นาขององค์ก รปกครองส่ว นท้อ งถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 หมวด 6 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ข้อ 28 กาหนดให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย
(1) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจานวนสามคน
(2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจานวนสองคน
(3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจานวนสองคน
(4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจานวนสองคน
(5) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจานวนสองคน
โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทาหน้าที่ประธานคณะกรรมการ และกรรมการอีก
หนึ่งคนทาหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ
กรรมการตาม (1) (2) (3) (4) และ (5) ให้มีวาระอยู่ในตาแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับ
การคัดเลือกอีกก็ได้
ขั้ น ตอนที่ 2 คณะกรรมการติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น กาหนดแนวทาง
วิธีการในการติดตามและประเมิ นผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า ด้ว ยการจัด ท า
แผนพัฒ นาขององค์ก รปกครองส่ว นท้อ งถิ ่น พ.ศ. 2548 และแก้ ไขเพิ่ มเติ ม ถึ ง (ฉบั บที่ 3) พ.ศ. 2561
ข้อ 29 (1)
ขั้ น ตอนที่ 3 คณะกรรมการติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นา ดาเนิ น การติ ด ตามและ
ประเมิน ผลแผนพัฒ นาท้อ งถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า ด้ว ยการจัด ทาแผนพัฒ นาขององค์ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 29 (2)
ขั้น ตอนที่ 4 คณะกรรมการติด ตามและประเมิน ผลแผนพัฒ นา รายงานผลและเสนอ
ความ
เห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริห ารท้องถิ่นเสนอ
ต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ให้ป ระชาชนในท้องถิ่น ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับ แต่วันรายงานผลและ เสนอความเห็น
ดัง กล่า ว และต้อ งปิด ประกาศไว้เ ป็น ระยะเวลาไม่น้อ ยกว่า สามสิบ วัน โดยอย่า งน้อ ยปีล ะหนึ่ง ครั้ง ภายใน
เดือนธัน วาคมของทุกปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า ด้ว ยการจัด ทาแผนพัฒ นาขององค์ก รปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561
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▪ กำรดำเนินกำรติดตำมและประเมินผล
องค์การบริ ห ารส่ ว นจั งหวัดสมุทรสาคร ได้มีคาสั่ งที่ 382/2562 ลงวันที่ 7 มิถุนายน
2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
และคาสั่งที่ 442/2562 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง แต่งตั้งประธานและเลขานุการคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร โดยให้คณะกรรมการติด ตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ทาหน้าที่ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

5. แนวทำง วิธีกำรในกำรติดตำมและประเมินผล
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ได้
กาหนดแนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวั ดสมุทรสาคร โดย
มอบหมายให้กองแผนและงบประมาณ เป็นผู้ดาเนินการติดตามและประเมินผลตามกรอบแนวทางที่กาหนด
ดังต่อไปนี้
(1) การติดตามผลการดาเนินโครงการและการใช้ จ่ายงบประมาณตามแผนการดาเนินงาน
ประจาปีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครเป็นรายไตรมาส ดังนี้
ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม – ธันวาคม)
ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม – มีนาคม)
ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน – มิถุนายน)
ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม – กันยายน)
(2) การติดตามผลการดาเนินโครงการตามแผนพัฒนา โดยบันทึกข้อมูลลงในระบบสารสนเทศ
การบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-plan)
ให้เป็นไปตามปฏิทินการปฏิบัติงานตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกาหนด
(3) การติดตามการใช้จ่ายโครงการเงินอุดหนุนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครที่ให้
การสนับสนุนแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน ฯลฯ เป็นรายไตรมาส
(4) ดาเนินการการลงพื้นที่เพื่อตรวจติดตามและประเมินผลโครงการเงินอุดหนุนขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร จากส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
(5) การติ ดตามและประเมิน ผลการด าเนิ นโครงการต่า งๆ ขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั งหวั ด
สมุทรสาคร โดยจะดาเนินการภายหลังเสร็จสิ้นการจัดทาโครงการทุกครั้ง เนื่องจากในแต่ละปีจะมีการดาเนินงาน
โครงการ/กิจกรรมต่างๆ มาก ดังนั้น ควรมีการประเมินผลการดาเนินงานตามรายโครงการ และนารายงานสรุปผล
การประเมินเสนอต่อผู้บริหาร เพื่อประโยชน์ในการพัฒนา ปรับปรุงการดาเนินโครงการในครั้งต่อไป ซึ่งจะจัดเก็บ
ข้อมูลโดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผล กองแผนและงบประมาณ โดยมีเกณฑ์สาหรับวัดผลสาเร็จ
ตามแบบประเมิน ประกอบด้วย
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 การประเมินผลความสาเร็จในการดาเนินงานและการใช้งบประมาณแต่ละโครงการ
โดยพิจารณาจากการบรรลุเป้าหมายและตัวชี้วัดของโครงการที่ได้กาหนดไว้
 การประเมินผลเชิงคุณภาพ เป็นการประเมินความสาเร็จของโครงการ เฉพาะโครงการ
ที่มีลักษณะเป็นการจัดกิจกรรม /การฝึกอบรม / ศึกษาดูงาน โดยจะทาการสารวจความคิดเห็นของผู้เข้าร่ว ม
โครงการที่มีต่อการดาเนินงานในภาพรวมของโครงการ เพื่อวิเคราะห์ค่าสถิติ รวบรวมข้อเสนอแนะและความ
คิดเห็นของผู้ตอบแบบประเมิน สรุปเป็นรายงานการประเมินผลเสนอต่อผู้บริหารเป็นรายโครงการ และแจ้งส่วน
ราชการเจ้าของโครงการทราบ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพัฒนา ปรับปรุงการดาเนินโครงการในครั้งต่อไป
(6) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น
เป็ น การประเมิ น คุ ณ ภาพแผนยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด สมุ ท รสาคร โดย
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ ดาเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง
ของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยดาเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้
งบประมาณรายจ่าย
(7) การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครในภาพรวม
เพื่อให้ทราบถึงผลสัมฤทธิ์ในการดาเนินงานตามแผนพัฒนา โดยดาเนินการอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายใน
เดือนธันวาคมของทุกปี

6. เครื่องมือกำรติดตำมและประเมินผล
เครื่องมือ ที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เครื่องมือในการติดตามและ
ประเมินผลยุทธศาสตร์ ประกอบด้ว ย การทดสอบและการวัด การสัมภาษณ์ การสังเกต การสารวจและเอกสาร
โดยการพิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้
ก าหนดไว้ เ พื่ อ ใช้ ใ นการติ ด ตามและประเมิ น ผล เช่ น แบบสอบถาม (Questionnaires)
แบบ
สัมภาษณ์ (Interview) และแบบสังเกตการณ์ (Observation) เป็นต้น โดยอาศัยสภาพพื้นที่ทั่วไป อานาจ
หน้าที่ ภารกิจขององค์การบริหารส่วนจังหวัด รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่น จึงนาเครื่องมือการติดตามและ
ประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาท้ องถิ่ น ไปใช้ ใ นการปฏิ บั ติง านจริ ง หรื อ ภาคสนาม ด าเนิ น การส ารวจและเก็ บ ข้ อ มู ล
วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป ดังนี้
1. กำรทดสอบและกำรวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะทาการทดสอบและวัดผล
เพื่อดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่าง ๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัดจะใช้
เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนา เช่น โครงการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครสัญจร จะใช้การทดสอบและวัดโดยแบบประเมินผลความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการ เป็นต้น
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2. กำรสัมภำษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็นการ
ยืน ยัน ว่าผู้ มีส่ วนเกี่ย วข้อง ผู้ได้รั บผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด โดยทั่วไปการ
สัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semiformal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ดาเนินการสัมภาษณ์ และการ
สัมภาษณ์แบบไม่เป็น ทางการ (informal interview) ซึ่งคล้าย ๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตอง ไม่
เคร่งครัดในขั้นตอนและลาดับของข้อความ
3. กำรสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ ใช้การสังเกต
เพื่อเฝ้ าดูว่ากาลังเกิดอะไรขึ้น กับ การพัฒ นาท้องถิ่น ต้องมีการบันทึกการสั งเกต แนวทางในการสั งเกต และ
กาหนดการดาเนินการสังเกต ในการเก็บข้อมูลเพื่อติดตามและประเมินผลในเชิงคุณภาพนั้น การสังเกตจะกระทา
ควบคู่กับการจดบันทึก หรือบันทึกภาคสนาม การสนทนา และสัมภาษณ์ เพื่อให้ได้ข้อมูลรอบด้านสามารถนามา
วิ เ คราะห์ ห าความหมายและอธิ บ ายเชื่ อ มโยงความสั ม พั น ธ์ กั บ สิ่ ง ต่ า งๆได้ (1) การสั ง เกตแบบมี ส่ ว นร่ ว ม
(Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯเข้าไปใช้ชีวิต
ร่ ว มกั บ ประชาชาชนในหมู่ บ้ า นหรื อ ตั ว บุ ค คล ชุ ม ชน มี กิ จ กรรมร่ ว มกั น (2) การสั ง เกตแบบไม่ มี ส่ ว นร่ ว ม
(Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะ
ทางกายภาพ โครงสร้ าง และความสั มพัน ธ์ของสมาชิก ในสั งคม ชุม ชนนั้ นๆ โดยคณะกรรมการติด ตามและ
ประเมินผลไม่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่สังเกต และผู้ที่อยู่ในกิจกรรมนั้นๆ ก็ไม่รู้ตัวว่าตนเองถูกสังเกต
4. กำรสำรวจ (surveys) ในที่นี้หมายถึง การสารวจเพื่อประเมินความคิดเห็น การรับรู้ทัศนคติ
ความพึงพอใจ ความต้องการของประชาชนในเขตพื้นที่ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ จะมี
การบันทึกการสารวจ และทิศทางการสารวจไว้เป็นหลักฐาน
4. เอกสำร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความจาเป็น
อย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของประชาชน
ในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย
กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

7. ประโยชน์ของกำรติดตำมและประเมินผล
1. ทาให้ทราบผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
ว่าสามารถนาไปปฏิบัติและบรรลุวัตถุประสงค์ได้มากน้อยเพียงใด
2. ทาให้ทราบผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ว่าดาเนินการได้เป็นไปตามเป้าหมาย
ตัวชี้วัดที่กาหนดไว้หรือไม่ และตอบสนองความต้องการของประชาชนได้มากน้อยเพียงใด
3. เป็น เครื่องมือสาคัญที่จะช่ว ยให้การปรับปรุงประสิทธิภ าพในการดาเนินงานขององค์การ
บริ ห ารส่ ว นจังหวัด สมุทรสาครให้ดียิ่งขึ้น
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4. ทาให้ ทราบปั ญหาและความต้ องการของประชาชนในท้อ งถิ่น ที่แท้ จริง สามารถจัดล าดั บ
ความส าคั ญของปั ญ หา และแก้ ไ ขปั ญ หาทั น ที เพื่ อน าไปสู่ ก ารพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ขององค์ก ารบริ ห ารส่ ว นจัง หวั ด
สมุทรสาคร
5. เพื่อให้ผู้บริหารได้ใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการกาหนดหรือปรับเปลี่ยนนโยบาย
แนวทางหรือเป้าหมายการพัฒนาในปีต่อๆไป เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนได้อย่างชัดเจน
6. เป็นตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานว่าเป็นไปตามแผนพัฒนา หรือบรรลุเป้าหมายหรือไม่ อย่างไร
เพื่ อน าข้ อ มูล มาใช้ใ นการปรั บ ปรุ ง แก้ ไข ขยายขอบเขต หรื อแม้ แต่ ยุติ การดาเนิ น โครงการต่า ง ๆ เพื่อ ให้
สอดคล้องตรงตามแผนการพัฒนาท้องถิ่น และความต้องการของประชาชนต่อไป
7. ได้รับทราบความพึงพอใจของประชาชนที่ได้รับจากการบริการสาธารณะขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
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ส่วนที่ 2
กำรติดตำมและประเมินผล
กำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่น ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563
1. ยุทธศำสตร์องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสมุทรสำคร
1) วิสัยทัศน์
“ เมืองน่าทางาน บ้านน่าอยู่อาศัย ก้าวไกลด้วยการศึกษา พัฒนาอย่างยั่งยืน ”

ความหมายของวิสัยทัศน์
เมืองน่ำทำงำน หมายถึง มีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ที่เอื้อต่อการส่งเสริมการลงทุน
และการประกอบอาชีพ ทั้งอุตสาหกรรม เกษตรกรรม ประมง การท่องเที่ยว เกิดการกระจายรายได้และการจ้าง
แรงงาน
บ้ำนน่ำอยู่อำศัย หมายถึง มีสิ่งอานวยความสะดวกในการดารงชีวิตประจาวันอย่างครบถ้วน
สมบู ร ณ์ สั ง คมมี ค วามเป็ น ระเบี ย บเรี ย บร้ อ ยปลอดภั ย ปราศจากมลพิ ษ ทั้ ง อากาศ ขยะ น้ าเสี ย มี
ทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์ ประชาชนมีส่วนร่วมในการพั ฒนาท้องถิ่นของตนเอง ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดี
ได้รับความช่วยเหลือและจัดสวัสดิการจากภาครัฐอย่างทั่วถึง
ก้ำ วไกลด้ วยกำรศึกษำ หมายถึง การพัฒ นาใน 3 ส่ ว น คือ สถาบันการศึกษา ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา และเด็ก เยาวชนและประชาชน
 สถาบันการศึกษา
สถาบันการศึกษาทั้งในสังกัดและนอกสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร มีความพร้อมในด้าน
อาคาร สถานที่ มีการพัฒนาหลักสูตร รวมทั้งสื่อการ
เรียนการสอนต่างๆ ที่ทันสมัย สอดคล้องกับการเรียนรู้
ในปัจจุบัน
 ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีการเพิม่ พูนความรู้และเทคนิคในการเพิ่มประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลในการจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง
 เด็ก เยาวชนและประชาชน
เด็ก เยาวชนและประชาชนได้รับโอกาสทางการเรียนรู้
และเข้าถึงการเรียนรู้ได้ง่าย พัฒนาตนเองให้ทันโลกที่มี
การเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง สร้างให้เป็นสังคมแห่ง
การเรียนรู้
พัฒนำอย่ำงยั่งยืน หมายถึง สืบสานศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่
ต่ อ ไปสู่ ค นรุ่ น หลั ง ประชาชนและทุ ก ภาคส่ ว นมี ส่ ว นร่ ว มในการพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น และการดู แ ล บ ารุ ง รั ก ษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม ประชาชนยึดหลักการดาเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
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2) พันธกิจกำรพัฒนำ
1) ส่งเสริมพัฒนาให้ประชาชนมีความรู้ในการดูแลสุขภาพให้แข็งแรงทุกช่วงวัย
2) สร้ างการมีส่ว นร่ว มกับทุกภาคส่ ว นด้านการอนุรักษ์แหล่ งท่ องเที่ยว สิ่ งแวดล้ อม
ประเพณีและวัฒนธรรมที่ยั่งยืน
3) ยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนสู่มาตรฐานการศึกษาอย่างทั่วถึง
4) มุ่งเน้นการปฏิบัติงานและให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล
5) พัฒนาสังคมให้น่าอยู่ ผลักดันเศรษฐกิจและส่งเสริมการเกษตร อุตสาหกรรมให้มี
ผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานสากล
6) ส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในจังหวัดแบบมีบูรณาการอย่างมีส่วนร่วม
7) สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนให้มีส่วน
ร่วมในการวางแผนการทางาน 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.สมุทรสาครได้รับการเพิ่มความรู้
และทักษะการปฏิบัติงาน
แนวทางการพัฒนา
แนวทำงกำรพัฒนำ
(1) พัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริมการเรียนรู้

(2) พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ตัวชี้วัด
- จานวนอาคารเรียน/อาคารอเนกประสงค์ที่ก่อสร้างหรือปรับปรุง
ซ่อมแซมให้กับสถานศึกษาทั้งในและนอกสังกัด อบจ.สมุทรสาคร
- จานวนสถานศึกษาในและนอกสังกัด อบจ.สมุทรสาครทีไ่ ด้รับ
การสนับสนุนสื่อและอุปกรณ์การเรียนการสอน
- จานวนครูที่จ้างทดแทนจานวนที่ขาดแคลน
- จานวนครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด อบจ.สมุทรสาคร
ที่ได้รับการเพิ่มความรู้และทักษะการปฏิบัติงาน
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3.2 ยุทธศำสตร์กำรส่งเสริมคุณภำพชีวิต
เป้าประสงค์
สังคมอยู่เย็นเป็นสุข ความเหลื่อมล้าของคนในสังคมลดลง และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์
(1) ผู้ป่วยจากโรคระบาด /โรคติดต่อลดลง
(2) เพิ่มศักยภาพผู้ทาหน้าที่ดูแลสุขภาพในชุมชน/หมู่บ้าน
(3) มีสนามกีฬาที่ได้มาตรฐานและประชาชนสามารถเข้าถึงบริการด้านกีฬาและการ
ออกกาลังกายมากขึ้น
แนวทางการพัฒนา
แนวทำงกำรพัฒนำ
(1) ส่งเสริมงานสาธารณสุข

(2) ส่งเสริมและพัฒนาการกีฬา
(3) การจัดระเบียบสังคมและการรักษาความสงบ
เรียบร้อย
(4) ส่งเสริมงานสวัสดิการสังคม

(5) ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

ตัวชี้วัด
- สถิติการระบาดของโรคไข้เลือดออกไม่ติด 1 ใน 10 ของ
ประเทศ (ปัจจุบันอันดับ 8)
- จานวนโครงการหรือกิจกรรมเพือ่ พัฒนาศักยภาพผู้ทาหน้าทีด่ ูแล
สุขภาพในชุมชน/หมู่บ้าน
- จานวนสนามกีฬาหรือสถานที่ออกกาลังกายที่ได้รับการก่อสร้าง
หรือปรับปรุง ซ่อมแซมจาก อบจ.สมุทรสาคร
- จานวนครั้งที่จัดให้มีการแข่งขันกีฬาระดับจังหวัด
- จานวนครั้งที่มีการซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัย
- จานวนโครงการหรือกิจกรรมที่ดาเนินการเพื่อป้องกันภัยแก่
ประชาชน
- จานวนโครงการหรือกิจกรรมที่ดาเนินการเพื่อพัฒนาผูส้ ูงอายุ
- จานวนโครงการหรือกิจกรรมที่ดาเนินการเพื่อยกระดับคุณภาพ
ชีวิตผู้พิการ
- จานวนโครงการหรือกิจกรรมที่ดาเนินการเพื่อพัฒนาและ
สงเคราะห์คนไร้ที่พึ่ง
- จานวนโครงการหรือกิจกรรมในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดที่มผี ู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 50 คน

3.3 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำเศรษฐกิจ
เป้าประสงค์
ระบบเศรษฐกิจชุมชนมีความเข้มแข็ง วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นอยู่
คู่ท้องถิ่นสืบไป
ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์
(1) จานวนประชาชนได้รับการเพิ่มทักษะ ความรู้ในการประกอบอาชีพ
(2) จานวนแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดได้รับการประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จัก

(3) ชุมชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
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แนวทางการพัฒนา
แนวทำงกำรพัฒนำ
(1) ส่งเสริม สนับสนุนการประกอบอาชีพและพัฒนา
ศักยภาพกลุม่ อาชีพทั้งด้านการผลิต การแปรรูป และ
การตลาด
(2) พัฒนาระบบการจัดการท่องเที่ยวเชิงรุก
(3) ส่งเสริม สนับสนุนการอนุรักษ์ วัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ตัวชี้วัด
- จานวนโครงการหรือกิจกรรมเพือ่ การส่งเสริมอาชีพ
- จานวนโครงการหรือกิจกรรมประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว
ของจังหวัด
- จานวนโครงการหรือกิจกรรมเพือ่ การส่งเสริมทานุบารุงศาสนา
- จานวนโครงการหรือกิจกรรมเพือ่ การส่งเสริมและอนุรักษ์
วัฒนธรรมและประเพณี
- จานวนโครงการหรือกิจกรรมเพือ่ การอนุรักษ์ศิลปะและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

3.4 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน
เป้าประสงค์
การคมนาคมสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย บริการไฟฟ้าและประปาเพียงพอและทั่วถึง
ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์
(1) มีผังเมืองรวมที่ทันสมัยและเป็นปัจจุบัน
(2) จานวนเส้นทางการคมนาคมที่ได้รับการพัฒนาให้มีมาตรฐาน
(3) ทุกครัวเรือนในพื้นที่มีไฟฟ้าและน้าสาหรับอุปโภค บริโภคใช้อย่างทั่วถึงและเพียงพอ
แนวทางการพัฒนา
แนวทำงกำรพัฒนำ
(1) การวางผังเมืองและการใช้ประโยชน์ที่ดิน
(2) พัฒนาการคมนาคมและการขนส่ง

(3) พัฒนาและปรับปรุงสาธารณูปโภค

ตัวชี้วัด
- จานวนครั้งที่มีการจัดทา/ปรับปรุงผังเมืองรวม
- จานวนถนนที่ได้รับการก่อสร้างหรือปรับปรุง ซ่อมแซมให้อยู่ใน
สภาพที่สมบูรณ์ ได้มาตรฐาน
- สะพานที่ได้รับการก่อสร้างหรือปรับปรุงซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพ
สมบูรณ์ ได้มาตรฐาน
- จานวนเขื่อนกันดินป้องกันถนนทรุดตัวที่ได้รับการก่อสร้างหรือ
ปรับปรุง ซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ ได้มาตรฐาน
- จานวนโครงการขยายเขตไฟฟ้าหรือติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง
- จานวนโครงการก่อสร้างหรือปรับปรุง ซ่อมแซมระบบประปา
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3.5 ยุทธศำสตร์กำรอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม
เป้าประสงค์
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเกิดการบูรณาการอย่างมี
ประสิทธิภาพ ประชาชนและหน่วยงานทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม
ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์
(1) จานวนเยาวชน/ประชาชนที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้ด้านการดูแลรักษา
สิ่งแวดล้อมและนาไปปฏิบัติ
(2) จานวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานอื่นที่ร่วมดาเนินการบริหาร
จัดการมลพิษ
แนวทางการพัฒนา
แนวทำงกำรพัฒนำ
(1) ส่งเสริม สนับสนุนความร่วมมือในการรักษา
สภาพแวดล้อมทั้งทางธรรมชาติและประวัติศาสตร์
(2) การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษ

ตัวชี้วัด
- จานวนโครงการหรือกิจกรรมการถ่ายทอดความรู้และเสริมสร้าง
จิตสานึก
- จานวนโครงการหรือกิจกรรมด้านการบริหารจัดการมลพิษและ
สิ่งแวดล้อมที่บรู ณาการร่วมกับหน่วยงานอื่น

3.6 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรเมืองและกำรบริหำร
เป้าประสงค์
เกิดการบริหารจัดการองค์กรที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์
(1) บุคลากรในสังกัดได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
ในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
(2) มีเครื่องมือ อุปกรณ์ในการปฏิบัติงานที่เพียงพอและทันสมัย
(3) ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการทางานและการตรวจสอบ
แนวทำงกำรพัฒนำ
(1) ส่งเสริมสวัสดิการและพัฒนาบุคลากรให้มี
ศักยภาพ
(2) พัฒนาระบบการให้บริการ อุปกรณ์ และ
สิ่งอานวยความสะดวก
(3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นและ
สร้างสังคมให้มีความเข้มแข็ง

ตัวชี้วัด
- จานวนของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ เสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบตั ิงาน
- จานวนรายการจัดหา/ปรับปรุงอาคารสถานที่ อุปกรณ์ เครื่องมือ
ในการปฏิบัติงานและอานวยความสะดวกแก่ประชาชน
- มีการปรับปรุง/ทบทวนกระบวนการปฏิบัติงาน
- จานวนโครงการ/กิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าร่วมแสดง
ความคิดเห็นหรือร่วมลงมือดาเนินการ
- จานวนครั้งที่เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่มผี ลกระทบต่อความ
เป็นอยู่ของประชาชน
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ผลกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสมุทรสำคร
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2563
----------------------------------------------------------------------คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒ นาองค์การบริห ารส่ ว นจังหวัดสมุทรสาคร
ได้ดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2563 (ระหว่ า งเดื อ น ตุ ล าคม 2562 ถึ ง เดื อ น กั น ยายน 2563) ซึ่ ง ด าเนิ น การตามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 สรุปภาพรวมของการดาเนินงาน ดังนี้

▪ กำรจัดทำแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565) ขององค์กำรบริหำร
ส่วน
จังหวัดสมุทรสำคร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2563
ด้านการวางแผน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ได้ดาเนินการทบทวนแผนพัฒนาสี่ปี
(พ.ศ.2561 - พ.ศ.2564) เป็ น แผนพัฒ นาที่มีระยะเวลาห้ าปี (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565) ตามหนังสื อ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 และมาตรา 45 (2)
แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 มาตรา 17 (1) แห่งพระราชบัญญัติกาหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่น
และการจัดทางบประมาณรายจ่าย โดยดาเนินการตามขั้นตอนตามของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้ว ยการ
จัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561
แผนพั ฒ นาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด สมุ ท รสาคร (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565) รวมถึ ง
แผนพัฒนาฉบับเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง เป็นแผนพัฒนาที่ดาเนินการให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัญหาและการ
พัฒนาพื้นที่ในปัจจุบัน โดยมุ่งแก้ปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นและเพื่อประโยชน์ ข องประชาชน
ในท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสาครเป็นสาคัญ รวมถึงการวางแผนการนาโครงการไปสู่การปฏิบัติ
ปี พ.ศ.2561
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ

ปี พ.ศ.2562

ปี พ.ศ.2563

จำนวน
โครงกำร

งบประมำณ
(บำท)

จำนวน
โครงกำร

งบประมำณ
(บำท)

จำนวน
โครงกำร

1.กำรพัฒนำกำรศึกษำ
2.กำรส่งเสริมคุณภำพชีวิต
3.กำรพัฒนำเศรษฐกิจ
4.กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน
5.กำรอนุรักษ์และฟื้นฟู
สิ่งแวดล้อม
6.กำรพัฒนำกำรเมือง
และกำรบริหำร

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

รวม

ปี พ.ศ.2564

งบประมำณ
(บำท)

จำนวน
โครงกำร

11

52,083,600

10

13

337,082,570

13

-

6

1,050,000

6

-

-

21

341,519,900

-

-

-

3

-

-

-

-

-

-

-

-

งบประมำณ
(บำท)

ปี พ.ศ.2565

รวม 4 ปี

จำนวน
โครงกำร

งบประมำณ
(บำท)

จำนวน
โครงกำร

งบประมำณ
(บำท)

36,552,500

9

26,649,600

30

115,285,700

219,960,000

13

68,960,000

39

626,002,570

1,050,000

6

1,050,000

18

3,150,000

33

510,981,600

50

526,022,000

104

1,378,523,500

3,000,000

3

3,000,000

3

3,000,000

9

9,000,000

22

50,509,000

19

9,998,000

19

9,998,000

60

70,505,000

76

785,245,070

84

781,542,100

100

635,679,600

260

2,202,466,770

รวมทั้งสิ้น 6 ยุทธศำสตร์ 260 โครงกำร งบประมำณ 2,202,466,770 บำท

ที่มา : แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565)
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องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565)
เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562 และได้เพิ่มเติมโครงการในแผนพัฒนาฯ เพื่อให้การจัดบริการสาธารณะของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครสอดคล้องกับปัญหา ความต้องการของประชาชนและครอบคลุมทุกพื้นที่
โดยผ่ านการพิจ ารณาจากคณะกรรมการพัฒ นาองค์การบริห ารส่ ว นจังหวัดสมุทรสาครเรียบร้อยแล้ ว ดัง นี้
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2562 แผนพัฒนา
ท้ อ งถิ่ น (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565) เพิ่ มเติ ม ครั้ ง ที่ 2 เมื่ อวั นที่ 25 ธั นวาคม 2562 แผนพั ฒนาท้ องถิ่ น
(พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565) เพิ่ มเติ ม ครั้ ง ที่ 3 เมื่ อวั นที่ 19 พฤษภาคม 2563 และแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น
(พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565) เพิ่ มเติ ม ครั้ งที่ 4 เมื่ อวั นที่ 29 มิ ถุ นายน 2563 และก าหนดโครงการที ่จ ะ
ดาเนิน การตามแผนพัฒ นา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รวมทั้งสิ้น 81 โครงการ งบประมาณรวม
841,650,320 บาท สามารถจาแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
1. กำรพัฒนำกำรศึกษำ
2. กำรส่งเสริมคุณภำพชีวิต
3. กำรพัฒนำเศรษฐกิจ
4. กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน
5. กำรอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม
6. กำรพัฒนำกำรเมืองและกำรบริหำร
รวม

จำนวนโครงกำร (โครงกำร)
11
14
6
23
3
24
81

งบประมำณ (บำท)
52,083,600
352,406,520
1,050,000
376,951,200
3,000,000
56,159,000
841,650,320

▪ กำรจัดทำงบประมำณ
ผู้บริ หารองค์การบริ หารส่ วนจังหวัดสมุทรสาคร ได้ประกาศใช้ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2562 โดยมีโครงการที่ถูกบรรจุไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณ
เพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร จานวน
76 โครงการ งบประมาณรวม 441,700,770 บาท สามารถจาแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้
แสดงตำรำงเปรียบเทียบโครงกำรและงบประมำณ ตำมข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2563
โครงกำร

งบประมำณ (บำท)

โครงกำร

งบประมำณ (บำท)

ร้อยละของกำร
แปลงแผน
ไปสู่กำรปฏิบัติ

1.กำรพัฒนำกำรศึกษำ

11

52,083,600

11

47,972,600

100.00

2.กำรส่งเสริมคุณภำพชีวติ

14

352,406,520

13

28,816,520

92.85

3.กำรพัฒนำเศรษฐกิจ

6

1,050,000

6

1,050,000

100.00

4.กำรพัฒนำโครงสร้ำงพืน้ ฐำน

23

376,951,200

21

308,186,600

91.30

5.กำรอนุรกั ษ์และฟืน้ ฟูสิ่งแวดล้อม

3

3,000,000

3

3,000,000

100.00

6.กำรพัฒนำกำรเมืองและกำรบริหำร

24

56,159,000

22

52,675,050

91.67

81

841,650,320

76

441,700,770

93.82

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ

รวมทั้งสิ้น

โครงกำรตำมแผนพัฒนำ
ปี 2563

โครงกำรที่จัดทำข้อบัญญัติฯ
ปี 2563
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▪ กำรประเมินศักยภำพกำรแปลงแผนสู่กำรปฏิบัติขององค์กำรบริหำรส่วน
จังหวัดสมุทรสำคร
การดาเนิ น งานภายใต้กรอบการบริห ารงานขององค์การบริห ารส่ ว นจังหวัดสมุทรสาคร
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 พบว่า ในปีงบประมาณ 2563 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ได้
กาหนดแผนงาน/โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565) ที่จะดาเนินการไว้ทั้งสิ้นจานวน
81 โครงการ ได้รับการอนุมัติงบประมาณเพื่อนาไปสู่การปฏิบัติภายใต้แผนการดาเนินงาน ประจาปี 2563
จานวน 76 โครงการ คิดเป็ นร้อยละ 93.82 ของจานวนโครงการตามแผนพัฒนา ปี 2563 ถือได้ว่า
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร มีศักยภาพในการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ คิดเป็นร้อยละ 93.82

▪ ผลกำรดำเนินงำนตำมแผนพัฒนำและตำมข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย ประจำปี
2563
การนาโครงการตามแผนพัฒนาไปดาเนินการในปี 2563 พบว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สมุทรสาครสามารถดาเนินการได้ครบถ้วนทั้ง 6 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิต ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม และยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองและการบริหาร ทั้งนี้ เมื่อ
พิจารณาแนวทางการดาเนินงานของแต่ละยุทธศาสตร์ พบว่าได้มีการนาไปปฏิบัติในสัดส่วนที่แตกต่างกัน และ
ผลส าเร็จ ในการดาเนิน งานเพื่อ บรรลุเ ป้า หมายตามแผนดาเนิน งาน ตามข้อ บัญ ญัติ งบประมาณรายจ่า ย
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2563 พบว่า สามารถนาโครงการไปดาเนินการได้จริง จานวน 65 โครงการ
คิดเป็นร้อยละ 85.53
ตำรำงสรุปผลกำรดำเนินงำนตำมแผนพัฒนำ และข้อบัญญัติฯ งบประมำณรำยจ่ำย ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2563
โครงกำร
ตำมแผนพัฒนำ
ปี 2563

โครงกำร
ที่จัดทำข้อบัญญัติ
ปี 2563

โครงกำรที่
ดำเนินกำรจริง
ปี 2563

จำนวนโครงกำร
(โครงกำร)

81

76

65

จำนวนงบประมำณ
(บำท)

841,650,320

รำยกำร

441,700,770 378,764,147.31

ดำเนินกำรจริง
คิดเป็นร้อยละ
ของปี 2563
(เทียบตำม
แผนพัฒนำ)

ดำเนินกำรจริง
คิดเป็นร้อยละ
ของปี 2563
(เทียบตำมข้อบัญญัติ)

80.25

85.53

45.00

85.75
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▪ ผลกำรดำเนินงำนตำมข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2563
จากการติดตามการดาเนินโครงการตามแผนการดาเนินงานประจาปี 2563 พบว่าจาก
จานวนโครงการที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ จานวน 76 โครงการ มีโครงการที่ดาเนินการแล้วเสร็จ จานวน 45
โครงการ โครงการที่ อยู่ ร ะหว่างดาเนิ น การ/โครงการที่ กันเงิน และก่อ หนี ้ผ ูก พัน ตามระเบีย บ จานวน 20
โครงการ และมีโครงการที่ยกเลิกไม่ได้ดาเนินการ จานวน 11 โครงการ รายละเอียดปรากฏตามตาราง
ตำรำงแสดงผลกำรดำเนินงำนตำมข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ

โครงกำร
ที่ได้รบั อนุมัติ
งบประมำณ
ประจำปี
2563

สรุปผลกำรดำเนินงำน
(เดือนตุลำคม 2562 – เดือนกันยำยน 2563)
โครงกำร
โครงกำร
โครงกำร
ทีด่ ำเนินกำรแล้วเสร็จ
ที่อยู่ระหว่ำงดำเนินกำร
ที่ยกเลิก
จำนวน
ร้อยละ
จำนวน
ร้อยละ
จำนวน
ร้อยละ
9
81.82
2
18.18

1.กำรพัฒนำกำรศึกษำ

11

2.กำรส่งเสริมคุณภำพชีวติ

13

13

100.00

-

-

-

-

3.กำรพัฒนำเศรษฐกิจ

6

2

33.33

-

-

4

66.67

4.กำรพัฒนำโครงสร้ำงพืน้ ฐำน

21

4

19.05

17

80.95

-

-

5.กำรอนุรกั ษ์และฟืน้ ฟูสิ่งแวดล้อม

3

1

33.33

-

-

2

66.67

6.กำรพัฒนำกำรเมืองและกำรบริหำร

22

16

72.72

3

13.64

3

13.64

รวม

76

45

59.21

20

26.32

11

14.47

หมายเหตุ

: สรุปผลการดาเนินงาน เมื่อสิ้นสุดไตรมาสที่ 4 ของปีงบประมาณ พ.ศ.2563
จานวนโครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ รวมทั้งสิน้ 76 โครงการ สรุปผลการดาเนินงานได้ดังนี้
- โครงการที่ดาเนินการแล้วเสร็จ
จานวน 45 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 59.21
- โครงการที่อยู่ระหว่างดาเนินการ
จานวน 20 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 26.32
- โครงการที่ยกเลิกไม่ได้ดาเนินการ
จานวน 11 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 14.47
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▪ โครงกำรที่ยกเลิกไม่ได้ดำเนินกำร ในปีงบประมำณ พ.ศ.2563
ที่

โครงกำร

งบประมำณ
(บำท)

หน่วยงำน

เหตุผลที่ไม่ได้ดำเนินกำร

ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรพัฒนำกำรศึกษำ
1

โครงการส่งเสริมการศึกษาและพัฒนา
ศักยภาพการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน

500,000

กองการศึกษาฯ

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid – 19)

2

แข่งขันคนเก่งและทักษะทางวิชาการ
ในโรงเรียนสังกัด อบจ.สมุทรสาคร

200,000

กองการศึกษาฯ

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid – 19)

ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรพัฒนำเศรษฐกิจ
3

โครงการสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา

200,000

กองการศึกษาฯ

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid – 19)

4

โครงการสืบสานประเพณีแห่เจ้าพ่อ
หลักเมือง

200,000

กองการศึกษาฯ

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid – 19)

5

โครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรม
ไทยทรงดา

300,000

กองการศึกษาฯ

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid – 19)

6

โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์

200,000

กองการศึกษาฯ

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid – 19)

ยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม
7

โครงการโรงเรียนสิ่งแวดล้อม

2,000,000

กองแผนและ
งบประมาณ

รัฐบาลมีนโยบายงดจัดกิจกรรมลักษณะการ
ฝึกอบรม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid – 19)

8

โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและ
ของเสียอันตรายชุมชน

500,000

กองแผนและ
งบประมาณ

ได้ดาเนินการรวบรวมของเสียอันตรายชุมชน
แต่ไม่ได้ส่งกาจัดเพราะยังมีปริมาณไม่เพียงพอ

ยุทธศำสตร์ที่ 6 กำรพัฒนำกำรเมืองและกำรบริหำร
9

เลือกตั้งผู้บริหารหรือสมาชิกสภา อบจ.

50,000,000

กองกิจการสภาฯ

10 โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการแก้ไข
ปัญหาและพัฒนาท้องถิ่น

400,000

กองแผนและ
งบประมาณ

11 โครงการต่ออายุอุปกรณ์และซอฟแวร์
ลิขสิทธิ์อุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร
(SK Park)

1,000,000

กองการศึกษาฯ

ยังไม่มีมติคณะรัฐมนตรีให้จัดการเลือกตั้ง
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid – 19)
เนื่องจากเป็นโครงการต่อเนื่องจากปีงบประมาณ
2562
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▪ กำรบริหำรงบประมำณประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2563
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ได้ดาเนินการจัดทาข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2563 โดยประกาศใช้ ข้อ บัญญั ติ เมื่อ วัน ที่ 6 กัน ยายน 2562 ซึ่ง แสดงถึ ง
รายละเอี ย ดโครงการและกิ จ กรรมที่ ด าเนิ น การจริ ง ทั้ง หมดขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด สมุ ท รสาคร ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รวมถึงแผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ที่ไ ด้ประกาศใช้เ มื่อ
วัน ที่ 25 ตุล าคม 2562 โดยมีข้อ มูล สรุป งบประมาณ รายรับ – รายจ่าย ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
สมุทรสาคร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดังนี้
งบประมำณรำยรับองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสมุทรสำคร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563
ประเภท

ประมำณกำรปี 2563

รำยรับจริงปี 2563

รำยได้จัดเก็บ
หมวดภาษีอากร
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
หมวดรายได้จากทุน
รวมรำยได้จัดเก็บ
รำยได้ที่รัฐบำลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร
รวมรำยได้ที่รัฐบำลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
รำยได้ที่รัฐบำลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
หมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
รวมรำยได้ที่รัฐบำลอุดหนุนให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รวมทั้งสิ้น

64,000,000.00

77,677,171.06

950,000.00

1,084,451.37

15,300,000.00

28,631,438.40

2,691,000.00

4,662,616.35

20,000.00

49,800.00

82,961,000.00

112,105,477.18

590,000,000.00

755,618,153.34

590,000,000.00

755,618,153.34

157,039,000.00

166,142,100.00

-

4,375,300.00

157,039,000.00

170,517,400.00

830,000,000.00

1,038,241,030.52
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งบประมำณรำยจ่ำยองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสมุทรสำคร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563
แผนงำนด้ำน
ด้ำนบริหำรทั่วไป
1. แผนงานบริหารงานทั่วไป
2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม
1. แผนงานการศึกษา
2. แผนงานสาธารณสุข
3. แผนงานสังคมสงเคราะห์
4. แผนงานเคหะและชุมชน
5. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
6. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ด้ำนกำรเศรษฐกิจ
1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ด้ำนกำรดำเนินงำนอื่น
1. แผนงานงบกลาง

รวมทั้งสิ้น

ประมำณกำร
ปี 2563

รำยจ่ำยจริง
ปี 2563

176,644,670.00
1,050,000.00

83,563,398.01
507,124.10

131,957,400.00
62,307,950.00
300,000.00
308,186,600.00
4,080,000.00
14,480,570.00

95,947,017.98
56,704,713.15
57,100.95
304,882,600.00
294,330.02
5,247,951.44

58,668,900.00

23,701,073.47

72,323,910.00

28,354,976.18

830,000,000.00

599,260,285.30

ตำรำงแสดงรำยละเอียดรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 จำแนกตำมงบรำยจ่ำย
งบรำยจ่ำย
1. งบกลำง

ประมำณกำร
ปี 2563

รำยจ่ำยจริง
ปี 2563

72,323,910.00

28,354,976.18

2. งบบุคลำกร

159,371,520.00

101,312,464.31

3. งบดำเนินงำน

205,463,650.00

105,308,669.81

4. งบลงทุน

344,463,100.00

317,847,953.00

5. งบเงินอุดหนุน

46,277,820.00

44,393,940.00

6. งบรำยจ่ำยอื่น

2,100,000.00

2,042,282.00

830,000,000.00

599,260,285.30

รวมทั้งสิ้น
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▪ ผลที่ได้รับจำกกำรดำเนินงำนตำมแผนพัฒนำ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2563
ค่ำ
เป้ำหมำย

ควำมเชื่อมโยง
กับยุทธศำสตร์
จังหวัด

ยุทธศำสตร์
อปท.ในเขต
จังหวัด

ยุทธศำสตร์
อบจ.

เป้ำประสงค์
ตำมพันธกิจ

ยุทธศาสตร์ที่ 3
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิต ส่งเสริม
ชุมชนเข้มแข็ง
สร้างสังคมแห่ง
การเรียนรู้

ยุทธศาสตร์ที่ 1
การพัฒนา
การศึกษา

ยุทธศำสตร์ที่ 1
กำรพัฒนำ
กำรศึกษำ

สร้างสังคมแห่ง
ภูมิปัญญาและ
การเรียนรู้
มีคุณธรรม
จริยธรรม

ยุทธศาสตร์ที่3
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิต ส่งเสริม
ชุมชนเข้มแข็ง
สร้างสังคมแห่ง
การเรียนรู้

ยุทธศาสตร์ที่2
การส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

ยุทธศำสตร์ที่ 2
กำรส่งเสริม
คุณภำพชีวิต

สังคมอยู่เย็น
เป็นสุข
ความเหลื่อม
ล้าของคนใน
สังคมลดลง
และประชาชน
มีคุณภาพชีวิต
ที่ดี

ตัวชี้วดั

ปี
2563

ผลกำรดำเนินงำนจริงในปี 2563
จำนวนที่
ดำเนินกำร
จริง

รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม

1) จำนวนอำคำรเรียน/
ปีละ 1 หลัง
อำคำรอเนกประสงค์ที่
ก่อสร้ำงหรือปรับปรุง
ซ่อมแซม ให้กับ
สถำนศึกษำทั้งในและนอก
สังกัด อบจ.สมุทรสำคร
2) จำนวนสถำนศึกษำ
ปีละ 3 แห่ง
ในสังกัดและนอกสังกัด
อบจ.สมุทรสำคร ที่ได้รับ
กำรสนับสนุนสื่อและ
อุปกรณ์กำรเรียน
กำรสอน

1 โครงการ

1) ก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียน
วัดหนองนกไข่

-

-

3) จำนวนครูที่จ้ำง
ทดแทนจำนวนที่
ขำดแคลน

104 อัตรา

104 อัตรา

4) จำนวนครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ในสังกัด อบจ.
สมุทรสำคร ที่ได้รับกำร
เพิ่มควำมรู้และทักษะ
กำรปฏิบัติงำน

ปีละ 5 คน

50 คน

1) สถิติกำรระบำดของ
โรคไข้เลือดออกไม่ติด 1
ใน 10 ของประเทศ
(เดือนพฤษภำคม 2562
อยู่อันดับ 1 ของ
ประเทศ)

ลดลงปีละ
1 อันดับ

ไม่ติด
1 ใน 5
(ข้อมูล ณ
วันที่ 8 ก.ค.
63)

2) จำนวนโครงกำร
หรือกิจกรรมเพื่อพัฒนำ
ศักยภำพผู้ทำหน้ำที่
ดูแลสุขภำพในชุมชน/
หมู่บ้ำน
3) จำนวนสนำมกีฬำ
หรือสถำนที่ออกกำลัง
กำยที่ได้รับกำรก่อสร้ำง
ปรับปรุง ซ่อมแซมจำก
อบจสมุทรสำคร

ปีละ 1
โครงการ/
กิจกรรม

-

1) โครงการจ้างบุคลากรเสริมการเรียน
การสอนให้แก่สถานศึกษาในสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรสาคร
ฝึกอบรมข้าราชการครู พนักงานจ้าง
และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน
ในสังกัด อบจ.สมุทรสาคร
1) โรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม
จานวน 28 คน
2) โรงเรียนวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร
จานวน 22 คน
โครงการส่งเสริมสุขภาพร่างกายและ
ป้องกันโรคติดต่อหรือโรคระบาด
- กิจกรรม “วัยรุ่นยุคใหม่ ห่างไกลโรค ”
รุ่นที่ 1
- กิจกรรม “วัยรุ่นยุคใหม่ ห่างไกลโรค ”
รุ่นที่ 2
- กิจกรรม “ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (COVID-19)”รุ่นที่ 1
- กิจกรรม “ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (COVID-19)”รุ่นที่ 2
-

ปีละ 1 แห่ง

1 แห่ง

1) ก่อสร้าง/ปรับปรุงสนามกีฬาจังหวัด
สมุทรสาคร
- ก่อสร้าง/ปรับปรุงพื้นสนามฟุตบอล
- ก่อสร้าง/ปรับปรุงลู่วิ่ง
- ก่อสร้าง/ปรับปรุงระบบระบายน้า ปรับปรุงสนามแบดมินตัน
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ค่ำเป้ำหมำย
ควำมเชื่อมโยง
กับยุทธศำสตร์
จังหวัด

ยุทธศำสตร์
อปท.ในเขต
จังหวัด

ยุทธศาสตร์ที่2
ยุทธศาสตร์ที่3
ส่งเสริมภาค
การพัฒนา
การผลิต การแปร เศรษฐกิจ
รูปอาหาร และการ
บริการ
สู่ตลาดสากล
ยุทธศาสตร์ที่ 3
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิต ส่งเสริม
ชุมชนเข้มแข็ง
สร้างสังคมแห่ง
การเรียนรู้

ยุทธศำสตร์
อบจ.

ยุทธศำสตร์ที่ 3
กำรพัฒนำ
เศรษฐกิจ

เป้ำประสงค์
ตำมพันธกิจ

ระบบ
เศรษฐกิจ
ชุมชนมีความ
เข้มแข็ง
วัฒนธรรม
ประเพณีและ
ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นอยู่คู่
ท้องถิ่นสืบไป

ผลกำรดำเนินงำนจริงในปี 2563

ปี
2563

จำนวนที่
ดำเนินกำร
จริง

4)จำนวนครั้งที่จัดให้มี
กำรแข่งขันกีฬำระดับ
จังหวัด

ปีละ 5 ครั้ง

11 ครั้ง

5) จำนวนครั้งที่มีกำร
ซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัย

ปีละ 2 ครั้ง

2 ครั้ง

6) จำนวนโครงกำรหรือ
กิจกรรมที่ดำเนินกำรเพื่อ
ป้องกันภัยแก่ประชำชน

ปีละ 3
โครงการ/
กิจกรรม

3 ครั้ง

7) จำนวนโครงกำรหรือ
กิจกรรมที่ดำเนินกำร
เพื่อพัฒนำผู้สูงอำยุ

ปีละ 3
โครงการ/
กิจกรรม

2 กิจกรรม

8) จำนวนโครงกำรหรือ
กิจกรรมที่ดำเนินกำรเพื่อ
ยกระดับคุณภำพชีวิตผู้
พิกำร
9) จำนวนโครงกำรหรือ
กิจกรรมในกำรป้องกัน
และแก้ไขปัญหำยำเสพ
ติดที่มีผู้เข้ำร่วมโครงกำร
ไม่น้อยกว่ำ 50 คน

ปีละ 1
โครงการ/
กิจกรรม

1 กิจกรรม

ปีละ 1
โครงการ/
กิจกรรม

2 กิจกรรม

1) จำนวนโครงกำรหรือ
กิจกรรมเพื่อกำรส่งเสริม
อำชีพ

ปีละ 1
โครงการ/
กิจกรรม

1 กิจกรรม

ตัวชี้วดั

รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม
1) โครงการแข่งขันกีฬาซอฟท์
เทนนิส
2) โครงการแข่งขันกีฬาเปตอง
3) โครงการแข่งขันกีฬามวยไทย
4) โครงการแข่งขันกีฬาเทนนิส
5) โครงการแข่งขันกีฬาเซปัค
ตะกร้อ
6) โครงการแข่งขันกีฬาคาราเต้-โด
7) โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอล
8) โครงการแข่งขันกีฬาเทควันโด
9) โครงการแข่งขันกีฬายูโด
10) โครงการแข่งขันกีฬามวยปล้า
11) โครงการแข่งขันกีฬา
ยิมนาสติก
1) แผนป้องกันการระงับอัคคีภัย
,ภัยพิบัติ ร่วมกับ รพ.สมุทรสาคร
2) อบรมสาธารณภัยต่างๆ
1) โครงการบริหารจัดการน้า
2) ช่วยระงับเหตุเพลิงไหม้ใน
จังหวัดสมุทรสาคร
3) ตัดหญ้าไหล่ทางลดอุบัติเหตุ
โครงการส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพผู้สูงอายุ
จานวน 2 กิจกรรม ดังนี้
- กิจกรรม “สูงแต่วัย กายและใจ
แข็งแรง” รุ่น 1 และ 2
- กิจกรรม เก็บเล็กผสมน้อย
เพื่อช่วยเหลือคนพิการ
1) โครงการเด็กและเยาวชน
ปลอดภัยห่างไกลยาเสพติด
- กิจกรรม “เยาวชนสดใส รู้ห่างไกล
ยาเสพติด”
- กิจกรรม “เด็กรุ่นใหม่ รู้ทันภัย
ยาเสพติด”
1) โครงการส่งเสริมและแก้ไข
ปัญหาการประกอบอาชีพ
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ค่ำเป้ำหมำย
ควำมเชื่อมโยง
กับยุทธศำสตร์
จังหวัด

ยุทธศาสตร์ที่1
พัฒนาสภาพ
แวดล้อมให้เป็น
เมืองที่น่าอยู่
อาศัย

ยุทธศำสตร์
อปท.
ในเขตจังหวัด

ยุทธศาสตร์ที่4
การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศำสตร์
อบจ.

ยุทธศำสตร์ที่ 4
กำรพัฒนำ
โครงสร้ำงพื้นฐำน

เป้ำประสงค์
ตำมพันธกิจ

การคมนาคม
สะดวก
รวดเร็ว และ
ปลอดภัย
บริการไฟฟ้า
และประปา
เพียงพอและ
ทั่วถึง

ตัวชี้วดั

ปี
2563

ผลกำรดำเนินงำนจริงในปี 2563
จำนวนที่
ดำเนินกำร
จริง

2) จานวนโครงการหรือ
กิจกรรมประชาสัมพันธ์
แหล่งท่องเที่ยวของ
จังหวัด

ปีละ 2
โครงการ/
กิจกรรม

1 กิจกรรม

3) จานวนโครงการหรือ
กิจกรรมเพื่อการส่งเสริม
ทานุบารุงศาสนา

ปีละ 3
โครงการ/
กิจกรรม

1 กิจกรรม

4) จานวนโครงการหรือ
กิจกรรมเพื่อการส่งเสริม
และอนุรักษ์วัฒนธรรม
และประเพณี ศิลปะและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ปีละ 4
โครงการ/
กิจกรรม

2 โครงการ

1) จำนวนครั้งที่มีกำร
จัดทำ/ปรับปรุงผังเมือง
รวม
2) จำนวนถนนที่ได้รับ
กำรก่อสร้ำงหรือปรับปรุง
ซ่อมแซมให้
อยู่ในสภำพที่สมบูรณ์
ได้มำตรฐำน
3) สะพำนที่ได้รับกำร
ก่อสร้ำงหรือปรับปรุง
ซ่อมแซมให้อยู่ในสภำพ
ที่สมบูรณ์
ได้มำตรฐำน
4) จำนวนเขื่อนกันดิน
ป้องกันถนนทรุดตัวที่
ได้รับกำรก่อสร้ำงหรือ
ปรับปรุง ซ่อมแซมให้อยู่
ในสภำพที่สมบูรณ์
ได้มำตรฐำน
5) จำนวนโครงกำร
ขยำยเขตไฟฟ้ำหรือ
ติดตั้งไฟฟ้ำแสงสว่ำง
6) จำนวนโครงกำร
ก่อสร้ำงหรือปรับปรุง
ซ่อมแซมระบบประปำ

จานวน
1 ครั้ง

-

ปีละ 12 สาย

7 สาย

ปีละ 2 แห่ง

-

ปีละ 5 แห่ง

9 แห่ง

ปีละ 1 แห่ง

-

ปีละ 2 แห่ง

2 แห่ง

รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม
โครงการประชาสัมพันธ์และส่งเสริม
การท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรสาคร
1) กิจกรรมประกวดสื่อวีดีทัศน์
ขนาดสั้น หัวข้อ มนต์เสน่ห์การ
ท่องเที่ยวสมุทรสาคร
1) จัดงานวันสาคัญทางศาสนา
- วันมาฆบูชา

1) โครงการงานเทิดพระเกียรติ
สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและ
ประเพณีห่อข้าวต้มมัดสามัคคี
2) โครงการส่งเสริมจริยธรรมเด็ก
และเยาวชน กิจกรรม “ประกวด
สวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย
ทานองสรภัญญะ และบรรยาย
ธรรม ระดับจังหวัด”
-

ก่อสร้าง/ปรับปรุงถนน
1) อาเภอเมือง จานวน 2 สาย
2) อาเภอกระทุ่มแบน
จานวน 2 สาย
3) อาเภอบ้านแพ้ว จานวน 3 สาย
-

ก่อสร้าง/ปรับปรุงเขื่อนกันดิน
1) อาเภอเมือง จานวน 4 แห่ง
2) อาเภอกระทุ่มแบน จานวน 3
แห่ง
3) อาเภอบ้านแพ้ว จานวน 2
แห่ง
1) ขุดเจาะบ่อบาดาล
พร้อมก่อสร้างหอถังส่งน้า
(บ้านท่ากระบือ) หมู่ 5 ต.บางยาง
อ.กระทุ่มแบน
2) ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อม
ก่อสร้างหอถังส่งน้า (บ้านโรงจักร)
หมู่ 13 ต.บางยาง อ.กระทุ่มแบน
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ค่ำเป้ำหมำย
ควำมเชื่อมโยง
กับยุทธศำสตร์
จังหวัด

ยุทธศำสตร์
อปท.
ในเขตจังหวัด

ยุทธศาสตร์ที่1
พัฒนาสภาพ
แวดล้อมให้เป็น
เมืองน่าอยู่อย่าง
ยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ 5
การอนุรักษ์และ
ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่3
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตส่งเสริม
ชุมชนเข้มแข็ง
สร้างสังคมแห่ง
การเรียนรู้

ยุทธศาสตร์ที่ 6
การพัฒนา
การเมืองและการ
บริหาร

ยุทธศำสตร์
อบจ.

ยุทธศำสตร์ที่ 5
กำรอนุรักษ์และ
ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม

ยุทธศำสตร์ที่ 6
กำรพัฒนำกำรเมือง
และกำรบริหำร

เป้ำประสงค์
ตำมพันธกิจ

ตัวชี้วัด

ปี
2563

ผลกำรดำเนินงำนจริงในปี 2563

จำนวนที่
ดำเนินกำร
จริง

การบริหาร
จัดการทรัพยากร
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
เกิดการบูรณา
การอย่างมี
ประสิทธิภาพ
ประชาชนและ
หน่วยงานทุกภาค
ส่วนมีส่วนร่วมใน
การอนุรักษ์และ
ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม

1) จำนวนโครงกำร
หรือกิจกรรมกำร
ถ่ำยทอดควำมรู้และ
เสริมสร้ำงจิตสำนึก

ปีละ 2
โครงการ/
กิจกรรม

1 โครงการ/
กิจกรรม

2) จำนวนโครงกำร
หรือกิจกรรมด้ำนกำร
บริหำรจัดกำรมลพิษ
และสิ่งแวดล้อมที่
บูรณำกำรร่วมกับ
หน่วยงำนอื่น

ปีละ 1
โครงการ/
กิจกรรม

1
โครงการ/
กิจกรรม

เกิดการบริหาร
จัดการองค์กรที่ดี
ตามหลักธรรมา
ภิบาล

1) จำนวนของ
บุคลำกรที่ได้รับกำร
พัฒนำองค์ควำมรู้
เสริมสร้ำงคุณธรรม
จริยธรรมในกำร
ปฏิบัติงำน

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80
ต่อปี

ร้อยละ
79.64

2) จำนวนรำยกำร
จัดหำ/ปรับปรุงอำคำร
สถำนที่ อุปกรณ์ใน
กำรปฏิบัติงำนและ
อำนวยควำมสะดวก
แก่ประชำชน

ปีละ 2
รายการ

26
รายการ

3) มีกำรปรับปรุง/
ทบทวนกระบวนกำร
ปฏิบัติงำน

ปีละ 1 ครั้ง

2 ครั้ง

4) จำนวนโครงกำร/
กิจกรรมที่เปิดโอกำส
ให้ประชำชนเข้ำร่วม
แสดงควำมคิดเห็น
หรือร่วมลงมือ
ดำเนินกำร

ปีละ 2
โครงการ/
กิจกรรม

8 กิจกรรม

รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม
1) โครงการเสริมสร้างจิตสานึก
และการมีส่วนร่วมของภาค
ประชาชนในการอนุรักษ์ฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม กิจกรรม : การ
ฝึกอบรมการอนุรักษ์และการใช้
ประโยชน์จากป่าชายเลน รุ่นที่ 1
1) โครงการบริหารจัดการขยะมูล
ฝอยและของเสียอันตรายชุมชน
ร่วมกับอปท. ในจังหวัดสมุทรสาคร
(จานวน 28 แห่ง)

1) กิจกรรมวันต่อต้านคอรัปชั่น
สากล (ประเทศไทย) ผู้เข้าร่วม
138 คน
2) กิจกรรม “ทาบุญตักบาตร
เสริมสร้างค่านิยมไทย” ผู้เข้าร่วม
3 รุ่น รุ่นละ 60 คน
3) กิจกรรม “ธรรมะอาสา พัฒนา
จิตใจ”ผู้เข้าร่วม 65 คน
(บุคลากรทั้งหมด จานวน 226
คน)
1) จัดซื้อครุภัณฑ์สานักงาน
จานวน 17 รายการ
2) จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จานวน 8 รายการ
3) จัดซื้อครุภัณฑ์สารวจ 1
รายการ
ฯลฯ
1) มอบอานาจการตัดสินใจในการ
พิจารณาอนุญาต/อนุมัติ หรือ
ปฏิบัติราชการในเรื่องที่ให้บริการ
ประชาชน
2) การแต่งตั้งคณะทางานเพื่อลด
ขั้นตอนหรือปรับปรุงการให้บริการ
และรักษามาตรฐานระยะเวลาการ
ให้บริการ
1) โครงการองค์การบริหารส่วน
จังหวัดสมุทรสาครสัญจร ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2563
กิจกรรมรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชน
- ก่อสร้างหอชมเมือง (ท่าฉลอม)
ต.ท่าฉลอม อ.เมืองฯ
- โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต ถ.บัณฑูรสิงห์ ม.6
อ.เมืองฯ
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ควำมเชื่อมโยง
กับยุทธศำสตร์
จังหวัด

ยุทธศำสตร์
อปท.
ในเขตจังหวัด

ยุทธศำสตร์
อบจ.

เป้ำประสงค์
ตำมพันธกิจ

ตัวชี้วัด

ปี
2563

ผลกำรดำเนินงำนจริงในปี 2563

จำนวนที่
ดำเนินกำร
จริง

รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม
- ก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีต
เสริมเหล็กเลียบคลองเกตุม ม.6 ,
ม.10 ต.บางโทรัด อ.เมืองฯ
- ก่อสร้างถนนคสล. เข้าศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ม.5 ต.ดอนไก่ดี
อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร
- ก่อสร้างเขื่อนกันดินคสล.
สายเลียบคลองมะเดื่อเริ่มจาก
ม.6 ต.นาดี อ.เมืองฯ
- ก่อสร้างถนนแอลฟัสท์ติก
คอนกรีตสายเลียบทางรถไฟ ม.4
ต.บางกระเจ้าเชื่อม ม.2 , ม.7
ต.ท่าจีน อ.เมืองฯ
- ก่อสร้างสระว่ายน้าเทศบาล
ตาบลบ้านแพ้ว อ.บ้านแพ้ว
- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายเลียบคลองรางกระทุ่ม

5) จำนวนครั้งที่
เผยแพร่ข้อมูลข่ำว
สำรที่มีผลกระทบต่อ
ควำมเป็นอยู่ของ
ประชำชน

12 ครั้ง/ปี

12 ครั้ง

การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรม
และผลงานของ อบจ.สมุทรสาคร
ผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้
1) จัดทาวารสารสาครบุรี
2) สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ ประจาเดือน
3) เว็บไซต์หลักของ อบจ.
สมุทรสาคร
4) บอร์ดประชาสัมพันธ์
5) ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์
ข่าวสารข้อมูลการดาเนินงานผ่าน
ส่วนราชการ/อปท.ในพื้นที่
6) ป้ายประชาสัมพันธ์
7) แผ่นพับ
ฯลฯ
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รำยงำนสรุปผลกำรดำเนินงำนตำมแผนพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสมุทรสำคร
(พ.ศ.2561 – พ.ศ.2565) ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2563
ที่

โครงกำรพัฒนำ
ตำมแผนพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสมุทรสำคร
(พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565)
(เฉพำะปี 2563)

งบประมำณ
งบประมำณ
ตำมแผนฯ

ผลกำรดำเนินงำน
ณ วันที่ 30 กันยำยน 2563

งบประมำณที่ได้รับ
ตำมข้อบัญญัติ
ปีงบประมำณ
2563

ดำเนินกำร

ไม่ได้
ดำเนินกำร

งบประมำณที่
ใช้ดำเนินกำร

หมำยเหตุ

ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 3 พัฒนำคุณภำพชีวิต ส่งเสริมชุมชนเข้มแข็ง สร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้
ยุทธศำสตร์ที่ 1 : กำรพัฒนำกำรศึกษำ
แผนงำนกำรศึกษำ
1

สนับสนุนกำรบริหำรสถำนศึกษำในสังกัด
อบจ.สมุทรสำคร
1) ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
2) อินเทอร์เน็ตโรงเรียนระบบ Asymmetric
Digital Subscriber Line: ADSL และระบบ
Wireless Fidelity : WiFi
3) พัฒนาห้องสมุดโรงเรียน
4) พัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน
5) การพัฒนาข้าราชการครู
6) ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน
7) ค่าปัจจัยพื้นฐานสาหรับนักเรียนยากจน
8) การจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
9) ค่าอาหารเสริม (นม)
10) ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียน
และอาคารประกอบ
11) ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดใน
สถานศึกษา
ค่ำยวิทยำศำสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

40,000
33,600

40,000
33,600

√
√

-

40,000
33,600

200,000
100,000
297,000
9,000,000
40,000
10,000,000

200,000
100,000
797,000
6,797,000
14,000
8,702,000

√
√
√
√
√
√

-

200,000
100,000
343,998
6,796,000
14,000
8,483,685

4,300,000
400,000

3,306,000
300,000

√
√

-

3,277,086.80
88,800

39,000

9,000

-

√

-

200,000

150,000

√

-

116,160

ส่งเสริมกำรศึกษำและพัฒนำศักยภำพกำรเรียนรู้
ของเด็กและเยำวชน
ส่งเสริมกำรเรียนรู้เพื่อผู้ใช้บริกำรอุทยำนกำร
เรียนรู้สมุทรสำคร

500,000

500,000

-

√

-

200,000

200,000

√

-

49,506.01

5

จัดหำทรัพยำกรสื่อสำรสนเทศและสื่ออิเล็ค –
ทรอนิกส์ เพื่อผู้ใช้บริกำรอุทยำนกำรเรียนรู้
สมุทรสำคร

200,000

200,000

√

-

184,622.60

6

โรงเรียนท้องถิ่นสีเขียว

200,000

200,000

√

-

63,524.63

7

กำรแข่งขันกีฬำนักเรียนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย

200,000

290,000

√

-

247,710

ตั้งไว้ 200,000.-บำท
โอนเพิ่มมำ
90,000.- บำท

8

แข่งขันคนเก่งและทักษะทำงวิชำกำร
ในโรงเรียนสังกัด อบจ.สมุทรสำคร

200,000

200,000

-

√

-

ยกเลิก

9

จ้ำงบุคลำกรครูเสริมกำรเรียนกำรสอน

18,720,000

18,720,000

√

-

18,720,000

10

ก่อสร้ำงอำคำรเรียนโรงเรียนวัดหนองนกไข่

6,714,000

6,714,000

√

-

6,714,000

2
3
4

ยกเลิก
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ที่

โครงกำรพัฒนำ
ตำมแผนพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสมุทรสำคร
(พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565)
(เฉพำะปี 2563)

งบประมำณ

ผลกำรดำเนินงำน
ณ วันที่ 30 กันยำยน 2563

งบประมำณ
ตำมแผนฯ

งบประมำณที่ได้รับ
ตำมข้อบัญญัติ
ปีงบประมำณ
2563

ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมเด็กและเยำวชน

500,000

งบประมำณ (รวม)
จำนวนโครงกำรทั้งหมด (โครงกำร)

หมำยเหตุ

ดำเนินกำร

ไม่ได้
ดำเนินกำร

งบประมำณที่
ใช้ดำเนินกำร

500,000

√

-

119,020

52,083,600

47,972,600

-

-

45,591,713.04

-

11

11

9

2

-

-

แผนงำนกำรศำสนำ วัฒนธรรมและนันทนำกำร
11
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ที่

โครงกำรพัฒนำ
ตำมแผนพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสมุทรสำคร
(พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565)
(เฉพำะปี 2563)

งบประมำณ
งบประมำณ
ตำมแผนฯ

ผลกำรดำเนินงำน
ณ วันที่ 30 กันยำยน 2563

งบประมำณที่ได้รับ
ตำมข้อบัญญัติ
ปีงบประมำณ
2563

ดำเนินกำร

ไม่ได้
ดำเนินกำร

งบประมำณที่
ใช้ดำเนินกำร

หมำยเหตุ

ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 3 พัฒนำคุณภำพชีวิต ส่งเสริมชุมชนเข้มแข็ง สร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้
ยุทธศำสตร์ที่ 2 : กำรส่งเสริมคุณภำพชีวิต
แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน
1

บริหำรจัดกำรน้ำในพื้นที่จังหวัดสมุทรสำคร

1,000,000

1,000,000

√

-

500,000

300,000

210,000

√

-

201,511

ตั้งไว้ 300,000.- บำท
โอนลดไป 90,000.- บำท
คงเหลือ 210,000.- บำท

ตั้งไว้ 200,000.-บำท
โอนเพิ่มมำ
4,500,000.- บำท

แผนงำนกำรศึกษำ
2

วันเด็กแห่งชำติ

แผนงำนสำธำรณสุข
3

ส่งเสริมสุขภำพร่ำงกำยและป้องกันโรคติดต่อ
หรือโรคระบำด

200,000

4,700,000

√

-

1,404,003.63

4

กินอยู่ปลอดภัยห่ำงไกลโรค

80,000

80,000

√

-

8,759.52

5

โครงกำรพัฒนำศักยภำพกำรให้บริกำรผู้ป่วยใน
เพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019
(COVID – 19) จังหวัดสมุทรสำคร

13,823,950

13,823,950

√

-

13,823,950

(โอนตั้งจ่ำยรำยกำรใหม่ นำยกฯ อนุมัติ 21 พ.ค.63)
(เพิ่มเติมแผน ครั้งที่ 3 /19 พ.ค.63)

แผนงำนสังคมสงเครำะห์
6

ส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตประชำชน
ในจังหวัดสมุทรสำคร

200,000

200,000

√

-

56,650.95

7

ช่วยเหลือประชำชน

100,000

100,000

√

-

450

ส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพประชำชนใน
จังหวัดสมุทรสำคร
ส่งเสริมและแก้ไขปัญหำกำรประกอบอำชีพ

100,000

100,000

√

-

44,599.60

80,000

80,000

√

-

20,969.52

ป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดในจังหวัด
สมุทรสำคร

200,000

200,000

√

-

31,116.90

330,000,000

-

-

-

-

3,000,000

5,000,000

√

-

1,602,175

3,122,570

3,122,570

√

-

1,238,690

200,000

200,000

√

-

19,815

งบประมำณ (รวม)

352,406,520

28,816,520

-

-

18,952,691.12

-

จำนวนโครงกำรทั้งหมด (โครงกำร)

14

13

13

-

-

-

แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน
8
9
10

แผนงำนกำรศำสนำ วัฒนธรรมและนันทนำกำร
11

ก่อสร้ำงสนำมกีฬำ อบจ.สมุทรสำคร

12

ก่อสร้ำงหรือปรับปรุงสนำมกีฬำจังหวัด
สมุทรสำคร

ไม่ได้รับจัดสรร
งบประมาณ

(เปลี่ยนแปลงแผน ครั้งที่ 3 / 11 ก.ย.63)

13
14

ส่งเสริมและพัฒนำกำรกีฬำจังหวัด
สมุทรสำคร
สัปดำห์ส่งเสริมพระพุทธศำสนำเนื่องใน
วันสำคัญทำงพระพุทธศำสนำ
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ที่

โครงกำรพัฒนำ
ตำมแผนพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสมุทรสำคร
(พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565)
(เฉพำะปี 2563)

งบประมำณ
งบประมำณ
ตำมแผนฯ

ผลกำรดำเนินงำน
ณ วันที่ 30 กันยำยน 2563

งบประมำณที่ได้รับ
ตำมข้อบัญญัติ
ปีงบประมำณ
2563

ดำเนินกำร

ไม่ได้
ดำเนินกำร

งบประมำณที่
ใช้ดำเนินกำร

4,874.10

หมำยเหตุ

ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริมภำคกำรผลิต กำรแปรรูปอำหำร และกำรบริกำรสูต่ ลำดสำกล และ
ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 3 พัฒนำคุณภำพชีวิต ส่งเสริมชุมชนเข้มแข็ง สร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้
ยุทธศำสตร์ที่ 3 : กำรพัฒนำเศรษฐกิจ
แผนงำนกำรศำสนำ วัฒนธรรม และนันทนำกำร
1

ประชำสัมพันธ์และส่งเสริมกำรท่องเที่ยว
ของจังหวัดสมุทรสำคร

50,000

50,000

√

-

2

สืบสำนประเพณีแห่เทียนพรรษำ

200,000

200,000

-

√

ยกเลิก

3

สืบสำนประเพณีแห่เจ้ำพ่อหลักเมืองสมุทรสำคร

200,000

200,000

-

√

ยกเลิก

4

ประเพณีวันสงกรำนต์

200,000

200,000

-

√

ยกเลิก

5

สืบสำนประเพณีวัฒนธรรมไทยทรงดำ

300,000

300,000

-

√

ยกเลิก

6

เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้ำตำกสินมหำรำช
และสืบสำนประเพณีห่อข้ำวต้มมัดสำมัคคี

100,000

100,000

√

-

78,400

งบประมำณ (รวม)

1,050,000

1,050,000

-

-

83,274.10

-

จำนวนโครงกำรทั้งหมด (โครงกำร)

6

6

2

4

-

-
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ที่

โครงกำรพัฒนำ
ตำมแผนพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสมุทรสำคร
(พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565)
(เฉพำะปี 2563)

งบประมำณ
งบประมำณ
ตำมแผนฯ

ผลกำรดำเนินงำน
ณ วันที่ 30 กันยำยน 2563

งบประมำณที่ได้รับ
ตำมข้อบัญญัติ
ปีงบประมำณ
2563

ดำเนินกำร

ไม่ได้
ดำเนินกำร

งบประมำณที่
ใช้ดำเนินกำร

หมำยเหตุ

ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 1 พัฒนำสภำพแวดล้อมให้เป็นเมืองน่ำอยู่อำศัยอย่ำงยั่งยืน
ยุทธศำสตร์ที่ 4 : กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน
แผนงำนเคหะและชุมชน
1

ซ่อมสร้ำงผิวทำงแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสำยแยก
ทำงหลวงชนบท สค 4001 – บ้ำนเจ็ดริ้ว
อ.บ้ำนแพ้ว

7,499,000

7,540,000

√

-

7,240,000

2

ก่อสร้ำงเขื่อนกันดิน ค.ส.ล. เลียบคลอง –
สี่วำพำสวัสดิ์ หมู่ที่ 9,3 ต.นำดี อ.เมืองฯ

10,166,000

-

-

-

-

ไม่ได้รับจัดสรร
งบประมาณ

5,540,000

5,520,000

√

-

5,526,000

ค้ำงจ่ำย/ไม่ก่อหนี้
(กันเงินไว้
เบิกจ่ำยในปี
2564)

19,794,000

19,794,000

√

-

19,500,000

ค้ำงจ่ำย/ก่อหนี้

27,239,000

27,239,000

√

-

27,239,000

ค้ำงจ่ำย/ไม่ก่อหนี้
(กันเงินไว้
เบิกจ่ำยในปี
2564)

8,610,000

8,570,000

√

-

8,570,000

44,666,000

44,665,000

√

-

44,665,000

49,950,000

-

-

-

-

ค้ำงจ่ำย/ไม่ก่อหนี้
(กันเงินไว้
เบิกจ่ำยในปี
2564)
ค้ำงจ่ำย/ไม่ก่อหนี้
(กันเงินไว้
เบิกจ่ำยในปี
2564)
ไม่ได้รับจัดสรร
งบประมาณ

8,487,000

8,487,000

√

-

8,487,000

ค้ำงจ่ำย/ไม่ก่อหนี้
(กันเงินไว้
เบิกจ่ำยในปี
2564)

15,060,600

14,905,000

√

-

14,800,000

ค้ำงจ่ำย/ก่อหนี้

8,477,000

8,477,000

√

-

8,100,000

ค้ำงจ่ำย/ก่อหนี้

5,759,000

5,900,000

√

-

4,790,000

ค้ำงจ่ำย/ก่อหนี้

(ประสำนแผน ทต.นำดี)

3

เสริมผิวจรำจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนเอกชัย บำงบอน ถึงถนนคลองเทพกำญจนำ
ต.คอกกระบือ อ.เมืองฯ
(ประสำนแผน อบต.คอกกระบือ)

4

ก่อสร้ำงเขื่อนกันดิน ค.ส.ล. เลียบ
คลองโคกมะกอก หมู่ที่ 2,4,5 ต.ชัยมงคล
อ.เมืองฯ
(ประสำนแผน อบต.ชัยมงคล)

5

ก่อสร้ำงเขื่อนกันดิน ค.ส.ล. เลียบคลอง
เขตเมือง หมู่ที่ 6,2,5 ต.นำโคก อ.เมืองฯ
(ระยะที่ 2)
(ประสำนแผน อบต.นำโคก)

6

ก่อสร้ำงถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 8 ต.บ้ำนเกำะ
เชื่อม หมู่ที่ 1 ต.ท่ำทรำย อ.เมืองฯ
(ประสำนแผน อบต.บ้ำนเกำะ)

7

ก่อสร้ำงเขื่อนกันดิน ค.ส.ล. เลียบคลองรำษฎร์เจริญสุข หมู่ที่ 7 ต.บ้ำนเกำะ อ.เมืองฯ
(ประสำนแผน อบต.บ้ำนเกำะ)

8

ก่อสร้ำงถนนลูกรังสำยคลองโล่ง
หมู่ที่ 4 ต.พันท้ำยนรสิงห์ เชื่อมหมู่ที่ 3
ต.โคกขำม อ.เมืองฯ
(ประสำนแผน อบต.พันท้ำยนรสิงห์)

9

ก่อสร้ำงเขื่อนกันดิน ค.ส.ล. เลียบคลอง
หมื่นปรำรมภ์ หมู่ที่ 12 ต.สวนหลวง
อ.กระทุ่มแบน
(ประสำนแผน ทต.สวนหลวง)

10

ก่อสร้ำงถนน ค.ส.ล. สำยนวลทอง หมู่ที่ 9
ต.สวนหลวง อ.กระทุ่มแบน
(ประสำนแผน ทต.สวนหลวง)

11

ก่อสร้ำงเขื่อนกันดิน ค.ส.ล. เลียบคลองตะโก
หมู่ที่ 4 ต.ดอนไก่ดี อ.กระทุ่มแบน
(ประสำนแผน ทต.ดอนไก่ดี)

12

ก่อสร้ำงเขื่อนกันดิน ค.ส.ล. เลียบคลอง
สะพำนดำ หมู่ที่ 11 ต.คลองมะเดื่อ
อ.กระทุ่มแบน
(ประสำนแผน ทม.คลองมะเดื่อ)
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13

โครงกำรพัฒนำ
ตำมแผนพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสมุทรสำคร
(พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565)
(เฉพำะปี 2563)

งบประมำณ

ผลกำรดำเนินงำน
ณ วันที่ 30 กันยำยน 2563
ดำเนินกำร

ไม่ได้
ดำเนินกำร

งบประมำณที่
ใช้ดำเนินกำร

55,998,000

√

-

55,998,000

12,800,000

8,965,000

√

-

8,768,000

2,034,100

2,034,100

√

-

2,034,100

1,863,200

1,863,200

√

-

1,863,200

4,547,000

4,547,000

√

-

4,547,000

ค้ำงจ่ำย/ไม่ก่อหนี้
(กันเงินไว้
เบิกจ่ำยในปี
2564)

9,694,000

9,694,000

√

-

9,694,000

7,686,000

8,237,000

√

-

7,410,000

ค้ำงจ่ำย/ไม่ก่อหนี้
(กันเงินไว้
เบิกจ่ำยในปี
2564)
ค้ำงจ่ำย/ก่อหนี้

14,000,000

8,670,000

√

-

8,670,000

24,460,000

24,460,000

√

-

24,460,000

19,821,300

19,821,300

√

-

19,821,300

ค้ำงจ่ำย/ไม่ก่อหนี้
(กันเงินไว้
เบิกจ่ำยในปี
2564)

12,800,000

12,800,000

√

-

12,800,000

ค้ำงจ่ำย/ไม่ก่อหนี้
(กันเงินไว้
เบิกจ่ำยในปี
2564)

งบประมำณ (รวม)

376,951,200

308,186,600

-

-

304,982,600

-

จำนวนโครงกำรทั้งหมด (โครงกำร)

23

21

21

-

-

-

ก่อสร้ำงเขื่อนกันดิน ค.ส.ล. เลียบคลองน้อย
หมู่ที่ 1,3 ต.ท่ำเสำ อ.กระทุ่มแบน
(ระยะที่ 1)

งบประมำณ
ตำมแผนฯ

งบประมำณที่ได้รับ
ตำมข้อบัญญัติ
ปีงบประมำณ
2563

55,998,000

(ประสำนแผน อบต.ท่ำเสำ)

14

หมำยเหตุ

ก่อสร้ำงถนน ค.ส.ล. สำยเลียบคลองรำงกระทุ่ม
หมู่ที่ 4 ต.ท่ำเสำ อ.กระทุ่มแบน

ค้ำงจ่ำย/ไม่ก่อหนี้
(กันเงินไว้
เบิกจ่ำยในปี
2564)

(ประสำนแผน อบต.ท่ำเสำ)

15

ขุดเจำะบ่อบำดำล พร้อมก่อสร้ำงหอถังส่งน้ำ
หมู่ที่ 13 ต.บำงยำง อ.กระทุ่มแบน
(ประสำนแผน อบต.บำงยำง)

16

ขุดเจำะบ่อบำดำล พร้อมก่อสร้ำงหอถังส่งน้ำ
หมู่ที่ 5 ต.บำงยำง อ.กระทุ่มแบน
(ประสำนแผน อบต.บำงยำง)

17

ก่อสร้ำงเขื่อนกันดิน ค.ส.ล. เลียบถนน
ยกกระบัตร - หลักสี่ (คลองอเนกนิกร)
หมู่ที่ 6,5 ต.ยกกระบัตร อ.บ้ำนแพ้ว
(ระยะที่ 2)
(ประสำนแผน ทต.หลักห้ำ)

18

ก่อสร้ำงเขื่อนกันดิน ค.ส.ล. เลียบคลองเจ๊ก
หมู่ที่ 6 ต.ยกกระบัตร อ.บ้ำนแพ้ว
(ประสำนแผน ทต.หลักห้ำ)

19

ก่อสร้ำงถนน ค.ส.ล. สำยพัฒนำมหำรำช 3
หมู่ที่ 7,10 ต.บ้ำนแพ้ว เชื่อมหมู่ที่ 3
ต.หลักสอง อ.บ้ำนแพ้ว
(ประสำนแผน อบต.บ้ำนแพ้ว)

20

ก่อสร้ำงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสำยน้อยเศรษฐี
หมู่ที่ 3 ต.อำแพง อ.บ้ำนแพ้ว
(ประสำนแผน อบต.อำแพง)

21

ก่อสร้ำงถนน ค.ส.ล. สำยเลียบคลองไหหลำ
หมู่ที่ 2 ต.ท่ำเสำ อ.กระทุ่มแบน
(ประสำนแผน อบต.ท่ำเสำ)
(เปลี่ยนแปลงแผน ครั้งที่ 3 / 11 ก.ย.63)
(โอนตั้งจ่ำยรำยกำรใหม่ สภำฯ อนุมัติ 21 ก.ย.63)

22

ก่อสร้ำงถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 3 เชื่อม หมู่ที่ 1
ต.บำงโทรัด อ.เมืองฯ (ถนนเอกชัย - คลองซื่อ)
(ประสำนแผน อบต.บำงโทรัด)
(เปลี่ยนแปลงแผน ครั้งที่ 3 / 11 ก.ย.63)
(โอนตั้งจ่ำยรำยกำรใหม่ สภำฯ อนุมัติ 21 ก.ย.63)

23

วำงท่อระบำยน้ำเลียบถนนอุตสำหกรรมสยำม
เริ่มจำกถนนพุทธสำครถึงคลองสะพำนดำ
หมู่ที่ 11 ต.คลองมะเดื่อ อ.กระทุ่มแบน
(ประสำนแผน ทม.คลองมะเดื่อ)
(เปลี่ยนแปลงแผน ครั้งที่ 3 / 11 ก.ย.63)
(โอนตั้งจ่ำยรำยกำรใหม่ สภำฯ อนุมัติ 21 ก.ย.63)

ค้ำงจ่ำย/ไม่ก่อหนี้
(กันเงินไว้
เบิกจ่ำยในปี
2564)
ค้ำงจ่ำย/ไม่ก่อหนี้
(กันเงินไว้
เบิกจ่ำยในปี
2564)
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ที่

โครงกำรพัฒนำ
ตำมแผนพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสมุทรสำคร
(พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565)
(เฉพำะปี 2563)

งบประมำณ
งบประมำณ
ตำมแผนฯ

ผลกำรดำเนินงำน
ณ วันที่ 30 กันยำยน 2563

งบประมำณที่ได้รับ
ตำมข้อบัญญัติ
ปีงบประมำณ
2563

ดำเนินกำร

ไม่ได้
ดำเนินกำร

งบประมำณที่
ใช้ดำเนินกำร

หมำยเหตุ

ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 1 พัฒนำสภำพแวดล้อมให้เป็นเมืองน่ำอยู่อำศัยอย่ำงยั่งยืน
ยุทธศำสตร์ที่ 5 : กำรอนุรกั ษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม
แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน
1

โรงเรียนสิ่งแวดล้อม

2,000,000

2,000,000

-

√

-

2

3

ยกเลิก

เสริมสร้ำงจิตสำนึกและกำรมีส่วนร่วมของ
ภำคประชำชนในกำรอนุรัก์ทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อม

500,000

500,000

√

-

26,590

กำรจัดกำรขยะมูลฝอยและของเสียอันตรำย
ชุมชน

500,000

500,000

-

√

-

ยกเลิก

งบประมำณ (รวม)

3,000,000

3,000,000

-

-

26,590

-

จำนวนโครงกำรทั้งหมด (โครงกำร)

3

3

1

2

-

-
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ที่

โครงกำรพัฒนำ
ตำมแผนพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสมุทรสำคร
(พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565)
(เฉพำะปี 2563)

งบประมำณ
งบประมำณ
ตำมแผนฯ

ผลกำรดำเนินงำน
ณ วันที่ 30 กันยำยน 2563

งบประมำณที่ได้รับ
ตำมข้อบัญญัติ
ปีงบประมำณ
2563

ดำเนินกำร

ไม่ได้
ดำเนินกำร

งบประมำณที่
ใช้ดำเนินกำร

หมำยเหตุ

ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 3 พัฒนำคุณภำพชีวิต ส่งเสริมชุมชนเข้มแข็ง สร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้
ยุทธศำสตร์ที่ 6 : กำรพัฒนำกำรเมืองและกำรบริหำร
แผนงำนบริหำรทัว่ ไป
1

เฉลิมพระเกียรติสถำบันพระมหำกษัตริย์และ
ปกป้องสถำบันสำคัญของชำติ

1,210,000

3,200,000

√

-

687,975.81

2

ฝึกอบรม สัมมนำ และศึกษำดูงำน
ภำยในประเทศ

2,000,000

14,000,000

√

-

647,603

3

พัฒนำศักยภำพผู้บริหำร สมำชิกสภำฯ และ
บุคลำกร

1,000,000

1,000,000

√

-

24,620

4

เสริมสร้ำงสุขภำพกำย ใจ และพัฒนำคุณภำพ
ชีวิตของบุคลำกร

800,000

800,000

√

-

205,200

5

เสริมสร้ำงคุณธรรมและจริยธรรมในกำร
ปฏิบัติรำชกำร

500,000

500,000

√

-

16,605

6

ส่งเสริมกำรจัดกำรควำมรู้ในองค์กร
(Knowledge Management : KM)

500,000

500,000

√

-

330,659.40

7

บำรุงรักษำ ดูแล และต่ออำยุฮำร์ดแวร์ ระบบ
กำรจัดกำรข้อมูลระบบอินเตอร์เน็ตและระบบ
เครือข่ำยใน อบจ.สมุทรสำคร

318,000

318,000

√

-

316,000

8

เผยแพร่และประชำสัมพันธ์กิจกรรม และ
ผลงำนของ อบจ.สมุทรสำคร

850,000

2,000,000

√

-

475,192.10

9

เพิ่มประสิทธิภำพกำรจัดเก็บรำยได้

100,000

100,000

√

-

17,630

10

เลือกตั้งผู้บริหำรหรือสมำชิกสภำ อบจ.

40,000,000

21,576,050

-

√

-

ยกเลิก
ตั้งไว้ 50,000,000.- บำท
โอนลดไป 28,423,950 บำท
คงเหลือ 21,576,050- บำท

11

กำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ
อบจ.สมุทรสำคร

100,000

100,000

√

-

100,000

ค้ำงจ่ำย/ก่อหนี้

12

ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมในกำรแก้ไขปัญหำ
และพัฒนำท้องถิ่น

400,000

400,000

-

√

-

ยกเลิก

13

เตรียมกำรรองรับกำรถ่ำยโอนภำรกิจ
โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพตำบล (รพ.สต.)

100,000

-

-

-

-

ไม่ได้รับจัดสรร
งบประมาณ

14

ซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกำส
มหำมงคลพระรำชพิธีบรมรำชำภิเษก

5,450,000

5,500,000

√

-

5,340,000

50,000

50,000

√

-

7,124.10

1,000,000

1,000,000

-

√

-

ยกเลิก

150,000

-

-

-

-

ไม่ได้รับจัดสรร
งบประมาณ

(โอนตั้งจ่ำยรำยกำรใหม่ สภำฯ อนุมัติ 24 ธ.ค.62)
(เพิ่มเติมแผน ครั้งที่ 1 /4 ธ.ค.62)

แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน
15

คลินิกกฎหมำย

แผนงำนกำรศึกษำ
16

จัดหำอุปกรณ์และซอฟแวร์ลิขสิทธิ์อุทยำนกำร
เรียนรู้สมุทรสำคร

17

อบรมลูกเสือชำวบ้ำน จ.สมุทรสำคร
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ที่

โครงกำรพัฒนำ
ตำมแผนพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสมุทรสำคร
(พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565)
(เฉพำะปี 2563)

งบประมำณ

ผลกำรดำเนินงำน
ณ วันที่ 30 กันยำยน 2563

งบประมำณ
ตำมแผนฯ

งบประมำณที่ได้รับ
ตำมข้อบัญญัติ
ปีงบประมำณ
2563

ดำเนินกำร

ไม่ได้
ดำเนินกำร

งบประมำณที่
ใช้ดำเนินกำร

113,000

113,000

√

-

108,400

หมำยเหตุ

แผนงำนเคหะและชุมชน
18

ติดป้ำยแนะนำโครงกำรทำงหลวงท้องถิ่น
ป้ำยหมำยเลขรหัสทำงหลวงท้องถิ่น และ
หลักกิโลเมตรบนถนนทำงหลวงท้องถิ่น
อบจ.สมุทรสำคร

ค้ำงจ่ำย/ก่อหนี้

แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน
19

อบจ.สมุทรสำครสัญจร

100,000

100,000

√

-

56,024

20

ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของประชำชน

300,000

300,000

√

-

99,670

21

ส่งเสริมประชำธิปไตยและสิทธิเสรีภำพ
ของประชำชน

300,000

300,000

√

-

15,360

แผนงำนกำรศำสนำ วัฒนธรรม และนันทนำกำร
22

วันท้องถิ่นไทย

120,000

144,500

√

-

137,971.64

ตั้งไว้ 120,000.-บำท
โอนเพิม่ มำ
24,500.- บำท

23

สำนพลังท้องถิ่นไทยถวำยพ่อของแผ่นดิน
เดิน – วิ่ง มินิฮำล์ฟมำรำธอนเฉลิมพระเกียรติฯ
เนื่องในโอกำสมหำมงคลพระรำชพิธีบรม
รำชำภิเษก

200,000

175,500

√

-

43,244

ตั้งไว้ 200,000.- บำท
โอนลดไป 24,500.-บำท
คงเหลือ 175,500.- บำท

498,000

498,000

√

-

498,000

ค้ำงจ่ำย/ก่อหนี้

งบประมำณ (รวม)

56,159,000

52,675,050

-

-

9,127,279.05

-

จำนวนโครงกำรทั้งหมด (โครงกำร)

24

22

19

3

-

-

(โอนตั้งจ่ำยรำยกำรใหม่ นำยกฯ อนุมัติ 27 ธ.ค.62)
(เพิ่มเติมแผน ครั้งที่ 2 /25 ธ.ค.62)

แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ
24

ก่อสร้ำงอำคำรโรงจอดรถเครื่องจักรกล
อบจ.สมุทรสำคร
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ส่วนที่ 3
ผลกำรวิเครำะห์กำรติดตำมและประเมินผล
▪ ผลกำรพิจำรณำกำรติดตำมและประเมินผลยุทธศำสตร์ และโครงกำรเพื่อควำมสอดคล้อง
แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565)
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2549 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท
0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เรื่ อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพั ฒนาท้ องถิ่ น
(พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565) ขององค์ กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น ก าหนดให้ คณะกรรมการติ ดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นดาเนินการให้คะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565) ตามเกณฑ์ที่กาหนดซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
โดยดาเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย และคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ได้พิจารณาติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และ
โครงการเพื่อความสอดคล้ องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565) ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2563
เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2563 ปรากฏผลการประเมิน ดังนี้
1. ผลกำรพิจำรณำกำรติดตำมและประเมินผลยุทธศำสตร์เพื่อควำมสอดคล้องแผนพัฒนำท้องถิ่น
(พ.ศ.2561 – 2565) ขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสมุทรสำคร
ประเด็นพิจำรณำ
1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ
3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย
(1) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(2) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
(3) ยุทธศาสตร์จังหวัด
(4) วิสัยทัศน์
(5) กลยุทธ์
(6) เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์
(7) จุดยืนทางยุทธศาสตร์
(8) แผนงาน
(9) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม
รวมคะแนน

คะแนนเต็ม
20
20
60
(10)
(10)
(10)
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
100

คะแนนที่ได้
19.20
18.15
9.80
9.90
9.90
4.55
4.45
4.50
4.80
4.65
4.75
94.65

ผลการพิจารณาให้คะแนนของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ ปรากฏว่าได้ คะแนน
การประเมิน 94.65 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน ซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมเพื่อให้เกิดความ
สอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80
คะแนน)
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2. ผลกำรพิจำรณำกำรติดตำมและประเมินผลโครงกำรเพื่อควำมสอดคล้องแผนพัฒนำท้องถิ่น
(พ.ศ.2561 – 2565) ขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสมุทรสำคร
ประเด็นพิจำรณำ
1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา
2. การประเมินผลการนาแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ
3. การประเมินผลการนาแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ
4. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา
5. โครงการพัฒนา ประกอบด้วย
(1) ความชัดเจนของชื่อโครงการ
(2) กาหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ
(3) เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)มีความชัดเจนนาไปสู่การ
ตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง
(4) โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
(5) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
(6) โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0
(7) โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด
(8) โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้
ประเทศชาติมั่นคง มั่งคัง่ ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ
(9) งบประมาณมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)
(10) มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ
(11) มีการกาหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
และผลที่คาดว่าจะได้รับ
(12) ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์

รวมคะแนน

คะแนนเต็ม
10
10
10
10
60
(5)
(5)
(5)

คะแนนที่ได้
9.55
9.45
9.05
9.05

(5)
(5)

4.67
4.55

(5)
(5)
(5)

4.54
4.78
4.68

(5)
(5)
(5)

4.77
4.77
4.73

(5)

4.74

100

93.67

4.80
4.77
4.77

ผลการพิจารณาให้คะแนนของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
สมุทรสาคร คะแนนเต็ม 100 คะแนน ปรากฏว่าได้คะแนนการประเมิน 93.67 คะแนน ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่
เหมาะสมเพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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ผลกำรดำเนินงำน
ระบบสำรสนเทศกำรบริหำรจัดกำรเพื่อกำรวำงแผนและประเมินผล
กำรใช้จ่ำยงบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-plan)
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2563
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โครงกำรตำมข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2563
ยุทธศำสตร์

โครงกำร

จำนวนงบประมำณ

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา,
กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม,
20,298,600.00
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม,
สานักการศึกษา

วัตถุ
ประสงค์

ผลผลิต

การพัฒนา
1.
การศึกษา

สนับสนุนการบริหาร
สถานศึกษาในสังกัด
อบจ.สมุทรสาคร

การพัฒนา
2.
การศึกษา

ค่ายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และสิ่งแวดล้อม

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา,
กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม,
150,000.00
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม,
สานักการศึกษา

เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้รับ
ความรู้ ความเข้าใจด้าน
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและ
สิ่งแวดล้อม

นักเรียนชั้นประถมศึกษาโรงเรียนในและ
นอกสังกัด อบจ.สมุทรสาคร

การพัฒนา
การศึกษา

ส่งเสริมการศึกษาและพัฒนา
ศักยภาพการเรียนรู้ของเด็ก
และเยาวชน

500,000.00

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา,
กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม,
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม,
สานักการศึกษา

เพื่อเพิ่มการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
ให้แก่นักเรียนในจังหวัด
สมุทรสาคร

การจัดนิทรรศการ ทัศนศึกษา การบรรยายพิเศษ
เรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมการเรียนรู้นอกสถานที่
ฯลฯ

การพัฒนา
การศึกษา

ส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อ
ผู้ใช้บริการอุทยานการเรียนรู้
สมุทรสาคร

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา,
กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม,
200,000.00
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม,
สานักการศึกษา

เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้
การพัฒนา เสริมสร้าง
จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อผู้ใช้บริการ
ประสิทธิภาพและการพัฒนา
ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์
องค์ความรู้เพื่อผู้ใช้บริการ
อุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร

การพัฒนา
5.
การศึกษา

จัดหาทรัพยากรสื่อสาร
สนเทศและสื่ออิเล็คทรอนิกส์
เพื่อผู้ใช้บริการอุทยานการ
เรียนรู้สมุทรสาคร

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา,
กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม,
200,000.00
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม,
สานักการศึกษา

เพื่อจัดหาทรัพยากรสื่อสาร
สนเทศและสื่ออิเล็ก ทรอนิกส์ที่ทันสมัยเพียงพอ
และให้ตรงกับความต้องการ
ของผู้ใช้บริการ

จัดหาทรัพยากรสื่อสารสนเทศและสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ต่างๆ จัดหาสื่อการเรียนการสอน จัดหาสิ่งพิมพ์ต่างๆ

โรงเรียนท้องถิ่นสีเขียว

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา,
กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม,
200,000.00
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม,
สานักการศึกษา

เพื่อเสริมสร้างให้เยาวชน
ได้มีความรู้ ความเข้าใจ
ตลอดจนตระหนักถึง
ความสาคัญของสิ่งแวดล้อม
และทรัพยากรธรรมชาติ

โรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม
โรงเรียนวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร

การแข่งขันกีฬานักเรียน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แห่งประเทศไทย

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา,
กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม,
290,000.00
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม,
สานักการศึกษา

เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน
นักกีฬาของโรงเรียนในสังกัด
อบจ.สมุทรสาคร เตรียมความ
นักเรียน นักกีฬา เป็นตัวแทนโรงเรียนในสังกัด อบจ.
พร้อมทางด้านร่างกายและ
สมุทรสาคร เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียน อปท.แห่ง
จิตใจ โดยใช้กีฬาเป็น
ประเทศไทย ระดับภาคกลางระดับประเทศ
เครื่องมือในการพัฒนา
ความคิดสร้างสรรค์ในการ
ร่วมกิจกรรมของโรงเรียน

แข่งขันคนเก่งและทักษะทาง
วิชาการในโรงเรียนสังกัด
อบจ.สมุทรสาคร

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา,
กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม,
200,000.00
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม,
สานักการศึกษา

ส่งเสริมและสนับสนุนให้
ครูและนักเรียนโรงเรียน
ในสังกัด อบจ.สมุทรสาคร
มีความตื่นตัว ค้นคว้าหา
ความรู้ทางด้านวิชาการ
อยู่เสมอ

3.

4.

การพัฒนา
6.
การศึกษา

การพัฒนา
7.
การศึกษา

8.

การพัฒนา
การศึกษา

การพัฒนา
9.
การศึกษา

จ้างบุคลากรเสริม
การเรียนการสอน

การพัฒนา
10.
การศึกษา

ก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียน
วัดหนองนกไข่

11.

การพัฒนา
การศึกษา

ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
เด็กและเยาวชน

ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา พัฒนาห้องสมุดโรงเรียน
เพื่อปฏิรูปการศึกษาและ
ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน ค่าปัจจัย พื้นฐาน
กระจายอานาจทางการศึกษา
สาหรับนักเรียนยากจน ค่าอาหารเสริม (นม)

นักเรียนโรงเรียนในสังกัด อบจ.สมุทรสาคร
ระดับชั้นเข้าร่วมการแข่งขัน จานวน 150 คน

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา,
กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม,
18,720,000.00
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม,
สานักการศึกษา

เพื่อแก้ไขปัญหาการ
สนับสนุนงบประมาณจ้างครูให้แก่สานักงานเขต
ขาดแคลนครูผู้สอนในจังหวัด
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร
สมุทรสาคร

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา,
กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม,
6,714,000.00
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม,
สานักการศึกษา

เพื่อให้มีห้องเรียนเพียงพอใน
อาคารเรียน 105 ล/58 (ข) ต้านแผ่นดินไหว
การจัดการเรียนการสอน

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา,
กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม,
500,000.00
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม,
สานักการศึกษา

เพื่อให้เด็กและเยาวชนเรียนรู้
หลักศีลธรรมในการดาเนิน
จัดกิจกรรมประกวดบรรยายธรรมและกิจกรรม
ชีวิต และสร้างสมาธิ ความ
มนต์หมู่ทานองสรภัญญะ
อดทน นามาปรับใช้ในการ
เรียน

ทุก

สวด

152
ยุทธศำสตร์
12.

การส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

การส่งเสริม
13.
คุณภาพชีวิต

โครงกำร
บริหารจัดการน้าในพื้นที่
จังหวัดสมุทรสาคร

วันเด็กแห่งชาติ

จำนวนงบประมำณ

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง,
1,000,000.00 กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา,
สานักช่าง, สานักการช่าง
ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา,
กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม,
210,000.00 กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม,
สานักการศึกษา

วัตถุ
ประสงค์

ผลผลิต

เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา
น้าท่วม ภัยแล้ง ในพื้นที่
จังหวัดสมุทรสาคร

ขุดลอกคู คลอง เพื่อการระบายน้าและเก็บกักน้า
จัดหากระสอบทรายป้องกันน้าท่วม

เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการ
ให้กับเด็กและเยาวชน

จัดหาของขวัญ ของที่ระลึก จัดกิจกรรมสนับสนุนการ
แสดงออกของเด็กและเยาวชน

14.

การส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

ส่งเสริมสุขภาพร่างกาย
และป้องกันโรคติดต่อหรือ
โรคระบาด

4,700,000.00

สานักปลัด อบจ., สานักปลัดเทศบาล,
สานักงานปลัด อบต.

เพื่อส่งเสริมทักษะและพัฒนา
จัดอบรมให้ความรู้ จัดซื้อเครื่องมือ เช่น เครื่องพ่น
ให้ความรู้ในเรื่อง การดูแล
หมอกควัน จัดซื้อยาป้องกัน
สุขภาพให้กับประชาชน

15.

การส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

กินอยู่ปลอดภัยห่างไกลโรค

80,000.00

สานักปลัด อบจ., สานักปลัดเทศบาล,
สานักงานปลัด อบต.

เพื่อสร้างความตระหนักความ
เข้าใจในด้านการดูแล
ผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงที่จะเกิดโรคอ้วน
สุขภาพให้ห่างไกลจากโรค

16.

การส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตประชาชนในจังหวัด
สมุทรสาคร

200,000.00

สานักปลัด อบจ., สานักปลัดเทศบาล,
สานักงานปลัด อบต.

เพื่อส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพให้กับกลุ่มเป้าหมาย
ประชาชนทั่วไป กลุ่มสตรี เด็กและเยาวชน ผู้พิการและ
เพื่อแลกเปลี่ยนความคิด
ผู้ด้อยโอกาส ผูส้ ูงอายุ
เสริมสร้างความรู้ที่เป็น
ประโยชน์ในด้านต่างๆ

17.

การส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

ช่วยเหลือประชาชน

100,000.00

สานักปลัด อบจ., สานักปลัดเทศบาล,
สานักงานปลัด อบต.

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้ประสบปัญหาภัยพิบัติ

ประชาชนทั่วไป ผู้ประสบภัยพิบัติ

18.

การส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
ประชาชนในจังหวัด
สมุทรสาคร

100,000.00

สานักปลัด อบจ., สานักปลัดเทศบาล,
สานักงานปลัด อบต.

เพื่อพัฒนาศักยภาพชีวิต
ที่ดีขึ้น เพื่อแลกเปลี่ยน
ความคิด เสริมสร้างความรู้

ประชาชนทั่วไป กลุ่มสตรี เด็กและเยาวชน

19.

การส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

ส่งเสริมและแก้ไขปัญหาการ
ประกอบอาชีพ

80,000.00

สานักปลัด อบจ., สานักปลัดเทศบาล,
สานักงานปลัด อบต.

เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะ
ประชาชนทั่วไป เกษตรกร
ด้านอาชีพให้กับประชาชน

สานักปลัด อบจ., สานักปลัดเทศบาล,
200,000.00
สานักงานปลัด อบต.

เพื่อป้องกันการระบาดของ
ยาเสพติด เพื่อให้เด็กและ
เยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์

ประชาชนทั่วไป เด็กและเยาวชน

ก่อสร้างหรือปรับปรุงสนาม
กีฬาจังหวัดสมุทรสาคร

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา,
กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม,
5,000,000.00 กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม,
สานักการศึกษา

เพื่ออานวยความสะดวกแก่
ผู้มาใช้สนามกีฬา

ก่อสร้าง/ปรับปรุงอัฒจันทร์ ก่อสร้าง/ปรับปรุงสนาม
ฟุตบอล ก่อสร้าง/ปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง
ก่อสร้าง/ปรับปรุงลู่วิ่งยางพารา

การส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

ส่งเสริมและพัฒนาการกีฬา
จังหวัดสมุทรสาคร

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา,
กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม,
3,122,570.00
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม,
สานักการศึกษา

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนออก
กาลังกายหรือเล่นกีฬา เพื่อ
ส่งเสริมการพัฒนา
จัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ
ความสามารถด้านกีฬา
ให้เยาวชนและประชาชน

การส่งเสริม
23.
คุณภาพชีวิต

สัปดาห์ส่งเสริม
พระพุทธศาสนาเนื่องในวัน
สาคัญทางพระพุทธศาสนา

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา,
กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม,
200,000.00 กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม,
สานักการศึกษา

การส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

โครงการพัฒนาศักยภาพ
การให้บริการผู้ป่วยในเพื่อ
รองรับผู้ป่วยติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019
(COVID - 19)

การส่งเสริม
20.
คุณภาพชีวิต

ป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดในจังหวัด
สมุทรสาคร

การส่งเสริม
21.
คุณภาพชีวิต

22.

24.

13,823,950.00

สานักปลัด อบจ., สานักปลัดเทศบาล,
สานักงานปลัด อบต.

เพื่อเป็นการทานุบารุง
พระพุทธศาสนา

จัดงานวันสาคัญทางพระพุทธศาสนา วันมาฆบูชา
วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา

เพื่อผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID - 19)
ได้รับบริการรักษาที่มีคุณภาพ
ประชาชนของจังหวัดสมุทรสาครได้รับบริการสุขภาพ
ตามมาตรฐาน และความ
ด้วยความมีคุณภาพมาตรฐาน ปลอดภัย
คุ้มค่าเหมาะสมกับประเภท
และอาการของผู้ป่วย
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25.

การพัฒนา
เศรษฐกิจ

โครงกำร

ประชาสัมพันธ์และส่งเสริม
การท่องเที่ยวของจังหวัด
สมุทรสาคร

จำนวนงบประมำณ

50,000.00

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ

วัตถุ
ประสงค์

สานักปลัด อบจ., สานักปลัดเทศบาล,
สานักงานปลัด อบต.

เพื่อประชาสัมพันธ์แหล่ง
ท่องเที่ยวที่มีอยู่เดิมและ
แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นใหม่
รวมทั้งประเพณีและ
วัฒนธรรมของจังหวัดให้
เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยว
ทั้งไทยและต่างชาติ

ผลผลิต

ป้ายประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว นิทรรศการ
ภาพถ่าย กิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและ
เสริมสร้างให้เด็กและเยาวชน
พุทธศาสนิกชน ทุกหมู่เหล่า บุคลากรของอบจ.สมุทรสาคร และพุทธศาสนิกชน
เกิดความเลื่อมใสศรัทธา
ทุกหมู่เหล่า
ตระหนักในความสาคัญของ
พระพุทธศาสนา

การพัฒนา
เศรษฐกิจ

สืบสานประเพณีแห่เทียน
พรรษา

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา,
กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม,
200,000.00
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม,
สานักการศึกษา

การพัฒนา
27.
เศรษฐกิจ

สืบสานประเพณีแห่เจ้าพ่อ
หลักเมืองสมุทรสาคร

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา,
กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม,
200,000.00 กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม,
สานักการศึกษา

เพื่อรักษาและสืบทอด
ประเพณีสาคัญของจังหวัด
และวัฒนธรรมอันดีงาม

จัดขบวนเข้าร่วมแห่เจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร

การพัฒนา
28.
เศรษฐกิจ

ประเพณีวันสงกรานต์

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา,
กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม,
200,000.00 กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม,
สานักการศึกษา

เพื่อเป็นการอนุรักษ์และ
สืบสานประเพณี วัฒนธรรม
ท้องถิ่นให้ดารงไว้ตลอดไป

แห่ขบวนนางสงกรานต์ รดน้/อาบน้
า
าผู้สูงอายุ

การพัฒนา
29.
เศรษฐกิจ

สืบสานประเพณีวัฒนธรรม
ไทยทรงดา

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กอง
ส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กอง เพื่อเป็นการอนุรักษ์และ
300,000.00 การศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม,
สืบสานประเพณี วัฒนธรรม
ท้องถิ่นให้ดารงไว้ตลอดไป
สานักการศึกษา

การพัฒนา
เศรษฐกิจ

เทิดพระเกียรติสมเด็จ
พระเจ้าตากสินมหาราชและ
สืบสานประเพณีห่อข้าวต้ม
มัดสามัคคี

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา,
กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม,
100,000.00
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม,
สานักการศึกษา

26.

30.

สาธิตวิถีชีวิตไทยทรงดา การแสดงทางวัฒนธรรม/
วงแคน การละเล่นพื้นบ้าน

เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จ
พระเจ้าตากสินมหาราช เพื่อ
เป็นการอนุรักษ์และสืบสาน ประกวดการทาข้าวต้มมัด แข่งขันและแสดงดนตรีไทย
ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น
ให้ดารงไว้ตลอดไป

ซ่อมสร้างผิวจราจร
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต
การพัฒนา
สายแยกทางหลวงชนบท
31.
โครงสร้างพื้นฐาน สค 4011 - บ้านเจ็ดริ้ว
อ.บ้านแพ้ว

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง เพื่อพัฒนาเส้นทางการ
7,540,000.00 สุขาภิบาล, กองประปา, สานักช่าง,
คมนาคมให้ประชาชน
สานักการช่าง
ได้รบั ความสะดวกปลอดภัย

เสริมผิวจราจรแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต ถนนเอกชัย การพัฒนา
บางบอน ถึงถนนคลองเทพ
32.
โครงสร้างพื้นฐาน กาญจนา ต.คอกกระบือ
อ.เมืองฯ

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง,
5,520,000.00 กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา,
สานักช่าง, สานักการช่าง

ก่อสร้างเขื่อนกันดิน ค.ส.ล.
เลียบคลองโคกมะกอก
การพัฒนา
33.
โครงสร้างพื้นฐาน หมูท่ ี่ 2,4,5 ต.ชัยมงคล
อ.เมืองฯ

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง,
19,794,000.00 กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา,
สานักช่าง, สานักการช่าง

เพื่อป้องกันการพังทลาย
ของดินริมตลิ่งและการทรุดตัว ความยาว 1,340 ม.
ของถนน

ก่อสร้างเขื่อนกันดิน ค.ส.ล.
เลียบคลองเขตเมือง
การพัฒนา
34.
โครงสร้างพื้นฐาน หมูท่ ี่ 6,2,5 ต.นาโคก
อ.เมืองฯ (ระยะที่ 2)

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง,
27,239,000.00 กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา,
สานักช่าง, สานักการช่าง

เพื่อป้องกันการพังทลาย
ความยาว 1,940 ม. (เริ่มจากถนนพระราม 2 ถึง วัด
ของดินริมตลิ่งและการทรุดตัว
ราษฎร์ธรรมาราม)
ของถนน

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.
หมู่ที่ 8 ต.บ้านเกาะ เชื่อม
การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน หมูท่ ี่ 1 ต.ท่าทราย
อ.เมืองฯ

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง,
8,570,000.00 กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา,
สานักช่าง, สานักการช่าง

35.

เพื่อพัฒนาเส้นทางการ
คมนาคมให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกและ
ปลอดภัย

เพื่อพัฒนาเส้นทางการ
คมนาคมให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและปลอดภัย

ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 ม. ระยะทาง 1,600 ม.
หนา 0.05 ม. ไหล่ทางกว้างข้างละ 1 ม.

ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.20 ม. หนา 0.07 ม.
ระยะทาง 1,835 ม.

ผิวจราจรกว้าง 6 ม.ระยะทาง 350 ม.
(ความยาวรวมสะพาน) หนา 0.20 ม.
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ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล.
เลียบคลองราษฎร์เจริญสุข
การพัฒนา
36.
โครงสร้างพื้นฐาน หมูท่ ี่ 7 ต.บ้านเกาะ
อ.เมืองฯ

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง,
44,665,000.00 กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา,
สานักช่าง, สานักการช่าง

เพื่อป้องกันการพังทลาย
ของดินริมตลิ่งและการทรุดตัว ความยาว 3,195 ม.
ของถนน

ก่อสร้างเขื่อนกันดิน ค.ส.ล.
เลียบคลองหมื่นปรารมภ์
การพัฒนา
37.
โครงสร้างพื้นฐาน หมูท่ ี่ 12 ต.สวนหลวง
อ.กระทุ่มแบน

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง,
8,487,000.00 กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา,
สานักช่าง, สานักการช่าง

เพื่อป้องกันการพังทลาย
ของดินริมตลิ่งและการทรุดตัว ความยาว 580 เมตร
ของถนน

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.
การพัฒนา
38.
สายนวลทอง หมู่ที่ 9
โครงสร้างพื้นฐาน
ต.สวนหลวง อ.กระทุ่มแบน

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง,
14,905,000.00 กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา,
สานักช่าง, สานักการช่าง

ก่อสร้างเขื่อนกันดิน ค.ส.ล.
การพัฒนา
เลียบคลองตะโก หมู่ที่ 4
โครงสร้างพื้นฐาน
ต.ดอนไก่ดี อ.กระทุ่มแบน

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง,
8,477,000.00 กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา,
สานักช่าง, สานักการช่าง

เพื่อป้องกันการพังทลาย
ของดินริมตลิ่งและการทรุด
ตัวของถนน

ก่อสร้างเขื่อนกันดิน ค.ส.ล.
เลียบคลองสะพานดา
การพัฒนา
40.
โครงสร้างพื้นฐาน หมูท่ ี่ 11 ต.คลองมะเดื่อ
อ.กระทุ่มแบน

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง,
5,900,000.00 กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา,
สานักช่าง, สานักการช่าง

เพื่อป้องกันการพังทลาย
ของดินริมตลิ่งและการทรุดตัว ความยาว 315 เมตร
ของถนน

ก่อสร้างเขื่อนกันดิน ค.ส.ล.
เลียบคลองน้อย หมู่ที่ 1,3
การพัฒนา
41.
โครงสร้างพื้นฐาน ต.ท่าเสา อ.กระทุ่มแบน
(ระยะที่ 1)

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง,
55,998,000.00 กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา,
สานักช่าง, สานักการช่าง

เพื่อป้องกันการพังทลาย
ของดินริมตลิ่งและการทรุดตัว ความยาว 2,800 ม.
ของถนน

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.
สายเลียบคลองรางกระทุ่ม
การพัฒนา
42.
โครงสร้างพื้นฐาน หมู่ที่ 4 ต.ท่าเสา
อ.กระทุ่มแบน

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง,
8,965,000.00 กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา,
สานักช่าง, สานักการช่าง

เพื่อพัฒนาเส้นทางการ
คมนาคมให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกและ
ปลอดภัย

ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 ม.ระยะทาง 1,520 ม.
หนา 0.20 ม.

ขุดเจาะบ่อน้าบาดาล
พร้อมก่อสร้างหอถังส่งน้า
การพัฒนา
43.
โครงสร้างพื้นฐาน หมูท่ ี่ 13 ต.บางยาง
อ.กระทุม่ แบน

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง,
2,034,100.00 กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา,
สานักช่าง, สานักการช่าง

เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลน
น้าเพื่อการอุปโภค บริโภค
และการเกษตร

เจาะบ่อน้าบาดาลขนาด 6 นิ้ว ลึกไม่น้อยกว่า
250 ม. ติดตั้งเครื่องสูบน้าชนิดจุ่มน้า 15 แรงม้า
พร้อมก่อสร้างหอถัง ค.ส.ล.ขนาด 45 ลบ.ม.

ขุดเจาะบ่อน้าบาดาล
พร้อมก่อสร้างหอถังส่งน้า
การพัฒนา
44.
โครงสร้างพื้นฐาน หมูท่ ี่ 5 ต.บางยาง
อ.กระทุ่มแบน

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง,
1,863,200.00 กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา,
สานักช่าง, สานักการช่าง

เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลน
น้าเพื่อการอุปโภค บริโภค
และการเกษตร

เจาะบ่อน้าบาดาลขนาด 6 นิ้ว ลึกไม่น้อยกว่า
200 ม. ติดตั้งเครื่องสูบน้าชนิดจุ่มน้า 15 แรงม้า
พร้อมก่อสร้างหอถัง ค.ส.ล. ขนาด 45 ลบ.ม.

ก่อสร้างเขื่อนกันดิน ค.ส.ล.
เลียบถนนยกกระบัตร –
การพัฒนา
หลักสี่ (คลองอเนกนิกร)
45.
โครงสร้างพื้นฐาน หมู่ที่ 6,5 ต.ยกกระบัตร
อ.บ้านแพ้ว (ระยะที่ 2)

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง,
4,547,000.00 กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา,
สานักช่าง, สานักการช่าง

เพื่อป้องกันการพังทลาย
ของดินริมตลิ่ง และการทรุด
ตัวของถนน

ความยาวรวม 300 เมตร

ก่อสร้างเขื่อนกันดิน ค.ส.ล.
การพัฒนา
เลียบคลองเจ็ก หมู่ที่ 6
โครงสร้างพื้นฐาน ต.ยกกระบัตร อ.บ้านแพ้ว

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง,
9,694,000.00 กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา,
สานักช่าง, สานักการช่าง

เพื่อป้องกันการพังทลาย
ของดินริมตลิ่งและการทรุด
ตัวของถนน

ความยาวรวม 910 เมตร

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.
สายพัฒนามหาราช 3
การพัฒนา
หมู่ที่ 7,10 ต.บ้านแพ้ว
47.
โครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมหมู่ที่ 3 ต.หลักสอง
อ.บ้านแพ้ว

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง,
8,237,000.00 กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา,
สานักช่าง, สานักการช่าง

เพื่อพัฒนาเส้นทางการ
คมนาคมให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกและ
ปลอดภัย

ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 ม. ระยะทาง 700 ม.
หนา 0.20 ม. และเขื่อนกันดิน ค.ส.ล. ยาว 197 ม.

ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์
ติกคอนกรีตสายน้อยเศรษฐี
การพัฒนา
48.
โครงสร้างพื้นฐาน หมูท่ ี่ 3 ต.อาแพง
อ.บ้านแพ้ว

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง,
8,670,000.00 กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา,
สานักช่าง, สานักการช่าง

เพื่อพัฒนาเส้นทางการ
คมนาคมให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกและความ
ปลอดภัย

ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 ม .ระยะทาง 950 ม.
หนา 0.05 ม. พร้อมก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล.
ข้ามคลองกั้นน้าเค็ม สมุทรสาคร -สมุทรสงคราม
ขนาดกว้าง 8 ม. ยาว 40 ม. ไหล่ทางข้างละ 1 ม.

39.

46.

เพื่อพัฒนาเส้นทางการ
ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 ม. ระยะทาง 945 ม.
คมนาคมให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกและความ หนา 0.20 ม. พร้อมวางท่อระบายน้า บ่อพัก
และรางวี
ปลอดภัย
ความยาว 580 เมตร
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ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.
สาย เลียบคลองไหหลา
การพัฒนา
49.
โครงสร้างพื้นฐาน หมู่ท่ี 2 ต.ท่าเสา
อ.กระทุ่มแบน

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง,
24,460,000.00 กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา,
สานักช่าง, สานักการช่าง

เพื่อพัฒนาเส้นทางการ
คมนาคมให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและความ
ปลอดภัยในการสัญจร

ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 ม.ระยะทางยาว 1,510 ม.
หนา 0.20 ม พร้อมกาแพงกันดิน ค.ส.ล. ความยาว
รวม 885 ม.

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.
การพัฒนา
หมู่ที่ 3 เชื่อมหมู่ที่ 1
50.
โครงสร้างพื้นฐาน ต.บางโทรัด อ.เมือง
(ถนนสายเอกชัย-คลองซื่อ)

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง,
19,821,300.00 กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา,
สานักช่าง, สานักการช่าง

เพื่อพัฒนาเส้นทางการ
คมนาคมให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและความ
ปลอดภัยในการสัญจร

ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 ม. ระยะทาง 2,810 ม.
(ความยาวรวมสะพาน) หนา 0.20 ม. ไหล่ทาง
คอนกรีต กว้างข้างละ 0.50 ม.

วางท่อระบายน้าเลียบ
ถนนอุตสาหกรรมสยาม
เริ่มจากถนนพุทธสาคร
การพัฒนา
51.
โครงสร้างพื้นฐาน ถึงคลองสะพานดา
หมู่ที่ 11 ต.คลองมะเดื่อ
อ.กระทุ่มแบน

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง,
12,800,000.00 กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา,
สานักช่าง, สานักการช่าง

เพื่อให้ระบายน้าสะดวก
รวดเร็ว ไม่ท่วมขัง

ท่อระบายน้าขนาด 0.80 ม. ระยะทาง 970 ม.

เพื่อเสริมสร้างให้เยาวชน
ได้มีความรู้ ความเข้าใจ
ตลอดจนตระหนักถึง
ความสาคัญของสิ่งแวดล้อม
และทรัพยากรธรรมชาติ

จัดการเรียนการสอนด้านการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อม

52.

การอนุรักษ์และ
ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม

การอนุรักษ์และ
53.
ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม

54.

การอนุรักษ์และ
ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม

โรงเรียนสิ่งแวดล้อม

ส่วนแผน,กองแผนและงบประมาณ,
2,000,000.00 กองวิชาการและแผนงาน,
สานักนโยบายและแผน

เสริมสร้างจิตสานึกและ
การมีส่วนร่วมของภาค
ประชาชนในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

ส่วนแผน,กองแผนและงบประมาณ,
500,000.00 กองวิชาการและแผนงาน,
สานักนโยบายและแผน

เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้และ
จิตสานึกในการอนุรักษ์
ฝึกอบรมสร้างจิตสานึก การอนุรักษ์ ฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและ
พืน้ ที่สีเขียว
สิ่งแวดล้อม

การจัดการขยะมูลฝอย
และของเสียอันตรายชุมชน

ส่วนแผน,กองแผนและงบประมาณ,
500,000.00 กองวิชาการและแผนงาน,
สานักนโยบายและแผน

เพื่อลดปริมาณขยะมูลฝอย
และของเสียอันตรายชุมน

ส่งเสริมการคัดแยกขยะมูลฝอยและของเสีย
อันตรายชุมชน

เพื่อเทิดพระเกียรติสถาบัน
พระมหากษัตริย์

จัดงานรัฐพิธี กิจกรรมเทิดพระเกียรติ

การพัฒนา
55. การเมืองและ
การบริหาร

เฉลิมพระเกียรติสถาบัน
พระมหากษัตริย์และ
ปกป้องสถาบันสาคัญ
ของชาติ

การพัฒนา
56. การเมืองและ
การบริหาร

ฝึกอบรม สัมมนา และศึกษา
ดูงานภายในประเทศ

กองกิจการสภาฯ /
14,000,000.00
กองการเจ้าหน้าที่

เพื่อเพิ่มพูนความรู้
ประสบการณ์ในการทางาน
และการพัฒนาจังหวัด
สมุทรสาคร

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และบุคลากรของ
อบจ.สมุทรสาคร

การพัฒนา
57. การเมืองและ
การบริหาร

พัฒนาศักยภาพผู้บริหาร
สมาชิกสภาฯ และบุคลากร

1,000,000.00 กองการเจ้าหน้าที่

เพื่อเพิ่มพูนความรู้ในการ
ปฏิบัติงานและการพัฒนา
ท้องถิ่น

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และบุคลากรของ
อบจ.สมุทรสาคร

การพัฒนา
58. การเมืองและ
การบริหาร

เสริมสร้างสุขภาพกาย ใจ
และพัฒนาคุณภาพชีวิต
บุคลากร

800,000.00 กองการเจ้าหน้าที่

เพื่อสร้างความเข้มแข็ง
ทางร่างกายและจิตใจของ
บุคลากร รวมถึงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของบุคลากร

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และบุคลากรของ
อบจ.สมุทรสาคร

การพัฒนา
59. การเมืองและ
การบริหาร

เสริมสร้างคุณธรรมและ
จริยธรรมในการปฏิบัติ
ราชการ

500,000.00 กองการเจ้าหน้าที่

เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมและ
จริยธรรมในการปฏิบัติงานแก่ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และบุคลากรของ
บุคลากรของ อบจ.
อบจ.สมุทรสาคร
สมุทรสาคร

การพัฒนา
60. การเมืองและ
การบริหาร

ส่งเสริมการจัดการความรู้
ในองค์กร (knowledge
Management :KM)

500,000.00 กองการเจ้าหน้าที่

เพื่อส่งเสริมกระบวนการ
จัดการความรู้ของบุคลากร
ในองค์กร

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และบุคลากรของ
อบจ.สมุทรสาคร

การพัฒนา
61. การเมืองและ
การบริหาร

เผยแพร่และประชาสัมพันธ์
กิจกรรมและผลงานของ
อบจ.สมุทรสาคร

เพื่อเผยแพร่และ
ประชาสัมพันธ์ผลงานของ
อบจ.สมุทรสาคร

จัดทารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานของ
นายก อบจ.สมุทรสาคร /จัดทาวารสารสาครบุรี

3,200,000.00

2,000,000.00

สานักปลัด อบจ., สานักปลัดเทศบาล,
สานักงานปลัด อบต.

สานักปลัด อบจ., สานักปลัดเทศบาล,
สานักงานปลัด อบต.
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วัตถุ
ประสงค์
เพื่อส่งเสริมและรณรงค์
ให้ประชาชนพึงพอใจใน
การชาระภาษีและเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการจัดเก็บ
รายได้

ผลผลิต

การพัฒนา
62. การเมืองและ
การบริหาร

เพิ่มประสิทธิภาพการ
จัดเก็บรายได้

การพัฒนา
63. การเมืองและ
การบริหาร

เลือกตั้งผู้บริหารหรือ
สมาชิกสภา อบจ.

การพัฒนา
64. การเมืองและ
การบริหาร

การติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา อบจ.สมุทรสาคร

ส่วนแผน,กองแผนและงบประมาณ,
100,000.00 กองวิชาการและแผนงาน, สานัก
นโยบายและแผน

เพื่อติดตามการดาเนินงาน
ตามแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนา

การพัฒนา
65. การเมืองและ
การบริหาร

ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ในการแก้ไขปัญหาและ
พัฒนาท้องถิ่น

ส่วนแผน,กองแผนและงบประมาณ,
400,000.00 กองวิชาการและแผนงาน, สานัก
นโยบายและแผน

เพื่อส่งเสริมกระบวนการ
มีส่วนร่วมของประชาชน
จัดเวทีสาธารณะ ประชาคมท้องถิ่น
ในการจัดทาแผนพัฒนา อบจ.
สมุทรสาคร

การพัฒนา
66. การเมืองและ
การบริหาร

คลินิกกฎหมาย

การพัฒนา
67. การเมืองและ
การบริหาร

ติดป้ายแนะนาโครงการ
ทางหลวงท้องถิ่น ป้าย
หมายเลขรหัสทางหลวง
ท้องถิ่น และหลักกิโลเมตร
บนถนนทางหลวงท้องถิ่น
อบจ.สมุทรสาคร

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง,
113,000.00 กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา,
สานักช่าง, สานักการช่าง

การพัฒนา
68. การเมืองและ
การบริหาร

อบจ.สมุทรสาครสัญจร

100,000.00

การพัฒนา
69. การเมืองและ
การบริหาร

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน

การพัฒนา
ส่งเสริมประชาธิปไตยและ
70. การเมืองและการ
สิทธิเสรีภาพของประชาชน
บริหาร

100,000.00 ส่วนการคลัง, กองคลัง, สานักคลัง

21,576,050.00

50,000.00

400,000.00

300,000.00

ส่วนกิจการสภา, กองกิจการสภา,
สานักกิจการสภา

สานักปลัด อบจ., สานักปลัดเทศบาล,
สานักงานปลัด อบต.

จัดทาสื่อประชาสัมพันธ์จัดเก็บภาษีประเภทต่างๆ

เพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วย
จัดการเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภา อบจ.
ความเรียบร้อย บริสุทธิ์
(กรณีครบวาระ ยุบสภา หรือแทนตาแหน่งที่ว่าง)
ยุติธรรม
ติดตามผลการดาเนินงานโครงการตามแผนพัฒนา

เพื่อเผยแพร่ความรู้ทาง
กฎหมายแก่ประชาชน

จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา
บุคลากรของอบจ.สค. และประชาชน

เพื่อมีป้ายแนะนาโครงการ
ถนนทางหลวงท้องถิ่น

ป้ายแนะนาโครงการทางหลวงท้องถิ่น

ส่วนกิจการสภา, กองกิจการสภา,
สานักกิจการสภา

เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการดาเนินงานของ อบจ.
สมุทรสาครมากขึ้น

จัดประชุมให้ประชาชนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น
การจัดการบริการสาธารณะตามภารกิจของ อบจ.
ในพื้นที่ทั้ง 3 อาเภอ

ส่วนกิจการสภา, กองกิจการสภา,
สานักกิจการสภา

เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ
ในการมีส่วนร่วมทางการเมือง
จัดอบรม สัมมนา และศึกษาดูงานเกี่ยวกับกระบวนการ
การปกครองในระบอบ
มีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครอง และการ
ประชาธิปไตยอันมี
ดาเนินชีวิตตามแนวพระราชดาริ
พระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข

ส่วนกิจการสภา, กองกิจการสภา,
สานักกิจการสภา

เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ
การปกครองระบอบ
จัดการอบรมให้ความรู้ในเรื่องประชาธิปไตย
ประชาธิปไตยอันมี
แก่เยาวชน ประชาชน
พระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข

สานักปลัด อบจ., สานักปลัดเทศบาล,
สานักงานปลัด อบต.

เพื่อให้สาธารณชนได้เห็น
ความสาคัญของการปกครอง
ท้องถิ่น อันเป็นพื้นฐานของ ร่วมกับ อปท.ในจังหวัดจัดงานวันท้องถิ่นไทย
การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย

การพัฒนา
71. การเมืองและ
การบริหาร

วันท้องถิ่นไทย

144,500.00

การพัฒนา
72. การเมืองและ
การบริหาร

ก่อสร้างอาคารโรงจอดรถ
เครื่องจักรกล อบจ.
สมุทรสาคร

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง,
498,000.00 กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา,
สานักช่าง, สานักการช่าง

การพัฒนา
73. การเมืองและ
การบริหาร

ซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระ
เกียรติ เนื่องในโอกาสมหา
มงคลพระราชพิธีบรม
ราชาภิเษก

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง,
5,500,000.00 กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา,
สานักช่าง, สานักการช่าง

การพัฒนา
74. การเมืองและ
การบริหาร

สานพลังท้องถิ่นไทยถวายพ่อ
ของแผ่นดิน เดิน-วิ่งมินิฮาล์ฟ
มาราธอนเฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในโอกาสมหามงคลพระ
ราชพิธีบรมราชาภิเษก

สานักปลัด อบจ., สานักปลัดเทศบาล,
175,500.00
สานักงานปลัด อบต.

เพื่อให้มีสถานที่บารุงเก็บ
รักษาเครื่องจักรกล

อาคารขนาดกว้าง 7 ม. ยาว 25 ม.

เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซุ้มประตูเมืองฯ ความยาว 45.40 เมตร
และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระ สูง 15 เมตร
บรมราชินี
เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผู้บริหาร อปท. ข้าราชการ และพนักงานส่วนท้องถิ่น
เนื่องในโอกาสมหามงคลพระ นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป
ราชพิธีบรมราชาภิเษก
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การพัฒนา
75 การเมืองและ
การบริหาร

บารุงรักษา ดูแล และต่ออายุ
ฮาร์ดแวร์ ระบบการจัดการ
ข้อมูล ระบบอินเตอร์เน็ต
และระบบเครือข่ายภายใน
อบจ.สมุทรสาคร

การพัฒนา
76 การเมืองและ
การบริหาร

จัดหาอุปกรณ์และซอฟแวร์
ลิขสิทธิ์ อุทยานการเรียนรู้
สมุทรสาคร

จำนวนงบประมำณ

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ

สานักปลัด อบจ., สานักปลัดเทศบาล,
318,000.00
สานักงานปลัด อบต.

วัตถุ
ประสงค์
เพื่อดูแล บารุงรักษาและต่อ
อายุฮาร์ดแวร์ ระบบจัดการ
ข้อมูล ระบบอินเตอร์เน็ต
และระบบเครือข่ายภายใน

ผลผลิต
ต่ออายุฮาร์ดแวร์ ระบบจัดการข้อมูล ระบบ
อินเตอร์เน็ต และระบบเครือข่ายภายใน อบจ.
สมุทรสาคร

เพื่อรักษาความปลอดภัยและ
ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กอง
อุปกรณ์สลับสัญญาณหลัก อุปกรณ์สลับสัญญาณรอง
ส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กอง ดูแลระบบสารสนเทศภายใน
1,000,000.00
อุปกรณ์บริหารเครือข่ายระบบแลนแบบไร้สายอุปกรณ์
อุ
ท
ยานการเรี
ย
นรู
้
การศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม,
ค้นหาเส้นทางเครือข่าย อุปกรณ์ป้องกันการบุกรุก ฯลฯ
สมุทรสาคร
สานักการศึกษา
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 โครงกำรค่ำยวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2563
ณ อำคำรหอประชุมศูนย์วิทยำศำสตร์เพื่อกำรศึกษำสมุทรสำคร ต.โคกขำม อ.เมือง จ.สมุทรสำคร

 โครงกำรส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเด็กและเยำวชน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2563
- กิจกรรม “ประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ” ณ วัดเจษฎำรำม (พระอำรำมหลวง)

 โครงกำร “ โรงเรียนท้องถิ่นสีเขียว ” ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2563
ณ โรงเรียนบ้ำนปล่องเหลี่ยม ต.ท่ำไม้ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสำคร
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 โครงกำรส่งเสริมกำรเรียนรู้เพื่อผู้ใช้บริกำรอุทยำนกำรเรียนรู้สมุทรสำคร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2563
- พิธีรับถ้วยรำงวัลพระรำชทำนของสมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ
สยำมบรมรำชกุมำรี ประเภทองค์กรดีเด่นในกำรส่งเสริมวัฒนธรรมกำรอ่ำนระดับท้องถิ่น รำงวัลที่ 1
ณ อุทยำนกำรเรียนรู้สมุทรสำคร SK Park

- กิจกรรม “สวนหิน”

- กิจกรรม “กระทงน้อย”
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ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรส่งเสริมคุณภำพชีวิต
 โครงกำรส่งเสริมสุขภำพร่ำงกำยและป้องกันโรคติดต่อหรือโรคระบำด ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2563
- กิจกรรม “วัยรุ่นยุคใหม่ ห่ำงไกลโรค” รุ่นที่ 1 ณ โรงเรียนกุศลวิทยำ ต.บำงยำง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสำคร

- กิจกรรม “เฝ้ำระวัง ป้องกัน และควบคุมกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่ำ 2019 (COVID - 19)”
ณ โรงเรียนวัดหลักสี่รำษฏร์สโมสร ต.ยกกระบัตร อ.บ้ำนแพ้ว จ.สมุทรสำคร

 โครงกำรจัดงำนวันเด็กแห่งชำติ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.25623
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 โครงกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดในจังหวัดสมุทรสำคร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2563
- กิจกรรม “เยำวชนสดใส รู้ห่ำงไกลยำเสพติด” ณ สำนักงำนป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติด กรุงเทพฯ

- กิจกรรมอบรม “เด็กรุ่นใหม่ รู้ทันภัยยำเสพติด” ณ สำนักงำนป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติด กรุงเทพฯ

 โครงกำรจัดงำนสัปดำห์ส่งเสริมพระพุทธศำสนำ เนื่องในวันสำคัญทำงพระพุทธศำสนำ (วันมำฆบูชำ)
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 ณ วัดเจษฎำรำม (พระอำรำมหลวง)
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 โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตประชำชนในจังหวัดสมุทรสำคร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2563

- กิจกรรม “สูงแต่วัย กำยและใจแข็งแรง”

 โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพประชำชนในจังหวัดสมุทรสำคร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2563

- กิจกรรม “อบจ.ห่วงใย ป้องกันภัยสังคม”

 โครงกำรกินอยู่ปลอดภัย ห่ำงไกลโรค ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2563

- กิจกรรม “ปรับนำฬิกำชีวิต เข็มทิศสุขภำพ”
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ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรพัฒนำเศรษฐกิจ
 โครงกำรเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้ำตำกสินมหำรำชและสืบสำนประเพณีห่อข้ำวต้มมัดสำมัคคี
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 ณ วัดหนองนกไข่ ต.หนองนกไข่ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสำคร

 โครงกำรประชำสัมพันธ์และส่งเสริมกำรท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรสำคร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2563
ประกวดคลิปสั้น “มนต์เสน่ห์กำรท่องเที่ยวสมุทรสำคร”
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ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน
 โครงกำรก่อสร้ำงถนน ค.ส.ล. ถนนซอยเฉลิมพระเกียรติ เชื่อมหมู่ที่ 6,9 ต.บำงกระเจ้ำ
อ.เมือง จ.สมุทรสำคร
ระหว่ำงดำเนินกำร

ดำเนินกำรแล้วเสร็จ

 โครงกำรปรับและขยำยผิวจรำจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนน สค.ถ.37 -06 เริ่มต้นจำกแยกทำงหลวง
แผ่นดินหมำยเลข 375 ถึงคลองท่ำแร้ง หมู่ที่ 5,6 ต.หลักสำม อ.บ้ำนแพ้ว จ.สมุทรสำคร
ระหว่ำงดำเนินกำร

ดำเนินกำรแล้วเสร็จ
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 โครงกำรก่อสร้ำงเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสำยเลียบคันคลองสหกรณ์พร้อมทำงเดินเท้ำ
หน้ำโรงเรียนวัดธรรมจริยำภิรมย์ หมู่ที่ 1 ต.หลักสำม อ.บ้ำนแพ้ว จ.สมุทรสำคร
ระหว่ำงดำเนินกำร

ดำเนินกำรแล้วเสร็จ

 โครงกำรก่อสร้ำงผิวจรำจร (ถนน รพช.4007) บ้ำนปำกบ่อ-บ้ำนรวมเจริญ หมู่ที่ 4 ต.ชัยมงคล
อ.เมือง จ.สมุทรสำคร
ระหว่ำงดำเนินกำร

ดำเนินกำรแล้วเสร็จ
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ยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรอนุรกั ษ์ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม
 โครงกำรเสริมสร้ำงจิตสำนึกและกำรมีส่วนร่วมของภำคประชำชนในกำรอนุรักษ์ฟื้นทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อม กิจกรรม “กำรฝึกอบรมกำรอนุรักษ์และกำรใช้ประโยชน์จำกป่ำชำยเลน” รุ่นที่ 1
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ยุทธศำสตร์ที่ 6 กำรพัฒนำกำรเมืองและกำรบริหำร
 โครงกำรส่งเสริมประชำธิปไตยและสิทธิเสรีภำพของประชำชน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2563
- กิจกรรม “เรียนรู้วิถีประชำธิปไตย” ณ ห้องประชุมวัดหลักสี่รำษฏร์สโมสร ต.ยกกระบัตร อ.บ้ำนแพ้ว

 โครงกำรส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของประชำชน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2563
- กิจกรรม “กำรเรียนรู้กำรพึ่งพำตนเอง ตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง”
ณ ศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำห้วยทรำยอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริ และวิสำหกิจชุมชน กลุ่มแพปลำชุมชน
ต.แหลมผักเบี้ย อ.บ้ำนแหลม จ.เพชรบุรี

- กิจกรรม “กำรเรียนรู้กำรพึ่งพำตนเอง ตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง”
ณ ศูนย์กำรเรียนรู้ภูมิรักษ์ธรรมชำติ ต.หินตั้ง อ.เมือง จ.นครนำยก
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 โครงกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรจัดเก็บรำยได้ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2563
- กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำรหลักสูตร “ยื่นภำษีออนไลน์ ทันสมัยไม่เสียเวลำ”

 โครงกำรพัฒนำศักยภำพผู้บริหำร สมำชิกสภำฯ และบุคลำกร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563
- กิจกรรมบรรยำยให้ควำมรู้ในหัวข้อ “กำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกรตำมแนวทำงกำรประเมินผล
กำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดรูปแบบใหม่”

 โครงกำรเสริมสร้ำงคุณธรรมและจริยธรรมในกำรปฏิบัติรำชกำร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2563
- กิจกรรม “วันต่อต้ำน คอร์รัปชั่นสำกล (ประเทศไทย)”
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- กิจกรรม “ธรรมะอำสำ พัฒนำจิตใจ” ณ วัดป่ำชัยรังสี ต.บ้ำนเกำะ อ.เมือง จ.สมุทรสำคร

 โครงกำรส่งเสริมกำรจัดกำรควำมรู้ในองค์กร ((Knowledge Management : KM )
- กิจกรรมอบรมบรรยำยให้ควำมรู้ในหัวข้อ “ปรับควำมคิด เพื่อชีวิตและสุขภำพ”
ณ สวนไทรโยค รีสอร์ท จ.กำญจนบุรี

- กิจกรรมบรรยำยให้ควำมรู้ในหัวข้อ “กำรปฏิบัติงำนตำมระเบียบงำนสำรบรรณและ
หลักในกำรเขียนหนังสือรำชกำร”
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 โครงกำรเฉลิมพระเกียรติสถำบันพระมหำกษัตริย์และปกป้องสถำบันสำคัญของชำติ
- กิจกรรม “ปล่อยพันธ์ปลำลงสู่แหล่งน้ำ” ณ บริเวณท่ำน้ำวัดฟุ้งประชำธรรมำรำม (ดอนรำว)
ต.โรงเข้ อ.บ้ำนแพ้ว จ.สมุทรสำคร

 โครงกำรสำนพลังท้องถิ่นไทยถวำยพ่อของแผ่นดิน เดิน-วิ่ง มินิฮำล์ฟ มำรำธอน เฉลิมพระเกียรติฯ
เนื่องในโอกำสมหำมงคลพระรำชพิธีบรมรำชำภิเษก ณ วัดท่ำกระบือ ต.บำงยำง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสำคร

 โครงกำรองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสมุทรสำครสัญจร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2563
- โครงกำรเสริมผิวจรำจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถ.บัณฑูรย์สิงห์ ม.6 และโครงกำรก่อสร้ำงเขื่อนกันดิน
คอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองเกตุมฯ ม.6,10 ต.บำงโทรัด อ.เมือง จ.สมุทรสำคร
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- โครงกำรก่อสร้ำงถนน ค.ส.ล. เข้ำศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก ม.5 ต.ดอนไก่ดี และโครงกำรก่อสร้ำงเขื่อนกันดิน
ค.ส.ล. สำยเลียบคลองมะเดื่อ เริ่มจำก ม.6 ต.นำดี อ.เมือง จ.สมุทรสำคร

- โครงกำรก่อสร้ำงถนน ค.ส.ล. สำยเลียบคลองรำงกระทุ่ม และโครงกำรก่อสร้ำงเขื่อนกันดิน
ค.ส.ล. เลียบคลองรำงกระทุ่ม ม.4 ต.ท่ำเสำ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสำคร

- โครงกำรก่อสร้ำงก่อสร้ำงสระว่ำยน้ำเทศบำลตำบลบ้ำนแพ้ว ต.บ้ำนแพ้ว จ.สมุทรสำคร

