คำนำ
ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548
และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 29 ข้อ 30 ได้กาหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทาหน้าที่ดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นรายงาน
ผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพั ฒนาท้องถิ่น ให้ป ระชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิ บห้ าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอ
ความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายใน
เดือนธันวาคมของทุกปี
ดั ง นั้ น เพื่ อ ให้ เ ป็ น ไปตามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยดั ง กล่ า วข้ า งต้ น คณะกรรมการติ ด ตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร จึงได้ดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริ ห ารส่ว นจั งหวัดสมุทรสาคร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ขึ้น โดยคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาฯ ได้มอบหมายให้คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิ ดลดาเนินการ
ประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
สมุทรสาคร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ทั้งนี้ เพื่อนาผลที่ได้จากการประเมินมาปรับปรุงแก้ไขการดาเนินงาน
ขององค์การบริหารส่วนจังหวั ดสมุทรสาครให้สอดคล้องและตรงตามความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นมาก
ยิ่งขึ้น
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ขอขอบพระคุณ
ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องที่ให้ความร่วมมือและอานวยความสะดวกในการเก็บข้อมูลสาหรับการติดตามและประเมินผลใน
ครัง้ นี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาการดาเนินงานขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสมุทรสาคร และสามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน เพื่อให้ เกิดประโยชน์สูงสุ ดแก่ประชาชนใน
ท้องถิ่นต่อไป

คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสมุทรสำคร
ธันวำคม 2564

ก

บทสรุปสำหรับผู้บริหำร
การประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนต่อการดาเนินงานยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นการติดตามและประเมินผลการดาเนิน
กิจกรรม/ โครงการในกระบวนการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งเป็น
ภาระหน้ าที่ที่กาหนดไว้ในพระราชบั ญญัติองค์การบริห ารส่ ว นจังหวัด พ.ศ.2540 ภายใต้รัฐธรรมนูญแห่ ง
ราชอาณาจักรไทย 2560 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 29 ว่าด้ว ยการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมิน ความพึงพอใจของประชาชนต่อการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์การบริหารส่ วนจังหวัดสมุทรสาคร ทั้ง 6 ยุทธศาสตร์ อันได้แก่ 1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
การศึกษา 2. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 4. ยุทธศาสตร์
ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 5. ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม และ 6. ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาการเมืองและการบริหาร รวมทั้งรวบรวมปัญหาความต้องการจากประชาชน หรือผู้มีส่วนได้เสียที่มี
ต่อการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา
การประเมินผลในครั้งนี้ใช้วิธีวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Methods) ซึ่งประกอบด้วยวิธีวิจัยเชิง
ปริมาณ (Quantitative Research) และวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ศึกษาให้ครอบคลุมกลุ่ม
ประชาชน/ ผู้มีส่วนได้เสียในพื้นที่ที่ศึกษา (Area Based) โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจานวน 426 คน และการสัมภาษณ์ผู้ที่ร่วมดาเนินการตามยุทธศาสตร์ทั้ง 6 ยุทธศาสตร์
จานวน 15 คน ผลที่ได้สามารถนามาสรุปผล ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้
1. สรุปผลกำรศึกษำ
จากการศึกษาข้อมูล ทั่วไปของประชาชนผู้ตอบแบบสอบถาม จานวน 426 คน พบว่า ส่วนมากเป็น
เพศหญิง ร้อยละ 67.61 มีอายุระหว่าง 20-39 ปี ร้อยละ 57.75 มีระดับการศึกษาในระดับปริญญาตรี ร้อยละ
50.00 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนมากกว่า 20,000 บาทขึ้นไป ร้อยละ 47.89 เป็นคนในชุมชนตั้งแต่เกิด ร้อยละ
38.03 และรับทราบข่าวสารการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครจากช่องทางที่ เป็นสื่อ
ออนไลน์ / เว็บไซต์/facebook/ทีวี / วิทยุ ร้อยละ 47.89
ภำพรวมผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของประชาชนต่อการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในภาพรวม พบว่า ประชาชน/ผู้มี
ส่วนได้เสียในการให้บริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร โดยครอบคลุมกลุ่มผู้รับบริการของ
องค์การบริหารส่ วนจังหวัดสมุทรสาครทุกภาคส่วน เช่น ภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน ภาคประชาสังคม และ
ประชาชนทั่วไป มีความพึงพอใจต่อการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
สมุทรสาครทั้ง 6 ด้าน อันได้แก่ 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาการศึกษา 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน

ข
การพั ฒ นาโครงสร้ า งพื้ น ฐาน 5. ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาด้ า นการอนุ รั ก ษ์ แ ละฟื้ น ฟู สิ่ ง แวดล้ อ ม และ
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหาร อยู่ในระดับมาก ( = 4.056) คิดเป็นร้อยละ
81.12 เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์การพิจารณารางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติของสานักงานคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการ (2564) พบว่า มีคะแนนคุณภาพอยู่ในระดับ 4 หรือระดับ “ดี” (คะแนนมากกว่าร้อยละ 80 ขึ้นไป)
1. ยุ ท ธศำสตร์ ก ำรพั ฒ นำด้ ำ นกำรพั ฒ นำกำรศึ ก ษำ พบว่ า ประชาชนมี ค วามพึ ง พอใจต่ อ การ
ดาเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาการศึกษาในระดับมาก ( = 4.039) เมื่อศึกษา
รายละเอียดจะเห็นได้ว่า ผู้มีส่วนได้เสียมีความพึงพอใจการส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ และพัฒนาการให้บริการ
อุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร (SK park) เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัย อยู่ในลาดับต้นๆ (ระดับมาก หรือ
= 4.082)
2. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรส่งเสริมคุณภำพชีวิต พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการ
ดาเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตในระดับมาก ( = 4.140) เมื่อศึกษา
รายละเอีย ดจะเห็ น ได้ว่า ผู้ มีส่ ว นได้เสี ยมีความพึง พอใจการส่ งเสริมงานสาธารณสุ ข ร่ว มกับโรงพยาบาล
สมุทรสาคร โรงพยาบาลกระทุ่มแบน ตามโครงการพัฒนาศักยภาพการให้บริการผู้ป่วยในเพื่อรองรับโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อยู่ในลาดับต้นๆ (ระดับมากที่สุด หรือ = 4.338)
3. ยุ ท ธศำสตร์ ก ำรพั ฒ นำด้ ำ นกำรพั ฒ นำเศรษฐกิ จ พบว่ า ประชาชนมี ค วามพึ ง พอใจต่ อ การ
ดาเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาเศรษฐกิจในระดับมาก (
= 4.160) เมื่อศึกษา
รายละเอียด จะเห็นได้ว่าผู้มีส่วนได้เสียมีความพึงพอใจ การจัดทาป้าย สื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรสาครให้เป็นที่รู้จัก (ระดับมากที่สุด หรือ = 4.211)
4. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการ
ดาเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในระดับมาก ( = 4.031) เมื่อศึกษา
รายละเอียด จะเห็ นได้ว่าผู้มีส่วนได้เสียมีความพึงพอใจในการก่อสร้าง / ปรับปรุง / ซ่อมแซมถนน หรือสะพาน
ในจังหวัดสมุทรสาคร ให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ ได้มาตรฐานอยู่ในลาดับต้นๆ (ระดับมาก หรือ
= 4.061)
5. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจ
ต่อการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมในระดับมาก ( = 3.940)
เมื่อศึกษารายละเอียด จะเห็นได้ว่าผู้มีส่วนได้เสียมีความพึงพอใจ การร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
พื้นที่และประชาชนในการจัดการของเสียอันตรายชุมชน อยู่ในลาดับต้นๆ (ระดับมาก หรือ = 3.981)
6. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรพัฒนำกำรเมืองและกำรบริหำร พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจ
ต่อการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาเมืองและการบริหาร ในระดับมาก ( = 4.025)
เมื่อศึกษารายละเอียด จะเห็นได้ว่าผู้มีส่วนได้เสียมีความพึงพอใจการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารการ
ดาเนินงานของ อบจ.ให้ประชาชนรับทราบผ่านสื่อต่างๆ เช่น เว็บไซต์ , facebook ฯลฯ อยู่ในลาดับต้นๆ
(ระดับมาก หรือ = 4.155)

ค
7. งำนด้ำนกำรดำเนินกำรป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่ำ 2019 (COVID-19) ใน
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการดาเนินงานดาเนินการป้องกันและควบคุม
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในระดับมากที่สุด ( = 4.276) เมื่อศึกษารายละเอียด จะเห็น
ได้ว่าผู้มีส่วนได้เสียมีความพึงพอใจจัดตั้งสถานที่ป้องกันและควบคุมโรคตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID - 19) ศูนย์ห่วงใยคนสาคร แห่งที่ 1 ณ สนามกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร , ศูนย์ห่วงใย
คนสาคร แห่งที่ 14 ณ อาคารรวบรวมผลผลิตทางการเกษตร สหกรณ์ อยู่ในลาดับต้นๆ (ระดับมากที่สุด หรือ
= 4.408)
สำหรับข้อคิด เห็น และข้อเสนอแนะ พบว่าประชาชน/ ผู้ มีส่ วนได้เสี ยส่ ว นใหญ่ทราบว่าองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร มีการจัดกิจกรรมและโครงการการพัฒนาจังหวัดตามยุทธศาสตร์การพัฒนาทั้ง
6 ยุทธศาสตร์ และได้ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เพื่อให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร นาไปปรับปรุงการ
ดาเนินการในปีถัดไปให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
2. กำรอภิปรำยผลกำรศึกษำ
ผลจากการประเมินชี้ให้เห็นว่า ประชาชนส่วนใหญ่มี ความพึงพอใจต่อการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์
การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครทั้ง 6 ยุทธศาสตร์ ในระดับมาก โดยมีคะแนนเทียบเท่า
ระดับ “ดี” หรือระดับ 4 ตามเกณฑ์รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ของสานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ (2564) เนื่ อ งจากองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด สมุ ท รสาคร น าเอาแผนยุ ท ธศาสตร์ ช าติ 20 ปี
(พ.ศ. 2560 – 2579) ภายใต้หลักการ “มั่นคง-มั่งคั่ง-ยั่งยืน” แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
(พ.ศ.2560 -2564) และแผนยุทธศาสตร์จังหวัด มาเป็นกรอบในการกาหนดยุทธศาสตร์ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสมุทรสาครทั้ง 6 ยุทธศาสตร์ ซึ่งถือว่าเป็นนโยบายสาธารณะที่มีเจตนารมณ์ ในการพัฒนาจังหวัด
สมุทรสาครอย่างแน่วแน่ ตามวิสัยทัศน์ของทิศทางการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 และวิสัยทัศน์
ของจังหวัดสมุทรสาคร (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2565) ที่ต้องการให้จังหวัดสมุทรสาครเป็น “เมืองอุตสาหกรรม
เชิงนิเวศ เกษตรและอาหารปลอดภัย ท่องเที่ยวทางเลือกใหม่ สังคมเป็นสุข ”
เมื่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ยึดการบริหารแบบ
มุ่งผลสัมฤทธิ์ (Result-based Management) ทาการแปลงนโยบายสู่การปฏิบัติเป็นกิจกรรม/ โครงการ
ตามยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านการพัฒนาการศึกษา, ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต, ยุทธศาสตร์ที่ 3.
ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ, ยุทธศาสตร์ที่ 4. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน, ยุทธศาสตร์ที่ 5. ด้านการอนุรักษ์
และฟื้น ฟูสิ่ งแวดล้ อม และยุ ทธศาสตร์ ที่ 6. ด้านการพัฒ นาการเมืองและการบริห าร รวมถึงการจัดสรร
งบประมาณการดาเนินการในแต่ละยุทธศาสตร์ จึงทาให้ประชาชน/ผู้มีส่วนได้เสียในการให้บริการขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร จานวนไม่น้อยกว่า 400 ตัวอย่าง โดยครอบคลุมกลุ่มผู้รับบริการขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครทุกภาคส่วน เช่น ภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน ภาคประชาสังคม และประชาชนทั่วไป
มองเห็นผลจากการทางานการพัฒนาตามยุทธศาสตร์อย่างเป็นรูปธรรม และแสดงความพึงพอใจในระดับมาก

ง
หรือสามารถกล่าวอีกนัยยะหนึ่งว่า การให้บริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครมีคุณภาพ สะท้อน
ถึงสมรรถนะของการปฏิบั ติงานการให้ บริการที่ตอบสนองความต้องการประชาชนที่เป็นลูกค้าผู้ รับบริการ
ตามแนวทางของการบริหารงานภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management: NPM)
นอกจากนั้ น การด าเนิ น งานตามยุ ท ธศาสตร์ ทั้ ง 6 ยุ ท ธศาสตร์ ข ององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด
สมุทรสาครยังแสดงถึงคุณภาพในการดาเนิ นงานในการให้บริการแก่ประชาชน/ ผู้มีส่วนได้เสีย (SERVQUAL)
5 มิติ ได้แก่
1. การด าเนิ น งานตามยุ ทธศาสตร์ ก ารพั ฒ นา ทั้ง 6 ยุ ท ธศาสตร์ สามารถจั บ ต้อ งและเห็ นผลได้
(Tangibility) เนื่องจากกิจกรรม/ โครงการมีความเป็นรูปธรรม เช่น ส่งเสริมการศึกษา (ครูอัตราจ้าง) และ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสาคร ทาแนวกั้น คสล.คันดินแนวลิขิต และทาถนน คสล. ต.บางโทรัด
เป็นต้น ทาให้ประชาชนได้รับรู้ ถึงกิจกรรมที่ทาสาเร็จเป็นรูปธรรมได้อย่างชัดเจน
2. การด าเนิ น งานตามยุ ท ธศาสตร์ การพั ฒ นา ทั้ง 6 ยุท ธศาสตร์ มี ความน่ าเชื่อ ถื อ (Reliability)
เนื่องจากจานวนกิจกรรม/ โครงการ ในแต่ละปีงบประมาณ เป็นไปตามแผนพัฒนา พ.ศ.2561 – พ.ศ.2565
ซึ่งมีการระบุไว้อย่างชัดเจน ทาให้ประชาชนให้ความเชื่อถือ จนสามารถให้ความไว้วางใจได้
3. การดาเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ทั้ง 6 ยุทธศาสตร์ สามารถตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนได้ (Responsiveness) เนื่องจากในทุกปีงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร จะทา
การสารวจความต้องการการพัฒนาของประชาชน เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาจังหวัด
สมุทรสาคร
4. การดาเนิน งานตามยุ ทธศาสตร์การพัฒนา ทั้ง 6 ยุทธศาสตร์ สร้างความเชื่อมั่นต่อ ประชาชน
(Assurance) เนื่องจากมีการแจ้งผลการดาเนินงานผ่านการช่องทางที่เป็นสื่อประชาสัมพันธ์ เช่ น ประกาศ ,
ป้าย, เว็บไซต์, facebook เป็นต้น
5. การดาเนินงานตามยุ ทธศาสตร์การพัฒนา ทั้ง 6 ยุทธศาสตร์ คานึงถึงความแตกต่างของสภาพ
ภูมิประเทศในพื้นที่ที่ดูแล (Empathy) ทาให้มีการเน้นกิจกรรม/ โครงการที่แตกต่างออกไป เช่น อาเภอกระทุ่มแบน
ซึ่งมีอาณาเขตติดกับกรุงเทพมหานคร มีลักษณะเป็นสังคมเมือง ดังนั้นจึงมีการเน้นกิจกรรม/ โครงการที่รองรับ
การขยายตัวของเมือง อาทิ การขยายช่องทางการจราจร และปรับปรุงถนนเป็นแบบ ค.ส.ล.ในพื้นที่ของเขต
อาเภอเมืองสมุทรสาคร และได้จัดทาแนวกันคันดินคลองแนวลิขิตในพื้นที่ตาบลท่าเสา อาเภอกระทุ่มแบน เป็นต้น
3. ข้อเสนอแนะ
ผลจากการศึ ก ษาครั้ ง นี้ แม้ ป ระชาชน/ ผู้ มี ส่ ว นได้ เ สี ย มี ค วามพึ ง พอใจในการด าเนิ น งานตาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาทั้ง 6 ยุทธศาสตร์ อยู่ในระดับมาก แล้วก็ตาม แต่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
ควรมีการดาเนินการเพิ่มเติมดังนี้

จ
1. ควรให้มีการติดตามผลการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ทั้ง 6 ด้าน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
สมุทรสาคร ให้มีผลออกมาเป็นรูปธรรมมากขึ้น เพื่อให้ประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ได้รับรู้การทางานของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอย่างชัดเจน และสามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้ในทุก ๆ ด้าน
ของยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ
2. ควรส่ ง เสริ ม การมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชนหรื อ ผู้ มี ส่ ว นได้ เ สี ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง มี โ อกาสเข้ า ร่ ว มใน
กระบวนการขั้นตอนต่าง ๆ ในทุกภาคส่วนให้มากขึ้น เพื่อให้ประชาชนได้รับรู้กิจกรรม การดาเนินงานงานใน
ภารกิจของโครงการต่างๆ ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
3. ประชาสัมพันธ์ช่องทางการสื่อสารให้ทั่วถึงเพิ่มมากขึ้น เพื่อให้ประชาชนได้รับรู้ข่าวสาร ต่าง ๆ ของ
กิจกรรมการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ให้มากขึ้น
4. ส่งเสริมการสร้างจิตสานึกในการทางานของผู้บริหารให้มากขึ้น โดยให้เข้าถึงประชาชนมากขึ้น และ
รับฟังปัญหา ความต้องการด้านการพัฒนาชุมชน และต้องการให้ทีมบริหารเป็นคนรุ่นใหม่ที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกล
รู้เท่าทันต่อยุคสมัย ของคนรุ่นใหม่ และคนทุกคนในสังคม เพื่อสามารถนาเอาความรู้ เทคโนโลยี ที่ทันสมัย
มาปรับใช้กับการพัฒนาท้องถิ่นให้ดีมากยิ่งขึ้น
5. ควรให้มีการปรับแผนยุทธศาสตร์ตามความเหมาะสมและทาอย่างต่อเนื่อง เพื่อปรับกิจกรรมหรือ
โครงการที่มกี ารวางแผนไว้ในแผนยุทธศาสตร์ให้เหมาะและมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น
6. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ให้กับประชาชนอย่างทั่วไปถึง น้าประปาไหล ไฟสว่าง ทางสะดวก มีการ
คมนาคมอย่างสะดวกสบายและทั่วถึงในทุก ๆ พื้นที่ของจังหวัดสมุทรสาคร
7. ควรจัดหาวัคซีนที่ดีและมีประสิทธิภาพ นามาฉีดให้กับประชาชนอย่างทั่วไปถึง ให้กับบุคคลในทุก
ชั้นทุกระดับ ไม่มีการจากัด อายุ เพศ การศึกษา หรือตาแหน่ง อาชีพ หน้าที่การงานเพื่อเป็นลดการระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ผลกำรสั ม ภำษณ์ ข้ อ เสนอแนะและควำมคิ ด เห็ น ของประชำชนที่ มี ต่ อ กำรด ำเนิ น งำนตำม
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสมุทรสำคร
จากการสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมายแสดงความคิดเห็นต่อการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ประจาปีงบประมาณ 2564
ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรพัฒนำกำรศึกษำ พบว่า โรงเรียนในสังกัดพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร ที่ได้รับการ
ส่งเสริมงบประมาณจ้างครูอัตราจ้างทั้งหมดมีความพึงพอใจอย่างมากต่องบประมาณที่ได้รับ ตามสัดส่วนของ
จานวนนักเรียนในโรงเรียน ซึ่งงบประมาณนี้มีความสาคัญอย่างมากเพราะสามารถบรรเทาความเดือดร้อนใน
การจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพราะจานวนครูที่ได้รับจากอัตราการบรรจุของ
หน่วยงานในสังกัดไม่เพียงพอต่อจานวนนักเรียน และไม่สามารถบรรจุได้ทันต่อการเปิดการเรียนการสอน และ
ส่วนงบประมาณในการจัดซื้อครุภัณฑ์ด้านการศึกษา เช่น คอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน ของ
โรงเรียนในบางโรงเรียนมีความพึงพอใจอย่ างมากต่องบประมาณที่ได้รับจากองค์ การบริหารส่วนจังหวัด

ฉ
สมุทรสาคร และเสนอให้มีการเพิ่มการจัดสรรทุนการศึกษาทุกระดับ เพื่อช่วยเหลือผู้เรียนที่ขาดโอกาสใน
การศึกษา ตั้งแต่ ปฐมวัย อาชีวะ และอุดมศึกษา และเพิ่มงบการจัดสรรจานวนครูอัตราจ้างให้เหมาะสมกับ
จานวนผู้เรียน
ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรส่งเสริมคุณภำพชีวิต พบว่า ในสถานการณ์ปัจจุบันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) ได้ระบาดในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร ทาให้โรงพยาบาลในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครต้องรับภาระ
ผู้ป่วยจานวนมาก ทาให้ขาดแคลนงบประมาณในการจัดซื้อจัดหาอุปกรณ์ เครื่องมือทางการแพทย์ องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ได้ดาเนินโครงการพัฒนาศักยภาพการให้บริการผู้ป่วยในเพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) โดยสนับสนุนให้งบประมาณอุดหนุนจัดซื้อเครื่องมือทางการแพทย์ให้กับ
โรงพยาบาลสมุทรสาครและส านั กงานสาธารณสุ ข จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งพบว่าประชาชนมีความพึงพอใจ
อย่ า งมาก ในการที่ อ งค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวัด สมุ ทรสาคร ช่ ว ยเหลื อ ด้ า นงบประมาณนี้ และหน่ ว ยงาน
ทั้งโรงพยาบาลสมุทรสาครและโรงพยาบาลนครท่าฉลอม ได้นาไปใช้เพื่อจัดทาเป็นโรงพยาบาลสนามในพื้นที่
เพื่อรองรับผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และสามารถบริหารจัดการได้อย่างดี สามารถ
รองรับผู้ป่วยได้จานวนมากและมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการงบประมาณ และยังได้นาไปจัดซื้ออุปกรณ์
ช่วยเหลือผู้ป่วยเพิ่มอีก เช่น เครื่องให้ออกซิเจนกับผู้ป่วยและอุปกรณ์ทางการแพทย์ อื่น ๆ
ส่วนการส่งเสริมคุณภาพชีวิต อีกส่วนหนึ่งของการดูแลผู้ป่วยติดเตียง จากการสัมภาษณ์กับญาติของ
ผู้ ป่ ว ยติดเตีย ง ที่ดาเนิ น การโดยองค์การบริห ารส่ ว นจังหวัดสมุทรสาคร ร่ว มกั บ โรงพยาบาลสมุทรสาคร
โรงพยาบาลกระทุ่มแบน และโรงพยาบาลบ้านแพ้ว โดยจัดให้มีการให้บริการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม ให้กับผู้ป่วย
ติดเตียง ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ซึ่งที่ได้ลงทะเบียนไว้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมุทรสาคร จากการสัมภาษณ์
ญาติผู้ป่ วย พบว่า มีความพึงพอใจอย่างมากต่อการดาเนินการโครงการนี้ ทาให้มีความรู้สึ กที่ดีและมีความ
ประทับใจในการบริหารจัดการเรื่องนี้เป็นอย่างมาก และขอขอบพระคุณองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
นายกฯ และบุคลากรทางการแพทย์ทุก ๆคนที่มาช่วยฉีดวัคซีนให้ที่บ้าน และยังได้มีการติดตามผลกระทบจาก
การฉีดวัคซีนให้อีก มีความรู้สึกประทับใจอย่างมาก
ยุทธศำสตร์ ที่ 3 กำรพัฒนำเศรษฐกิจ พบว่า องค์ การบริห ารส่ ว นจั งหวัดสมุ ทรสาคร ได้มีการ
ดาเนินการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรสาคร โดยสนับสนุนให้มีการจัดให้มีการโฆษณาไปยัง
กลุ่มนักท่องเที่ยว โดยใช้กิจกรรม “สุขสันต์สุด ๆ เที่ยวสมุทรสาคร” ตามโครงการประชาสัมพันธ์และส่งเสริม
แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสาคร ประจาปีงบประมาณ 2564 โดยได้ดาเนินการถ่ายทาและเผยแพร่ รายการ
“ที่นี่สมุทรสาคร ตอน ลาไยพวงทองบ้านแพ้ว ” ซึ่งได้เสนอแนะนาของดีอาเภอบ้านแพ้วคือ (ฉายา ต่อ ไอติม
บ้านแพ้ว) ซึ่งเป็นร้ านไอศครี มเปิดใหม่ บนเส้นทางสาย บ้านแพ้ว -สมุทรสาคร ดาเนินงานโดยนายชนะชัย
สมบูรณ์ เป็นเจ้าของกิจการ โดยสัมภาษณ์พบว่า ต้องการออกรายการนี้เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัด
สมุทรสาคร และยังสามารถสร้างชื่อเสียงในด้านของดีเมืองสมุทรสาคร ในอาเภอบ้านแพ้ว ได้อีก โดยเสนอว่า
ถ้าสามารถออกอากาศรายการนี้ได้ จะทาให้ได้รับการยอมรับและมีชื่อเสียงในด้านไอศครีมรสมะพร้าวอ่อน
ครบเครื่องในของดีเมืองสมุทรสาคร
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ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ได้สนับสนุน การ
ดาเนินการก่อสร้างเขื่อนกั้นดิน คสล. เลียบคลองแนวลิขิต หมู่ 3 ต.ท่าเสา กระทุ่มแบน และก่อสร้างถนน
คสล. สายซอยนวลทอง หมู่ 9 ต.สวนหลวง กระทุ่ ม แบน และก่ อ สร้ า งถนน คสล. หมู่ 3 เชื่ อ มหมู่ 1
ต.บางโทรั ด อ.เมืองสมุทรสาคร โดยได้ดาเนินการเสร็จแล้ว บางโครงการ สามารถใช้งานได้แล้ ว ในการ
ก่อสร้างถนน คสล. บางโทรัด โดยใช้งบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร แต่การก่อสร้าง
เขื่อนกันดิน คสล. เลียบคลองแนวลิขิต จากการได้รับงบประมาณไป สามารถดาเนินการได้บางส่วน ยังไม่เสร็จ
สิ้ น จากการสั ม ภาษณ์ ผู้ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งในการด าเนิ น การ พบว่ า มี ค วามพึ ง พอใจอย่ า งมากต่ อ การให้
งบประมาณมาดาเนินการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพราะต้องใช้งบประมาณจานวนมากในการก่อสร้าง จึงเสนอให้
ของบประมาณเพิ่ม ในโครงการที่ยังไม่เสร็จสิ้น ให้สามารถดาเนินการต่อไปจนเสร็จสิ้นโครงการ
ยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
ได้ประสานความร่วมมือกับองค์การบริหารส่วนตาบลหรือเทศบาลตาบล ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร โดยได้
จัดทาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับองค์ กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสมุทรสาคร จานวน 28 แห่ง เพื่อ
รวบรวมของเสียอันตรายชุมชน เช่น หลอดไฟ ถ่านไฟฉาย แบตเตอรี่ กระป๋องสเปรย์ และอื่น ๆ จากชุมชน
ต่าง ๆ เพื่อส่งไปกาจัดอย่างถูกวิธี ในพื้นที่จัง หวัดสมุทรสาคร จากการสัมภาษณ์ผู้ มีส่วนเกี่ยวข้องในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พบว่า มีความพึงพอใจอย่างมาก ในการดาเนินการจัดทาบันทึกข้อตกลงร่วมกั น โดยให้
องค์การบริหารส่วนจังหวั ดสมุทรสาคร เป็นผู้ดาเนินการนาขยะของเสียอันตรายเหล่านี้ไปจัดการอย่างถูกวิธี
โดยจะมีการเก็บรวบรวมของเสียอันตรายเหล่านี้ในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหมด จานวน 28 แห่ง
และนัดหมายการจัดเก็บในตามระยะเวลา เพราะเนื่องจากองค์ กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถนาไปทาลาย
เองได้ เนื่องจากจะต้องเสียค่าใช้ จ่ายจานวนมากในการทาลายและจะมีปริมาณจานวนมาก ที่จะสามารถส่งไป
ยังโรงงานที่ทาลายขยะของเสี ย อัน ตรายเหล่ านั้น จึงเห็ นว่าองค์การบริห ารส่ ว นจังหวัดสมุทรสาคร เป็น
หน่วยงานที่มีงบประมาณและมีปริมาณขยะของเสียอันตราย เพียงพอที่จะดาเนินการเองได้ทั้งหมด จึงฝาก
ขอบคุณผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดทุกคนที่มาดาเนินการจัดการขยะของเสียอันตรายเหล่านี้แทน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ยุทธศำสตร์ที่ 6 กำรพัฒนำกำรเมืองและกำรบริหำร ด้านการมีส่วนร่วม การเมืองการปกครอง (กลุ่ม
ผู้นาท้องถิ่น / ผู้นาชุมชน) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ได้จัดทาโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วม
กิจกรรมดาเนินงาน ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้การสนับสนุนด้านเครื่องมือและเครื่องจักรกล
ให้แก่องค์ปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ตาบลแคราย อ.กระทุ่มแบน เพื่อดาเนินการตัดหญ้าไหล่ทาง กาจัดและ
ขุดตักวัชพืช สิ่งปฏิกูล และสิ่งกีดขวางทางน้า ในคลองแคราย ตามโครงการคลองสวย น้าใส ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร โดยได้ให้ผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดาเนินการอย่างมีส่วนร่วมกับ
ประชาชนในพื้น ที่ ตาบลแคราย ตาบลสวนหลวง อ.กระทุ่มแบน เพื่อป้องกันน้าท่วม และเป็นการขยาย
ไหล่ถนนให้กว้างขึ้น มีการปรับปรุงถนนให้ดีขึ้น ไฟฟ้าสว่าง และให้มีการยกฝาท่อระบายน้า สูงกว่าระดับพื้ น
ถนน เพื่อเป็นการยกระดับพื้นที่ให้มีการจราจรที่คล่องตัวมากขึ้น โดยในกิจกรรมโครงการนี้ ผู้บริหารของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตาบลแคราย) ได้นาชาวบ้านเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมการดาเนินการ
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ลอกคลองหน้าบริเวณที่ทาการเทศบาลด้วยตนเอง โดยการมอบหมายให้รองนายกฯ เป็นผู้ดาเนินการสั่งการ
บริหารจัดการโครงการนี้ได้ด้วยตนเอง ทาให้ประชาชนในพื้นที่มีความสะดวกและประทับใจการบริหารงาน
โครงการนี้อย่างมาก จากการสัมภาษณ์ ผู้บริหารท้องถิ่น (นายกฯ) พบว่า มีความพึงพอใจอย่างมากต่อการ
จัดสรรงบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาล
ตาบลแคราย) เพราะสามารถนางบเหล่านี้มาบริหารจัดการในพื้นที่ของเทศบาลได้เป็นอย่างมาก และขอชื่นชม
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ที่มองเห็นความสาคัญของเทศบาลตาบลแครายและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ๆ ที่สามารถทาให้สร้างผลงานการบริหารงานในพื้นที่ของตนเองได้อย่างคล่องตัว และ
ยังเสนอให้มีการจัดสรรงบประมาณด้านอื่น ๆ อีกเพื่อช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทั่วถึงในทุก ๆ หมู่บ้านของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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บทที่ 1
บทนำ
1. ควำมเป็นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีภารกิจหน้าที่สาคัญในการพัฒนา
ท้องถิ่น ในเขตจังหวัด เพื่อพัฒ นาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่นโดยส่ว นรวม ทั้งในด้านโครงสร้าง
พื้น ฐานที่จ าเป็น ด้า นการศึก ษา ศาสนา ศิล ปะ วัฒ นธรรมประเพณี ภูมิปัญ ญาท้อ งถิ่น ด้า นการสัง คม
สงเคราะห์ การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การบริหารจัดการแหล่งน้าสาธารณะ ตลอดจนการส่งเสริม
การมีส่ว นร่วมของประชาชนในท้องถิ่น และภาคส่ว นต่างๆ โดยจะต้องดาเนินการภายใต้รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจัก รไทย พุทธศักราช 2560 พระราชบัญญัติองค์การบริห ารส่ว นจังหวัด พ.ศ.2540 ซึ่งตาม
พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ได้
กาหนดอานาจหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด มาตรา 17 ภายใต้
บังคับมาตรา 16 โดยให้มีอานาจและหน้าที่จัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น
บริห ารกิจการในเขตจังหวัด ตลอดจนประสานโครงการพัฒนาในกรณีที่เกินศักยภาพการดาเนินงานของ
เทศบาลและองค์การบริ ห ารส่ ว นตาบล หรือกรณี ที่เทศบาลและองค์การบริห ารส่ ว นตาบลไม่ ส ามารถ
ดาเนินการเองได้
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548
และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ขอ 29 กาหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น มีอานาจหน้าที่กาหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดาเนินการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พรอมทั้งประกาศ
ผลการติดตามและประเมินผลแผนพั ฒนาให้ ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วัน
รายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่าง
น้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
โดยองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ นอาจมอบให้ ห น่ว ยงานหรือ บุ คคลภายนอกดาเนิน การหรื อร่ ว ม
ดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาได้ ซึ่งการติดตามและประเมินผลเป็นกิจกรรมที่สาคัญประการ
หนึ่งในกระบวนการวางแผน ทั้งนี้เพื่อให้องค์กรทราบความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรคในการแปลงแผนไปสู่ การ
ปฏิบัติ ซึ่งทาให้ทราบระดับความสาเร็จในการปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างชัดเจนเป็นระบบ และนา
ผลที่ได้จากการติดตามประเมินผลไปใช้ในการแก้ไข ปรับปรุงการปฏิบัติงานเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สามารถจัดการบริการสาธารณะ ได้ตรงกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

2
องค์ก ารบริ หารส่ วนจั งหวัด ยั งทาหน้าที่แบ่งเบาภาระรัฐ บาล เนื่องจากท้องถิ่นแต่ละแห่ ง มีความ
แตกต่างกันไม่ว่าทางสภาพภูมิศาสตร์ ทรัพยากร ประชาชน ความต้องการ ดังนั้นปัญหาย่อมแตกต่างกันออกไป
บางอย่างเป็นเรื่องเฉพาะท้องถิ่นไม่เกี่ยวกับท้องถิ่นอื่นๆ และไม่มีส่วนได้เสียต่อประเทศโดยส่วนรวม องค์การ
บริหารส่วนจั งหวัดซึ่งเป็ นหน่ว ยงานที่ใกล้ ชิดประชาชน จึงมีความเหมาะสมและความคล่องตัวที่จะบริหาร
จัดการ แก้ไขปัญหาให้สามารถสนองตอบความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ และตรง
เป้าหมายที่สุด
ความสาเร็จในการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด นอกจากจะมีการกาหนดวิสัยทัศน์
พันธกิจ และยุทธศาสตร์ในการพัฒนาท้องถิ่น , การสร้างความรู้ ความเข้าใจและถ่ายทอดประสบการณ์ให้แก่
บุคลากรในองค์กร ให้เกิดการทางานร่วมกัน อย่างมีความรับผิดชอบแล้ว ยังต้องมีก ารรับ ฟังความคิดเห็นจาก
ประชาชน เพื่อให้องค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด สามารถบริห ารงานและเสนอกิจกรรม/ โครงการได้ตรงตาม
ความต้องการของประชาชน เพื่อให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหาร
จังหวัดมากที่สุด
ดังนั้น การรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนดังกล่าวถือเป็น การติดตามและประเมินผลโครงการตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และ
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบั บ ที่ 3) พ.ศ.2561 ข้ อ 29 ความว่า “กาหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น มีอานาจหน้าที่กาหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดาเนินการ
ติดตามและประเมิน ผลแผนพัฒ นา รายงานผลและเสนอความเห็ นซึ่งได้จากการติด ตามและประเมินผล
แผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้ อม
ทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน
นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว”
เพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าว ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สมุทรสาคร จึงได้กาหนดให้มีการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วน
จั ง หวั ด สมุ ท รสาคร ซึ่ ง แบ่ ง ออกเป็ น 6 ยุ ท ธศาสตร์ อั น ได้ แ ก่ 1. ยุ ท ธศาสตร์ ด้ า นการพั ฒ นาการศึ ก ษา
2. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 4. ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 5. ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม และ 6. ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาการเมืองและการบริหาร ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้จะทาให้เกิดการพัฒนายุทธศาสตร์ระดับท้องถิ่นและการปรับปรุง
การทางานและเกิดการเรียนรู้ในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ตรงตามความต้องการของประชาชนในพื้นที่ของ
จังหวัดสมุทรสาครมากที่สุด
2. วัตถุประสงค์
1) เพื่อประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ประจาปีงบประมาณ 2564
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2) เพื่อต้องการทราบความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของประชาชนที่มีต่อการดาเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ประจาปีงบประมาณ 2564
3. ขอบเขตกำรวิจัย
ขอบเขตของงานประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ประจาปีงบประมาณ 2564 มีดังนี้
1) ขอบเขตเนื้อหา
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อสารวจความพึงพอใจและความคิดเห็นของประชาชนต่อการ
ดาเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ประจาปีงบประมาณ 2564
2) ขอบเขตพื้นที่
ดาเนินการสารวจข้อมูลจากประชากรกลุ่มตัวอย่างในเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
สมุทรสาคร ครอบคลุมทั้ง 3 อาเภอของจังหวัดสมุทรสาคร
3) ขอบเขตเวลา
ระยะเวลาดาเนินการ ในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม – 30 พฤศจิกายน 2564
4) ขอบเขตด้านประชากรหรือกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ประชาชน องค์กร หน่วยงาน หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วน
ได้เสียในการให้ บริการขององค์การบริหารส่ วนจังหวัดสมุทรสาคร จานวนไม่น้อยกว่า 400 ตัวอย่าง โดย
ครอบคลุมกลุ่มผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ทุกภาคส่วน เช่นภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน
ภาคประชาสังคม และประชาชนทั่วไป
4. นิยำมศัพท์
ในการศึกษาครั้งนี้ได้กาหนดนิยามศัพท์ ให้ครอบคลุมเนื้อหาที่ศึกษา ดังนี้
ควำมพึ ง พอใจของประชำชน หมายถึ ง ความรู้ สึ ก ที่ ดี แ ละทั ศ นคติ ที่ มี ต่ อ การเข้ า ร่ ว มด าเนิ น
กิจกรรม/ โครงการ ตามยุทธศาสตร์ทั้ง 6 ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) หมายถึง หน่วยงานของรัฐที่มีการดาเนินงานเป็นอิสระจาก
ส่วนกลาง ทาหน้าที่บริหารจัดการกิจการต่างๆ ในท้องถิ่นของตนมีฐานะเป็น นิติบุคคล
องค์กำรบริ หำรส่วนจั งหวัด สมุทรสำคร หมายถึง หน่ว ยงานของของรัฐ ที่ทาหน้าที่ให้บริการ
สาธารณประโยชน์ในเขตจังหวัดสมุทรสาคร ตลอดจนให้การช่วยเหลือพัฒนางานของเทศบาลและองค์การ
บริหารส่วนตาบล (อบต.) ในส่วนที่ไม่ซ้าซ้อน ซึ่งครอบคลุมอาเภอเมืองสมุทรสาคร อาเภอบ้านแพ้ว และอาเภอ
กระทุ่มแบน
ยุทธศำสตร์ กำรพัฒนำ หมายถึง การวางแผน/ นโยบายด้านการพัฒนาที่ครอบคลุมการพัฒนา
6 ด้าน ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดสมุทรสาคร (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2565) และยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
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ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำกำรศึกษำ หมายถึง แผน/ นโยบายในการสร้างสังคมแห่งภูมิปัญญาและ
การเรียนรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม
ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรส่งเสริมคุณภำพชีวิต หมายถึง แผน/ นโยบายในการสร้างสังคม อยู่เย็นเป็นสุข
ความเหลื่อมล้าของคนในสังคมลดลง และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำเศรษฐกิจ หมายถึง แผน/ นโยบายในการสร้างระบบเศรษฐกิจชุมชนมี
ความเข้มแข็ง วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นอยู่คู่ท้องถิ่นสืบไป
ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน หมายถึง แผน/ นโยบายในการสร้างการคมนาคม
สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย บริการไฟฟ้าและประปาเพียงพอและทั่วถึง
ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม หมายถึง แผน/ นโยบายในการสร้างการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเกิดการบูรณาการอย่างมีประสิ ทธิภาพ ประชาชนและหน่วยงานทุก
ภาคส่วนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม
ยุทธศำสตร์ ด้ำ นกำรพัฒนำกำรเมืองและกำรบริหำร หมายถึง แผน/ นโยบายในการสร้างการ
บริหารจัดการองค์กรที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
คุณ ภำพบริ กำร หมายถึง เกณฑ์ มาตรฐานที่ใช้ในการวัดระดับคุณภาพของการดาเนินงานตาม
หลักการของรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ของสานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ พ.ศ. 2564
5. กรอบแนวคิดในกำรศึกษำ
การศึกษาเรื่องการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นการติดตามและประเมินผล
การดาเนินกิจกรรม/ โครงการในแผนพัฒนาทั้ง 6 ยุทธศาสตร์ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดสมุทรสาคร (พ.ศ. 2561 – 2565) ผลที่ได้จะเป็นแนวทางการปรับปรุงและ
พัฒนาคุณภาพในการดาเนินงานให้ตรงกับความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย/ ประชาชนต่อไป
ดังนั้นกรอบแนวคิดในการศึกษาจึงมีรายละเอียด ดังนี้
ข้อมูลทั่วไป
เพศ, อายุ
รายได้
การอยู่อาศัยในชุมชน
การรับทราบการดาเนินงานของ อบจ.

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อบจ.
1.) ด้านการพัฒนาการศึกษา
2.) ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
3.) ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ
4.) ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
5.) ด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม
6.) ด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหาร

ควำมพึงพอใจของประชำชนต่อกำรดำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสมุทรสำคร

ภำพที่ 1.1 กรอบแนวคิดในการศึกษา
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6. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ
1.) ทาให้ทราบถึงระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ทั้ง 6 ยุทธศาสตร์
2.) ทาให้ทราบความต้องการ ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ ในการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
3.) ข้ อ มู ล จากการวิ จั ย ครั้ ง นี้ สามารถน าข้ อ มู ล ดั ง กล่ า วไปสู่ ก ารพั ฒ นางานและการจั ด ท าแผน
ยุทธศาสตร์ในระดับท้องถิ่นต่อไป

รายงานการประเมินความพึงพอใจของประชาชน
ต่อการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
การประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ใช้แนวความคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวกับนโยบาย
สาธารณะ และคุณภาพการให้บริการ เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของประชาชน/ กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียต่อการ
ดาเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครทั้ง 6 ยุทธศาสตร์ เป็นหลักใน
การประเมิน ผู้วิจัยจึงได้รวบรวมข้อมูล และเอกสารทีเ่ กี่ยวข้อง 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 แนวความคิดเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะ (Public Policy)
ในด้านความหมายของนโยบายสาธารณะ(Public Policy) มีผู้ให้คาจากัดความหลากหลายรูปแบบ อาทิ
Ira Sharkansky (1970: 1) ให้คาจากัดความว่า นโยบายสาธารณะ คือ กิจกรรมที่กระทาโดยรัฐบาล
ซึ่งครอบคลุมกิจกรรมทั้งหมดของรัฐบาล
Thomas R. Dye (1984: 1) ให้คาจากัดความว่า นโยบายสาธารณะคือ สิ่งที่รัฐบาลเลือกจะกระทา
หรือไม่กระทาในส่วนที่จะกระทาครอบคลุมกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งหมดของรัฐบาล ทั้งกิจกรรมที่เป็นกิจวัตรและ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นในบางโอกาส
James E. Anderson (1994: 5-6) ให้คาจากัดความว่า นโยบายสาธารณะคือ แนวทางการปฏิบัติ
หรือการกระทาซึ่งมีองค์ประกอบหลายประการ ได้แก่ ผู้ปฏิบัติหรือชุดของผู้กระทาที่จะต้องรับผิดชอบในการ
แก้ไขปัญหาที่เกี่ย วข้ องกับ สังคม โดยมีจุดมุ่งหมายชัดเจนว่า สิ่งที่จะต้องกระทาให้ส าเร็จ มิใช่สิ่งที่รัฐบาล
เพีย งแต่ตั้งใจกระทาหรือเสนอให้ กระทาเท่านั้น ซึ่ง เป็นการจาแนกให้ เห็นความแตกต่างที่ชัดเจนระหว่าง
นโยบายกับการตัดสินใจของรัฐบาล อันเป็นประเด็นสาคัญระหว่างการเลือกทางเลือกที่ต้อ งนามาเปรียบเทียบ
กัน (Competing Alternatives)
มยุรี อนุมานราชธน (2547) อธิบายว่า นโยบายสาธารณะเป็นเครื่องมือในการกาหนดทิศทางและ
แนวทางการพัฒนาต่าง ๆ ภายใต้กรอบคิดในกระแสหลักภาครัฐมีอิสระในการกาหนดนโยบายสาธารณะอย่าง
เต็มที่ แต่กรอบคิดในกระแสทางเลือกภาครัฐต้องกาหนดนโยบายโดยคานึงถึงปัจจัยต่าง ๆ ที่ประกอบกันเข้า
เป็ น ปั จ จั ย แวดล้ อมของนโยบายบุ คคลและองค์ การที่มี อานาจตั ดสิ น ใจในนโยบายตลอดจนการค านึง ถึ ง
กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนก็เป็นส่วนหนึ่งของการตัดสินใจ
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เดชรัต สุขกาเนิด วิชัย เอกพลาการ และปัตพงษ์ เกษสมบูรณ์ (2545:14) เสนอว่านโยบายสาธารณะ
อาจเกิดและดาเนินไปได้โดยฝ่ายต่าง ๆ ในสังคมโดยไม่จาเป็นต้องได้รับการประกาศอย่างเป็นทางการจาก
รัฐบาลเพราะนโยบายสาธารณะก็คือ “ทิศทางหรือแนวทางที่สังคมโดยภาพรวมเห็นว่าหรือเชื่อว่าควรที่จะ
ดาเนินการไปในทางนั้น” ซึ่งทิศทางหรือแนวทางนั้นอาจเกิดขึ้นมาจากความริเริ่มของรัฐบาล ของภาคเอกชน
หรือของภาคประชาชนก็ได้ โดยที่หัวใจสาคัญของนโยบายสาธารณะในความหมายนี้ไม่ได้อยู่ที่คาประกาศหรือ
ข้อเขียนที่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรหรือเป็นทางการ แต่อยู่ที่“กระบวนการ” ของการดาเนินการให้ได้มา
ซึ่งนโยบายสาธารณะมากกว่าโดยกระบวนการสร้างนโยบายสาธารณะที่ดี ต้องเกิดจากการมีส่วนร่วมจาก
ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในสังคมเข้ามาทางานร่วมกันโดยร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารความรู้ต่าง ๆ ร่วมกาหนด
ทิศทางหรือแนวทางของนโยบายสาธารณะร่วมดาเนินการตามนโยบายเหล่านั้นร่วมติดตามผล และร่วมทบทวน
นโยบายสาธารณะ เพื่อปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาต่อเนื่อง (อาพล จินดาวัฒนะ, 2546: 7)
กวี รักษ์ชน (2541: 3) อธิบายว่า นโยบายมีความหมาย 2 ลักษณะที่มีความสัมพันธ์กัน ลักษณะที่
หนึ่ งมีความหมายถึงกิจ กรรม (Activities) ส่ ว นอีกลั กษณะ หนึ่งจะมีความหมายในฐานะที่เป็นศาสตร์
(Science) ซึ่ง 2 ลักษณะจะมี ความสั มพันธ์กัน กล่าวคือ นโยบายสาธารณะในฐานะที่เป็นศาสตร์จะ
ทาการศึกษาจากนโยบายสาธารณะที่เป็นกิจกรรมแล้วนามาสะสมกันเป็นความรู้ หรือเป็นวิชา (Subject) เพื่อ
ประโยชน์ในการศึกษาที่จะได้ทาให้การกาหนดนโยบายในฐานะที่เป็นกิจกรรม บรรลุผลอย่างมีประสิทธิภาพ
ต่อไป
ถวัลย์ วรเทพพุฒิพงษ์ (2536: 2) กล่าวว่า นโยบายสาธารณะเป็นแนวทางปฏิบัติของรัฐบาล
มีวัตถุประสงค์แน่นอนอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างแก้ปัญหาในปัจจุบันป้องกันปัญหาในอนาคตก่อให้เกิด
ผลที่พึงปรารถนา
Easton (1965: 112) ได้เสนอแนวความคิดของกิจกรรมทางการเมืองและนโยบายสาธารณะโดยนา
แนวความคิดระบบการเมือง (Political system) มาเสนอตัวแบบหรือทฤษฎีระบบซึ่งเป็นตัวแบบที่ได้รับความ
สนใจอย่างมาก โดยแสดงให้เห็นภาพว่า นโยบายสาธารณะเป็นผลผลิตของระบบการเมือง เริ่มจากปัจจัยนาเข้า
(Inputs) ที่เป็นความต้องการและการสนับสนุน (Demands and support) ที่เกิดขึ้นจากบุคคลหรือกลุ่ม
บุคคลที่จะตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อม (Environment) นาไปสู่ระบบการเมือง เพื่อการตัดสินใจและการกระทา
(Decisions and Actions) เพื่อเป็นผลผลิต (Output) นาไปกาหนดเป็นนโยบายสาธารณะและผลของ
นโยบายสาธารณะ เมื่อได้รับผลกระทบจากสิ่งแวดล้อมอาจมี ผลสะท้อนกลับ (Feedback) ไปเป็นปัจจัยนาเข้า
อีกเป็นพลวัตรเรื่อยไป
สรุปนโยบายสาธารณะเป็นเครื่องมือในการกาหนดทิศทางและแนวทางการดาเนินการพัฒนาต่าง ๆ
ของสังคมซึ่งทิศทางหรือแนวทางนั้นอาจเกิดขึ้นมาจากความริเริ่มของรัฐ บาลของภาคเอกชนหรือของภาค
ประชาชนก็ได้โดยกระบวนการสร้างนโยบายสาธารณะที่ดีต้องเกิดจากการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องใน
สังคมเข้ามาทางานร่วมกันโดย1.) ร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารความรู้ต่าง ๆ 2.) ร่วมกาหนดทิศทางหรือ
แนวทางของนโยบายสาธารณะ 3.) ร่วมดาเนินการตามนโยบายเหล่านั้น 4.) ร่วมติดตามผลและร่วมทบทวน
นโยบายสาธารณะเพื่อปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาต่อเนื่อง

8

องค์ประกอบของนโยบายสาธารณะ
รัฐเป็ นผู้ที่ดาเนิน กระบวนการนโยบายสาธารณะภายใต้กรอบแห่งอานาจการบริหาร อานาจนิติ
บัญญัติ และอานาจตุลาการ ซึ่งอานาจสามสายนี้เปรียบเสมือนโครงร่างของการปกครองประเทศตามระบอบ
ประชาธิปไตย อีกทั้งในกรณีประเทศไทย บทบัญญัติในรัฐธรรมนูญยังได้ระบุถึงแนวนโยบายแห่งรัฐไว้เป็นกรอบ
ส าหรั บ การจั ดทานโยบายสาธารณะของรัฐ บาลอีกด้ ว ย (แนวนโยบายพื้นฐานแห่ งรัฐ ในรัฐ ธรรมนูญแห่ ง
ราชอาณาจั กรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 75-87) อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณานโยบายสาธารณะจะเห็ นว่ า
ประกอบด้วยองค์ประกอบ 4 ประการด้วยกัน คือ
1. เจตนารมณ์ของรัฐบาลที่จะดาเนินการ หรือไม่ดาเนินการในกิจกรรมบางอย่าง
ดังจะเห็นได้จากคาประกาศ หรือแถลงนโยบาย ซึ่งอาจอยู่ในรูปแบบที่เป็นทางการ เช่น การแถลงมติ
คณะรัฐมนตรีต่อสาธารณชน หรืออย่างไม่เป็นทางการ เช่น คาให้สัมภาษณ์ของรัฐมนตรี หรือนายกรัฐมนตรีแก่
สื่อมวลชน โดยทั่วไป เจตนารมณ์ดังกล่าวมักจะมีที่มาจากข้อเรียกร้อง หรือ ความต้องการของประชาชน และ
จะต้องอิงกับบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญที่ว่าด้วยแนวนโยบายแห่งรัฐด้วย
อย่างไรก็ดี เจตนารมณ์ที่รัฐบาลประกาศนี้ อาจจะมีการนาไปปฏิบัติจริง ๆ หรือไม่นั้น ก็ขึ้นอยู่กับ
ปัจจัยแวดล้อมต่าง ๆ ทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และพันธะสัญญากับต่างประเทศ เช่น
แม้ว่ารัฐมนตรีเกษตรประกาศว่า รัฐบาลจะใช้มาตรการปกป้องสินค้าเกษตร แต่เมื่อถึงขั้นตอนที่จะดาเนินการ
แล้ว ผลการวิเคราะห์นโยบายสาธารณะก็จะสรุปได้ว่า ไม่สามารถดาเนินการได้ เนื่องจากผิดข้อตกลงการค้าเสรี
ที่ประเทศมีกับองค์การค้าโลก เป็นต้น
2. การตัดสินใจดาเนินการของรัฐบาล
การตัดสินใจในการดาเนินการตามนโยบายของรัฐบาลเป็นผลมาจากเจตนารมณ์ที่รัฐบาลประกาศ
หรือแถลงไว้ การตัดสินใจของรัฐบาลจะเกี่ยวข้องกับการกาหนดว่าจะแบ่งสรรงบประมาณอย่างไร ประชาชน
กลุ่มใดจะได้รับประโยชน์อะไร และได้มากกว่าน้อยกว่ากันอย่างไร การกาหนดแนวปฏิบัติจะดาเนินการใน
รูปแบบใด เช่น การกาหนดออกมาเป็นกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ หรือมติคณะรัฐมนตรี ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับระดับ
ความส าคั ญ ของนโยบายสาธารณะนั้ น ๆ เช่ น นโยบายการปฏิ รู ป ที่ ดิ น จะออกในรู ป ของกฎหมายเป็ น
พระราชบัญญัติ การห้ามจาหน่ายสุราในบางช่วงเวลาเป็นระเบียบข้อบังคับหรือกฎกระทรวง ส่วนการช่วยเหลือ
ประชาชนที่ประสบภัยแล้งรุนแรงก็อาจจะออกมาเป็นมติคณะรัฐมนตรี ฯลฯ จะเห็นได้ว่า การตัดสินใจดาเนิน
นโยบายสาธารณะของรัฐบาลแต่ละระดับ มีผลกระทบต่อประชาชนกลุ่มต่าง ๆ มากน้อยแตกต่างกัน ในกรณีที่
เป็นนโยบายสาธารณะที่ส่งผลกระทบประชาชนวงกว้างและต้องการให้มีผลตลอดไป หรือกระทบต่อโครงสร้าง
การจัดสรรทรัพยากรของประเทศ (เช่น การกระจายการถือครองที่ดิน ) ก็มักออกเป็นกฎหมาย ส่วนที่หวังผล
แก้ปัญหาเฉพาะกิจระยะหนึ่ง หรือเป็นเรื่องฉุกเฉิน ก็จะตัดสินใจและกาหนดโดยมติคณะรัฐมนตรี
3. กิจกรรมของรัฐบาล
กิจกรรมของรัฐบาลเป็นสิ่งบ่งบอกให้เห็นถึงการดาเนินงานตามนโยบายของหน่วยงานภาครัฐที่มีส่วน
เกี่ยวข้องกับนโยบายสาธารณะ ซึ่งจะช่วยให้เห็นว่ามีกระทาตามเจตนารมณ์และแนวนโยบายสาธารณะที่
กาหนดไว้อย่างไร หรือไม่ มีการระดมจัดหาทรัพยากร หรือมีมาตรการอย่างอื่นมาเพื่อสนับสนุนการดาเนิน
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กิจกรรมดังกล่าวอย่างไร หรือไม่ และมากน้อยเพียงใด เช่น นโยบายการตรวจสอบคุณภาพอาหารเพื่อความ
ปลอดภัยของผู้บริโภค รัฐบาลจะต้องมีกิจกรรมเสริมอย่างจริงจัง นอกเหนือไป จากการตรวจสอบว่า อาหาร
เป็นอันตรายหรือไม่ แต่จะต้องมีการบังคับใช้กฎหมายในส่ว นของบทลงโทษแก่ผู้ฝ่าฝืนอย่างจริงจังด้วย เพราะ
หากปล่อยปละละเลย ไม่เคร่งครัดการบังคับใช้กฎหมายในส่วนของบทลงโทษ ก็เท่ากับว่า รัฐบาลยังมิได้ดาเนิน
กิจกรรมตามนโยบายที่กาหนดนั้นอย่างได้ผล (กล่าวคือ ยังมีผู้ผลิตอาหารที่เป็นอันตรายออกมาขาย เพราะ
ไม่ต้องเกรงกลัวบทลงโทษ) โดยทั่วไป เราสามารถจะพิจารณากิจกรรมของรัฐบาลได้จากโครงการและแผนงาน
ต่าง ๆ ของหน่วยงานราชการว่าได้มีการนามาปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร และดาเนินการอย่างจริงจังเพียงใด
4. ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมของรัฐบาล
การดาเนิน กิจ กรรมของรัฐ บาลตามที่ป ระกาศเจตนารมณ์ไ ว้ จะมีก ารกาหนดเป้า หมาย หรือ
ผลลัพธ์ที่คาดหวังของกิจกรรมไว้ตั้งแต่เริ่มจัดทาแผนงาน ดังนั้น ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการดาเนินกิจกรรมจึง
เป็น สิ ่ง ที ่แ สดงถึง ความส าเร็จ หรือ ความล้ม เหลวของกิจ กรรมรัฐ บาล เช่น โครงการรณรงค์ ล ดสถิติ
“เมาแล้วขับ” นั้น ผลลัพธ์ที่ออกมาควรจะแสดงแนวโน้มจานวนผู้กระทาผิ ดลดลง แต่ห ากไม่ล ดลง ก็แสดง
ว่า นโยบายที่กาหนดขึ้น ไม่บ รรลุ ผ ลตามที่ตั้งเป้าหมายไว้
ประเภทของนโยบายสาธารณะ
จากความหมายของนโยบายสาธารณะคือ สิ่งที่รัฐบาลเลือกกระทา หรือไม่กระทา ซึ่งกระทบต่อ
ผลประโยชน์ของประชาชน ซึ่งเป็นนิยามที่ดูง่ายที่สุด แต่ในกระบวนการนโยบายจริงๆ มีความซับซ้อนมากกว่า
นั้น สมมติว่า ประธานาธิบ ดีมีอานาจเด็ดขาดตัดสิ นใจ ดังนั้น ประธานาธิบดีจะมีบทบาทแต่ผู้เดียวในการ
ดาเนินการ และต้องรับผิดชอบต่อนโยบายที่ดาเนินการไป เช่น ในกรณีสหรัฐอเมริกา ถ้าประธานาธิบดีออก
กฎหมายอนุญาตให้ว่ายน้า และตกปลาในแม่น้าได้ในช่วงเวลา 5 ปี กฎหมายแบบนี้จะมีผลเพียงเป้าหมาย
เดีย ว คือ การอนุ ญ าตให้ ใช้ป ระโยชน์ จ ากแม่ น้า การออกกฎหมายแบบนี้จึงดู ง่าย ไม่ยุ่ง ยากซับซ้ อนที่จ ะ
ประกาศ และยังมีประสิทธิผลในทางปฏิบัติด้วย
ตามหลั ก การจ าแนกประเภท (Typology) นั ก วิ ช าการได้ พั ฒ นาการจ าแนกประเภทนโยบาย
สาธารณะ ซึ่ ง ในยุ คแรกสุ ด โดยทั่ว ไปจะแบ่งเป็นประเภทตามประเภทของเรื่อง เช่น นโยบายการศึกษา
นโยบายด้านสุขภาพ หรือนโยบายด้านการขนส่ง ฯลฯ การจัดแบ่งประเภทแบบนี้ แม้ว่าจะเป็นประโยชน์ในการ
จาแนกความแตกต่างของขอบเขตนโยบาย แต่จะไม่ช่วยให้เรามองเห็นข้อสรุปทั่วไปเกี่ยวกับแง่คิดรัฐศาสตร์
ซึ่งอยู่ภายใต้นโยบายเหล่านี้ได้
ทฤษฎีการแบ่งประเภทนโยบายของ Theodore Lowi, Randall Ripley และ Grace Franklin
ทฤษฎีการแบ่งประเภทนโยบาย (Policy typologies) ได้พัฒนามาเป็นลาดับ กระทั่งถึงยุคใหม่ของ
การพัฒนาการแบ่งประเภทนโยบายซึ่งเริ่มต้นในปีค .ศ.1964 Lowi (1968) ได้วางรูปแบบการจาแนกประเภท
ของนโยบายที่ดีไว้แบบหนึ่ง ซึ่งเป็นที่นิยมใช้สอนในระดับมหาวิทยาลัยทั่วไป ในปัจจุบัน Lowi ได้จาแนก
ประเภทนโยบายสาธารณะเป็น 3 ประเภท ได้แก่
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1. นโยบายจัดสรร (Distributive Policies) เป็นนโยบายที่มุ่งจัดสรรทรัพยากรเพื่อให้ ประโยชน์
บางอย่างแก่กลุ่มผลประโยชน์เฉพาะกลุ่ม เช่น นโยบายอุดหนุนเกษตรกร (Farm subsidies) และการจ่าย
ชดเชยของรัฐบาลกลางให้กับการสร้างโครงสร้างพื้นฐานในชนบท (Local infrastructures) เช่น โครงการสร้าง
เขื่อน (เช่น กรณีจีนสร้างเขื่อนกั้นแม่น้า ต้องชดเชยด้วยการหาที่อยู่ให้ผู้ที่ถูกเวนคืนที่ดิน ) ระบบป้องกันน้าท่วม
สนามบิ น ทางหลวง และโรงเรี ย น ผลประโยชน์จากโครงการสาธารณะเหล่านี้ โดยปกติจะกระจายไปใน
กระบวนการของอานาจบริหารและกระบวนการด้านงบประมาณ นโยบายกระจายนี้ทาให้เกิดการเจรจาต่อรอง
แบ่งปันผลประโยชน์กันในระหว่างกลุ่มสมาชิกรัฐสภา เพราะพวกเขาจะอ้างถึงประสิทธิภาพของเขาในการ
นาเอาเงินงบประมาณเหล่านี้ไปพัฒนาให้ท้องถิ่นของเขา เพื่อเป็นการรณรงค์หาเสียงสาหรับการเลือกตั้งครั้ง
ต่อไป แต่น่าสังเกตว่าโครงการรายจ่ายที่ลงไปสู่งบประมาณของท้องถิ่นนั้น บ่อยครั้งจะเน้นการจัดสรรแบ่ง
งบประมาณอย่างยุติธรรมโดยยึดตามสัดส่วนของเสียภาษีที่ผู้เสียภาษีในแต่ละท้องถิ่นเป็นผู้จ่าย
2. นโยบายควบคุม (Regulatory Policies) เป็นนโยบายที่กาหนดขึ้นมาเพื่อใช้บังคับ หรือ ควบคุม
ธุรกิจ ซึ่งการควบคุมมีอยู่ 2 ประเภท คือ นโยบายควบคุมแบบแข่งขันหรือ Competitive regulatory policy
และนโยบายควบคุมแบบปกป้องหรือ Protective regulatory policy ดังนี้
2.1) นโยบายควบคุมแบบแข่งขันเกี่ยวข้องกับนโยบายที่มีลักษณะ “จากัดการจัดหาสินค้าและ
บริการให้แก่ผู้ค้าส่งให้มีเพียง 2-3 ราย และเป็น 2-3 รายที่คัดเลือกมาจากผู้ค้าส่งจานวนมากที่แข่ง ขันกัน ”
เช่น การจัดสรรคลื่นความถี่วิทยุ โทรทัศน์ และการออกใบอนุญาตแฟรนส์ไชส์ (Franchise) อีกตัวอย่างก็คือ
นโยบายที่ตั้งใจเพื่อควบคุมการค้า หรือวิชาชีพ เช่น กฎหมาย ยา การรักษาพยาบาล วิศวกรรม ไฟฟ้า ประปา
และช่างออกแบบ รัฐบาลจะมีนโยบายเพื่อควบคุมการประกอบอาชีพอิสระเหล่านี้ โดยรัฐบาลเป็นผู้กาหนด
อานาจในการออกใบอนุญาตให้แก่สมาชิกของสมาคมอาชีพ เช่น อาชีพทนายความ หรือใบอนุญาตประกอบเวชกรรม
สาหรับอาชีพแพทย์ นโยบายควบคุมแบบนี้ แม้ว่าจะมีข้อเสียตรงที่เป็นการจากัดการเข้าสู่อาชีพของบางคน
และเป็นการจากัดจานวนผู้ประกอบวิชาชีพ แต่ข้อดีคือ สามารถจะกาหนดหรือสร้างมาตรฐานด้านวิชาชีพนั้น
ๆ ได้ เพราะในทางปฏิบัติ ก็จะมีการกาหนดคุณสมบัติของผู้ที่เหมาะสมจะได้รับใบอนุญาต เป็นต้น อย่างไรก็ดี
นโยบายควบคุมแบบแข่งขันนี้ ส่วนมากแล้วจะไม่เป็นที่สังเกตของสาธารณชนมากนัก ดังนั้น ในสหรัฐนโยบาย
นี้จึงมักจะออกมาในระดับมลรัฐ ส่วนกรณีของไทย เป็นประเทศเล็ก จึงออกมาในแบบรวมทั้งประเทศ เช่น
แพทยสภา วิศวกรรมสถาน และสมาคมทนายความ เป็นต้น
2.2) นโยบายควบคุมแบบปกป้องเป็นนโยบายที่ออกมาเพื่อปกป้องสาธารณชนจากผลด้านลบ
ของกิจกรรมภาคเอกชน (Negative effects of private activity) เช่น อาหารเป็นพิษ มลพิษทางอากาศ
ผลิ ตภัณฑ์ไม่ปลอดภัย หรือการฉ้อฉลทางธุ รกิจ กฎหมายที่ออกมาควบคุมธุรกิจเพื่อปกป้องผู้ บริโภคหรือ
สาธารณชนนี้ย่อมจะไม่เป็นที่พึงพอใจของธุรกิจ เพราะนอกจากจะถูกตรวจอย่างเข้มงวดแล้ว ธุรกิจยังจะต้อง
เสียต้นทุนเพิ่มขึ้นในการที่จะระมัดระวังคุณภาพ หรือปรับปรุงให้คุณภาพดีขึ้น ซึ่งจะมีผลให้กาไรของธุรกิจ
ลดลง เป็นธรรมดาที่ธุรกิจส่วนมากจะต่อต้านกฎหมายแบบนี้ ขณะที่หน่วยซึ่งมีหน้าที่ควบคุมจะยืนหยัดปกป้อง
ผลประโยชน์สาธารณะ นโยบายควบคุมแบบปกป้องมีแนวโน้มว่าจะถูกคัดค้านโต้แย้งจากธุรกิจ และโดยปกติ
การตัดสินใจออกกฎหมายจะต้องอาศัยการเจรจา และการประนีประนอม เพราะในกรณีส่วนใหญ่แล้ว ทั้งธุรกิจ
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และผู้ออกกฎหมายจะไม่มีใครเห็นด้วยทั้งหมดกับการกาหนดนโยบายแบบนี้ บ่อยครั้งที่รัฐสภา และสมาชิกสภา
ถูกจัดไว้ในฐานะนายหน้าหรือคนกลางซึ่งทาหน้าที่เป็นสื่อกลางระหว่างหน่วยควบคุม และผลประโยชน์ทาง
ธุรกิจ
3. นโยบายจัดสรรใหม่ (Redistributive Policies) เป็นนโยบายที่กาหนดขึ้นมาเพื่อทาให้เกิดการ
จัดสรรทรัพยากรใหม่ นโยบายนี้มักจะถูกโต้แย้ง เพราะมันเกี่ยวข้องกับรัฐบาล และผู้นาซึ่งเรียกว่า สมาคมชั้น
สูงสุด (Peak association) ในด้านการจัดทานโยบาย โดยทั่วไป นโยบายจัดสรรใหม่มุ่งที่จะดาเนินการเกี่ยวกับ
การจัดสรรความมั่งคั่ง ที่ดิน สิทธิบุคคล และสิทธิพลเมือง หรือนโยบายที่มีคุณประโยชน์กับชนชั้นสังคม และ
กลุ่มชาติพันธุ์ ภายใต้นิยามนี้ ตัวอย่างที่เห็นชัดเจนได้รวมเอาสวัสดิการ สิทธิพลเมืองของชนกลุ่มน้อย ความ
ช่วยเหลือแก่เมืองและโรงเรียนที่ขัดสนยากจน เป็นต้น นโยบายแบบนี้ยากที่จะผ่านรัฐสภาได้ เพราะจะต้องทา
ให้กลุ่มที่มีอานาจต่ามีมากกว่ากลุ่ มผลประโยชน์ที่มีอานาจสูง หรืออย่างน้อยที่สุดก็ต้องชักชวนให้ กลุ่ มที่มี
อานาจสูงกว่าเห็นว่ามันเป็นสิ่งถูกต้อง และยุติธรรมที่จะกระจายทรัพยากรบางส่วนไปให้แก่กลุ่มที่มีอานาจน้อย
กว่า
ในกรณีของไทย การออกกฎหมายภาษีมรดก ภาษีทรัพย์สินรวมทั้งการปฏิรูปที่ดิน เป็นตัวอย่างที่
ชัดเจนว่า กฎหมายดังกล่าวนี้แทบจะไม่มีโอกาสผ่านความเห็นชอบของรัฐสภาเลยเพราะคนร่ารวยซึ่งแม้จะเป็น
คนส่วนน้อย แต่มีอานาจสูงกว่าเป็นผู้สูญเสียประโยชน์ ก็จะกดดันไม่ให้ รัฐสภาผ่านกฎหมายนี้ ดังจะเห็นได้ว่า
แม้พรรคการเมืองต่าง ๆ จะเสนอนโยบายนี้ในช่วงการหาเสียง แต่ก็ไม่เคยมีการผลักดันเข้าสภาเป็นรูปธรรม
แม้แต่ครั้งเดียว
ความสาคัญของนโยบายสาธารณะ
นโยบายสาธารณะถื อ เป็ น ส่ ว นส าคั ญ ที่ สุ ด ของการบริ ห ารงานของรั ฐ บาล เพราะเกี่ ย วข้ อ งกั บ
เจตนารมณ์ของรัฐบาลตั้งแต่เมื่อครั้งหาเสียงเลือกตั้ง จนถึงการประกาศแถลงนโยบาย และโดยตัวของมันเอง
นโยบายสาธารณะก็มีความสาคัญในแง่ต่าง ๆ ดังนี้
1. เป็นกรอบแนวทางการบริหารจัดการของภาครัฐในอันที่จะแก้ปัญหาให้แก่สาธารณชน เพราะ
นโยบายสาธารณะจะกระทบต่อวิถีชีวิตด้านต่า ง ๆ ของประชาชน เช่น นโยบายสาธารณะ ด้านสาธารณสุข
สวัสดิการ การศึกษา การเก็บภาษี การค้าต่างประเทศ การอพยพ สิทธิของพลเมือง การปกป้องสิ่งแวดล้อม
รายจ่ายของรัฐบาลท้องถิ่น และการป้องกันประเทศ
2. เป็นเสมือนเข็มทิศการทางานของเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐที่จะยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ เนื่องจาก
ในนโยบายสาธารณะจะกาหนดว่าเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องส่วนใด จะต้องปฏิบัติอะไร อย่างไร และเมื่อไร จึงจะ
สอดคล้องกับแนวนโยบาย
3. ช่วยให้ประชาชนได้รับรู้ถึงบทบาทการมีส่ว นร่วมตามนโยบายที่รัฐบาลกาหนด เช่น โครงการ
รณรงค์ลดภาวะโลกร้อน
4. เป็นเครื่องมือสาหรับทาให้เกิดการจัดสรรทรัพยากรใหม่ที่สอดคล้องกับสภาพ แวดล้อมของปัญหา
และเพื่อประโยชน์ของประชาชนส่วนใหญ่
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นโยบายสาธารณะกับประชาสังคม
นโยบายสาธารณะ และภาคประชาสังคม (Civil society) ถือว่ามีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันอย่าง
ใกล้ชิด ทั้งความสัมพันธ์ในเชิงผลประโยชน์ (Benefits) และความขัดแย้ง (Conflicts) หรือ ทั้งสองอย่างใน
เวลาเดียวกัน นโยบายสาธารณะใด ๆ ก็ตามย่อมทาให้เกิดความสัมพันธ์สองด้านนี้เสมอ เพราะยากที่นโยบาย
สาธารณะจะก่อให้เกิดผลประโยชน์เพียงด้านเดียว แม้ว่าจะเป็นนโยบายสาธารณะที่เป็นสินค้าสาธารณะบริสุทธิ์
(Pure public goods) ก็ยังมีคาถามเรื่องลาดับความเหมาะสมของนโยบาย ผลต่างด้านต้นทุน -ผลประโยชน์
หรืออัตราผลตอบแทนของโครงการ (Internal rate of returns) อีกประเด็นหนึ่งที่นโยบายสาธารณะของ
รัฐบาลมักจะถูกเพ่งเล็งมากที่สุดคือ เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of interests) ระหว่างผู้กาหนด
นโยบายกับภาคประชาสังคม ซึ่งที่จริง ผลประโยชน์ทับซ้อนนี้ก็คือ ความขัดแย้งเชิงผลประโยชน์ระหว่าง
ผู้กาหนดนโยบายซึ่งได้แก่รัฐบาล หรือเจ้าหน้าที่ผู้ดาเนินนโยบายกับสาธารณชน ความขัดแย้งเชิงผลประโยชน์ที่
เห็นได้ชัด เช่น เหตุใดรัฐบาลจึงไม่เลือกที่จะสร้างถนนสาย A แต่กลับไปสร้างถนนสาย B ทั้งที่สาย A มีความ
คุ้มค่ามากกว่าในทุกด้าน ซึ่งข้อเท็จจริงเบื้องหลังของการที่รัฐบาลเลือกสร้างสาย B ก็เพราะผู้ดาเนินนโยบาย
ซึ่งเป็ น คนของรัฐ บาลมีผ ลประโยชน์ ที่มิควรได้จากการเลื อกโครงการนั้น ซึ่งการได้ประโยชน์ของผู้ ดาเนิน
นโยบายทาให้สาธารณชนเสียหายหรือได้รับประโยชน์ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วย
การกาหนดนโยบายสาธารณะในประเทศไทย
จะเห็นได้ว่าการเมืองและนโยบายสาธารณะ เป็นขอบข่ายที่สาคัญประการหนึ่งของรัฐประศาสนศาสตร์
ซึ่งการศึกษารัฐประศาสนศาสตร์ในประเทศไทย และมีมานานกว่า 5 ทศวรรษแล้ว นโยบายสาธารณะเป็น
กิจกรรมของฝ่ายการเมือง ซึ่งนโยบายสาธารณะก็คือ กฎหมายหรือการตัดสินใจของรัฐบาล
อุทัย เลาหวิเชียร (2544: 8, 14) ได้กล่าวว่า รัฐประศาสนศาสตร์ คือ วิชาที่เกี่ยวกับการบริหารรัฐ
กิจ การบริหารรัฐกิจคือ การบริหารภาครัฐมีลักษณะที่เกี่ยวข้องกับการเมือง นักบริหารในภาครัฐไม่ใช่แต่เพียง
เป็นผู้ที่นานโยบายไปสู่การปฏิบัติเท่านั้น ยังมีบทบาทสาคัญยิ่งในฐานะผู้กาหนดนโยบาย ทั้งที่การกาหนด
นโยบายเป็นหน้าที่ของฝ่ายการเมือง เมื่อนักบริหารรัฐกิจทาหน้าที่เป็นผู้กาหนดนโยบายก็เท่ากับว่าได้ปฏิบัติ
หน้าที่ของฝ่ายการเมืองด้วยจะเห็นได้ว่า การกาหนดนโยบายสาธารณะมีความสัมพันธ์กับระบอบการเมือง
ระบอบการเมืองที่แตกต่างกันจะมีผลต่ อการกาหนดนโยบายสาธารณะทั้งในเรื่องวัตถุประสงค์ของนโยบาย
ค่านิยม และบทบาทของผู้มีอานาจในการกาหนดนโยบาย ประเทศไทยก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครองในปี
พ.ศ.2475 มีการปกครองในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ โดยผู้ปกครองคนเดียว (Monarchy) หรือคณะ
บุคคล (Aristocracy) มีอานาจทั้งในทางนิติบัญญัติ บริหารและตุลาการโดยสมบูรณ์ ในการกาหนดนโยบายต่าง
ๆ ระบบราชการไทยมีลักษณะเป็นระบบราชการแบบผู้นามีอานาจเหนือระบบราชการ (Ruler-dominated
bureaucracy) ต่อมาภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองในปี พ.ศ. 2475 ประเทศไทยได้มีการปกครองเป็น
ระบอบประชาธิป ไตย ได้ป ระกาศใช้รัฐ ธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทยฉบับแรกเมื่อวันที่ 10 ธันวาคม
พ.ศ. 2475 ระบบราชการไทยตั้งแต่ พ.ศ. 2475 จนถึงปี พ.ศ. 2522 มีลักษณะเป็นแบบอามาตยาธิปไตย
(Bureaucratic elite system)
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ชัยอนันต์ สมุทรวาณิช (2522: 140-142) เสนอว่า เมื่อมีข้าราชการเข้าไปดารงตาแหน่งสาคัญใน
คณะรัฐมนตรีและตาแหน่งทางการเมืองอื่น ๆ ข้าราชการจะมีบทบาทสาคัญในการกาหนดนโยบาย เพราะมี
บทบาททั้งสองด้าน คือ ทั้งการเมืองและการบริหารในเวลาเดียวกัน อย่างไรก็ดี การเมืองเริ่มมีบทบาทมากขึ้น
เพราะการเมืองเป็นเรื่องของการกาหนดนโยบายและเป้าหมายของรัฐ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจในเชิงคุณค่า
(Value judgement) โดยตรง การตัดสินใจว่าควรดาเนินนโยบายเช่นนี้เท่ากับเป็นการยอมรับว่านโยบายนั้น
ดีกว่าทางเลือกด้านอื่น ๆ นักการเมืองสามารถอ้างความชอบธรรมในการเลื อกและกาหนดคุณค่าได้ ก็เพราะ
การที่ได้รับเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน และเป็นผู้กลั่นกรอง ตลอดจนสะท้อนเจตนารมณ์และความต้องการ
ของประชาชน
ไพศาล สุริยะมงคล (2531: 702,709) ให้ความเห็นว่า การกาหนดนโยบายสาธารณะของประเทศ
ไทยมีปั จจั ยเกี่ย วกับวัฒนธรรมทางการเมืองของไทยเข้ามามีบทบาทสาคัญ ในกรณีที่การกาหนดนโยบาย
สาธารณะสอดคล้ องกับวัฒ นธรรมทางการเมือง นโยบายสาธารณะนั้นก็จะสามารถดาเนินการไปได้ด้วยดี
เพราะได้รับการสนับสนุนจากประชาชน แต่ในขณะเดียวกัน ถ้า นโยบายนั้นขัดแย้งอย่างรุนแรงกับวัฒนธรรม
ทางการเมืองก็จะไม่ได้รับการสนับสนุนจากประชาชน เป็นผลให้ไม่สามารถดาเนินนโยบายนั้นได้หรือการปฏิบัติ
ตามนโยบายไม่เกิดผลตามที่ต้องการ ส่วนปัจจัยที่สาคัญอีกประการหนึ่งก็คือ ปัจจัยทางเศรษฐกิจมีอิทธิพลต่อ
การกาหนดนโยบายสาธารณะมาก จะเห็นได้จากนโยบายบางนโยบายซึ่งมีประโยชน์และประชาชนเรียกร้อง
อย่างมาก แต่ถ้านโยบายนั้นต้องใช้งบประมาณมากอันเป็นการเกินฐานะทางการเงินการคลังของรัฐบาลแล้ว
รัฐบาลก็อาจไม่สามารถดาเนินนโยบายที่พึงปรารถนานั้นได้ส่วนองค์กรที่มีอานาจตามกฎหมายในการกาหนด
นโยบายสาธารณะของไทย ก็คือ รัฐสภา คณะรัฐมนตรี ตุลาการ และกระทรวง ทบวง กรม นอกจากนี้ยังมี
องค์กรและบุ คคลที่มีส่ ว นร่ ว มอย่ างไม่เป็นทางการในการกาหนดนโยบายสาธารณะของไทย ได้แก่ พรรค
การเมือง กลุ่มผลประโยชน์ สื่อมวลชน ประชาชนทั่วไป รวมทั้งหน่วยราชการอื่นที่ไม่มีอานาจตามกฎหมายใน
การกาหนดนโยบายสาธารณะ ตัวอย่างเช่น รัฐสภามีอานาจหน้าที่ในการจัดทากฎหมาย คณะรัฐมนตรีมีอานาจ
ในการกาหนด ดู แล กากั บ และติ ดตามผลการปฏิบั ติ ตามนโยบายของกระทรวง ทบวง กรมต่า ง ๆ และ
กระทรวง ทบวง กรม ได้รับมอบหมายให้มีอานาจออกกฎ และระเบียบต่าง ๆ ซึ่งถือเป็นการกาหนดนโยบาย
สาธารณะ เป็นต้น

2.2 แนวความคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการ (Service)
การด าเนิ น งานตามนโยบายสาธารณะ ถื อ เป็ นการให้ บ ริ ก ารแก่ ประชาชนตามหน้ า ที่ ห ลั ก ของ
หน่วยงานราชการ ดังนั้น คุณภาพจึงเป็นตัวชี้วัดการทางานประเภทหนึ่ง ซึ่งคุณภาพการให้บริการ (Service
Quality) เป็นแนวคิดทีไ่ ด้รับการนามาประยุกต์ใช้ในกระบวนการปฏิรูประบบบริหารภาครัฐไทยในช่วงหลายปี
ที่ผ่านมา และได้รับความสนใจนามาปรับปรุงเพื่อใช้เป็นเครื่องมือวัดสมรรถนะในการให้บริการสาธารณะของ
หน่วยงานภาครัฐมากขึ้นตามลาดับ สาหรับเครื่องมือทีน่ ิยมใช้ในการวัดคุณภาพการให้บริการที่นิยมใช้กันอย่าง
แพร่หลาย คือ SERVQUAL (ชัชวาล ทัตศิวัช, 2554)
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ความหมายของคุณภาพการให้บริการ
“คุณภาพ” สามารถพิจารณาได้จากหลายมุมมอง และสาขาความรู้หลากลักษณะ ทางเศรษฐกิจ
สังคม การตลาด จิตวิทยาและการวิจัยการดาเนินการ (Khantanapha, 2000: 8) โดยจากมุมมองของบอร์น
(Born, 1994) คุณภาพเป็นเรื่องทางเทคนิคที่ปัจจุบันได้รับความสาคัญอย่างยิ่งจากผู้บริหารระดับสูง (Top
management agenda) และเป็นหนึ่งในปัจจัยพื้นฐานของการสร้างสมรรถนะการจัดการและการแข่งขัน
ให้กับองค์กรและได้รับความสนใจอย่างเห็นได้ชัดในช่วงหลายคริสต์ทศวรรษที่ผ่านมา แต่ในมุมมองเชิงปรัชญา
(Philosophical view) คุณภาพเป็นคุณลักษณะแห่งความคิดและบรรดาถ้อยแถลงที่เชื่อมั่นว่าจะก่อให้เกิดผล
ดังที่คาดไว้ (Pirsig, 1974 cited in Khantanapha, 2000: 8) ความเป็นนามธรรมของคุณภาพนี้ทาให้ยากที่จะให้
คานิยามความหมายของคุณภาพได้ เนื่องจากคุณภาพมักเป็นคาที่จะต้องพิจารณาในเชิงสัมพัทธ์กับตัวของมันเอง
นักวิชาการที่มีชื่อเสียงซึ่งได้ให้ความหมายของคุณภาพที่ได้รับการยอมรับกันอย่างแพร่หลายได้แก่
Joseph Juran (1988) ปรมาจารย์ด้านการบริหารงานคุณภาพ ผู้เสนอแนวคิดระบบการจัดการคุณภาพทั่วทั้ง
องค์กร (Total Quality Management-TQM) อดีตศาสตราจารย์แห่งสถาบันเทคโนโลยีแห่งแมสซาชูเซทท์
(MIT) ได้เสนอไว้ว่า คุณภาพก็คือ ความเหมาะเจาะพอดีในการใช้และเป็นส่วนขยายในความสาเร็จของ
ผลิตภัณฑ์ (สินค้าหรือบริการ) ในการตอบสนองต่อวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการใช้งานตลอดระยะเวลาที่
ใช้สินค้าหรือบริการนั้น ส่วน Crosby (1982) ให้ความหมายอย่างกระชับไว้ว่า เป็นการตอบสนองต่อความ
ต้องการ (Conformance to requirement) ในขณะที่ Zeithaml, Parasuraman, and Berry (1990) เสนอ
ว่า คุณภาพเป็นสิ่งที่เกิดจากความคาดหมายของลูกค้าหรือผู้รับบริการที่มีต่อบริการนั้นกล่าวโดยสรุปได้ว่า
คุณภาพก็คือ ผลิตภัณฑ์บริการที่ดีที่สุด โดยมีคุณค่าและมีความเหมาะสมตรงตามความต้องการของผู้ใช้บริการ
ซึ่งเกิดจากการเปรียบเทียบระหว่างความคาดหวังและการรับรู้ในการให้บริการ/ผลิตภัณฑ์หากผู้รับบริการได้รับ
การบริการเป็นไปตามที่คาดหวัง (Juran and Gryna, 1988 ; Hutchins, 1985: 165 ; Zeithaml, Parasuraman
and Berry, 1990: 16) ดังนั้นการบริการที่มีคุณภาพ จึงเป็นการเปรียบเทียบระหว่างความคาดหวังของลูกค้าใน
ผลิ ตภัณฑ์ หรื อบริการ กับการรับรู้ที่แท้จริงที่มี โดยหากลูกค้าหรือผู้รับบริการเห็นว่าผลิตภัณฑ์หรือบริการ
เหล่านั้นเป็นสิ่งที่ดีที่สุดและตรงตามที่คาดหวัง ก็ถือได้ว่าผลิตภัณฑ์หรือบริการดังกล่าวมีคุณภาพนั่นเอง และ
คุณภาพการให้บริการนี้ จากทัศนะของ Ross, Goetsch and Davis, (1997: 11-13) จัดว่าเป็นกรอบการมอง
เรื่องคุณภาพกรอบหนึ่ง พร้อมอธิบายว่าคุณภาพการให้บริการ เป็นการควบคุมเพื่อให้เกิดคุณภาพการให้บริการ
อันมีความแตกต่างจากคุณภาพในการผลิตสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้ เพราะวิธีการควบคุมคุณภาพการให้บริการ
เป็นเรื่องที่ยาก เนื่องจากการบริการจะมีการควบคุมหรือการบริการจัดการน้อย แต่ขณะเดียวกันก็มีความสาคัญ
มาก กับในทางหนึ่งระดับของคุณภาพที่ได้จากการบริการ มักไม่สามารถทาการทานายได้ เพราะขึ้นอยู่กับปัจจัย
หลายประการได้แก่ พฤติกรรมผู้ให้บริการ (Behavior of the delivery person) ภาพพจน์ ชื่อเสียงขององค์การ
(Image of the organization) โดยผู้รับบริการจะเป็นผู้ทาการตรวจสอบ ตั้งแต่กระบวนการการเริ่มให้บริการ
จนถึงการสิ้นสุดในการให้บริการโดยการให้บริการจะยิ่งดียิ่งขึ้น ถ้าหากผู้รับบริการทาการประเมินการให้บริการใน
ขณะนั้นจากที่ได้กล่าวถึงทัศนะของนักวิชาการดังกล่าว การศึกษาคุณภาพการให้บริการจึงเป็นเรื่องที่สาคัญเรื่อง
หนึ่ง และเป็นมุมมองในเชิงคุณภาพที่สาคัญที่พึงได้รับความสนใจ
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Gronroos (1982), Smith and Houston (1982 Cited in Khantanapha, 2000) Parasuraman
et al. (1988) ได้อธิบายและให้ความหมายเชิงปฏิบัติการไว้ไม่แตกต่างกัน สรุปได้ว่า คุณภาพการให้บริการ
(Service Quality) เป็นความแตกต่างระหว่างความคาดหวัง (Expectation-WHAT THEY WANT) กับการ
รับรู้ (Perception-WHAT THEY GET)
Lewis, and Bloom (1983) ได้ให้คานิยามของคุณภาพการให้บริการว่าเป็นสิ่งที่ชี้วัดถึงระดับของ
การบริการที่ส่งมอบโดยผู้ให้บริการต่อลูกค้าหรือผู้รับบริการว่าสอดคล้องกับความต้องการของเขาได้ดีเพียงใด
การส่งมอบบริการที่มีคุณภาพ (Delivering service quality) หมายถึง การตอบสนองต่อผู้รับบริการบน
พื้นฐานความคาดหวังของผู้รับบริการ
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
และสามารถที่จะทราบของต้องการของลูกค้าหรือผู้รับบริการได้ด้วย คุณภาพการให้บริการ เป็นมโนทัศน์และ
ปฏิบัติการในการประเมินของผู้รับบริการโดยทาการเปรียบเทียบระหว่างการบริการที่คาดหวัง (Expectation
service) กับการบริการที่รับรู้จริง (Perception service) จากผู้ให้บริการ ซึ่งหากผู้ให้บริการสามารถให้บริการ
ที่สอดคล้องตรงตามความต้องการของผู้รับบริการหรือสร้างการบริการที่มีระดับสูงกว่าที่ผู้รับบริการได้คาดหวัง
จะส่งผลให้การบริการดังกล่าวเกิดคุณภาพการให้บริการซึ่งจะทาให้ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจจากบริการ
ที่ได้รับเป็นอย่างมาก
ตามแนวคิดของ Buzzell and Gale (1987) คุณภาพการให้บริการเป็นเรื่องที่ได้รับความสนใจและมี
การให้ความสาคัญอย่างมากดังที่ได้กล่าวไปแล้วนั้น มีผลงานวิจัยที่ค้นคว้าพฤติกรรมของผู้บริโภคและผลของ
ความคาดหวังของผู้บริโภคซึ่งพบว่า คุณภาพการให้บริการเป็นเรื่องที่ซับซ้อนขึ้นอยู่กับการมองหรือทัศนะของ
ผู้บริโภคที่เราเรียกกันทั่วไปว่า “ลูกค้า”
แนวคิดและคาอธิบายเรื่ องคุณภาพการให้บริการที่น่าสนใจเห็นจะได้แก่ มุมมองจากผู้เชี่ยวชาญ
เฉพาะในสาขาความคาดหวังของลูกค้า (Expert in the field of customer expectation) คือ Ziethaml,
Parasuraman, and Berry (1990: 19) แนวคิดของนักวิชาการกลุ่มนี้คุณภาพการให้บริการ เป็นการประเมิน
ของผู้บริโภคเกี่ยวกับความเป็นเลิศหรือความเหนือกว่าของบริการนักวิชาการทั้งสามท่านดังกล่าวนับได้ว่าเป็น
หนึ่งในคณะนักวิชาการที่สนใจทาการศึกษา เรื่อง คุณภาพในการให้บริการ และการจัดการคุณภาพในการ
ให้บริการขององค์การอย่างจริงจังมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1983 สิ่งที่ Zeithaml, Parasuraman, and Berryให้ความ
สนใจในการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับคุณภาพในการให้บริการนั้น เป็นการมุ่งตอบคาถามสาคัญ 3 ข้อ ประกอบด้วย
1) คุณภาพในการให้บริการคืออะไร (What is service quality?)
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2) อะไรคือสาเหตุที่ทาให้เกิดปัญหาคุณภาพในการให้บริการ (What causes service-quality
Problems?)
3) องค์การสามารถแก้ปัญหาคุณภาพในการให้บริการที่เกิดได้อย่างไร (What can organizations
do to solve these problems?)
นักวิชาการที่กล่าวถึงความหมายของคุณภาพการให้บริการที่น่าสนใจอีกกลุ่มหนึ่งได้แก่ Bitner and
Hubbert (1994 Cited in Lovelock, 1996) ซึ่งเสนอความเห็นไว้ว่า คุณภาพการให้บริการ เป็นความ
ประทับ ใจในภาพรวมของลูกค้าผู้รับบริการ อันมีต่อความเป็นเลิศขององค์กรและบริการที่องค์การจัดให้ มี
ขณะที่ White and Abel (1995: 37 Cited in Lovelock, 1996) ได้ให้นิยามคาดังกล่าวว่าเป็นการวินิจฉัย
ของผู้รับบริการเกี่ยวกับความสามารถในการเติมเต็มงานการให้บริการของหน่วยงานที่ให้บริการเช่นนี้ White
and Abel เสนอแนวคิดว่าแตกต่างไปจากสินค้า (Goods) กล่าวคือ สินค้าเป็นสิ่งที่จับต้องได้ มีความคงทนสูง
และโดยทั่วไปผลิตขึ้นภายใต้และผลิตเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานที่แน่นอนอันหนึ่ง ในขณะที่บริการ เป็นเรื่องที่
มีความผันแปรมากกว่าสินค้าแม้จะมีลักษณะที่ตอบสนองผู้บริโภคเช่นเดียวกับสินค้าก็ตาม และโดยทั่วไปแล้ว
บริการมีคุณลักษณะสาคัญที่จับต้องไม่ได้ มีความหลากหลาย และไม่สามารถแบ่งแยกได้จากการผลิตและ
การบริโภค (Inseparability of production and consumption)
Schmenner (1995) ได้กล่าวถึงคุณภาพการให้บริการไว้ว่า คุณภาพการให้บริการได้มาจากการรับรู้
ที่ได้รับจริงลบด้วยความคาดหวังที่คาดว่าจะได้รับจากบริการนั้น หากการรับรู้ในบริการที่ได้รับมีน้อยกว่าความ
คาดหวัง ก็จะทาให้ผู้รับบริการมองคุณภาพการให้บริการนั้นติดลบ หรือรับรู้ว่าการบริการนั้นไม่มีคุณภาพ
เท่าที่ควร ตรงกันข้า ม หากผู้รับ บริการรับรู้ว่าบริการที่ได้รับจริงนั้นมากกว่าสิ่งที่เขาคาดหวัง คุณภาพการ
ให้บริการ ก็จะเป็นบวก หรือมีคุณภาพในการบริการนั่นเองในประเด็นเดียวกันนี้ Lovelock (1995) มอง
คุณภาพการให้บริการว่ามีความหมายอย่างกว้าง ๆ เป็นแนวความคิดเกี่ยวกับเรื่องของสินค้าหรือบริการที่ลูกค้า
ที่มีศักยภาพในการซื้อหา สามารถและอาจจะทาการประเมินก่อนที่เขาจะเลือกบริโภคสินค้าหรือบริการนั้น
Zineldin (1996) เสนอความเห็นไว้ว่า คุณภาพการให้บริการเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความคาดหวัง
ของผู้รับบริการในด้านของคุณภาพภายหลังจากที่เขาได้ข้อมูลเกี่ยวกับบริการนั้น ๆ และมีความต้องการที่จะใช้
บริการนั้น 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 หรือระดับของความสามารถในการให้บริการที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้า
หรือผู้รับบริการอันทาให้ลูกค้าหรือผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจจากบริการที่เขาได้รับ
สมวงศ์ พงศ์ส ถาพร (2550: 66) เสนอความเห็นไว้ว่า คุณภาพการให้ บริการ เป็นทัศนคติที่
ผู้รับบริการสะสมข้อมูลความคาดหวังไว้ว่าจะได้รับจากบริการ ซึ่งหากอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ (tolerance
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zone) ผู้รับบริการก็จะมีความพึงพอใจในการให้บริการซึ่งจะมีระดับแตกต่างกันออกไปตามความคาดหวังของ
แต่ละบุคคล และความพึงพอใจนี้เอง เป็นผลมาจากการประเมินผลที่ได้รับจากบริการนั้น ณ ขณะเวลาหนึ่ง
สรุปได้ว่าคุณภาพการให้บริการ (Service Quality) หมายถึง ความสามารถในการตอบสนองความ
ต้องการของการให้บริการ คุณภาพของบริการเป็นสิ่งสาคัญที่สุดที่จะสร้างความแตกต่างของธุรกิจให้เหนือกว่า
คู่แ ข่ งขั น ได้ การเสนอคุ ณ ภาพการให้ บ ริก ารที่ ต รงกั บ ความคาดหวั งของผู้ รั บบริ การเป็ น สิ่ ง ที่ ต้อ งกระท า
ผู้รับบริการจะพอใจถ้าได้รับสิ่งที่ต้องการ เมื่อผู้รับบริการมีความต้องการ ณ สถานที่ที่ผู้รับบริการต้องการ และ
ในรูปแบบที่ต้องการ (ชัชวาลย์ทัตศิวัช, 2554)
แนวคิดพื้นฐานทางวิชาการ (Basic Concept) ในเรื่องคุณภาพการให้บริการ ประกอบไปด้วย
3 แนวคิดหลัก คือแนวคิดความพึงพอใจของลูกค้า (Customer satisfaction) คุณภาพการให้บริการ (Service
quality) และการให้คุณค่าแก่ลูกค้า (Customer value) (Cronin, and Taylor, 1992; Oliver, 1993;
Ziethaml, Parasuraman, and Berry, 1988) ตามแนวคิดพื้นฐานดังกล่าว ความพึงพอใจของลูกค้าต่อ
บริการ เป็นพฤติกรรมเชิงจิตวิทยาที่บุคคลมีต่อบริการที่ได้รับหรือเกิดขึ้น (Oliver, 1993) ส่วนแนวคิดพื้นฐาน
เรื่องคุณภาพการให้บริการ เป็นแนวคิดที่ได้รับการเสนอไว้ โดย Cronin and Taylor (1992) ในทัศนะของ
นั ก วิ ช าการทั้ ง สองท่า น ความพึ ง พอใจหรื อ ไม่ พึ ง พอใจ เป็ นเรื่ องของการเปรีย บเทีย บประสบการณ์ ข อง
ผู้รับบริการได้รับบริการ กับความคาดหวังที่ผู้รับบริการนั้นมีในช่วงเวลาที่มารับบริการ และเป็นสิ่งที่ช่วยให้
สามารถวัดคุณภาพการให้บริการได้ ส่วนคุณภาพการให้บริการในมุมมองเชิงการตลาดนั้น Rust, and Zahorik
(1993) ได้ให้คาจากัดความไว้ว่า คุณภาพการให้บริการ เป็นส่วนขยายของบริการ กระบวนการบริการ และ
องค์กรที่ให้บริการ ที่สามารถตอบสนองหรือทาให้เกิดความพึงพอใจในความคาดหวังของบุคคล แนวคิดพื้นฐานที่
มองคุ ณภาพการให้ บริ การผ่ านกรอบการมองด้ านความพึ งพอใจต่อการให้ บริการนี้ได้ รั บการสนั บสนุนจาก
นักวิชาการอีกท่านหนึ่งคือBitner (1992) ซึ่งอธิบายจากผลงานวิจัยที่ได้เคยทาการศึกษาไว้ว่า คุณภาพการ
ให้บริการสามารถวัดโดยผ่านความพึงพอใจของผู้รับบริการได้โดยประการที่ได้กล่าวมาข้างต้นก่อให้เกิดกรอบการ
พิจารณาตัวแบบการศึกษาคุณภาพการให้บริการจากแนวคิดพื้นฐาน 3 แนวคิดดังกล่าวได้ในสองนัยยะ กล่าวคือ
นัยยะแรก คุณภาพการให้บริการสามารถพิจารณาได้จากทั้งสามองค์ประกอบ หรืออย่างน้อย 2 องค์ประกอบ
รวมกัน และนั ยยะที่สอง คุณภาพการให้ บริการ พิจารณาได้จากตัวชี้วัดซึ่งพัฒนาจากแนวคิดใดแนวคิดหนึ่ง
เป็นหลัก เช่น แนวคิดพื้นฐานเรื่องคุณภาพการให้บริการ (Service quality) ซึ่งจากการทบทวนวรรณกรรมที่
เกี่ยวข้อง พบว่านักวิจัยส่วนใหญ่มักให้ความสนใจทาการศึกษาคุณภาพการให้บริการจากแนวคิดพื้นฐานสองแนวคิด
หลัก คือ แนวคิดความพึงพอใจของลูกค้า และแนวคิดคุณภาพการให้บริการอย่างใดอย่างหนึ่ง โดยแนวคิดแรกมุ่ง
วัดความพึงพอใจในมิติต่าง ๆ ส่วนแนวคิดที่สอง วัดคุณภาพการให้บริการตามตั วแบบ SERVQUAL ที่เสนอโดย
Ziethaml, Parasuraman มักเกิดขึ้นต่อมาก็คือเราจะใช้การวัดความพึงพอใจของประชาชนหรือผู้รับบริการที่มีต่อ
การบริการ หรือจะวัดจากคุณภาพการให้บริการ จึงสามารถตอบได้ในเบื้องต้นคาตอบก็คือเราจะวัดโดยอาศัย
แนวคิดพื้นฐานใดก็ได้ขึ้นอยู่กับสิ่งที่สาคัญคือ เป้าหมายและวัตถุประสงค์ของการวัด
เกณฑ์การวัดคุณภาพการบริการ
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สมวงศ์ พงศ์สถาพร (2550: 50) อธิบายให้เห็นว่า คุณภาพการให้บริการ โดยพื้นฐานแล้วนับเป็น
เรื่องที่ยากเนื่องจากธรรมชาติความไม่แน่นอนของงานบริการที่จับต้องไม่ได้และคาดหมายลาบากจึงได้มีความ
พยายามจากนักวิชาการมาโดยต่อเนื่องในการพยายามค้นหาแนวทางการประเมินหรือวัดคุณภาพการให้บริการ
ที่สามารถสะท้อนให้เห็นถึงมิติของการปฏิบัติและสามารถนาไปสู่การพัฒนาคุณภาพการให้บริการอย่างเด่นชัด
ที่สุด
Gronroos (1982) ได้เสนอแนวคิดไว้ว่า คุณภาพเชิงเทคนิค (Technical quality) และคุณภาพเชิง
หน้าที่ (Functional quality) เป็นภาพแห่งมิติของคุณภาพที่ส่งผลกระทบไปถึงทั้งความคาดหวังและการรับรู้
ต่อคุณภาพการให้บริ การ และคุณภาพการให้บริการจะมีมากน้อยเพียงใด ขึ้นอยู่กับระดับของ คุณภาพเชิง
เทคนิค และคุณภาพเชิงหน้าที่นั่นเอง
เกณฑ์การพิจารณาคุณภาพการบริการว่าสามารถสร้างให้เกิดขึ้นได้ตามหลัก 6 ประการ กล่าวคือ
1. การเป็นมืออาชีพและการมีทักษะของผู้ให้บริการ (Professionalism and skill) เป็นการ
พิจารณาว่า ผู้รับบริการสามารถรับรู้ได้จากการเข้ารับบริการจากผู้ให้บริการที่มีความรู้และทักษะในงานบริการ
ซึ่งสามารถดาเนินการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างมีระบบและแบบแผน
2. ทัศนคติและพฤติกรรมของผู้ให้บริการ (Attitude and behavior) ผู้รับบริการจะเกิดความรู้สึกได้
จากการที่ผู้ให้บริการสนใจที่จะดาเนินการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นด้วยท่าทีที่เป็นมิตร และดาเนินการแก้ไข
ปัญหาอย่างเร่งด่วน
3. การเข้าพบได้อย่างง่ายและมีความยืดหยุ่นในการให้บริการ (Accessibility and flexibility)
ผู้รับบริการจะพิจารณาจากสถานที่ตั้งไว้ให้บริการ และเวลาที่ได้รับบริการจากผู้ให้บริการ รวมถึงระบบการ
บริการที่จัดเตรียมไว้ เพื่ออานวยความสะดวกให้กับผู้รับบริการ
4. ความไว้วางใจและความเชื่อถือได้ (Reliability and trustworthiness) ผู้รับบริการจะทาการ
พิจารณาหลังจากที่ได้รับบริการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งการให้บริการของผู้ให้บริการจะต้องปฏิบัติตามที่ได้รับ
การตกลงกัน
5. การแก้ไขสถานการณ์ให้กับสู่ภาวะปกติ (Recovery) พิจารณาจากการเกิดเหตุการณ์ที่ไม่ได้
คาดการณ์ล่ ว งหน้ าเกิดขึ้น หรื อเกิดเหตุ การณ์ที่ผิ ดปกติ และผู้ ให้ บ ริ การสามารถแก้ไขสถานการนั้น ๆ ได้
ทันท่วงทีด้วยวิธีการที่เหมาะสม ซึ่งทาให้สถานการณ์กลับสู่ภาวะปกติ
6. ชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือ (Reputation and credibility) ผู้รับบริการจะเชื่อถือในชื่อเสียงของ
ผู้ให้บริการจากการที่ผู้ให้บริการดาเนินกิจการด้วยดีมาตลอด คาอธิบายและผลงานของการศึกษาเรื่องคุณภาพ
การให้บริการของ Gronroos (1982) ตามที่ได้กล่าวนั้น นับได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการศึกษาคุณภาพที่
เน้นหนักในเชิงคุณภาพการให้บริการอย่างแท้จริงผลงานที่สาคัญอันเป็น แนวคิดของ Gronroos คือข้อเสนอใน
เชิงแนวคิดที่สาคัญเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการที่เขาเรียกว่า “คุณภาพการให้บริการที่ลูกค้ารับรู้ (Perceived
Service Quality-PSQ)” และ “คุณภาพการให้บริการที่ลูกค้ารับรู้ทั้งหมด (Total Perceived QualityTPQ)” ซึ่งเป็นแนวคิดที่เกิดจากการวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้บริโภคและผลกระทบที่เกิดจากความคาดหวัง
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ของลูกค้าหรือผู้รับบริการเกี่ยวกับคุณภาพของการให้บริการ ที่มีต่อการประเมินคุณภาพของบริการภายหลัง
จากที่ได้รับบริการแล้ว (ธีรกิติ นวรัตน ณ อยุธยา, 2547: 182 อ้างถึงใน ชัชวาลย์ทัตศิวัช, 2554)
Gronroos (1990: 40-42) ได้อธิบายแนวคิดในเรื่องคุณภาพที่ลูกค้ารับรู้ทั้งหมด ว่าเป็นคุณภาพการ
ให้บริการที่ลูกค้าหรือผู้รับบริการรับรู้ โดยเกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบของสิ่งต่าง ๆ ที่สาคัญ
2 ประการคือ
1. คุณภาพที่ลูกค้าหรือผู้รับบริการคาดหวัง (Expected quality) ซึ่งได้รับอิทธิพลจากปัจจัยต่าง ๆ
ได้แก่ การสื่อสารทางการตลาด (Marketing communication) ภาพลักษณ์ขององค์กร (Corporate image)
การสื่อสารแบบปากต่อปาก (Word-of-mouth communication) และความต้องการของลูกค้า (Customer
needs)
2. คุณภาพที่เกิดจากประสบการณ์ในการใช้บริการของลู กค้าหรือผู้ รับบริการ (Experiences
quality) ซึ่งได้รับอิทธิพลจากปัจจัยต่าง ๆ ประกอบด้วย ภาพลักษณ์ขององค์กร (Corporate image) คุณภาพ
เชิงเทคนิค (Technical quality) และคุณภาพเชิงหน้าที่ (Functional quality) ทัศนะเรื่องคุณภาพการ
ให้บริการของ Gronroos ดังกล่าว สามารถสรุปได้ว่า ลูกค้าที่รับบริการมักจะทาการประเมินคุณภาพของการ
ให้บ ริการโดยการเปรียบเทีย บคุณภาพที่คาดหวังกับคุณภาพที่เกิดจากประสบการณ์ของการใช้บริการ ว่า
คุณภาพทั้งสองด้านนั้น สอดคล้องกันหรือไม่ หรือมีความแตกต่างกันอย่างไร ซึ่งเมื่อนามาพิจารณาร่วมกันแล้ว
จะกลายเป็นคุณภาพที่ลูกค้ารับรู้ทั้งหมด (Total Perceived Quality-TPQ) และทาการสรุปผลขั้นสุดท้ายเป็น
คุณภาพที่รับรู้ได้ (Perceived Service Quality-PSQ) นั่นเองซึ่งหากผลจากการเปรียบเทียบพบว่า คุณภาพที่
เกิดจากประสบการณ์ไม่เป็นไปหรือไม่สอดคล้องกับคุณภาพที่คาดหวังจะทาให้มีการรับรู้ของลูกค้าที่ดีหรือไม่ดี
อย่างไร
เครื่องมือเพื่อใช้ชี้วัดคุณภาพการให้บริการ
Parasuramanand and others (1985) ต่อยอดจากผลงานความคิดของ Gronroos (1982; 1984)
ในผลงานการวิจัยเชิงสารวจและบทความตีพิมพ์เกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการ ได้แก่ผลงานเมื่อปี ค.ศ.1985,
1988 และ 1990 และได้พัฒนามาเป็นกรอบแนวคิดพื้นฐานเรื่องการศึกษาคุณภาพการให้บริการ ซึ่ง Buzzle
and Gale (1975) ได้กล่าวถึงเกณฑ์การพิจารณาคุณภาพการให้บริการไว้ดังนี้
1. คุณภาพการให้บริการจะถูกกาหนดโดยลูกค้าหรือผู้รับบริการ ลูกค้าหรือผู้รับบริการจะเป็น
ผู้พิจารณาว่าอะไรที่เรียกว่าคุณภาพ โดยไม่ได้ใส่ใจว่ากระบวนการทาให้การบริการเกิดขึ้นนั้นเป็นอย่างไร
อย่างไรก็ตาม ลูกค้าหรือผู้รับบริการแต่ละคนย่อมมีมุมมองในเรื่องคุณภาพที่อาจแตกต่างกันไปบ้าง
2. คุณภาพการให้บริการ เป็นสิ่งที่องค์การจะต้องค้นหาอยู่ตลอดเวลาไม่มีจุดสิ้นสุด โดยที่เรา
ไม่ส ามารถกาหนดคุณภาพการให้ บ ริ การให้ เป็ นไปโดยเฉพาะเจาะจง หรือเป็ นสู ตรส าเร็ จตายตัว ได้ การ
ให้บริการที่ดีมีคุณภาพจึงต้องทาอย่างต่อเนื่องสม่าเสมอ ทั้งในช่วงเวลาที่กิจการดาเนินไปได้ด้วยดีหรือไม่ดีก็ตาม
3. คุณภาพการให้บริการ จะเกิดขึ้นได้ด้วยความร่วมมือของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นผู้ปฏิบัติงาน
ในส่วนใด การควบคุมคุณภาพของการปฏิบัติงานของแต่ละคนเป็นเรื่องที่ส่งผลต่อความสาเร็จของการให้บริการที่มี
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คุณภาพได้ สิ่งที่ผู้ปฏิบัติงานจาเป็นต้องได้รับคือการปลูกฝังจิตสานึกความรับผิดชอบต่อการให้บริการ และการ
นาเสนอบริการที่มีคุณภาพอยู่เสมอ ทั้งต่อเพื่อนร่วมงานและลูกค้าหรือผู้รับบริการ
4. คุณภาพการให้บริการ การบริหาร การบริการ และการติดต่อสื่อสารเป็นสิ่งที่ไม่อาจแยกออกจากกันได้
ในการนาเสนอการให้บริการที่มีคุณภาพนั้น ผู้ปฏิบัติงานให้บริการจะเป็นต้องมีความรู้และเข้าใจคาติชมผลงาน
ซึ่งในการนี้ ผู้บริการจะต้องเอาใจใส่ ต่อการบริ หารจั ดการ ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ ปฏิบัติงานบริ การด้วยความจริ งใจและ
สร้างสรรค์ ภายใต้ความมุ่งหวังที่จะให้บริการที่ออกมามีคุณภาพดี
5. คุณภาพการให้บริการ จะต้องอยู่บนพื้นฐานความเป็นธรรม
6. คุณภาพการให้บริการจะดีเพียงนั้นขึ้นอยู่กับวัฒนธรรมของการบริการภายในองค์การที่เน้นความ
เป็นธรรมและคุณค่าของคน โดยองค์การที่ให้บริการที่สามารถปฏิบัติต่อลูกค้า และบุคลากรขององค์การได้
อย่างเท่าเทียมกัน ย่อมสะท้อนให้เห็นถึงคุณภาพการให้บริการอย่างแท้จริง
7. คุณภาพการให้บริการ ขึ้นอยู่กับความพร้อมในการให้บริการ แม้ว่าคุณภาพการให้บ ริการจะไม่
สามารถหรือยากที่จะกาหนดตายตัวลงไป แต่การวางแผนเพื่อเตรียมความพร้อมของการบริการไว้ล่วงหน้า
รวมทั้งการเรียนรู้ในสิ่งที่เป็นความต้องการหรือความคาดหวังของลูกค้าหรือผู้รับบริการ ย่อมก่อให้เกิดการ
บริการที่มีคุณภาพที่ดี
8. คุณภาพการให้ บ ริ การ หมายถึงการรักษาคามั่นสั ญญาว่าองค์ก ารจะให้ บริก ารลู กค้าหรื อ
ผู้รับบริการได้อย่างที่เป็นไปตามความคาดหวัง และเป็นไปตามเงื่อนไขที่ผู้ปฏิบัติงานให้บริการ
Steve and Cook (1995: 53) ยังชี้ให้เห็นด้วยว่าการเลือกใช้บริการของผู้รับบริการโดยส่วนใหญ่
นอกจากจะคานึงถึงภาพลั กษณ์ขององค์การและความต้องการส่ว นบุคคลแล้ว คุณภาพการให้ บริการของ
หน่วยงานหรือองค์การที่ให้บริการยังสามารถพิจารณาได้จากเกณฑ์ 9 ประการดังต่อไปนี้
1. การเข้าถึงบริการได้ทันทีตามความต้องการของผู้ให้บริการ
2. ความสะดวกของทาเลที่ตั้งในการเข้ารับบริการ
3. ความน่าเชื่อถือไว้วางใจของการให้บริการ
4. การให้ความสาคัญต่อผู้รับบริการแต่ละคน
5. ราคาค่าบริการที่เหมาะสมกับลักษณะของงานบริการ
6. คุณภาพการให้บริการทั้งในระหว่างเข้ารับบริการและภายหลังการเข้ารับบริการ
7. ชื่อเสียงของบริการที่ได้รับรวมถึงการยกย่องชมเชยในบริการ
8. ความปลอดภัยในการให้บริการจากผู้เชี่ยวชาญโดยเฉพาะ
9. ความรวดเร็วในการให้บริการ
หลักการพิจารณาคุณภาพการให้บริการ
Krutz and Clow(1998) ซึ่งได้เสนอหลักการพิจารณา 3 ประการ ประกอบด้วย
1. คุณภาพการให้บริการ เป็นสิ่งที่ลูกค้าประเมินได้ยากกว่าคุณภาพของสินค้า
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2. คุณภาพการให้บริการนั้น ขึ้นอยู่กับการรับรู้ของลูกค้าเกี่ยวกับผลผลิตของการให้บริการ และจะ
ประเมินจากกระบวนการที่บริการนั้นเกิดขึ้น
3. คุณภาพการให้บริการเกิดจากการเปรียบเทียบสิ่งที่ลูกค้าได้คาดหวังไว้ กับระดับของการบริการที่
ได้รับจริงจากที่กล่าวมาสามารถสรุปได้ว่า คุณภาพการให้บริการนั้น เป็นเรื่องที่มีความซับซ้อนและหลากหลาย
ในแง่มุมของการพิจารณา แต่กระนั้นเป็นที่ประจักษ์ชัดว่าคุณภาพการให้บริ การเป็นเรื่องที่สาคัญซึ่งผู้บริหาร
ขององค์การพึงให้ความสาคัญและทุ่มเทความสนใจ องค์การที่ต้องการความสาเร็จของการประกอบการไม่ว่า
จะเป็นภาครัฐหรือเอกชน จึงต้องให้ความสนใจต่อประเด็นเรื่องคุณภาพการให้บริการที่พิจารณาหรือทาความ
เข้าใจจากความต้องการและความคาดหวังของลูกค้าหรือผู้รับบริการให้ได้อย่างเด่นชัด
การวัดคุณภาพการให้บริการ
การวัดคุณภาพการให้บริการนั้นเรามักจะใช้วิธีการวัดดัชนีความพึงพอใจ (Customer Satisfaction
Index-CSI) ของลูกค้าหรือผู้รับบริการภายหลังจากที่ได้รับบริการนั้นแล้ว แต่โดยทั่วไปปัญหาในการวัดคุณภาพ
การให้ บริ การนั้ น มั กจะขึ้นอยู่ กั บวิธี การวั ดเงื่ อนไขที่ นามาสู่ การสะท้ อนคุ ณภาพการให้ บริการ ซึ่ งก็ คื อการ
ตอบสนองหรือเป็นไปตามความคาดหวังของผู้รับบริการซึ่งเกิดขึ้นจริง หรือที่ได้กล่าวมาแล้วว่าเป็นความพึงพอใจที่
ผู้รับบริการรู้สึกว่าบริการที่เขาได้รับมานั้น สอดรับกับความคาดหวังที่วางไว้ หรือที่ได้รับรู้มา เช่น การได้รับบริการ
จากบุคคลโดยตรง (The one-on-one) การได้รับบริการจากแบบเผชิญหน้า (Face-to-Face) และการมี
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ให้บริการกับผู้รับบริการ
การวัดคุณภาพการให้บริการมีองค์ประกอบประการใดบ้างนั้น สามารถพิจารณาได้จากทัศนะของ
นักวิชาการได้แก่
Koehler and Pankowski (1996: 184-185) ซึ่งได้ให้หลักการสาคัญในการวัดคุณภาพของสินค้า
หรือบริการ โดยจะต้องพิจารณาถึง 4 ประการหลัก ดังนี้
1. ความคาดหวังของผู้บริการ (Customer expectations) สิ่งสาคัญประการหนึ่งของกระบวนการ
แห่ งคุณภาพ คือ การทาให้ ความคาดหวังของผู้ รับบริการเป็นจริง และสร้างความเบิกบานใจให้ แก่ลู กค้า
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการตั้งคาถามเพื่อที่จะถามผู้รับบริการจะเป็นการวัดถึงความพึงพอใจจากการบริการที่ได้รับ
เป็นอย่างดี ในส่วนของคาถามผู้ผลิตหรือผู้ให้บริการจะต้องสร้างคาถามในลักษณะที่ว่าทาอย่างไร
2. ภาวะความเป็นผู้นา (Leadership) รูปแบบต่าง ๆ ของผู้นาภายในองค์การทั้งแบบผู้อานวยการ
ผู้บริหาร ผู้จัดการ และผู้ควบคุม จะแสดงให้เห็นถึงการกระทาที่นาไปสู่ความมีคุณภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
เรื่องของการนาไปสู่การเปลี่ยนแปลงขององค์กร เช่น การจัดแบ่งด้านเวลา การจัดสรรทรัพยากร เป็นต้น
3. การปรับปรุงขั้นตอน (Process improvements) โดยทาการอธิบายถึงวิธีการที่จะทาให้ขั้นตอน
ต่าง ๆ มีระดับที่ดีเพิ่มขึ้น หากกระบวนการใหม่ในการปรับปรุง ขั้นตอน ทาการปรับปรุงเครื่องมือเพื่อให้เกิด
ขั้นตอนใหม่ๆ เกิดขึ้นและติดตามถึงผลสะท้อนกลับจากขั้นตอนใหม่ๆ ดังกล่าว
4. การจัดการกับแหล่งข้อมูลที่สาคัญ (Meaningful data) เริ่มจากการอธิบายถึงการคัดเลือกและ
จัดแบ่งข้อมูล รวมทั้งทาการวิเคราะห์ถึงผลกระทบต่อความพึงพอใจของลูกค้า โดยทาการสารวจจากจดหมาย
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อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) สอบถามทางโทรศัพท์ นัดพบกับลูกค้าเป็นรายบุคคล การสนทนากลุ่มหรือจดหมาย
ร้องเรียน นอกจากนี้ยังหมายถึงการรายงานหรือการศึกษาพิเศษ (จากรัฐบาล)
สรุปการวัดคุณภาพของสินค้าหรือบริการ จะพิจารณาจากองค์ประกอบ 4 ประการหลักเป็นสาคัญ
และถ้าสามารถทาให้ความคาดหวังของลูกค้าหรือผู้รับบริการเกิดขึ้นได้จริงจะส่งผลให้ลูกค้าหรือผู้รับบริการเกิด
ความพึงพอใจในสินค้าหรือบริการ และนาไปสู่ความมีคุณภาพของการให้บริการเป็นลาดับ
เครื่องมือที่ใช้ศึกษาคุณภาพการให้บริการ
ตัวแบบที่ใช้วัดคุณภาพการให้บริการ ที่ได้รับความนิยมนามาใช้อย่างแพร่หลายนั้นได้แก่ ผลงานของ
Parasuraman, Ziethaml and Berry (1985: 41-50) ซึ่งได้พัฒนาตัวแบบเพื่อใช้สาหรับการประเมินคุณภาพ
การให้บริการโดยอาศัยการประเมินจากพื้นฐานการรับรู้ของผู้รับบริการหรือลูก ค้า พร้อมกับได้พยายามหา
นิยามความหมายของคุณภาพการให้บริการ และปัจจัยที่กาหนดคุณภาพการให้บริการที่เหมาะสม ผลงาน
ความคิดและการพัฒนาตัวแบบ SERVQUAL ของ Parasuraman, Ziethaml and Berry (1985; 1990) มา
จากการศึ กษาวิ จั ย เรื่ องปั จ จั ย ที่ มี อิท ธิ พ ลต่ อ การสร้ างคุ ณ ภาพการให้ บริ ก าร ที่ ไ ด้แ บ่ ง ระยะของการวิ จั ย
ออกเป็น 4 ระยะ คือ
ระยะที่ 1 ศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพในกลุ่มผู้รับบริการและผู้ให้บริการของบริษัทชั้นนาหลายแห่ง และ
นาผลที่ได้มาใช้ในการพัฒนารูปแบบคุณภาพในการให้บริการ
ระยะที่ 2 เป็นการวิจัยเชิงประจักษ์โดยมุ่งศึกษาที่ผู้รับบริการโดยเฉพาะ ใช้รูปแบบคุณภาพในการ
ให้บริการที่ได้จากระยะที่ 1 มาปรับปรุงได้เป็นเครื่องมือที่เรียกว่า SERVQUAL และปรับปรุงเกณฑ์ที่ใช้ในการ
ตัดสินคุณภาพในการให้บริการตามการรับรู้ และความคาดหวังของผู้รับบริการ
ระยะที่ 3 ได้ทาการศึกษาวิจัยเชิงประจักษ์เหมือนในระยะที่ 2 แต่มุ่งขยายผลการวิจัยให้ ครอบคลุม
องค์การต่าง ๆ มากขึ้น มีการดาเนินงานหลายขั้นตอน เริ่มต้นด้วยการวิจัยในสานักงาน 89 แห่ง ของ 5 บริษัท
ชั้นนาในการบริการแล้วนางานมาวิจัยทั้ง 3 ระยะมาศึกษาร่วมกันโดยการทาสัมมนากลุ่มผู้รับบริการและ
ผู้ให้บริการ การสัมภาษณ์แบบเจาะลึกในกลุ่มผู้บริหารและท้ายสุดได้ทาการวิจัยสารวจในทุก ๆ กลุ่ม ต่อมาได้
ทาการศึกษาอีกครั้งในธุรกิจบริการ 6 ประเภท ได้แก่ งานบริการซ่อมบารุง งานบริการบัตรเครดิต งานบริก าร
ประกัน งานบริการโทรศัพท์ทางไกล งานบริการธนาคารสาขาย่อย และงานบริการนายหน้าซื้อขาย
ระยะที่ 4 เป็นมุ่งศึกษาความคาดหวังและการรับรู้ของผู้บริการโดยเฉพาะงานวิจัยของนักวิชาการทั้ง
สามท่ า นนี้ นั บ ได้ ว่ า มี ชื่ อ เสี ย งและเป็ น พื้ น ฐานแนวคิ ด ของการศึ ก ษาในเรื่ อ งการตลาดบริ ก า ร (Service
marketing)
ข้อสรุปจากงานวิจัยข้างต้น Parasuraman, Ziethaml and Berry (1990) ได้กาหนดมิติที่จะใช้วัด
คุณภาพในการให้บริการ (Dimension of service quality) ไว้ 10 ด้าน มีการวัดความพึงพอใจของการบริการ
รวม 22 คาถามด้วยกัน ซึ่งได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมการบริการ (สมวงศ์ พงศ์สถาพร,
2550: 75)
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ตัวแปรหลัก 10 ตัวแปรที่ Parasuraman, Ziethaml and others ได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้ชี้วัด
คุณภาพการให้บริการก่อนที่จะมีการปรับปรุงให้คงเหลือเพียง 5 ตัวแปรหลักและได้ให้ความหมายของมิติหรือ
มุมมองของคุณภาพการให้บริการไว้กล่าวคือ
มิติที่ 1 ลักษณะของการบริการ (Appearance) หมายถึง สภาพที่ปรากฏให้เห็นหรือจับต้องได้ใน
การให้บริการ
มิติที่ 2 ความไว้วางใจ (Reliability) หมายถึง ความสามารถในการนาเสนอผลิตภัณฑ์หรือการบริการ
ที่เป็นไปตามคามั่นสัญญาได้อย่างตรงไปตรงมาและถูกต้อง
มิติที่ 3 ความกระตือรือร้น (Responsiveness) หมายถึง การที่องค์การที่ให้บริการแสดงความเต็มใจ
ที่จะช่วยเหลือและพร้อมที่จะให้บริการลูกค้าหรือผู้รับบริการอย่างเต็มที่ ทันทีทันใด
มิติที่ 4 สมรรถนะ (Competence) หมายถึง ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานบริการที่
รับผิดชอบอย่างมีประสิทธิภาพ
มิติที่ 5 ความมีไมตรีจิต (Courtesy) หมายถึง มีอัธยาศัยนอบน้อม มีไมตรีจิตที่เป็นกันเอง รู้จักให้
เกียรติผู้อื่น จริงใจ มีน้าใจ และมีความเป็นมิตรของผู้ปฏิบัติการให้บริการ
มิติที่ 6 ความน่าเชื่อถือ (Creditability) หมายถึง ความสามารถในด้านการสร้างความเชื่อมั่นด้วย
ความซื่อตรงและสุจริตของผู้ให้บริการ
มิติที่ 7 ความปลอดภัย (Security) หมายถึง สภาพที่บริการปราศจากอันตราย ความเสี่ยงภัยหรือ
ปัญหาต่าง ๆ
มิติที่ 8 การเข้าถึงบริการ (Access) หมายถึง การติดต่อเข้ารับบริการเป็นไปด้วยความสะดวก ไม่
ยุ่งยาก
มิติที่ 9 การติดต่อสื่อสาร (Communication) หมายถึง ความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์และ
การสื่อความหมาย
มิติที่ 10 การเข้าใจลูกค้าหรือผู้รับบริการ (Understanding of customer) ในการค้นหาและทา
ความเข้าใจความต้องการของลูกค้าหรือผู้รับบริการ รวมทั้งการให้ความสนใจต่อการตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้าหรือผู้รับบริการ
ต่อมาภายหลัง ตัวแบบและวิธีการประเมินคุณภาพการให้บริการหรือ SERVQUAL ได้รับการนามา
ทดสอบซ้าจากจากโดยใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบกลุ่มทั้งสิ้น 12 กลุ่มคาตอบที่ได้จากการสัมภาษณ์จานวน 97
คาตอบ ได้ทาการจับกลุ่มเหลือเพียง 10 กลุ่มที่แสดงถึงคุณภาพการให้บริการ โดยแบบวัด SERVQUAL นี้ได้ถูก
แบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลัก คือ
ส่วนที่ 1 เป็นแบบสอบถามที่ใช้วัดถึงความคาดหวังในบริการจากองค์การหรือหน่วยงาน
ส่วนที่ 2 เป็นการวัดการรับรู้ภายหลังจากได้รับบริการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ในการแปลคะแนนของแบบวัด SERVQUAL สามารถทาได้โดยการนาคะแนนการรับรู้ในบริการลบ
กันคะแนนความคาดหวังในบริการ และถ้าผลลัพธ์ของคะแนนอยู่ในช่วงคะแนนตั้งแต่ +6 ถึง -6 แสดงว่า
องค์การหรือหน่วยงานดังกล่าวมีคุณภาพการให้บริการในระดับดี ทั้งนี้ นักวิชาการที่ทาการวิจัยดังกล่าว ได้นา
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หลักวิชาสถิติเพื่อพัฒนาเครื่องมือสาหรับการวัดการรับรู้คุณภาพในการบริการของผู้รับบริการ และได้ทาการ
ทดสอบความน่าเชื่อถือ (Reliability) และความเที่ยงตรง (Validity) พบว่า SERVQUAL สามารถแบ่งมิติได้เป็น
5 มิติหลักและยังคงมีความสัมพันธ์กับมิติของคุณภาพการให้บริการทั้ง 10 ประการ SERVQUAL ที่ทาการ
ปรับปรุงใหม่จะเป็นการยุบรวมบางมิติจากเดิมให้รวมกันภายใต้ชื่อมิติใหม่ ซึ่งประกอบด้วย 5 มิติหลัก
(Zeithaml, Parasuraman and Berry, 1990: 28; Lovelock, 1996: 464-466) ดังนี้
มิติที่ 1 ความเป็นรูปธรรมของบริการ (Tangibility) หมายถึง ลักษณะทางกายภาพที่ปรากฏให้เห็น
ถึงสิ่งอานวยความสะดวกต่าง ๆ อันได้แก่ สถานที่ บุคลากร อุปกรณ์ เครื่องมือ เอกสารที่ใช้ในการติดต่อสื่อสาร
และสัญลักษณ์ รวมทั้งสภาพแวดล้อมที่ทาให้ผู้ รับบริการรู้สึกว่าได้รับการดูแล ห่ วงใย และความตั้งใจจาก
ผู้ให้บริการ บริการที่ถูกนาเสนอออกมาเป็นรูปธรรมจะทาให้ผู้รับบริการรับรู้ถึงการให้บริการนั้น ๆ ได้ชัดเจนขึ้น
มิติที่ 2 ความเชื่อถือไว้วางใจได้ (Reliability) หมายถึง ความสามารถในการให้บริการให้ตรงกับ
สัญญาที่ให้ไว้กับผู้รับบริการ บริการที่ให้ทุกครั้งจะต้องมีความถูกต้อง เหมาะสม และได้ผลออกมาเช่นเดิมในทุก
จุดของบริการ ความสม่าเสมอนี้จะทาให้ผู้รับบริการรู้สึกว่าบริการที่ได้รับนั้น มีความน่าเชื่อถือ สามารถให้ความ
ไว้วางใจได้
มิติที่ 3 การตอบสนองต่อลูกค้า (Responsiveness) หมายถึง ความพร้อมและความเต็มใจที่จะ
ให้บริการ โดยสามารถตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการได้อย่างทันท่วงที ผู้รับบริการสามารถเข้ารับ
บริการได้ง่าย และได้รับความสะดวกจากการใช้บริการ รวมทั้งจะต้องกระจายการให้บริการไปอย่างทั่วถึง
รวดเร็ว
มิติที่ 4 การให้ความเชื่อมั่นต่อลูกค้า (Assurance) หมายถึง ความสามารถในการสร้างความเชื่อมั่น
ให้เกิดขึ้นกับผู้รับบริการ ผู้ให้บริการจะต้องแสดงถึงทักษะความรู้ ความสามารถในการให้บริการและตอบสนอง
ความต้องการของผู้รับบริการด้วยความสุภาพ นุ่มนวล มีกริยามารยาทที่ดี ใช้การติดต่อสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
และให้ความมั่นใจว่าผู้รับบริการจะได้รับบริการที่ดีที่สุด
มิติที่ 5 การรู้จักและเข้าใจลูกค้า (Empathy) หมายถึง ความสามารถในการดูแลเอาใจใส่ผู้รับบริการ
ตามความต้องการที่แตกต่างของผู้รับบริการแต่ละคน
SERVQUALได้รับความนิยมในการนามาใช้เพื่อศึกษาในธุรกิจอุตสาหกรรมบริการอย่างกว้างขวาง
ซึ่งองค์การต้องการทาความเข้าใจต่อการรับรู้ของกลุ่มผู้รับบริการเป้าหมายตามความต้องการในบริการที่เขา
ต้องการ และเป็นเทคนิคที่ให้วิธีการวัดคุณภาพในการให้บริการขององค์การนอกจากนี้ ยังสามารถประยุกต์ใช้
SERVQUAL สาหรับการทาความเข้าใจกับการรับรู้ของบุคลากรต่อคุณภาพในการให้บริการ โดยมีเป้าหมาย
สาคัญเพื่อให้การพัฒนาการให้บริการประสบผลสาเร็จ
ตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพการให้บริการ
ตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพการให้บริการประกอบไปด้วย
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1. ความคาดหวังกับคุณภาพการให้บริการ
ความคาดหวังของผู้รับบริการ เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าของผู้รับบริการเกี่ยวกับการบริการที่เขาจะ
ได้รั บ เมื่อเขาไปใช้บ ริ การ จากแนวคิดของนักวิช าการหลายท่าน ผู้ วิจัยขอประมวลเสนอให้ เห็ นว่า ความ
คาดหวังในเรื่องคุณภาพในการให้บริการนี้ มีระดับที่แตกต่างกันออกไปโดยยึดเอาเกณฑ์การพิจารณาความพึง
พอใจที่ได้รับจากการบริการได้กล่าวคือ
ระดับแรก หากผู้รับบริการไม่พึงพอใจ จะแสดงให้เห็นว่าคุณภาพในการให้บริการมีน้อย
ระดับที่สอง หากผู้รับบริการมีความพึงพอใจ แสดงว่า มีคุณภาพในการให้บริการ
ระดับที่สาม หากผู้รับบริการมีความประทับใจ ย่อ มแสดงว่า การให้บริการนั้นมีคุณภาพสูงหรือมี
คุณภาพในการให้บริการสูง
ความคาดหวังเป็นแนวคิดสาคัญที่ได้รับการนามาใช้สาหรับการศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภค และ
คุณภาพการให้บริการ Parasuraman, Zeithaml, and Berry (1988) ซึ่งได้เสนอตัวแบบ SERVQUAL เพื่อ
ศึกษาคุณภาพการให้บริการจากความคาดหวังของผู้รับบริการที่มีต่อบริการที่เขาได้รับโดยเสนอความเห็นไว้ว่า
ความคาดหวังหมายถึง ความปรารถนาหรือความต้องการของผู้บริโภค โดยความคาดหวังของบริการนี้ไม่ได้
นาเสนอถึงการคาดการณ์ว่าผู้ให้บริการอาจจะให้บริการอย่างไร แต่เ ป็นเรื่องที่พิจารณาว่า ผู้ให้บริการควร
ให้บริการอะไรมากกว่า กล่าวโดยสรุปแล้วความคาดหวังของผู้รับบริการ เป็นการแสดงออกถึงความต้องการ
ของผู้รับบริการที่อันที่จะได้รับบริการจากหน่วยงานหรือองค์การที่ทาหน้าที่ในการให้บริการโดยความคาดหวัง
ของผู้รับบริการนี้ ย่อมมีร ะดับที่แตกต่างกันไป มากบ้างน้อยบ้าง ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ เช่น ความ
ต้องการส่วนบุคคล การได้รับคาบอกเล่า ประสบการณ์ที่ผ่านมา เป็นต้น และความคาดหวังของผู้รับบริการนี้
หากได้รั บ การตอบสนองหรื อได้รั บ บริ การที่ต รงตามคาดหวั งแล้ ว ก็ย่อมสะท้อนให้ เห็ นถึ งคุณภาพในการ
ให้บริการของผู้ให้บริการ ในงานวิจัยหลายชิ้น นอกจากจะศึกษาการรับรู้ในคุณภาพในการให้บริการแล้ว ยังมี
การศึกษาความคาดหวังในการให้บริการเพื่อสะท้อนถึงคุณภาพในการให้บริการกันอย่างกว้างขวางเช่นเดียวกัน
Parasuraman, Zeithaml, and Berry ได้เสนอมุมมองของการพิจารณาคุณภาพในการให้บริการจากความ
คาดหวัง (Expectation) ของผู้รับบริการอีกด้วย นักวิชาการกล่าวกันไว้ว่าโดยทั่วไปนั้น ความคาดหวังของ
ผู้รับบริการที่มีต่อบริการหนึ่งบริการใด ย่อมเกิดขึ้นจากปัจจัยหลายประการประกอบกันหรือเป็นตัวกาหนด
และปัจจัยเช่นนั้นก็กาหนดความคาดหวั งของผู้รับบริการ นอกเหนือไปจากการรับรู้ซึ่งจะเห็นได้จากที่ผู้วิจัยได้
นาเสนอว่า คุณภาพในการให้บริการ เป็นความแตกต่างของบริการที่ได้รับจริงกับบริการที่คาดหวังนั่นเอง
ในประการนี้ Parasuraman, Zeithaml, and Berryได้กาหนดปัจจัยที่เป็นตัวกาหนด (Determiner)
ความคาดหวังของผู้รับบริการไว้ 4 ประการด้วยกันดังนี้ (Parasuraman, Zeithaml, and Berry,
1990: 19)
ประการแรก การบอกแบบปากต่อปาก (Word-of-mouth communication) ความคาดหวังที่เกิด
จากการบอกเล่าปากต่อปาก หมายถึง ความคาดหวังที่เกิดจากคาบอกเล่าที่รับทราบจากคาแนะนาของเพื่อน
หรือญาติสนิทที่เคยไปรับบริการในสถานที่แห่งนั้นมาก่อน และพบว่ามีการให้บริการเป็นอย่างดี อันทาให้ผู้ฟัง
เกิดความคาดหวังที่จะได้รับบริการเช่นนั้น
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ประการที่สอง ความต้องการส่วนบุคคล (Customer’ s personal needs) ซึ่งอาจจะเป็นสิ่งที่ทา
ให้ระดับความคาดหวังของบุคคลอยู่ในระดับที่ลดลงจากเดิมก็ได้
ประการที่สาม ประสบการณ์ในอดีต (Past experience) ความคาดหวังอันเกิดจากประสบการณ์ใน
อดีต มีส่วนเกี่ยวข้องกับประสบการณ์ด้านการบริการที่เคยได้รับ และมีอิทธิพลต่อความคาดหวังในปัจจุบันของ
ผู้รับบริการ ทั้งนี้ ประสบการณ์นั้นอาจจะเป็นประสบการณ์ที่สร้างความประทับใจหรือความรู้สึกที่ไม่พึงพอใจ
ก็ได้
ประการที่สี่ การโฆษณาประชาสัมพันธ์ (External communication) เป็นความคาดหวังที่เกิดจาก
การติดต่อสื่อสารเพื่อโน้มน้าวผู้รับบริการ ซึ่งเป็นทั้งการสื่อสารทางตรงและการสื่อ สารทางอ้อม เพื่อสร้างความ
เชื่อมั่นให้แก่ผู้รับบริการ เช่น การให้บริการด้วยความจริงใจ ตรงต่อเวลา เป็นต้น
ดังนั้น ในหน่วยงานที่ประสบความสาเร็จในการให้บริการ จึงจะต้องเป็นหน่วยงานที่สามารถทานาย
ความคาดหวังของผู้รับบริการ และสร้างความพึงพอใจต่อผู้รับบริการได้อ ย่างครบถ้วนถูกต้อง โดยปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อความคาดหวังของผู้รับบริการประกอบได้ด้วย
1. ลักษณะบริการที่ผู้รับบริการต้องการ
2. ระดับของการปฏิบัติงานหรือการให้บริการที่ผู้รับบริการพึงพอใจ
3. ความสัมพันธ์ของงานบริการที่สาคัญ
4. ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อผลการปฏิบัติงานในปัจจุบัน
สรุ ป ได้ จ ากทั ศ นะของนั ก วิ ช าการหลายท่ า นคุ ณ ภาพการให้ บ ริ ก าร เป็ น เรื่ อ งของการรั บ รู้ ข อง
ผู้รับบริการต่อการให้บริการของผู้ให้บริการ ซึ่งนอกจากจะมีมิติหรือครอบคลุมถึงเรื่องต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นความ
พร้อมในการให้บริการ การสื่อสารระหว่างผู้ให้และผู้รับบริการ ความเป็นธรรมและอื่น ๆ ซึ่งรวมถึงการรักษา
คามั่นสัญญาขององค์การหรือหน่วยงานที่ทาหน้าที่ให้บริการด้วย และโดยทั่วไปนั้น
การรับรู้ในคุณภาพการให้บริการหรือคุณภาพของการบริการ จะผูกพันหรือยึดโยงกับความคาดหวัง
ของผู้ รั บ บริ ก ารที่ มี ต่ อ สองสิ่ ง คื อ การรั บ รู้ แ ละความคาดหวั ง ที่ มี ต่ อ คุ ณ ภาพของผลิ ต ภั ณ ฑ์ ห รื อ บริ ก าร
(Technical quality of outcomes) ซึ่งเป็นเรื่องของผลงานหรือบริการที่ผู้รับบริการได้รับ และคุณภาพของ
กระบวนการบริการ (Functional quality of process) ซึ่งเกี่ยวข้องกับการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ให้บริการ
กับผู้รับบริการในแต่ละสถานการณ์และพฤติกรรมการบริหารที่ผู้ให้บริการแสดงออกมา
2. การรับรู้กับคุณภาพการให้บริการ
ทฤษฎีทางจิตวิทยาสังคมการรับรู้หมายถึงวิธีการที่บุคคลมองโลกที่อยู่รอบ ๆ ตัวของบุคคล ฉะนั้น
บุคคล 2 คนอาจมีความคิดต่อตัวกระตุ้นอย่างเดียวกันภายใต้เงื่อนไขเดียวกัน แต่บุคคลทั้ง 2 อาจมีวิธีการ
ยอมรับถึงตัวกระตุ้น (Recognize) การเลือกสรร (Select) การประมวล (Organize) และการตีความ
(Interpret) เกี่ยวกับตัวกระตุ้นดังกล่าวไม่เหมือนกัน อย่างไรก็ตาม ยังขึ้นกั บพื้นฐานของกระบวนการของ
บุคคลแต่ละคนเกี่ยวกับความต้องการ ค่านิยม การคาดหวัง และปัจจัยอื่น ๆ ทั้งนี้ มิติของการรับรู้คุณภาพใน
การให้บริการ (The definition and dimensions of perceived service quality)
นักวิชาการเห็นพ้องกันว่าประกอบไปด้วย
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1. เวลา หมายถึงเวลาของการตัดสินใจว่าจะใช้บริการเมื่อใดหรือในช่วงใด
2. เหตุผลในการตัดสินใจใช้บริการนั้น เป็นการตัดสินใจที่ผู้ใช้บริการเปรียบเทียบระหว่างประโยชน์ที่
ได้รับกับต้นทุนที่ได้ลงไป
3. การบริ การ เนื่ องจากคุณภาพการให้ บริการเป็นเรื่องของปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ ให้ บริการและ
ผู้รับบริการ จึงต้องมีการประเมินหรือการวัดคุณภาพการให้บริการจากผู้รับบริการหรือลูกค้า
4. เนื้อหา โดยคุณภาพการให้บริการครอบคลุมถึงความรู้ (Cognitive) ความรู้สึก (Affective) และ
แนวโน้มของพฤติกรรม (Behavioral) ของผู้รับบริการ
5. บริบท (Context) ซึ่งได้รับอิทธิพลจากบริการหรือปัจจัยสถานการณ์
6. การรวม (Aggregation) โดยที่พฤติกรรมการใช้บริการนั้น จะได้รับการพิจารณาว่าเป็นเรื่องของ
การทาธุรกิจ หรือความต้องการสร้างความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างผู้ให้และผู้รับบริการ
3. ประสบการณ์การรับบริการกับคุณภาพการให้บริการ
ประสบการณ์ในอดีตที่เกี่ยวกับการรับบริการในทางทฤษฎีแล้วถือได้ว่าเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีอิทธิพล
หรื อส่ ง ผล หรื อเป็ น ตั ว กาหนดความคาดหวังต่อคุ ณภาพในการให้ บริก ารของผู้ รับบริ การ(Parasuraman,
Ziethaml, and Berry, 1990: 19) อันมีอิทธิพลต่อความคาดหวังในปัจจุบันของผู้รับบริการ ในทางการตลาด
ประสบการณ์ของการเคยรับบริการ นับเป็นส่วนผสมทางการตลาด (Marketing mix) ของธุรกิจบริการหนึ่งใน
7 องค์ประกอบ (7 P’s) ที่นักการตลาดคานึงถึงในการจัดการทางด้านการตลาดของสินค้าหรือบริการ
การจัดการบริการสาธารณะของรัฐบาลไทย
การจัดบริการสาธารณะหรือบริการส่วนรวมที่หลากหลาย นับได้ว่าเป็นบทบาทหน้าที่เบื้องต้นของรัฐ
หรือรัฐบาล (James Anderson, 1989: 19-22 อ้างถึงใน ทศพร ศิริสัมพันธ์, 2549) ที่ในแวดวงวิชาการ
รัฐ ศาสตร์ และรัฐ ประศาสนศาสตร์ได้มีการถกแถลงกับมาพอควรว่าแท้จริงนั้น บทบาทของการจัดบริการ
สาธารณะของภาครัฐควรกว้างขวางมากเพียงใดโดยหลักการแล้ว การบริการสาธารณะย่อมยังประโยชน์แก่
สังคมและบุคคลทั่วไป การดาเนินบทบาทสาคัญประการนี้ของหน่วยงานภาครัฐจึงจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้
ความส าคั ญ ต่ อ เรื่ อ งของประสิ ท ธิ ภ าพในเชิ ง การบริ ห ารจั ด การ และประสิ ทธิ ภ าพเช่ น ว่ า นี้ ย่ อ มเป็ น
องค์ประกอบสาคัญในการกาหนดทิศทางในภาพรวมของประสิทธิภาพของการจัดการภาครัฐที่มีต่อระบบการ
บริหารงานภาครัฐและระบบเศรษฐกิจ
การให้บริการของภาครัฐที่มีคุณภาพ จึงเป็นสิ่งที่สะท้อนสมรรถนะของการปฏิบัติงานการให้บริการ
ตอบสนองความต้องการประชาชนที่เป็นลูกค้าผู้รับบริการของหน่วยงานภาครัฐภายใต้รากฐานของการบริหาร
ราชการหรือการบริหารงานภาครัฐตามแนวคิดการจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public ManagementNPM) ที่ระบบราชการของหลายประเทศ รวมทั้งประเทศไทยรับมาเป็นกระบวนการทัศน์ในการขับเคลื่อนการ
จัดการระบบงานภาครัฐ ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ตามแนวคิดนี้ นอกจากแนวทางการปรับปรุงสมรรถภาพและ
การยกระดับกาลังการผลิตของหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งมีมติอยู่ที่การพัฒนาทรัพยากรบุคคล (Human Resource
Development) และมีการใช้ประโยชน์จากภาคเอกชนให้มากขึ้น (OECD, 1991 อ้างถึงในทศพร ศิริสัมพันธ์,
2549) ซึง่ Christopher Hood (อ้างถึงในทศพร ศิริสัมพันธ์, 2549) ได้เสนอความเห็นไว้ว่า การจัดการภาครัฐ
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แนวใหม่นั้นมีมิติสาคัญประการหนึ่งที่ให้ความสาคัญต่อการให้บริการประชาชน (Public service orientation)
ที่มุ่งเน้นคุณภาพการให้บริการประชาชนที่เป็นลูกค้าผู้มารับบริการจากหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งเป็นทั้งปัจเจกชน
และผู้ประกอบการที่ต้องติดต่อสัมพันธ์กับหน่วยงานภาครัฐโดยเฉพาะนับจากช่วงกลางทศวรรษ พ.ศ.25402550 ที่รัฐบาลหลายสมัยของประเทศไทยต่างได้ให้ความสาคัญกับการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
บริบทของการพัฒนาคุณภาพการให้บริการในฐานะที่เป็นเรื่องอันคาบเกี่ยวกับบทบาทภารกิจการให้บริการ
สาธารณะของหน่วยงานภาครัฐดังที่ได้กล่าวไปบ้างแล้ว
ประเทศไทยหรื อ หน่ ว ยงานภาครั ฐ ของไทยได้ รั บ เอาเครื่ อ งมือ ทางการจั ด การ (Management
Tools) อันนับว่าเป็นเครื่องมือสากลเช่น การควบคุมคุณภาพ (Quality Control) การจัดการคุณภาพโดยรวม
(Total Quality Management-TQM) มาใช้อย่างต่อเนื่อง และขยายตัวในเชิงปริมาณเป็นลาดับ กระทั่งต่อมา
ประเทศไทยได้มีการพัฒนาเครื่องมือการจัดการมาใช้ในการบริหารงานภาครัฐของไทยอย่างหลากหลาย อาทิ
ระบบมาตรฐานสากลของประเทศไทยด้านการจัดการและสัมฤทธิ์ผลของงานภาครัฐ (P.S.O.) รางวัลคุณภาพ
แห่งชาติของประเทศไทย (TQA) และการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ก็ได้รับการพัฒนา
และผลักดันเพื่อนามาใช้ปรับปรุงระบบการบริหารและการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐทั้งราชการส่วนกลาง
และราชการส่วนภูมิภาค รวมถึงราชการส่วนท้องถิ่นอย่างแพร่หลาย
คุณภาพการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ จัดได้ว่าเป็นเรื่องหรือแนวคิดใหม่ที่หน่วยงานภาครัฐ
จะต้องดาเนินการตามกรอบและบริบทของการปฏิรูประบบบริหารภาครัฐของไทย โดยเฉพาะนับแต่ได้มี การรื้อ
ปรับระบบราชการครั้งใหญ่เมื่อปี พ.ศ.2545 อันเป็นผลมาจากทั้งนโยบายของรัฐบาลในสมัยนั้น และข้อกาหนด
จากบทบัญญัติของกฎหมายหลายฉบับ อาทิ กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน กฎหมายว่าด้วย
การปรับปรุงส่วนราชการและพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เป็นต้น
ประกอบกับการนาแนวคิดของการบริหารงานราชการแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Result-based Management) ได้
ทาให้หน่วยงานราชการต่าง ๆ มุ่งกาหนดเป้าประสงค์หลักเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Core Objective) ใน
การจัดบริการประชาชนทุกระดับเพื่อให้เกิดความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ อัน
เป็นไปตามเจตนารมณ์ในการพัฒนาระบบราชการในเชิงการจัดระบบบริหารราชการแผ่นดินที่เน้นความมี
ประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง โดยเฉพาะอย่างยิ่งตามบทบัญญัติ
ที่ระบุไว้ในพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
นอกเหนื อจากที่ได้กล่าวมา รู ปธรรมหนึ่งของการมุ่งพัฒ นาคุณภาพการให้บริการของหน่วยงาน
ภาครัฐ (Public Sector Management Quality) ที่ปรากฏในระบบบริหารราชการไทยยุคใหม่ ยังได้แก่ การที่
ส านั ก งานคณะกรรมการพั ฒ นาระบบราชการ ได้ ด าเนิ น โครงการพั ฒ นาคุ ณ ภาพการจั ด การภาครั ฐ
ตามหลักเกณฑ์แนวคิดรางวัลคุณภาพแห่งชาติของสหรัฐอเมริกา (Malcolm Balbridge National Quality
Award-MBNQA) และรางวัลคุณภาพแห่งชาติของประเทศไทย (Thailand Quality Award-TQA) ภายใต้
วัตถุประสงค์เพื่อยกระดับคุณภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐ อันสอดคล้องกับแผนบริหารราชการ
แผ่นดิน ยุทธศาสตร์ที่ 6 ค. ทิศทางการพัฒนาระบบราชการไทยภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบ
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ราชการไทย (พ.ศ.2546-2550) และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
พ.ศ.2546
ความสาคัญของเรื่ องคุณภาพในการให้บริการ ยังสะท้อนออกมาจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ระบบราชการไทย พ.ศ.2546-2550 และแผนการบริหารราชการแผ่นดินฉบับ พ.ศ.2548-2551 และแนวคิด
การพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชนที่ดีขึ้น ที่นาเสนอและขับเคลื่อนโดยสานักงานคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการ 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
ตามความในพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ ดี พ.ศ.2546 ได้มี
บทบัญญัติและการดาเนินงานเกี่ยวกับการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ โดยมีสานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการทาการกาหนดวิธีการดาเนินงานตามภารกิจ โดยจาแนกออกได้เป็น 5 กลุ่ม
โดยมีเรื่องของการพัฒนาคุณภาพในการให้บริการ จัดอยู่ในกลุ่ม ภารกิจที่ทุกส่วนราชการจะต้องดาเนินการ
พร้อมกันในทันที (ภารกิจกลุ่มที่ 1) ซึ่งให้เริ่มดาเนินการนับแต่ปี พ.ศ.2547 ที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน และ
ด าเนิ น การควบคู่ ไ ปกั บ การบริ ห ารราชการเพื่ อ ประโยชน์ สุ ข ของประชาชน การบริ ห ารราชการอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ การลดขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บริการ การอานวยความสะดวกในการบริการและการ
ปรับปรุงระบบการให้บริการของส่วนราชการ
แนวคิดการพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชนที่ดีขึ้น
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 สานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการเสนอไว้ว่า การให้บริการประชาชนเป็นนโยบายที่ทุกรัฐบาลให้ความสาคัญ และพยายาม
ผลั ก ดั น ให้ มี ก ารพั ฒ นาคุ ณ ภาพการให้ บ ริ ก ารประชาชนให้ ดี ขึ้ น มาโดยตลอด ทั้ ง นี้ เ นื่ อ งจากในสั ง คม
ประชาธิปไตยนั้นการตอบสนองความต้องการของประชาชนเป็นพันธกิจสาคัญอันดับแรกที่รัฐพึงกระทา ยิ่ง
ในช่วงปัจจุบันเป็นกระแสการเรียกร้องให้ปรับเปลี่ยนสภาพสังคมให้เข้าสู่ความเป็นประชาธิปไตยที่สมบู รณ์ที่
เกิดขึ้นในทุกภูมิภาคของโลกล้วนพุ่งเป้าไปสู่จุดหมายเดียวกันคือ การยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง (Citizen
centered) ประกอบกับในปัจจุบันความสัมพันธ์ระหว่างภาครัฐและประชาชนได้เพิ่มมากขึ้นรวมทั้งประชาชนมี
การเรียกร้องการบริการที่ดีขึ้น เนื่องจากเทคโนโลยีสมัยใหม่เปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปหรือองค์กรประชาชน
เปิดเผยความต้องการของตนให้สังคมได้รับรู้ง่ายขึ้น ประชาชนมีระดับการศึกษาและค่านิยมประชาธิปไตยที่
สูงขึ้นทาให้ต้องการภาครัฐที่มีความโปร่งใสและรับผิดชอบในการดาเนินงานมากขึ้น รวมถึงการทางานที่มี
ประสิทธิภาพและคุ้มค่ากับเงินภาษีของประชาชน และการที่ภาครัฐเองก็ตระหนักดีว่าหากไม่ได้รับความร่วมมือ
ที่ดีจากประชาชนแล้วนโยบายของรัฐก็จะไม่เกิดผลและจะกระทบถึงเสถียรภาพของรัฐบาลในระยะยาวอีกด้วย
และด้วยแรงกดดันดังกล่าวจาเป็นที่ภาครัฐต้องตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของประชาชน ซึ่ง
ความต้องการและความคาดหวังดังกล่าวเปลี่ยนแปลงไปตามกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก จึงจาเป็นต้อง
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ปรั บ ปรุ งคุณภาพให้ ส นองความต้องการดังกล่ าว แต่อย่างไรก็ตามการดาเนินการเป็นสิ่ งที่ทาได้ไม่ง่ายนัก
เนื่องจากความต้องการของประชาชนมีหลากหลายและซับซ้อน ยิ่งไปกว่านั้นการดาเนินการดังกล่าวของภาครัฐ
ต้องได้รับความร่วมมือจากส่วนราชการต่าง ๆ ในการปรับปรุงการบริการให้มีประสิทธิภาพ
สรุปองค์กรที่มีภารกิจหลักในการให้บริการมักจะมีการกาหนดเป้าหมายในการปรับปรุงคุณภาพการ
ให้บริการภายในองค์กรความตระหนักถึงความสาคัญของคุณภาพของสินค้าหรือบริการ จึงเป็นเรื่องที่พบเห็นได้
ทั่วไปในองค์กรภาคเอกชน ที่ขยายมายังหน่วยงานภาครัฐในระยะหลังมานี้ ความตระหนักถึงความสาคัญของ
คุณภาพนี้ เป็ นผลสื บเนื่ องประการหนึ่ งมาจากแรงกดดั นจากการแข่ งขั นความก้ าวหน้ าทางการสื่ อสารและ
โลกาภิวัตน์ รวมไปถึงการแข่งขันและการประเมินสัมฤทธิ์ผลจากการปฏิบัติงานขององค์กรอย่างแข็งขันเข้มข้น
โดยนัยประการหนึ่งเพื่อสร้างความอยู่รอดให้กับองค์กร และคุณภาพเอง เป็นเครื่องชี้บ่งถึงความสาเร็จหรือความ
ล้มเหลวขององค์กรได้เป็นอย่างดีกล่าวโดยเน้นถึงองค์ภาครัฐในปัจจุบัน ได้ ปรับกระบวนทัศน์ในการบริหารงาน
จากเดิมที่ประชาชนเป็ นเพี ยงผู้ จ าต้องรั บบริ การที่ รัฐจั ดให้ มาเป็ นลู กค้าที่องค์ การภาครั ฐพึ งให้ ความสนใจ
จัดบริการสาธารณะตามขอบเขตอานาจหน้าที่รับผิดชอบอย่างมีคุณภาพอย่างไรก็ตามในเรื่องของคุณภาพการ
บริการนั้น นับว่าได้รับความสนใจทาการศึกษาและกล่าวถึงในองค์การภาครัฐอย่างจริงจังเมื่อไม่นานมานี้ แต่
กระนั้นคุณภาพของการบริการ นับได้ว่าเป็นเรื่องซับซ้อนไม่น้อย ซึ่งในแวดวงวิชาการตะวันตก ได้มีการพัฒนา
แนวคิด การประยุกต์ตัวแบบ รวมทั้งการวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างกว้างขวาง ภายใต้เป้าหมายสาคัญของการมุ่ ง
แสวงหาตั วแบบของการประเมิ นคุ ณภาพการให้ บริ การที่ สามารถตอบสนองต่ อการสร้างประสิ ทธิ ภาพและ
ประสิทธิผลของการให้บริการนั่นเองจากที่ได้กล่าวถึงมิติของการประเมินคุณภาพการให้บริการ ซึ่งเป็นมิติหลัก
ด้านหนึ่งของการประเมินผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงานภาครัฐ โดยมีตัวชี้วัดที่สาคัญในเรื่องความสาเร็จของ
การดาเนินงานตามแผนการปรับปรุงแก้ไขบริการ และความพึงพอใจของผู้รับบริการนั้น ในทางวิชาการและ
ปฏิบัติ แม้จะสามารถวัดผลโดยกาหนดเครื่องมือได้ง่าย เช่น การใช้แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ที่มาใช้หรือขอรับบริการจากหน่วยงาน
เกณฑ์การพิจารณารางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ
นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 สานักงาน คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้
หน่วยงานของรัฐพัฒนา คุณภาพการให้บริการประชาชน และจัดให้มีการติดตามประเมินผลการดาเนินงานเพื่อ
มอบรางวัลบริการ ภาครัฐแห่งชาติให้แก่หน่วยงานของรัฐ เพื่อเชิดชูเกียรติและเป็นขวัญกาลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่
และหน่วยงาน ที่มีความโดดเด่นในการพัฒนาหรือปรับปรุง บริการจนสามารถตอบสนองและสร้างความพึง
พอใจให้แก่ ผู้รับบริการ ซึ่งผลงานของหน่วยงานที่ได้รับรางวัลไม่เพียงแต่แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพการ
ให้บริการของ ภาครัฐที่ได้รับการยอมรับจากประชาชนในระดับประเทศแล้ว ยังเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ
ด้วย โดยมี หลายหน่วยงานได้พัฒนาต่อยอดผลงานการพัฒนาคุณภาพการให้บริการจนได้รับรางวัล United
Nations Public Service Awards ขององค์การสหประชาชาติ (สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ,
2547, น.2) โดยมีรายละเอียดในการพิจารณาดังนี้
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1. กระบวนการจัดการเพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ
2. ผลลัพธ์ของการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ ใน 4 มิติ ได้แก่
 1) มิติด้านความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของการปรับปรุงบริการ
 2) มิติด้านคุณภาพและประสิทธิภาพการให้บริการ
 3) มิติด้านความคุ้มค่า
 4) มิติด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนและภาพลักษณ์องค์การ
บริการสาธารณะกับบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
บริการสาธารณะที่รัฐและท้องถิ่นร่วมกันดูแลเนื่องจากมีบริการสาธารณะบางประเภทเป็นเรื่องที่
กระทบต่อผลประโยชน์ส่วนรวมทั้งระดับชาติ และระดับท้องถิ่นโดยไม่อาจแยกประโยชน์ของมหาชนทั้งสองให้
ออกจากกันได้อย่างเด็ดขาดการจัดทาบริการสาธารณะที่รัฐและท้องถิ่นร่วมกันดูแลนี้ อาจแบ่งแยกได้เป็นลาดับ
ชั้น ของกิจ การโดยอาศัยหลั กเกณฑ์เช่นเดียวกันกับการแบ่งแยกการจัดทาบริการสาธารณะระหว่างรัฐ กับ
ท้องถิ่น โดยอาศัยหลักทั่วไป คือ หลักประโยชน์มหาชนและหลักประสิทธิภาพซึ่งบริการเหล่านี้เป็นภารกิจ
ลาดับรองที่ทั้งรั ฐและท้องถิ่นต้องแบ่งหน้าที่กันรับ ผิดชอบดาเนินการ เช่น การจัดการศึกษาความต้องการ
บริการทางด้านการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นความต้องการของส่วนรวมของคนทั้งประเทศ โดยกาหนดนโยบายและ
วางแผนการศึกษาไว้เป็นหลักเกณฑ์ทั่วไปซึ่งเป็นสิ่งที่จาเป็นสาหรับการศึกษาขั้นต่อไปและการวัดมาตรฐาน
การศึกษาซึ่งต้องเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันทั้งระบบในขณะเดียวกันการศึกษาในขั้นประถมศึกษาซึ่งเป็นความ
ต้องการของคนในท้องถิ่นแต่ละแห่งมีความแตกต่างกันไปด้วย เช่นการสร้างโรงเรียนการจัดการศึกษาเสริมที่
สอดคล้องกับสภาพของชุมชนในแต่ละท้องถิ่นจึงเป็นหน้าที่ของท้องถิ่นที่จะจัดทาในส่วนนี้ส่วนการจัดการศึกษา
ระดับสูงจึงเป็นหน้าที่ของรัฐในการจัดทาและสาหรับการจัดการศึกษานอกโรงเรียนเป็นการจัดการศึกษาเพื่อ
ส่ ง เสริ ม ทั กษะและฝึ ก ฝนฝี มือ เพื่ อส่ ง เสริ ม การประกอบอาชี พของคนในท้อ งถิ่ น ซึ่ ง เป็น เรื่ องที่ เ กี่ย วกั บ
ผลประโยชน์มหาชนท้องถิ่นจึงเป็น หน้าที่ในการดาเนินกิจการหรือหน้าที่ในการส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมซึ่งรัฐและท้องถิ่นในการดูแลร่วมกัน (วรินดา คเณศาติ,2558)
หลักสาคัญในการจัดบริการสาธารณะตามแผนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จากหลักการสากลดังกล่าวข้างต้นพบว่าภายใต้แผนการกระจายอานาจให้แก่องค์ก รปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งมี
สาระสาคัญเกี่ยวกับการถ่ายโอนภารกิจหน้าที่ที่รัฐดาเนินการอยู่ในปัจจุบันให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และหลักสาคัญซึ่งคณะกรรมการการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เป็นหลักการสาคัญ
ในการประกอบการพิจารณาเพื่อการถ่ายโอนภารกิจหน้าที่ประกอบด้วย 4 หลักการสาคัญ ได้แก่
1.หลักผลประโยชน์มหาชนของรัฐ (Public Interest)
โดยหลักความรับผิดชอบของท้องถิ่นแต่ละระดับกับรัฐบาลกลางนี้จะสะท้อนให้เห็นว่า มีภารกิจ
บางประเภท หรือบางอย่างที่รัฐยังคงต้องสงวนไว้สาหรับดูแลรับผิดชอบและปฏิบัติเอง ทั้งนี้เพื่อประโยชน์แก่
คนส่วนรวมและเพื่อเสถียรภาพและความมั่นคงของประเทศ อาทิ
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1) ภารกิจด้านการป้องกันประเทศ เช่น กิจการทหาร
2) ภาระหน้าที่ในการรักษาความสงบเรียบร้อยภายใน เช่น กิจการตารวจ
3) ภารกิจด้านการรักษาความมั่นคง หรือเสถียรภาพในทางเศรษฐกิจ
4) ภารกิจด้านการเป็นตัวแทนในด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เช่นกิจการทางการทูต
ภารกิจดังกล่าวข้างต้นถือเป็นภารกิจรวมของชาติซึ่งรัฐบาลส่วนกลางยังคงต้องดาเนินการต่อไปส่วนภารกิจที่ถือ
ว่าน่าจะเป็นความรับผิดชอบโดยตรงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ว่าจะเป็นองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนตาบลก็ควรจะเป็นภารกิจที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่นนั้นโดยเฉพาะและเป็นไปเพื่อ
สนองตอบความต้องการของคนในท้องถิ่น โดยมีลักษณะ คือเป็นกิจการที่เป็นไปเพื่อสนองความต้องการของคน
ในท้องถิ่นนั้นที่สามารถแยกออก หรือมีลักษณะที่แตกต่างจากท้องถิ่นอื่นได้ เช่นการจัดการขยะมูลฝอย การจัด
ให้มีและบารุงรักษาทางบก และทางน้าและทางระบายน้า และการจัดการศึกษาขั้นต่า เป็นต้น
2.หลักความรับผิดชอบของท้องถิ่นในการจัดบริการ (Local Accountability)
หลักการทั่วไปที่จะทาให้สามารถแบ่งภารกิจระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทใน
สังคม จะมีความรับผิดชอบแตกต่างกันอย่างไรหลักการทั่วไปประการหนึ่งที่จะชี้ให้เห็นว่าภารกิจใดจะส่งมอบ
ให้ กับ องค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่น รูป แบบใด จะต้องพิจารณาหลั กส าคัญ ซึ่งได้แก่ผลที่เกิดขึ้นหรือผู้ ได้รับ
ผลประโยชน์จากบริการสาธารณะนั้นตั้งอยู่ในถิ่นฐานอยู่ในเขตพื้นที่ใด ยกตัวอย่างเช่นถ้าบริการสาธารณะใด
ส่งผลต่อคนในเขตพื้นที่ท้องถิ่นนั้นโดยเฉพาะก็ควรจะมีการถ่ายโอนการให้บริการสาธารณะดังกล่าวให้โดยตรง
เช่นโอนไปให้องค์การบริหารส่วนตาบล หรือ เทศบาลแต่ภารกิจใดที่เป็นภารกิจที่ต้องมีผลกระทบต่อคนจานวน
มากมากกว่าเขตพื้นที่ท้องถิ่น ก็ควรจะส่งมอบภารกิจนั้น ๆให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) เป็นต้น
3.ความสามารถของท้องถิ่น (Local Capability)
หลักความสามารถของท้องถิ่นเป็นหลักการที่กล่าวถึงเรื่องความพร้อมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ว่าการจัดสรรกิจ กรรมหรือภารกิจใดก็ตามไปให้องค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่นแต่ล ะประเภทนั้นต้อง
คานึ งถึงความพร้อมของแต่ล ะองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นด้วยและแม้ว่าความพร้อมของท้องถิ่นไม่ได้เป็น
เงื่อนไขของการมอบภารกิจนั้น ๆไปให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหากแต่เป็นเงื่อนไขในการกาหนดเงื่อน
เวลาและความพยามยามที่จะเพิ่มขีดความสามารถให้กับท้องถิ่นในการจัดการ ฉะนั้นถ้าบอกว่าท้องถิ่นยังไม่
พร้อมในการจัดการก็มีความจาเป็นที่ส่วนราชการจะต้องมี แผนพัฒนาความพร้อมให้กั บองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เพื่อรองรับบริการสาธารณะเพื่อให้สามารถจัดการบริการสาธารณะเหล่านั้นได้ ฉะนั้น ความพร้อมจะ
ไม่ ใ ช่ มู ล เหตุ ข องการที่ บ อกว่ า กิ จ การนั้ น ๆ จะไม่ ส ามารถถ่ า ยโอนไปให้ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ได้
นอกจากนั้นในเรื่องของหลักความสามารถแล้วการจัดโครงสร้ างเพื่อรองรับการบริหารงานใหม่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นสภาพในอนาคตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นทิศทางในอนาคต โครงสร้างต่าง ๆ
หรือการจัดองค์กรต่าง ๆ ของท้องถิ่นต้องเปลี่ยนแปลงไปเพราะภารกิจจานวนหนึ่งได้ส่งมอบ เพื่อรองรับการ
กระจายอานาจและภารกิจใหม่ไปด้วยแต่ อย่างไรก็ตามโครงสร้างที่จะรองรับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
จะรองรับภารกิจอันใหม่นั้น จะต้องจัดโครงสร้างเท่าที่จาเป็นซึ่งอาจจะไม่จาเป็นที่จะต้องให้องค์กรปกครองส่วน
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ท้องถิ่นมีโครงสร้างขนาดใหญ่มากเกินไปที่จะไปทาให้การทางานเกิดความทับซ้อนหรือกลายเป็นปัญหาภาระ
ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรฉะนั้นโครงสร้างที่จะเกิดขึ้นใหม่จะเป็นโครงสร้างเท่าที่จาเป็นที่ถือว่าเป็นงานหลัก หรือ
เป็นงานพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่หากท้องถิ่นใดมีความต้องการที่จะจัดงานบางเรื่องที่อาจเป็น
งานเฉพาะ เช่น งานท่อ งเที่ ย ว องค์ กรปกครองส่ ว นท้อ งถิ่ น สามารถที่ จะด าเนิ นการได้เ องซึ่ งอาจไม่ อยู่ใ น
โครงสร้างหลักที่ต้องเหมือนกันทั่วประเทศขึ้นอยู่กับความต้องการ หรือความจาเป็นในแต่ละพื้นที่เป็นหลัก
ฉะนั้นในเรื่องหลักความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็จึงเป็นเรื่องการการสร้างความพร้อม การ
เตรียมความพร้อมและการจัดโครงสร้างเพื่อการรองรับ
4.หลักประสิทธิภาพในการจัดบริการ (Management Efficiency)
หลักประสิทธิภาพในการจัดบริการ (Management Efficiency) เป็นหลักที่ให้ความสาคัญกับการ
ประหยัด ขนาดของการลงทุนหรือการคานึงถึงต้นทุนในการให้บริการ การจัดบริการสาธารณะเมื่อถ่ายโอน
ให้กับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อดาเนินการแทนรัฐบาลหรือหน่วยงานราชการแล้วนั้นต้องคานึงและ
พิจ ารณาด้ว ยกว่าจะทาให้ ต้น ทุน แพงขึ้นมากน้อยขนาดไหนหากเป็นต้นทุนที่แพงขึ้นมาก ๆ แนวทางก็คือ
จาเป็น ต้องมีการร่วมกัน มากขึ้น ระหว่างท้องถิ่นอื่ นไม่ว่าจะเป็นท้องถิ่นรูปแบบเดียวกัน หรือรูปแบบอื่น ๆ
กิจกรรมบางอย่างหรืองานบางอย่างที่มีการถ่ายโอน หรือจะมีการส่งมอบให้กับท้องถิ่นแล้วท้องถิ่นอาจมีความ
จาเป็นที่ต้องหายุทธศาสตร์ในการทางานร่วมกันให้มากขึ้นเพื่อให้ขนาดของการลงทุนถูกลง
นอกจากนั้นในเรื่องของหลักประสิทธิภาพเพื่อประโยชน์ของประชาชนโดยรวมยังคงต้องพิจารณาถึง
การสร้ างหลั กประกัน ด้านคุณภาพในการจัดบริการสาธารณะกล่ าวคือ เมื่อราชการส่ ว นกลางหรือบริห าร
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาคยุติการให้บริการสาธารณะบางอย่างลงและส่งมอบบริการสาธารณะให้กับท้องถิ่น
เพื่อดาเนินการสิ่งสาคัญที่เป็นหลักการทั่วไป คือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดาเนินการจัดบริการสาธารณะ
นั้นให้มีคุณภาพไม่น้อยกว่าสิ่งที่ราชการส่วนกลางเคยทา ฉะนั้นหลักประกันด้านคุณภาพการจัดบริการจึงเป็น
เรื่องจาเป็นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องยึดถือไว้หลักเกณฑ์มาตรฐานซึ่ง ถือว่าเป็นมาตรฐานในส่วนของ
ราชการหรือเป็นมาตรฐานทางวิชาการก็ยังมีความสาคัญในการที่จะไปกาหนดว่าท้องถิ่นจาเป็นต้องทาให้ถึงขั้น
ต่าของมาตรฐานนั้นอย่างไรดังกล่าวแล้วข้างต้นถึงหลักการในการจัดแบ่งกิจกรรมการบริการสาธารณะ และ
เมื่อแผนปฏิบัติการการกาหนดขั้นตอนการกระจายอานาจตามแผนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่ ว นท้ อ งถิ่ น มี ผ ลบั ง คั บ ใช้จ ะเห็ น ว่ า มี ค วามจ าเป็น อย่ า งยิ่ ง ที่ อ งค์ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ นจะต้ อ งปรั บ ปรุ ง
เปลี่ยนแปลง บทบาทและภารกิจของตน โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบต่าง ๆจะต้องดาเนินภารกิจ
เพิ่มขึ้นกว่าเดิมเนื่องจากมี ภารกิจจานวนหนึ่งซึ่งราชการส่วนกลาง และราชการส่วนภูมิภาคได้ถ่ายโอน หรือ
มอบหมายให้ดาเนินการถ้าพิจารณาจากกฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบต่าง ๆไม่ว่าจะเป็น
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 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. 2552พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.
2552)พบว่าการกาหนดบทบาทและอานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบต่าง ๆมักจะกาหนด
ขอบเขตอานาจหน้าที่ในลักษณะกว้าง ๆ
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2.3 แนวความคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจในการให้บริการ (Customer Satisfaction)
ความพึงพอใจเป็นปัจจัยที่สาคัญประการหนึ่งที่มีผลต่อความสาเร็จของงานที่บรรลุเป้าหมายที่วางไว้
อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ความพึ ง พอใจโดยทั่ ว ไปตรงกั บ ค าในภาษาอั ง กฤษว่ า Satisfaction และยั ง มี ผู้ ใ ห้
ความหมายคาว่า “ความพึงพอใจ” พอสรุปได้ดังนี้
คณิต ดวงหัสดี (2537) ให้ความหมายความพึงพอใจไว้ว่า เป็นความรู้สึกชอบ หรือพอใจของบุคคลที่
มีต่อการทางาน และองค์ประกอบหรือสิ่งจูงใจอื่น ๆ ถ้างานที่ทาหรือองค์ประกอบเหล่านั้นตอบสนองความ
ต้องการของบุคคลได้ บุคคลนั้นจะเกิดความพึงพอใจในงานขึ้น จะอุทิศเวลา แรงกาย แรงใจ รวมทั้งสติปัญญา
ให้แก่งานของตนให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีคุณภาพสิ่งจูงใจที่ใช้เป็นเครื่องมือกระตุ้นให้บุคคลเกิดความพึง
พอใจจากการศึกษา รวบรวมและสรุปของ มีดังนี้
1. สิ่งจูงใจที่เป็นวัตถุ (Material inducement) ได้แก่ เงิน สิ่งของหรือสภาวะทางกายที่ให้แก่ผู้
ประกอบกิจกรรมต่าง ๆ
2. สภาพทางกายที่พึงปรารถนา (Desirable physical condition) คือ สิ่งแวดล้อมในการประกอบ
กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งเป็นสิ่งสาคัญอย่างหนึ่งอันก่อให้เกิดความสุขทางกาย
3. ผลประโยชน์ทางอุดมคติ (ideal benefaction) หมายถึง สิ่งต่าง ๆ ที่สนองความต้องการของ
บุคคล
4. ผลประโยชน์ทางสั งคม (association attractiveness) คือ ความสัมพันธ์ฉันท์มิตรกับผู้ร่วม
กิจกรรม อันจะทาให้เกิดความผูกพันความพึงพอใจและสภาพการเป็นอยู่ร่วมกัน เป็นความพึงพอใจของบุคคล
ในด้านสังคมหรือความมั่นคงในสังคม ซึ่งจะทาให้รู้สึกมีหลักประกันและมีความมั่นคงในการประกอบกิจกรรม
กรองแก้ว อยู่ สุข (2537: 33)ให้ความหมายของความพึงพอใจในการทางานว่า หมายถึงทัศนคติ
โดยทั่วไปของพนักงานที่มีต่องานของเขา ถ้าเขาได้รับการปฏิบัติที่ดีตอบสนองความต้องการของเขาตามสมควร
เช่น สภาพการทางานที่มั่ น คงปลอดภัย ได้เงิ นเดือ นค่าจ้า งตอบแทนเพี ยงพอแก่การยังชีพ ฯลฯจะทาให้
พนักงานพอใจและมีความ รู้สึก (ทัศนคติ) ที่ดีต่อองค์การ
Good (1973: 320) ได้กล่าวว่า ความพึงพอใจ หมายถึง สภาพ คุณภาพ หรือระดับความพึงพอใจ
ซึ่งเป็นผลมาจากความสนใจต่าง ๆ และทัศนคติที่บุคคลมีต่อสิ่งนั้น
ความพึงพอใจกับทัศนคติเป็นคาที่มีความหมายคล้ายคลึงกันมากจนสามารถใช้แทนกันได้โดยให้
คาอธิบายความหมายของทั้งสองคานี้ว่า หมายถึง ผลจากการที่บุคคลเข้าไปมีส่วนร่วมในสิ่งนั้นและทัศนคติด้าน
ลบจะแสดงให้เห็นสภาพความไม่พึงพอใจ(Vroom, 1990: 90)
สรุ ปได้ว่า ความพึงพอใจ (Satisfaction) เป็นทัศนคติที่เป็นนามธรรม เกี่ยวกับจิตใจ อารมณ์
ความรู้สึกที่บุคคลมีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ไม่สามารถมองเห็นรูปร่างได้ นอกจากนี้ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกด้าน
บวกของบุ คคล ที่มีต่ อสิ่ งใดสิ่ ง หนึ่ ง อาจจะเกิดขึ้น จากความคาดหวัง หรือ เกิด ขึ้นก็ต่ อเมื่ อสิ่ งนั้ นสามารถ
ตอบสนองความต้องการให้แก่บุ คคลได้ซึ่งความพึงพอใจที่เกิดขึ้นสามารถเปลี่ ยนแปลงได้ตามค่านิยมและ
ประสบการณ์ของตัวบุคคล
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Maslow (1970) ทฤษฎีนี้มีประเด็นสาคัญอยู่ที่ว่า มนุษย์จะมีความพอใจในการทางาน ถ้าการทางาน
นั้น สามารถตอบสนองความต้องการได้โ ดยแบ่งล าดับขั้ นความต้องการของมนุษย์และตั้งสมมติฐ านความ
ต้องการของมนุษย์ไว้ดังนี้
1. มนุ ษย์ มีความต้องการ ความต้องการนี้จะมีอ ยู่เสมอไม่สิ้ นสุ ด เมื่อความต้องการใดได้รับการ
ตอบสนองแล้ว ความต้องการอื่นก็จะเข้ามาแทน ซึ่งจะเป็นเช่นนี้เรื่อยไปไม่มีที่สิ้นสุด
2. ความต้องการที่ได้รับการตอบสนองแล้ว จะไม่เป็นสิ่งจูงใจของพฤติกรรมอีกต่อไป ความต้องการที่
ไม่ได้รับการตอบสนองเท่านั้นที่เป็นสิ่งจูงใจของพฤติกรรม
3. ความต้องการของมนุษย์มีเป็นลาดับขั้น เมื่อความต้องการขั้นต่าได้รับการตอบสนองแล้ว ความ
ต้องการขั้นสูงก็จะเรียกร้องให้มีการตอบสนองทันที
Maslow (1970) แบ่งความต้องการของมนุษย์ไว้ 5 ขั้นตอน ตามลาดับ ดังนี้
ขั้นที่ 1 เกี่ยวกับการดาเนินชีวิต ตอบสนองโดยให้ค่าจ้างด้านสวัสดิการ ตอบสนองโดยให้ชุดแต่ง
กาย จัดรถรับส่ง ให้ค่ารักษาพยาบาล และอื่น ๆ
ขั้นที่ 2 เกี่ยวกับความปลอดภัยและความมั่นคงในการทางาน ตอบสนองโดยการทาสัญญาจ้าง
ทาข้อตกลงกับสหภาพแรงงาน การประกันการว่างงาน การประกันสุขภาพ
ขั้นที่ 3 และขั้นที่ 4 เกี่ยวกับการสมาคมและการได้รับยกย่อง ตอบสนองโดยถามความเห็นผู้ที่
ทางานมาก่อน ในเรื่องการบรรจุคนเข้าทางานใหม่ ให้อานาจการตัดสินใจในบางส่วนสร้างบรรยากาศให้รู้สึกว่า
ตนเองเป็นส่วนหนึ่งขององค์การ มีส่วนในการเป็นเจ้าขององค์การ ยกย่องชมเชย มอบงานที่สาคัญให้กระทา
ขั้น ที่ 5 เกี่ยวกับ การบรรลุความสาเร็จที่ตนเองต้องการ ตอบสนองโดยเปิดโอกาสให้เขาได้
ทางานตามที่ปรารถนาบ้าง
แนวคิดของ Maslow นี้ สามารถอธิบายถึงความพึงพอใจในการปฏิบัติงานได้ กล่าวคือ ความพึง
พอใจในการทางานของบุคลากรในองค์การแต่ละระดับ จะมีความต้องการที่แตกต่างกันออกไป เช่น พนักงาน
ระดับปฏิบัติการ และผู้บริหาร จะมีความ พึงพอใจในการทางานที่แตกต่างกัน เนื่องจากระดับความต้องการ
ของทั้งสองแตกต่างกัน
ความพึงพอใจเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีความสาคัญต่อการทางาน เพราะความพึงพอใจเป็นปัจจัยอย่างหนึ่ง
ที่จะนาไปสู่สภาพการที่คนมีความกระตือรือร้น ความตั้งใจและความเชื่อมั่นในหน่วยงาน อันจะส่งผลให้งานมี
ประสิทธิภาพด้วย ดังนั้นองค์กรใดจะดาเนินกิจกรรมให้บรรลุเป้าหมายได้ จะต้องมีวิธีการที่จะทาให้มีความ
ร่วมมือกันทางาน คือ องค์กรจะต้องชักจูงใจให้มวลสมาชิกช่วยกันทางานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายด้วย
ความพึงพอใจเพื่อที่จะบรรลุเป้าหมายขององค์กร
ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ความพึงพอใจของผู้รั บบริ การเป็นการแสดงออกถึงความรู้สึ กในทางบวกของผู้รับบริการต่อการ
ให้บริการซึ่งปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของผู้รับบริการ ที่สาคัญ ๆ มีดังนี้ (มหาวิทยาลัย สุโขทัยธรรมาธิราช,
2535: 39-40)
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1. สถานที่บริการ การเข้าถึงการบริการได้สะดวก เมื่อประชาชนมีความต้องการ ย่อมก่อให้เกิดความ
พึงพอใจต่อการบริ การ ท าเล ที่ตั้ ง และการกระจายสถานที่บ ริการให้ ทั่ว ถึ ง เพื่ออ านวยความสะดวกแก่
ประชาชนจึงเป็นเรื่องสาคัญ
2. การส่ งเสริ มแนะน าการบริการ ความพึงพอใจของผู้ รับบริการเกิดขึ้นได้จากการได้ยินข้อมูล
ข่าวสาร หรือบุคคลอื่นกล่าวขานถึงคุณภาพของการบริการไปในทางบวก ซึ่งหากตรงกับความเชื่อถือที่มีก็จะมี
ความรู้สึกกับบริการดังกล่าว อันเป็นแรงจูงใจผลักดันให้มีความต้องการตามมาได้
3. ผู้ให้บ ริการ ผู้บ ริหารการบริการและผู้ปฏิบัติบริการล้ว นเป็นบุคคลที่มีบทบาทสาคัญต้องการ
ปฏิบัติงานบริการให้ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจทั้งสิ้น ผู้บริหารการบริการที่วางนโยบายการบริการโดย
คานึงถึงความสาคัญของประชาชนเป็นหลัก ย่อมสามารถตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการให้เกิดความ
พึ ง พอใจได้ ง่ า ย เช่ น เดี ย วกั บ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านหรื อ พนั ก งานบริ ก ารที่ ต ระหนั ก ถึ ง ประชาช นเป็ น ส าคั ญ แสดง
พฤติกรรมการบริ การและสนองบริ การต่อผู้ รับบริการที่ต้องการด้ว ยความสนใจ เอาใจใส่ อย่างเต็มที่ด้ว ย
จิตสานึกของการบริการ
4. สภาพแวดล้อมของการบริการ และบรรยากาศของการบริการมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการหรือลู กค้า ซึ่งมักชื่นชมสภาพแวดล้อมของการบริ การเกี่ยวข้องกับการออกแบบอาคารสถานที่
การตกแต่ งภายในด้ว ยเฟอร์ นิ เจอร์ แ ละการให้ สี สั น การจัดแบ่งพื้ นที่เป็นสั ดส่ ว น ตลอดจนออกแบบวัส ดุ
เครื่องใช้บริการ
5. กระบวนการบริการ วิธีการนาเสนอบริการในกระบวนการบริการเป็นส่วนสาคัญในการสร้าง
ความพึ งพอใจให้ กั บ ประชาชน ประสิ ทธิภ าพของการจั ดการระบบการบริ การส่ งผลให้ การปฏิบัติ งานแก่
ผู้รับบริการมีความคล่องตัวและสนองต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างถูกต้อง มีคุณภาพ เช่น การนา
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เข้ามาจัดระบบข้อมูลของการสารองห้องพัก โรงแรม หรือสายการบิน การใช้เครื่องฝาก
ถอนเงินอัตโนมัติ เป็นต้น
จากปั จ จั ย ดังกล่ า วสรุ ป ได้ ว่า ความพึงพอใจเปลี่ ยนแปลงได้ ตลอดเวลาตามปั จจัยแวดล้ อมและ
สถานการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งผันแปรไปตามปัจจัยที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับความคาดหวังของบุคคลในแต่ละสถานการณ์
ช่วงเวลาหนึ่งบุคคลอาจจะไม่พอใจต่อสิ่งหนึ่งเพราะไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง แต่ในช่วงเวลาหนึ่งอาจพึงพอใจต่อ
สิ่งหนึ่ งที่คาดหวังไว้ได้รั บการตอบสนองอย่างถูกต้องบุคคลสามารถเปลี่ ยนความรู้สึกเดิมต่อสิ่งนั้นได้อย่าง
ทันทีทันใด นอกจากนี้ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกที่สามารถแสดงออกในระดับมากน้อยได้ขึ้นอยู่กับความ
แตกต่างของการประเมินสิ่งที่ ได้รับจริงกับสิ่งที่คาดหวังไว้ ส่วนใหญ่ประชาชนจะใช้เวลาเป็นมาตรฐานในการ
เปรียบเทียบความคาดหวังของการบริการ
ขอบข่ายของความพึงพอใจโดยทั่วไปการศึกษาความพึงพอใจนิยมศึกษากัน 2 มิติ คือ มิติความ
พึงพอใจของผู้ปฏิบัติงาน (Job satisfaction) และมิติความพึงพอใจในการรับบริการ (Service satisfaction)
ซึ่งสามารถขยายความได้ดังนี้
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1. การศึกษาความพึงพอใจในงาน (Job satisfactions) ประกอบด้วยปัจจัยต่าง ๆ ที่มีอิทธิพลทาให้
ความพึงพอใจแตกต่างกันออกไป เช่น ลักษณะของงานที่ทา (Type of work) ความก้าวหน้า (Promotion)
การนิเทศงาน (Supervision) เพื่อนร่วมงาน (Co-worker) หากบุคคลทางามมีความเชื่อมั่นในกลุ่มที่ทางานก็
จะทาให้ผลผลิตดี ได้รับความร่วมมือและให้ประโยชน์แก่กลุ่มมากที่สุด สัมพันธ์ภาพในกลุ่มมีความกลมกลืนกัน
อย่างใกล้ชิดจะมีส่วนทาให้คนภายในกลุ่มปฏิบัติงานในลักษณะที่คล้ายคลึงกัน ถ้าหาก กลุ่มมีความกลมเกลียว
รั กใคร่ กัน ดี และมีจุ ดมุ่ งหมายเป็ น ประโยชน์ จะท าให้ ผ ลผลิ ตสู งขึ้ น และสวัส ดิการและประโยชน์เ กื้อกู ล
(Benefits and Services) เป็นลักษณะที่หน่วยงานได้จัดผลประโยชน์และบริการต่าง ๆให้กับบุคคลใน
หน่วยงาน นอกเหนือจากค่ าจ้าง เพื่อเป็นการจูงใจบุคลากรให้ อยู่กับหน่วยงานนานที่สุด มีความพึงพอใจ
ขวัญดี และตั้งใจปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ
2. การศึกษาความพึงพอใจในการรับบริการ (Service satisfaction) เน้นการประเมินค่าโดยลูกค้า
หรือผู้รับบริการต่อการจัดบริการเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือชุดของบริการที่กาหนดขึ้น
เป้าหมายของการศึกษาทั้ง 2 มิตินี้เป็นไปเพื่อค้นหาข้อเท็จจริงในระดับความพึงพอใจและค้นหา
สาเหตุปัจจัยแห่งความพึงพอใจในกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกันด้วยซึ่ งจะเห็นว่าแนวความคิดเกี่ยวกับความพึง
พอใจที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับทัศนคติอย่างแยกกันไม่ออก
ส่วนแนวความคิดเกี่ยวกับทัศนคติมีองค์ประกอบด้านต่าง ๆ ได้แก่ องค์ประกอบ1) ด้านความรู้สึก
(Affective component) เป็นความรู้สึกหรืออารมณ์ของบุคคล มี 2 ลักษณะ คือความรู้สึ กทางบวก ได้แก่
ชอบ พอใจ และความรู้เป็นลบ ได้แก่ ไม่ชอบ ไม่พอใจ 2) ด้านความคิด (Cognitive component) สมองของ
บุ ค คลรั บ รู้ แ ละวิ นิ จ ฉั ย ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ รั บ เกิ ด เป็ น ความรู้ ความคิ ด เกี่ ย วกั บ วั ต ถุ บุ ค คลหรื อ สถานการณ์ ขึ้ น
องค์ประกอบด้านความคิดเป็นที่มาของทัศนคติ 3) องค์ประกอบด้านพฤติกรรม (Behavioral component)
เป็นการกระทาหรือพร้อมที่จะตอบสนองต่อที่มาของทัศนคติ
ดังนั้ น ความพึงพอใจจึ งเป็ น องค์ประกอบด้านความรู้สึ กของทัศนคติซึ่งไม่จาเป็นต้องแสดงหรือ
อธิ บ ายเชิ ง เหตุ ผ ลเสมอไป กล่ า วโดยสรุ ปคื อ ความพอใจเป็ น เพี ย งปฏิ กิริ ย าด้ า นความรู้ สึ ก (Reactionary
feeling) ต่อสิ่งเร้า (Stimulant) ที่แสดงผลออกมา (Yield) ในลักษณะของผลลัพธ์สูงสุด (Final outcome)
ของกระบวนการประเมิน (Evaluative process) หรือทิศทางของผลการประเมินว่า เป็นไปในลักษณะทิศ
ทางบวก (Positive direction) หรือทิศทางลบ (Negative direction) หรือไม่มีปฏิกิริยาคือ เฉย ๆ (Nonreaction) ต่อสิ่งเร้าหรือสิ่งกระตุ้นนั้นก็ได้

2.4 แนวคิดเกี่ยวกับการประเมินกิจกรรม/ โครงการ
การประเมินโครงการมีวัตถุประสงค์หลัก คือ การหาแนวทางในการตัดสินใจดาเนิน โครงการว่าควรจะ
ดาเนินต่อไปหรือไม่ ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้และศึกษาปัญหา อุปสรรค แนวทางการปรับปรุงแก้ไขปัญหาที่
เกิดขึ้นระหว่างดาเนินโครงการ ทั้งนี้การประเมินโครงการจาเป็นต้องอาศัยเกณฑ์ในการตัดสินทั้งด้านคุณภาพ
ปริมาณ กลุ่มเป้าหมาย เวลา สถานที่ บริบทที่เกี่ยวข้อง และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ห ลักของโครงการที่วาง
ไว้
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1. ประเภทการประเมินโครงการ
รูปแบบการประเมินโครงการ สามารถจาแนกการประเมินโครงการออกเป็น 4 ประเภท คือ
1.1 การประเมินโครงการก่อนดาเนินการ (Preliminary Evaluation) เป็นการศึกษาความเป็นไป
ได้ก่อนที่เริ่มดาเนินโครงการ โดยอาจทาการศึกษาถึงประสิทธิภาพของปัจจัย ความเหมาะสมของกระบวนการ
ที่คาดว่าจะนามาใช้ในการบริหาร จัดการโครงการ ปัญหา อุปสรรค ความเสี่ยงของโครงการ ตลอดจนผลลัพธ์
หรือประสิทธิผลที่คาดว่าจะได้รับ ในขณะเดียวกันก็อาจจะศึกษาผลกระทบที่คาดว่าน่าจะเกิดขึ้นในด้านต่าง
1.2 การประเมิ น ผลระหว่ า งด าเนิ น โครงการ อาจจะจ าแนกเป็ น ในห้ ว งเวลา เริ่ ม ต้ น โครงการ
(Inception Study) และระหว่ า งดาเนิ น โครงการที่ ช่ ว งเวลาเริ่ม ด าเนิ น โครงการไปแล้ ว (Formative
Evaluation) ผลที่ ไ ด้ จ ากการประเมิ น ดั ง กล่ า วนี้ จ ะช่ ว ยปรั บ ปรุ ง ทั้ ง ปั จ จั ย กระบวนการบริ ห ารจั ด การ
วัตถุป ระสงค์ และเป้ าหมายของโครงการให้ เป็นไปตามความเหมาะสมให้ ส ามารถเกิ ดประสิ ท ธิภ าพและ
ประสิทธิผล และการประเมินการดาเนินการ (Implementation Evaluation) การประเมินการดาเนินการอาจ
ใช้ วิ ธีก ารประเมิ น ระหว่ า งด าเนิ น โครงการเพื่ อทบทวนแผนและปรั บ แผนของโครงการ ปรั บ ตารางการ
ดาเนินงานด้านต่าง ๆ
1.3 การประเมินผลรวมสรุป (Summative Evaluation) เป็นการประเมินหลังสิ้นสุดโครงการ เพื่อ
ต้องการทราบประสิทธิผลของการดาเนินโครงการว่าบรรลุเป้าหมายตามที่กาหนดไว้ หรือไม่ อย่างไร หรือ
ทบทวนกระบวนการบริหารจัดการว่า ประสบความสาเร็จหรือล้มเหลว ประการใด
การประเมินผลประเภทรวมสรุปนี้ สามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ เป็นทั้งการประเมินรวมสรุป
ของแต่ละช่วงโครงการ (Summative evaluation of each phase) หรืออาจจะมองการประเมินของแต่ละ
ช่วงโครงการเป็นการประเมินระหว่างดาเนินการ (Formative) ของโครงการระยะยาวทั้งหมดก็
1.4 การประเมินผลกระทบของโครงการ เป็นการตรวจสอบผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการดาเนินงาน
ในแต่ละโครงการ เช่น ผลกระทบด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง ระบบนิเวศ หรือสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี
ประชากร และด้านนโยบาย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจุดประสงค์ของการประเมินผลกระทบ ผู้รับผิดชอบโครงการจะต้อง
มีการประเมินผลกระทบ หากคานึงถึงการใช้เวลามาเป็นเกณฑ์การประเมินร่วมกับการจาแนกการประเมิน
การประเมินผลกระทบของโครงการอาจจะพิจารณาได้เป็น 2 รูปแบบ คือ การประเมินผลกระทบในบริบท
ของการศึกษาความเป็นไปได้เพื่อตัดสินใจเกี่ยวกับโครงการและการประเมินผลกระทบในบริบทของหลังระยะ
สิ้นสุดโครงการ
2. รูปแบบการประเมินโครงการ
รูปแบบการประเมินโครงการที่ได้รับความนิยม แบ่งออกได้เป็น 4 รูปแบบ คือ
รูปแบบการประเมินของไทเลอร์ (Tyler, 1959)
ไทเลอร์เป็นผู้วางรากฐานในการประเมินมาตั้งแต่ ค.ศ. 1930 โดยให้องค์ประกอบในการ
จัดการศึกษาไว้ 3 อย่าง คือ จุดมุ่งหมายของการจัดการศึกษา ประสบการณ์ในการเรียนรู้ และผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
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จุดมุ่งหมายของการจัดการศึกษา

ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน

ประสบการณ์ในการเรี ยนรู้

ภาพที่ 2.1 รูปแบบการประเมินของไทเลอร์
รูปแบบการประเมินของทาบา (Taba ,1962)
ชื่อว่า “A Conceptual Framework for Curriculum Design” ซึ่งมี ลักษณะคล้ายกับของไท
เลอร์มาก แต่เพิ่มการประเมินทางด้านเนื้อหาวิชา
จุดมุ่งหมายของการศึกษา

เนื้อหาวิชา

วิธีการสอนและการจัดการ

การประเมินผล
ภาพที่ 2.2 การประเมินของทาบา (Taba)
รูปแบบการประเมินของแฮมมอนด์ (อ้างใน Worthen, 1973 : 157-170)
แฮมมอนด์ ได้เสนอโครงสร้างรูปแบบการประเมินในลักษณะ 3 มิติ คือ
มิติที่ 1 ด้านการสอน ได้แก่ ตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมการศึกษา เช่น การจัดระบบชั้น
เรียน 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)
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รูปแบบการประเมินของโพรวัส (อ้างใน Worthen, 1973 : 170-186)
โพรวัส (Malcolm Provas) ได้เสนอรูปแบบการประเมินที่ใช้ชื่อว่า การวิเคราะห์ความไม่
สอดคล้อง (The Discrepancy Evaluation) คือ วิเคราะห์ความไม่สอดคล้องระหว่างความคาดหวังกับการ
ปฏิบั ติจ ริ งในโครงการ ขั้น ตอนต่าง ๆ ในโครงการที่จะนามาวิเคราะห์ โพรวัส แนะนาว่า ควรจะทา การ
วิเคราะห์ใน 5 ขั้นตอน คือ
ขั้นที่ 1 การกาหนดโครงการ (Program Definition) การพิจารณาคุณภาพของสิ่งต่ าง ๆ ที่
เกี่ย วข้ องกับ โครงการ โดยเปรี ย บเทีย บกับเกณฑ์ ของโครงการ สิ่ งที่จ ะพิจารณาในขั้ นนี้มี 3 ประการ คื อ
1) วัตถุประสงค์ของโครงการ 2) คุณลักษณะ 3) กิจกรรมที่จะทาให้บรรลุวัตถุประสงค์
ขั้นที่ 2 ประเมินการเอาโครงการลงในพื้นที่ (Program Installation) การประเมินกิจกรรมต่าง ๆ
ที่ใช้ในการดาเนินโครงการ การประเมินในขั้นนี้ทาให้ทราบความแตกต่างระหว่างสิ่งที่คาดหวังในขั้นตอนที่ 1
กับสิ่งที่เป็นจริง
ขั้นที่ 3 การประเมินกระบวนการในโครงการ (Program Process) การประเมินขั้นตอน วิธีการ
ในการดาเนินงานตามโครงการ ทั้งนี้เพื่อการนาไปปรับปรุงการดาเนินต่อไป
ขั้นที่ 4 การประเมินผลผลิตของโครงการ (Program Product) การประเมินผลขั้นสุดท้ายที่เกิด
จากโครงการ เพื่อหาคาตอบว่าโครงการที่ทาบรรลุ วัตถุประสงค์ขั้นสุดท้ายหรือไม่
ขั้นที่ 5 การวิเคราะห์ค่าใช้จา่ ย (Cost-Benefit Analysis) การวิเคราะห์เพื่อตรวจสอบว่าโครงการ
ดังกล่าวได้ผลตอบแทนคุ้มค่ากับการลงทุนมากน้อยเพียงใด ซึ่งการประเมินนี้อาจจะมีหรือไม่มีก็ได้
ทั้ ง 5 ขั้ น ตอนของการประเมิ น จะมี ก ารเปรี ย บเที ย บระหว่ า งมาตรฐานกั บ การปฏิ บั ติ จ ริ ง ว่ า
สอดคล้องหรือไม่ ถ้าไม่สอดคล้องหรือมีความแตกต่างมากก็จะนาไปสู่การตัดสินใจต่อไปนี้
(1) ดาเนินการต่อไป
(2) ดาเนินการขั้นเดิมซ้าจนกว่าจะได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน
(3) ดาเนินการเริ่มต้นในขั้นที่ 1 ใหม่
(4) สิ้นสุดโครงการ
รูปแบบการประเมินแบบซิป (CIPP Model)
เป็ น การประเมิ น ภาพรวม ของโครงการ ตั้ ง แต่ บ ริ บ ท ปั จ จั ย กระบวนการ และผลผลิ ต
(Context, Input, Process and Product) โดยจะใช้วิธีการสร้างเกณฑ์และประสิทธิภาพของโครงการ ทั้ง
ภาพรวมหรือรายปัจจัยเป็นสาคัญ ซึ่งพออธิบายได้ดังนี้
1. การประเมินด้านบริ บท หรือประเมินเนื้อความ (Context Evaluation) เป็นการศึกษา
ปัจจัยพื้นฐานที่นาไปสู่การพัฒนาเป้าหมายของโครงการ ได้แก่ บริบทของสภาพแวดล้อม นโยบาย วิสัยทัศน์
ปัญหา แหล่งทุน สภาพความผันผวนทางด้านสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง ตลอดจนแนวโน้มการก่อตัวของ
ปัญหาที่อาจจะเป็นอุปสรรคต่อการดาเนินโครงการ
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2. การประเมินปัจจัย เพื่อค้นหาประสิทธิภาพของ องค์ประกอบที่นามาเป็นปัจจัย ซึ่งในด้านการ
ท่องเที่ย วอาจจะจาแนกเป็ นบุ คคล สิ่ งอานวยความสะดวก เครื่องมือ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ศักยภาพการ
บริหารงาน ซึ่งแต่ละปัจจัยก็ยังจาแนกย่อยออกไปอีก เช่น บุคคล อาจพิจารณาเป็น เพศ อายุ มีสถานภาพ
ทางสังคมและเศรษฐกิจ ความพึงพอใจ ความคาดหวัง ทัศนคติ ศักยภาพ ความสามารถ ประสบการณ์
ความรู้ คุณวุฒิ ทางการศึกษา ถิ่นที่อยู่ และลักษณะกระบวนการกลุ่ม
3. การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation) เป็นการศึกษาต่อจากการประเมินบริบทและ
ปัจจัย เพื่อต้องการทราบว่า กระบวนการเป็ นไปตามแผนที่วางไว้ เป็นการศึกษา ค้นหาข้อบกพร่อง จุดอ่อน
หรื อ จุ ด แข็ ง ของกระบวนการบริ ห ารจั ด การโครงการที่ จ ะน าโครงการ บรรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์ ที่ ว างไว้ ว่ า มี
ประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด
4. การประเมินผลิตผล (Product Evaluation) เป็นการตรวจสอบประสิทธิผลของโครงการ
โดยเฉพาะความสอดคล้ องระหว่ างวัตถุประสงค์ กับผลลัพธ์ที่ได้ แล้ วนาเกณฑ์ที่กาหนดไว้ไปตัดสิ น เกณฑ์
มาตรฐานนั้นอาจจะกาหนดขึ้นเองหรืออาศัยเกณฑ์ที่บุคคลหรือหน่วยงานอื่นกาหนดไว้ก็ได้
3. มาตรฐานการประเมินโครงการ
มาตรฐานการประเมินแผนงานโครงการและวัสดุครุภัณฑ์ของ The Joint Committee on
Standards for Educational Evaluation (1981) แห่งประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่ง กาหนดไว้อย่างน้อย 5
ประเด็นใหญ่ และแต่ละประเด็นยังมีประเด็นย่อยและตัวชี้วัดระบุไว้ ดังนี้
3.1 มาตรฐานการใช้ประโยชน์ทั่วไป (Utility Standards) ที่รวมถึงการจาแนก กลุ่มเป้าหมาย การ
ให้ความเชื่อถือแก่ผู้ประเมิน การเลือก และกาหนดกรอบข้อมูลการประเมิน การแปลความด้วยคุณค่า ความ
ชัดเจนของรายงานการเผยแพร่ผ ลการประเมิน การกาหนดช่ว งเวลาการประเมินและผลกระทบของการ
ประเมิน โดยเฉพาะผลกระทบที่เกิดจากการประเมินโครงการ เป็นต้น
3.2 มาตรฐานความเป็นไปได้ (Feasibility Standards) ด้วยกระบวนการในเชิงปฏิบัติ คุณค่าและ
ความน่าเชื่อถือเชิงการเมือง และการคุ้มค่าในการดาเนินงาน (Cost effectiveness)
3.3 มาตรฐานความถูกต้อง ทั้งพฤตินัย ความเป็นเหตุเป็นผลและขวัญ (Propriety Standards)
ได้แก่ การยอมรับผลการประเมินอย่างเป็นทางการ การพิจารณาประเด็น ความขัดแย้งเกี่ยวกับผลประโยชน์
การปิดการประเมินอย่างสมบูรณ์ และตรงไปตรงมา สิทธิของการรับรู้ของสาธารณชน ประเด็นสิทธิมนุษยชน
การรายงานที่เที่ยงตรง และความรับผิดชอบทางด้านการเงิน
3.4. มาตรฐานความเที่ย งตรง (Accuracy Standards) จาแนกเป็นการ มี อานาจจาแนก
วัตถุประสงค์การประเมิน การวิเคราะห์บริบท หรือสภาพแวดล้อมของโครงการ การวิเคราะห์บริบท หรือ
สภาพแวดล้อมของโครงการ ความสามารถในการอธิบายขั้นตอน และกระบวนการบริหารจัดการของโครงการ
การชี้แจงถึงแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ การวัดผลที่ชัดเจน และน่าเชื่อถือ การควบคุมระบบการจัดเก็บข้อมูล การ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและคุณภาพ การสรุปผลอย่างมีเหตุมีผล และการรายงานผลการประเมินที่สัมพันธ์
กับวัตถุประสงค์การประเมิน
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4. กรอบแนวคิดในการประเมิน
กรอบแนวคิดเป็นสิ่งที่นักประเมินผลใช้เป็นแนวทางในการดาเนินการประเมินผลโครงการ แผนงาน
หรือกิจกรรม หรือแม้แต่ประเมินนโยบาย โดยพิจารณาจุดเน้น และตัวแปรที่เป็นปัจจัยเชื่อมโยงต่อกันอย่างเป็น
เหตุเป็นผล ซึ่งกรอบแนวคิดในการประเมินอาจปรับเปลี่ยนได้ตามบริบท และวัตถุประสงค์ที่จะประเมิน

2.5 ข้อมูลพื้นฐานและสภาพทั่วไปของจังหวัดสมุทรสาคร

ภาพที่ 2.3 ที่ทาการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
ที่มา: http://www.sakhononline.com/report/?p=562
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ตั้งอยู่ที่ ถนนเจษฎางค์ ตาบลมหาชัย อาเภอเมืองสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร 74000 มีหน้าที่ในการบริหารจัดการท้องถิ่นในเขตจังหวัดสมุทรสาคร ตามมาตรา 45 56 ของพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 และ มาตรา 17 และ 24 ของพระราชกาหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ.2542
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ที่ตั้งและอาณาเขต
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
ทิศเหนือ
ติดต่อกับ
จังหวัดนครปฐม
ทิศใต้
ติดต่อกับ
ทะเลอ่าวไทย
ทิศตะวันออก
ติดต่อกับ
กรุงเทพมหานคร
ทิศตะวันตก
ติดต่อกับ
จังหวัดสมุทรสงครามและราชบุรี

ภาพที่ 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
ความอุดมสมบูรณ์ของดินและมีโครงข่ายแม่น้าลาคลองเชื่อมโยง ถึงกันกระจายอยู่ทั่วพื้นที่กว่า 170 สาย จึง
เหมาะที่จ ะทาการเพาะปลูกพืช นานาชนิด และบางส่วนเป็นย่านธุรกิจ อุตสาหกรรมและที่อยู่อาศัย พื้นที่
ตอนล่างของจังหวัดในเขตอาเภอเมืองสมุทรสาครอยู่ติดชายฝั่งทะเลยาว 41.8 กิโลเมตร จึงเหมาะที่จะ
ประกอบอาชีพประมงทะเล เพาะเลี้ยงสัตว์น้าชายฝั่ง
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ภาพที่ 2.5 ลักษณะภูมิประเทศ จังหวัดสมุทรสาคร
ที่มา: http://skrathumbean.nanacity.com/sso-06.html?i=1
ประชากร
ประชากรตามทะเบียนราษฎรของจังหวัดสมุทรสาคร ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2560 มีจานวนรวม
561,162 คน เป็นเพศชาย 271,036 คน เพศหญิง 290,126 คน ความหนาแน่นเท่ากับ 643 คนต่อตาราง
กิโลเมตร อาเภอที่มีประชากรมากที่สุดคือ อาเภอเมืองสมุทรสาคร มีประชากร 288,999 คน รองลงมาคือ
อาเภอกระทุ่มแบนมีประชากร 174,005 คน และอาเภอบ้านแพ้ว มีประชากร 98,158 คน
เส้นทางคมนาคม
จังหวัดสมุทรสาคร มีการคมนาคมสะดวกทั้งทางบก และทางน้า ทาให้การติดต่อระหว่างจังหวัดกับ
จังหวัด หรืออาเภอกับอาเภอเป็นไปด้วยความสะดวก และเป็นจังหวัดที่ประชาชนส่วนใหญ่ใช้เป็นเส้นทางหลัก
ลงสู่ภาคใต้โดยมีถนนพระราม 2 เป็นถนนสายหลักและถนนเพชรเกษม ได้แก่
1) ทางรถยนต์ มีถนนสายหลักที่สาคัญ 3 สาย ได้แก่
- ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 35 (ถนนพระราม 2)
- ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม)
- ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3242 (ถนนเอกชัย)
2) ทางรถไฟ มีทางรถไฟสายวงเวียนใหญ่ - มหาชัย เริ่มต้นที่สถานีวงเวียนใหญ่ กรุงเทพมหานคร ถึ ง
สถานีมหาชัยสมุทรสาคร อาเภอเมือง (ระยะทาง 33.1 กม.) และทางรถไฟสายมหาชัย - แม่กลอง เริ่มต้นที่
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สถานีบ้านแหลม ตาบลท่าฉลอม อาเภอเมืองสมุทรสาคร ถึงสถานีแม่กลอง อาเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัด
สมุทรสงคราม (ระยะทาง 33.7 กม.)
3) ทางน้า สภาพทั่วไปในท้องที่จังหวัด มีแ ม่น้าลาคลองจานวนมาก แม่น้าลาคลองที่ใช้เป็นเส้นทาง
คมนาคมทางน้าที่สาคัญ ได้แก่ แม่น้าท่าจีน คลองมหาชัย คลองพิทยาลงกรณ์ คลองสุนัขหอน คลองภาษีเจริญ
คลองบางยาง และคลองดาเนินสะดวก การคมนาคมทางน้าส่วนใหญ่จะใช้เรือยนต์โดยสาร เรือยนต์บรรทุก
สินค้า ตลอดจนเรือแจว/เรือพาย เดินทางไปมาระหว่างตาบล หมู่บ้าน อาเภอ และจังหวัด ปัจจุบันมีเรือหาง
ยาวรับจ้างขนส่งผู้โดยสาร ทาให้เกิดความสะดวกยิ่งขึ้นในการเดินทาง

ภาพที่ 2.6: แผนที่ถนน จังหวัดสมุทรสาคร
ที่มา: แผนพัฒนาจังหวัด 5 ปี (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2565) ฉบับทบทวน จังหวัดสมุทรสาคร
การไฟฟ้า
ปัจจุบันการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้บริการกระแสไฟฟ้าแก่ประชาชนครบทุกอาเภอ ทุกตาบล และทุก
หมู่บ้านแล้ว 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
การประปา
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสาคร รับผิดชอบจาหน่ายน้าประปาในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร
ประกอบไปด้วย 3 อาเภอ ได้แก่ อาเภอเมืองสมุทรสาคร มี 15 ตาบล ประกอบไปด้วยตาบลมหาชัย ตาบล
ท่าทราย ตาบลท่าจีน ตาบลท่าฉลอม ตาบลบางหญ้าแพรก ตาบลบ้านบ่อ ตาบลบางโทรัด ตาบลบางกระเจ้า
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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 ตาบล
หลักสาม และเทศบาลตาบลบ้านแพ้ว ปัจจุบันมีผู้ใช้น้าทั้งหมด 68,484 ราย จาแนกเป็นผู้ใช้น้าประเภทที่อยู่
อาศั ย จ านวน 56,915 ราย ประเภทธุ รกิ จขนาดเล็ ก จานวน 6,286 ราย ประเภทธุร กิจ ขนาดใหญ่ และ
อุตสาหกรรม จานวน 4,090 ราย ประเภทราชการและรัฐวิสาหกิจ จานวน 241 ราย และอื่น ๆ 60 ราย
สาธารณสุข
มี ส ถานบริ ก ารสาธารณสุ ข ภาครั ฐ ได้ แ ก่ โรงพยาบาลสมุ ท รสาคร จ านวนเตี ย ง 602 เตี ย ง,
โรงพยาบาลกระทุ่มแบน จานวนเตียง 316 เตียง, โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) จานวนเตียง 300
เตีย ง (เป็ นโรงพยาบาลในกากับ ของรัฐ ), โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล 54 แห่ ง และมีศูนย์บริการ
สาธารณสุขเทศบาล 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 จานวน 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
การเกษตร
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
แรงงาน
จากการสารวจข้อมูลพื้นฐานเดือนเมษายน พ.ศ. 2559 จังหวัดสมุทรสาคร มีผู้อยู่ในวัยทางานหรือ
อายุ 15 ปี ขึ้นไป จานวน 852,255 คน เป็นผู้อยู่ในกาลังแรงงาน 691,102 คน จาแนกเป็นผู้มีงานทา 686,052
คน ผู้ว่างงาน 5,050 คน ในกลุ่มผู้มีงานทาทั้งหมด 686,052 คน เป็นผู้ทางานในภาคเกษตรกรรมรวม 27,889 คน
ในขณะที่นอกภาคเกษตร นั้นมีผู้ทางานทั้งสิ้น 658,163 คน โดยสาขาอุตสาหกรรมที่มีผู้ ทางานมากที่สุด 5
อันดับแรก ได้แก่ สาขาการผลิต โดยมีผู้ทางาน รวมทั้งสิ้น 418,356 คน (ร้อยละ 60.98 ของจานวนผู้มีงานทา
ทั้งหมด) รองลงมา ได้แก่ สาขาขายส่ ง ขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ รถจักรยานยนต์ 84,061 คน (ร้อยละ
12.25) สาขาโรงแรมและภัตตาคาร 29,032 คน (ร้อยละ 4.23) สาขาเกษตรกรรม การป่าไม้ และการประมง
27,889 คน (ร้อยละ 4.07) และสาขาการก่อสร้าง 24,676 คน (ร้อยละ 3.60) ตามลาดับ

47

ศาสนา 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) งานประเพณีแห่เจ้าพ่อหลักเมือง จัดให้มีขึ้นในช่วงเดือนมิถุนายนของทุกปี ณ บริเวณริมเขื่อน
ด้านหน้าศาลเจ้าพ่อหลักเมือง ตาบลมหาชัย อาเภอเมืองสมุทรสาคร สักการะบูชาเพื่อความ เป็นสิริมงคล
2) งานประเพณีสมโภชหลวงพ่อโต วัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร อาเภอบ้านแพ้ว โดยที่หลวงพ่อโตได้
ประดิษฐานอยู่ที่วัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร ซึ่งตั้งอยู่กึ่งกลางคลองดาเนินสะดวกมาเชื่อมต่อระหว่างแม่น้าแม่กลอง
กับน้าแม่ท่าจีน ประชาชนที่อยู่แถบสองลุ่มน้าเชื่อว่าหลวงพ่อโตแผ่บารมีปกป้องประชาชนผู้ที่อยู่ในศีลธรรม
ของทั้งสองลุ่มน้านี้ให้อยู่เย็นเป็นสุขจะประกอบอาชีพใดก็จะมีแต่ความสาเร็จและเจริญรุ่งเรืองจึงได้มีการจัด
งานประเพณีสมโภชหลวงพ่อโตขึ้น ซึ่งเป็นประเพณีที่ได้มีการจัดสืบทอดกันมาเป็นเวลานานแล้ว กาหนดจัดขึ้น
ในวันแรม 3 - 11 ค่า เดือน 4 ของทุกปี ในวันแรกของงานจะมีขบวนเรือแห่รูปจาลองหลวงพ่อโตไปตามลาน้า
ในคลองดาเนินสะดวกจะมี ประชาชนนาเรือต่ าง ๆ มาเข้าร่วมขบวนแห่ โดยเริ่มขบวนตั้งแต่ห น้าวัดหลักสี่
ราษฎร์สโมสรไปถึงประตูน้าบางยางตลอดสองข้างลาน้ามีการจัดตั้งโต๊ะบูชาเพื่อสักการะบูชาหลวงพ่อโต
3) ประเพณีล้างเท้าพระ วัดเจ็ดริ้ว อาเภอบ้านแพ้ว เป็นประเพณีหนึ่งที่ชาวไทยรามัญ ในตาบล
เจ็ดริ้ว อาเภอบ้านแพ้ว ถือปฏิบัติทาบุญในวันออกพรรษา วันแรม 1 ค่า เดือน 11 โดยจะวางดอกไม้หลากสี
บนผ้า เพื่อให้ พระสงฆ์ที่จ ะเดิน เข้าโบสถ์ได้ย่าลงบนดอกไม้ ถือเป็นการล้ างเท้าพระที่ได้รักษาศีลมาตลอด
พรรษา

2.6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ทาการวิเคราะห์ศักยภาพของจังหวัดสมุทรสาคร (SWOT
Analysis) ร่ว มกับ แผนยุทธศาสตร์ช าติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – พ.ศ. 2579) ภายใต้หลั กการ“มั่นคง-มั่งคั่ง ยั่งยืน” แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) และแผนยุทธศาสตร์จังหวัด
แล้วนามาเป็นกรอบในการกาหนดยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครทั้ง 6 ยุทธศาสตร์
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้แก่
1) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการสร้างสังคมแห่งภูมิปัญญาและการ
เรียนรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม โดยมีแนวทางในการพัฒนาดังนี้
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แนวทางการพัฒนา
(1) พัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริมการเรียนรู้

(2) พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ตัวชี้วัด
- จานวนอาคารเรียน/อาคารอเนกประสงค์ที่ก่อสร้าง
หรือปรับปรุง ซ่อมแซมให้กับสถานศึกษาทั้งในและ
นอกสังกัด อบจ.สมุทรสาคร
- จานวนสถานศึกษาในและนอกสังกัด อบจ.
สมุทรสาคร ที่ได้รับการสนับสนุนสื่อและอุปกรณ์การ
เรียนการสอน
- จานวนครูที่จ้างทดแทนจานวนที่ขาดแคลน
- จานวนครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด
อบจ.สมุทรสาคร ที่ได้รับการเพิ่มความรู้และทักษะ
การปฏิบัติงาน

2. ยุทธศาสตร์ ด้ านการส่งเสริ มคุณภาพชีวิต ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการสร้างสังคมอยู่เย็นเป็นสุ ข
ความเหลื่อมล้าของคนในสังคมลดลง และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยมีแนวทางในการพัฒนาดังนี้
แนวทางการพัฒนา
ตัวชี้วัด
(1) ส่งเสริมงานสาธารณสุข
- สถิติการระบาดของโรคไข้เลือดออกไม่ติด 1 ใน 10
ของประเทศ
- จานวนโครงการหรือกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ
ผู้ทาหน้าที่ดูแลสุขภาพในชุมชน/หมู่บ้าน
(2) ส่งเสริมและพัฒนาการกีฬา
- จานวนสนามกีฬาหรือสถานที่ออกกาลังกายที่ได้รับ
การก่อสร้างหรือปรับปรุง ซ่อมแซมจาก อบจ.
สมุทรสาคร
- จานวนครั้งที่จัดให้มีการแข่งขันกีฬาระดับจังหวัด
(3) การจัดระเบียบสังคมและการรักษาความสงบ
- จานวนครั้งที่มีการซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัย
เรียบร้อย
- จานวนโครงการหรือกิจกรรมที่ดาเนินการเพื่อ
ป้องกันภัยแก่ประชาชน
(4) ส่งเสริมงานสวัสดิการสังคม
- จานวนโครงการหรือกิจกรรมที่ดาเนินการเพื่อ
พัฒนาผู้สูงอายุ
- จานวนโครงการหรือกิจกรรมที่ดาเนินการเพื่อ
ยกระดับคุณภาพชีวิตผู้พิการ
- จานวนโครงการหรือกิจกรรมที่ดาเนินการเพื่อ
พัฒนาและสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่ง
3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการสร้างระบบเศรษฐกิจชุมชนมีความ
เข้มแข็ง วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นอยู่คู่ท้องถิ่นสืบไป โดยมีแนวทางในการพัฒนาดังนี้
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แนวทางการพัฒนา
(1) ส่งเสริม สนับสนุนการประกอบอาชีพและพัฒนา
ศักยภาพกลุ่มอาชีพทั้งด้านการผลิต การแปรรูป และ
การตลาด
(2) พัฒนาระบบการจัดการท่องเที่ยวเชิงรุก

ตัวชี้วัด
- จานวนโครงการหรือกิจกรรมเพื่อการส่งเสริมอาชีพ

(3) ส่งเสริม สนับสนุนการอนุรักษ์ วัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

- จานวนโครงการหรือกิจกรรมเพื่อการส่งเสริมทานุ
บารุงศาสนา
- จานวนโครงการหรือกิจกรรมเพื่อการส่งเสริมและ
อนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณี
- จานวนโครงการหรือกิจกรรมเพื่อการอนุรักษ์ศิลปะ
และภูมิปัญญาท้องถิ่น

- จานวนโครงการหรือกิจกรรมประชาสัมพันธ์แหล่ง
ท่องเที่ยวของจังหวัด

4. ยุทธศาสตร์ ด้า นการพัฒนาโครงสร้ างพื้น ฐาน ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาการคมนาคม
สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย บริการไฟฟ้าและประปาเพียงพอและทั่วถึง โดยมีแนวทางในการพัฒนาดังนี้
แนวทางการพัฒนา
ตัวชี้วัด
(1) การวางผังเมืองและการใช้ประโยชน์ที่ดิน
- จานวนครั้งที่มีการจัดทา/ปรับปรุงผังเมืองรวม
(2) พัฒนาการคมนาคมและการขนส่ง

- จานวนถนนที่ได้รับการก่อสร้างหรือปรับปรุง
ซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ ได้มาตรฐาน
- สะพานที่ได้รับการก่อสร้างหรือปรับปรุงซ่อมแซม
ให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ ได้มาตรฐาน
- จานวนเขื่อนกันดินป้องกันถนนทรุดตัวที่ได้รับการ
ก่อสร้างหรือปรับปรุง ซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพที่
สมบูรณ์ ได้มาตรฐาน

(3) พัฒนาและปรับปรุงสาธารณูปโภค

- จานวนโครงการขยายเขตไฟฟ้าหรือติดตั้งไฟฟ้า
แสงสว่าง
- จานวนโครงการก่อสร้างหรือปรับปรุง ซ่อมแซม
ระบบประปา
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5. ยุ ท ธศาสตร์ ด้ า นการอนุ 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 ประชาชนและหน่วยงานทุกภาค
ส่วนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม โดยมีแนวทางในการพัฒนาดังนี้
แนวทางการพัฒนา
ตัวชี้วัด
(1) ส่งเสริม สนับสนุนความร่วมมือในการรักษา
- จานวนโครงการหรือกิจกรรมการถ่ายทอดความรู้
สภาพแวดล้อมทั้งทางธรรมชาติและประวัติศาสตร์
และเสริมสร้างจิตสานึก
(2) การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษ

- จานวนโครงการหรือกิจกรรมด้านการบริหาร
จัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อมที่บูรณาการร่วมกับ
หน่วยงานอื่น

6. ยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหาร ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการ
องค์กรที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล โดยมีแนวทางในการพัฒนาดังนี้
แนวทางการพัฒนา
ตัวชี้วัด
(1) ส่งเสริมสวัสดิการและพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพ - จานวนของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาองค์ความรู้
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงาน
(2) พัฒนาระบบการให้บริการ อุปกรณ์ และ
สิ่งอานวยความสะดวก

- จานวนรายการจัดหา/ปรับปรุงอาคารสถานที่
อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานและอานวยความ
สะดวกแก่ประชาชน
- มีการปรับปรุง/ทบทวนกระบวนการปฏิบัติงาน

(3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นและ
สร้างสังคมให้มีความเข้มแข็ง

- จานวนโครงการ/กิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ประชาชน
เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นหรือร่วมลงมือดาเนินการ
- จานวนครั้งที่เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่มีผลกระทบ
ต่อความเป็นอยู่ของประชาชน

2.7 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
งานวิจัยในประเทศ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจ
บุญเลิศ บูรณุปกรณ์ (2546) ได้ศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของประชาชนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่
ต่อผู้บริการเทศบาลนครเชียงใหม่ พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจต่อผู้บริหารเทศบาลนครเชียงใหม่ในแต่ละ
ด้านคือ มีความพึงพอใจคุณสมบัติของผู้บริหารในระดับมาก ด้านการปฏิบัติตามนโยบาย และด้านผลงานของ
ผู้บ ริ ห ารในระดับ ปานกลาง ทั้ งนี้ ยั งพบว่า ปัจจัยส่ ว นตัว ของประชาชน ได้แก่ อายุ ระดับการศึกษา และ
ภูมิลาเนามี่อิทธิพลต่อความพึงพอใจผู้บริหาร และประชาชนให้ข้อเสนอแนะ คือ เทศบาลควรสร้างกิจกรรมการ
ให้ความรู้ กิจกรรมการมีส่วนร่วมทางการเมืองให้แก่ประชาชนให้เหมาะสมกับปัจจัยส่วนบุคคล
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วรนุช บวรนันทเดช (2546) ได้ศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของประชาชนต่อบริการของหน่วยบริการ
ปฐมภูมิเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจโดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง
ในด้านบริการหลัก การให้คาปรึกษา และบริการก่อนกลับบ้าน ปัจจัยส่วนบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับคว าม
พึงพอใจต่อบริการได้แก่ ระดับการศึกษา รายได้ และเขตที่อยู่อาศัยของประชาชนที่มารับบริการ และได้ให้
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมคือ หน่วยงานควรกาหนดมาตรฐานบริการให้เหมาะสมกับพื้นที่ มีนิเทศติดตามประเมินผล
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เน้นบริการเชิงรุกเข้าสู่ชุมชน ด้านการส่งต่อเยี่ยมบ้าน และด้านกิจกรรมในชุมชน
วั ช ราภรณ์ จั น ทร์ พุ ฒิ พ งศ์ (2546) ได้ ศึ ก ษาเรื่ อ ง ความพึ ง พอใจของประชาชนผู้ ใ ช้ บ ริ ก าร
สวนสาธารณะและอุทยานสวรรค์ จั งหวัดนครสวรรค์ เพื่อการออกกาลั งกายและพักผ่ อนหย่อ นใจ พบว่า
ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการจัดบริการสวนสาธารณะโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยประชาชนที่มี
เพศและโรคประจ าตั ว ต่ า งกั น มี ค วามพึ ง พอใจต่ อ การจั ด บริ ก ารสวนสาธารณะโดยรวมไม่ แ ตกต่ า งกั น
แต่ประชาชนที่มีอายุ อาชีพ และรายได้ต่างกันมีความพึงพอใจต่อการจัดบริการสวนสาธารณะโดยรวมแตกต่างกัน
สุจิตรา เขื่อนขันธ์ (2549) ได้ศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการโครงการ
จัดหน่วยบริการอาเภอเคลื่อนที่ในอาเภอเมืองจังหวัดนครปฐมผลการศึกษาพบว่าในภาพรวมประชาชนใน
อาเภอเมืองจังหวัดนครปฐมมีความพึงพอใจต่อการให้บริการโครงการจัดหน่วยบริการอาเภอเคลื่อนที่ใ นระดับ
ปานกลางเมื่อพิจารณาในรายละเอียดพบว่าด้านที่มีผลต่อความพึงพอใจของประชาชนมากที่สุดคือด้านความ
รวดเร็วของการให้บริการรองลงมาคือด้านความเสมอภาคของการให้บริการด้านความสะดวกของการให้บริการ
และด้ า นความเป็ น กั น เองของการให้ บ ริ ก ารตามล าดั บและเมื่ อพิ จ ารณาตามปัจ จั ย ส่ ว นบุ ค คลเพศระดั บ
การศึกษารายได้ต่อเดือนและภูมิลาเนาที่อยู่อาศัยต่างกันทาให้ความพึงพอใจไม่แตกต่างกันส่วนอายุและอาชีพ
ที่ต่างกันทาให้มีความพึงพอใจแตกต่างกัน
ไพวัลย์ ชลาลัย (2550) ได้ศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของพนักงาน
เทศบาลตาบลคลองใหญ่อาเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดผลการศึกษาพบว่าโดยภาพรวมระดับความพึงพอใจใน
การให้บริการของพนักงานเทศบาลตาบลคลองใหญ่อยู่ในระดับมากเมื่อจาแนกรายด้านตามความสาคัญของ
การใช้บริการได้ดังนี้ 1) สามารถนาระบบคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้ในงานและสามารถบริการประชาชนได้
รวดเร็ วและมีป ระสิทธิภ าพโดยประชาชนมีระดับความพึงพอใจต่อความสามารถนาระบบคอมพิวเตอร์มา
ประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นงานและสามารถบริ ก ารประชาชนได้ ร วดเร็ ว และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพอยู่ ใ นระดั บ มากและให้
ความสาคัญเป็นอันดับที่ 1 2) ศึกษาองค์ความรู้ใหม่ๆเพื่อปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยประชาชน
มีระดับความพึงพอใจต่อการศึกษาองค์ความรู้ใหม่ๆเพื่อปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพอยู่ในระดับมากและ
ให้ความสาคัญเป็นอันดับที่ 2
ชนะดา วีระพันธ์ (2555) ได้ศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การ
บริหารส่วนตาบลบ้านเก่า อาเภอพานทองจังหวัดชลบุรี ผลการศึกษาพบว่า ความพึงพอใจของประชาชนต่อ
การให้บริการขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านเก่า อาเภอพานทองจังหวัดชลบุรีโดยรวมอยู่ในระดับความ
พึงพอใจมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือด้านการให้ บริการอย่ าง
เพียงพอ รองลงมาคือด้านการให้บริการอย่างเสมอภาค และด้านการให้บริการอย่างก้าวหน้า โดยในด้านการ
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ให้บริการอย่างเพียงพอ ประชาชนมีความพึงพอใจในเรื่องอาคารสถานที่ให้บริการ มีความเหมาะสมในด้าน
การให้บริการอย่างเสมอภาค ประชาชนมีความพึงพอใจในเรื่องเจ้าหน้าที่บ ริการด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใส และ
ในด้านการให้บริการอย่างก้าวหน้าประชาชนมีความ พึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ในด้านความรับผิดชอบ
และมุ่ ง มั่น ในการปฏิ บั ติ ง าน ผลการเปรี ยบเทีย บความแตกต่ างของความพึง พอใจของประชาชนต่ อการ
ให้บริการขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านเก่า อาเภอพานทอง จังหวัดชลบุรีพบว่า เพศ อายุ สถานภาพ
สมรส การศึกษา และอาชีพต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านเก่า
อาเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี ไม่แตกต่างกัน
สานักงานที่ดิน (2549 ) ได้ศึกษาหัวใจสาคัญของการให้บริการประชาชน ซึ่งผลการสารวจ พบว่ า
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานในภาพรวมร้อยละ 72.20 และ 79.40 ตามลาดับ ซึ่ง
บ่งชี้ว่าเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของกรมที่ดินส่วนใหญ่ยอมรับการเปลี่ยนแปลง และสามารถปรับตัวเองให้พร้อม
เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
บราลี จิน ตนสนธิ (2538) ได้ศึก ษาความพึง พอใจต่อการบริการของส านักงานทะเบียน ศึกษา
เฉพาะกรณีเทศบาลหัวหิน พบว่ าตัวแปร เพศ อายุ การศึกษามีความสัมพันธ์กั บความพึงพอใจ โดยที่เพศชาย
มีความพึงพอใจสูงกว่าเพศหญิง ประชาชนที่มีอายุมากจะมีความพึงพอใจในการรับบริการสูงกว่ าประชาชนที่มี
อายุน้อยกว่า ประชาชนที่มีระดับการศึกษาสูงกว่ าจะมีความพึงพอใจสูงกว่ าประชาชนที่มีระดับการศึกษาต่า
กว่าแต่ระดับรายได้และอาชีพที่แตกต่างไม่มีผลต่อความพึงพอใจในการให้บริการของประชาชน
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบจ., เทศบาล, อบต)
วาริกา มังกะลัง (2556) ได้ศึกษา ภูมิทัศน์วัฒนธรรมชุมชนริมคลองดาเนินสะดวก ช่วงหลักที่ 5 ถึง
หลักที่ 6 จังหวัดราชบุรี และจังหวัดสมุทรสาครพบว่า ชุมชนริมคลองดาเนินสะดวกช่วงหลักที่ 5 ถึงหลักที่ 6
มีพัฒนาการภูมิทัศน์วัฒนธรรม 3 ช่วง คือ ช่วงที่ 1 (พ.ศ. 2409-2449) ยุคเริ่มการขุดคลองดาเนินสะดวก
และการตั้งถิ่นฐาน โดยกลุ่มคนจีนและไทยตั้งถิ่นฐานเป็นกลุ่มแรกภายหลังจากเป็นแรงงานขุดคลองดาเนิน
สะดวก ต่อมากลุ่มไทยทรงดาจึงได้อพยพเข้ามา ช่วงนี้ภูมิทัศน์วัฒนธรรมมีลักษณะที่สภาพแวดล้อมมีอิทธิพลสูง
ต่อมนุษย์ รูปแบบการตั้งถิ่นฐานปรากฏเฉพาะแนวริมคลองดาเนินสะดวก โดยกลุ่มคนจีนนาภูมิปัญญาทาง
การเกษตร“ ระบบสวนยกร่อง ”มาใช้ ช่วงนี้จึงจัดเป็น “ภูมิทัศน์นาวัฒนธรรม” ในช่วงที่ 2 (พ.ศ. 2450-2489)
ยุคการขยายตัวของชุมชนริมคลองดาเนินสะดวก ชาวดาเนินสะดวกเดิมต้องการขยายพื้นที่ทานา ประกอบกับ
การอพยพเข้ามาหาที่ดินทากินเพิ่มขึ้นของคนจีนจากนครไชยศรีและคนไทยที่พ้นจากการเป็นทาส เริ่มมีการขุด
คลองย่อยเข้าสู่พื้นที่ชั้นใน แต่ยังคงอิงกับระบบธรรมชาติและฤดูกาล ช่วงนี้จึงจัดเป็น “ภูมิทัศน์และวัฒนธรรม
มีลักษณะเด่นร่วมกัน ” และช่วงที่ 3 (พ.ศ. 2490-ปัจจุบัน) ยุคการเปลี่ยนแปลงชุมชน การเกษตร และการ
คมนาคม มนุษย์เริ่มมีอิทธิพลเหนือสภาพแวดล้อม โดยมนุษย์สามารถควบคุมระบบน้าได้จากการสร้างเขื่อน
วชิราลงกรณ์ จังหวัดกาญจนบุรี อีกทั้งการพัฒนาโครงข่ายถนนซึ่งทาให้รูปแบบการตั้งถิ่นฐานและการสัญจร
รู ป แบบริ ม น้ าเริ่ ม เปลี่ ย นมาเกาะตามเส้ นถนนแทน ในอนาคตอาจสู ญ เสี ย คุ ณค่ า และเอกลั ก ษณ์ภู มิ ทั ศ น์
วัฒนธรรมของชุมชนได้ ช่วงนี้จึงจัดเป็น “วัฒนธรรมนาภูมิทัศน์” พัฒนาการภูมิทัศน์วัฒนธรรมตั้งแต่อดีตของ
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พื้น ที่ศึ กษานี้ ทาให้ ป รากฏองค์ ป ระกอบภู มิทัศ น์วัฒ นธรรมที่ส าคัญคื อ องค์ ประกอบภู มิทัศน์ วัฒ นธรรม
ทางด้านกายภาพ ด้านประวัติศาสตร์ และด้านสั งคม วัฒ นธรรม และเศรษฐกิจ โดยองค์ประกอบเหล่ านี้
ก่อให้เกิดคุณค่าภูมิทัศน์วัฒ นธรรมของชุมชน หากไม่มีการอนุรักษ์มีแนวโน้มที่จะเกิดการเปลี่ ยนแปลงได้
ข้อเสนอแนะในการดารงภูมิทัศน์วัฒนธรรมของชุมชนริมคลองดาเนินสะดวกช่วงหลักที่ 5 ถึงหลักที่ 6 เช่น
การใช้มาตรการทางผังเมืองควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดิน และควบคุมรูปแบบสถาปัตยกรรมให้คงลักษณะเดิม
หรือมีลักษณะใกล้เคียง รวมถึงมาตราการจูงใจต่างๆ
นุชรัตน์ ตันตระกูล (2553) ศึกษา สภาพการอยู่อาศัยของแรงงานต่างด้าว : กรณีศึกษาชุมชน
มหาชัยนิเวศน์ ตาบลโคกขาม จังหวัดสมุทรสาคร ผลการศึกษาพบว่า ที่อยู่อาศัยภายในชุมชนนั้นแบ่งออกได้
เป็น 6 ประเภทตามสภาพการอยู่อาศัย โดยพบว่ารูปแบบของหน่วยที่อยู่อาศัยส่วนใหญ่เป็นประเภทอาคาร
พักอาศัยรวม โดยแบ่งเป็นห้องเช่าซึ่งส่วนใหญ่มีขนาดพื้นที่ห้อง 13-15 ตารางเมตร ขนาดพื้นที่ห้องน้า 1.5-3.0
ตารางเมตร ใช้พื้น ที่เพื่อการอยู่ อาศัย เพียงอย่างเดียว เมื่อพิจารณาสภาพการอยู่อาศัยโดยรวมของหน่ว ย
พักอาศัย ตามเกณฑ์มาตรฐาน พบว่า หน่วยที่อยู่อาศัยของแรงงานข้ามชาติมีสภาพต่ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน
เมื่อพิจ ารณาโดยอ้างอิงเกณฑ์ในการจ าแนกสภาพการอยู่อาศัยของแรงงานไทยนั้น พบว่าอยู่ในเกณฑ์แค่
ปานกลางไปจนถึงต่ากว่ามาตรฐาน ทางด้านผู้อยู่อาศัยพบว่า แรงงานคนข้ามชาติส่ว นใหญ่เป็นเพศหญิง
มากกว่ าเพศชาย อายุ อยู่ ร ะหว่าง 18-30 ปี มีส ถานภาพสมรสมากที่สุ ด โดยมีภูมิส าเนาเดิ มมาจากเมือ ง
มะละแหม่ง จากสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า อยู่ในประเทศไทย 1-5 ปี อาศัยอยู่รวมกัน 7-8 คนต่อหนึ่งหน่วย
อาศัย ส่วนใหญ่มีอาชีพเป็น แรงงานในโรงงานอุตสาหกรรมครัว เรือนมีรายได้ 5,001-7,500 บาทต่อเดือน
มีรายได้เพียงพอกับค่าใช้จ่ายแต่ไม่มีเงินเก็บ มีปัญหาเกี่ยวกับการอยู่อาศัยในหน่วยที่พักอาศัยคือ (1) ปัญหา
ทางด้านความปลอดภัย เนื่องจากมีการรวมอยู่อาศัยอยู่เป็นจานวนมาก และเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย (2) ความ
ไม่ถูกสุขลักษณะและความสกปรกโดยเฉพาะห้องน้า ห้องส้วม และปัญหาของขยะที่ไม่มีการดูแลอย่างทั่วถึง
รวมทั้งความไม่ได้มาตรฐานของแสงสว่างและการระบายอากาศภายในที่พักอาศัย น้าประปาไม่เพียงพอต่อ
ความต้องการ รวมทั้งมีน้าเค็มไหลปะปนจนไม่สามารถนามาใช้ในชีวิตประจาวันได้ (3) ความหนาแน่นของ
ประชากรต่อหน่วยพักอาศัยมากเกินไป สภาพอาคารทรุดโทรม มีจุดทิ้งขยะเพียงพอ แต่มีการจัดเก็บขยะ
ไม่ทั่วถึง (4) ความต้องการและการขาดแคลนที่พักอาศัยของแรงงาน โดยปัจจัยในการเลือกที่พักอาศัยนั้น
ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลักคือ ความสะดวกและใกล้แหล่งงาน ข้อเสนอแนะจากงานวิจัยคือ (1) รัฐควรเข้ามาจัดการ
แก้ ไ ขปั ญ หาอย่ า งเร่ ง ด่ ว น โดยการจั ด ท าฐานข้ อ มู ล ของแรงงานข้ า มชาติ ให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ า พมากยิ่ ง ขึ้ น
(2) ทั้งผู้ประกอบการโรงงานและผู้ประกอบการด้านที่อยู่อาศัย ควรร่วมรับผิดชอบจัดหาที่อยู่ให้กับแรงงาน
ของตน (3) NGO ต้องช่วยกันยกระดับความสัมพันธ์ของคนในชุมชน (4) ตัวแรงงานที่อาศัยอยู่ในชุมชน ควรมี
การจัดตั้งคณะกรรมการบริหารชุมชน เพื่อให้คนในชุมชนเห็นคุณค่าของการมีที่พักอาศัยที่ดีและเหมาะสม
ถูกสุขลักษณะ (5) ควรแก้ปัญหาเร่ งด่วนอย่าง เช่น ปัญหาน้าเค็มไหลปะปนกับน้าประปา หรือปัญหาขยะ
เน่าเสีย ที่มีผลกระทบต่อสุขอนามัยของคนในชุมชน โดยการแก้ปัญหาจะเป็นไปได้นั้น จาเป็นต้องได้ความ
ร่วมมือจาก (1) ตัวผู้อยู่อาศัย (2) หน่วยงานท้องถิ่น (3) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับจังหวัดและระดับ
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ส่วนกลาง (การเคหะฯ) และสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (4) ผู้ประกอบการ เพื่อช่วยกันแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นใน
ปัจจุบันรวมทั้งลดปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอีกด้วย
ยุทธพร ประสานศรี (2553) ศึกษาเรื่อง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการจัดสวัสดิการสังคมแก่
แรงงานต่างชาติ : ศึกษากรณีจังหวัดสมุทรสาคร พบว่า บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อการจัด
สวัสดิการสังคมแก่แรงงานข้ามชาติยังคงมีลักษณะที่ค่อนข้างจากัด เนื่องจากเกิดช่องว่างในด้านการบริหาร
จัดการหลายประการ ได้แก่ 1) ช่องว่างระหว่างนโยบายทางเศรษฐกิจกับนโยบายด้านแรงงาน ซึ่งมีทิศทาง
ตรงข้ามกัน 2) ช่องว่างระหว่างนโยบายด้านแรงงานและนโยบายทางสั งคมที่ยังไม่มีความสอดคล้ องกัน
3) ช่องว่างระหว่างนโยบายกับการปฏิบัติ ซึ่งยังมีความเข้าใจไม่ถูกต้องตรงกัน และ 4) ช่องว่างในการปรับตัว
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งนอกเหนือจากที่บุคลากรของท้องถิ่นส่วนหนึ่งยังคงมีทัศนคติเชิงลบต่อ
แรงงานข้ามชาติแล้ ว วิธีคิดและมุมมองของเจ้าหน้าที่ยังคงยึดติดอยู่กับกฎระเบียบทางกฎหมายซึ่งยังไม่
สามารถปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับบริบททางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป
ปรัชญากร คิสาลัง (2557) ศึกษาความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริหารงานก่อสร้างและ
สาธารณูปโภคขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอาเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา
ระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริหารงานก่อสร้างและสาธารณูปโภค และเพื่อประเมินผลการ
บริหารงานก่อสร้างและสาธารณูปโภค สรุปผลความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริหารงานก่อสร้างและ
สาธารณูปโภคขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ประชาชน ให้ความพึงพอใจ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการบริหารงาน
โครงสร้างพื้นฐาน ด้านบุคลากร กองช่างหรือส่วนโยธา ด้านความโปร่งใสตรวจสอบได้ ด้านตรวจการจ้าง
(หลังตรวจการจ้าง) รวมถึงข้อเสนอแนะต่าง ๆ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการวางแผนพัฒนาการบริหารงานก่อสร้าง
และสาธารณูปโภคให้มีประสิทธิภาพและสร้างความพึงพอใจให้แก่ประชาชนต่อไป
สุธรรม ขนาบศักดิ์ (2558) ได้ศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบระดับความ
พึงพอใจ ตลอดจนศึกษาปัญหา และข้อเสนอแนะของผู้รับบริการต่อการให้บริการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 โดยศึกษาข้อมูลจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่อยู่ในรูปแบบองค์การ
บริหารส่วนตาบล และเทศบาล ซึ่งได้ทาการสารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จานวน 194 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตพื้นที่ 8 จังหวัด ได้แก่ จังหวัด
สงขลา จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดสตูล จังหวัดกระบี่ จังหวัดพัทลุง จังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาส
และจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยสารวจด้านคุณภาพการให้บริการใน 4 ประเด็น คือ ด้านขั้นตอนการให้บริการ
ด้านช่องทางการให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และด้านสิ่งอานวยความสะดวก ผลการศึกษาพบว่า
ในภาพรวมผู้รับ บริการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก โดยพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการมากที่สุ ด
รองลงมาคือ ด้านขั้นตอนการให้บริการ ด้านช่องทางการให้บริการและด้านสิ่งอานวยความสะดวก สาหรับการ
เปรียบเทียบความพึงพอใจ พบว่า ผู้รับบริการที่อาศัยในจังหวัดต่างกันจะมีความพึงพอใจด้านช่องทาง
การให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และด้านสิ่งอานวยความสะดวกแตกต่างกัน และรูปแบบองค์กร
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ปกครองส่วนท้องถิ่นที่แตกต่างกัน ผู้รับบริการจะมีความ พึงพอใจที่ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.10
นารีรัตน์ ชูอัชฌา (2559) ศึกษาความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลบางยอ อาเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจของ
ประชาชนต่ อ การให้ บ ริ ก าร ผลการศึ ก ษาพบว่ า การให้ บ ริ ก ารด้ า นคุ ณ ภาพการให้ บ ริ ก ารด้ า นระบบ
สาธารณูปโภคพื้นฐาน ด้านการติดต่อสื่อสาร ด้านการบริการสาธารณะ ด้านการบริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ
มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 โดยผู้ใช้บริการให้
ความส าคั ญ กั บ ระบบสาธารณู ป โภคพื้ น ฐาน และการติ ด ต่ อ สื่ อ สารดั ง นั้ น จึ ง ควรมี ก ารพั ฒ นาระบบ
สาธารณูปโภคพื้นฐานให้ต่อเนื่องและมีเพียงพอกับผู้มาใช้บริการ และควรจัดเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้เฉพาะด้าน
ให้กับผู้มาใช้บริการ เพื่อเป็นการให้ข้อมูลที่ชัดเจนและถูกต้อง
กัมพล เกลื่อนถนอม (2553) ศึกษา ปัจจัยในการตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัยและสิ่งอานวยความสะดวก
ที่ต้องการของพนักงานระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร และแปรรูปอาหารในอาเภอเมือง
จังหวัดสมุทรสาคร พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่เป็นพนักงานที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปมีสภาพเศรษฐกิจ
สังคม ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 31-35 ปี สถานภาพโสด เป็นคนภาคกลาง มีระยะเวลา
ทางานในสถานที่ปั จจุ บั นน้ อยกว่า 5 ปี โดยมีระยะเวลารวมในการทางานตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันในจังหวัด
สมุทรสาคร 6-10 ปี มีรายได้ครอบครัวต่อเดือนเฉลี่ย 20,001-40,000 บาท มีค่าใช้จ่ายต่ อเดือน 10,00120,000 บาท มีสมาชิกในครอบครัว 2- 4 คน ระยะทางที่ทางานถึงบ้าน ไม่เกิน 10 กม. เดินทางทางานโดย
รถยนต์ส่วนตัว อาศัยในบ้านที่อยู่ปัจจุบัน 1- 5 ปี ที่อยู่อาศัยราคาต่ากว่า 1 ล้านบาท ผ่อนต่อเดือนต่ากว่า
10,000 บาท บ้ านที่อ ยู่ อาศัย เป็ น หลั งแรก บ้า นใหม่ จ ากโครงการ ส่ ว นใหญ่ เป็ นบ้ า นเดี่ย วรองลงมาเป็ น
ทาวน์เฮาส์ ผลการศึกษา ปัจจัยในการตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัยประกอบด้วยปัจจัยเมื่อเรียงลาดับความสาคัญ
ได้ดังนี้ ด้านที่ตั้ง ด้านทาเล ด้านโครงการที่อยู่อาศัยและผู้ประกอบการ ด้านการเงิน ด้านสภาพแวดล้ อม
ด้านการตลาด ด้านรูปแบบบ้าน และด้านเพื่อนบ้าน ในส่วนของสิ่งอานวยความสะดวกที่ต้องการประกอบด้วย
ปัจจัยเมื่อเรียงลาดับความสาคัญได้ดังนี้ ด้านการพักผ่อนหย่อนใจ ด้านการสาธารณูปโภคและบริการโครงการ
ด้ า นการออกก าลั ง กาย ด้ า นพาณิ ช ยกรรม ด้ า นการศึ ก ษาและศาสนา ข้ อ เสนอแนะในการศึ ก ษ าครั้ ง นี้
ผู้ประกอบการควรดาเนินการใน 2 ส่วนคือ 1. กาหนดรายได้และสภาพสังคมของกลุ่มประชากร เพื่อนาไปสู่
เรื่ องการกาหนดทาเลที่ตั้งที่อยู่ ร ะหว่างสมุทรสาครกับกรุงเทพมหานคร ระยะเวลาในการเดินทางไม่เกิน
30 นาที (หรือ 10 กิโลเมตร) ระดับราคาที่ตัดสินใจได้มีความสามารถผ่อนชาระ น้าไม่ท่วม มีขนาดบ้านไม่ใหญ่
มากนัก มี 150-180 ตารางเมตร 2. พิจารณาถึงปัจจัยในการตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัยและสิ่งอานวยความสะดวก
ของพนักงานระดับปริญญาตรีขึ้นไปเมื่อเรียงลาดับความสาคัญได้ดังนี้ ควรเลือกทาเลที่ตั้งที่มีการคมนาคม
สะดวก มีแนวโน้ ม ความเจริญในอนาคต สภาพแวดล้ อมอิงธรรมชาติ ควรมีบริการหลั งการขาย ฝีมือการ
ก่อสร้างที่ดี มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ มีสถาบันทางการเงิน
ที่น่าเชื่อถือสนับสนุน มีแบรนด์สินค้า มีแคมเปญส่วนลดเงินสด มีที่ดินเปล่าสาหรับโครงการสาหรับผู้ที่สนใจ
จะปลูกบ้านเอง เพราะเป็นปัจจัยที่สาคัญที่ทาให้เกิดการตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัย
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อานาจ ธนานันทชัย (2555) ได้ศึกษา บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านที่อยู่อาศัยตาม
นโยบายการกระจายอานาจ : กรณีศึกษา เทศบาลนครสมุทรสาคร พบว่า กรณีศึกษาเทศบาลนครสมุทรสาคร
โดยการเก็บ ข้อ มู ล ภาคสนามและการสั ม ภาษณ์ผู้ ที่ มีส่ ว นเกี่ย วข้ อ งกั บการด าเนิน งาน ได้ พบว่า หลั งจาก
มีนโยบายการกระจายอานาจมากกว่าทศวรรษ ปัจจุบันเทศบาลนครสมุทรสาครดาเนินงานด้านที่อยู่อาศัยใน
3 ลักษณะ คือ 1) การดาเนินงานปรับปรุ งระบบสาธารณูปโภคในชุมชน 2) การเป็นผู้ประสานจัดการที่อยู่
อาศัยสาหรับผู้มีรายได้น้อย และ 3) การรับแนวทางหรือนโยบายการพัฒนาจากองค์กรส่วนกลาง ซึ่งการดาเนิน
ภารกิจยังคงเป็นไปในรูปแบบของการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ไม่ได้มีการพิจารณาถึงการสร้างมาตรการในการ
วางแผนรองรับความต้องการและป้องกันปัญหาในอนาคต รวมถึงขาดการประสานการวางแผนจัดการด้านที่อยู่
อาศัยกับวางผังเมือง ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาพื้นที่และเศรษฐกิจของเมือง การดาเนินภาระงานในเรื่องที่อยู่อาศัย
ของเทศบาลเป็น ไปในลักษณะของการแก้ไขปัญหาจากข้อร้องเรียนจากประชาชนเป็นหลั ก มิไ ด้เป็นไปใน
ลักษณะของการริ เริ่ มการดาเนิ นงานเพื่อให้ เกิดการยกระดับควบคู่ไปกับการพัฒ นาเมืองและการวางแผน
ด้านการจัดเก็บรายได้ของท้องถิ่นแต่อย่างใด ทาให้เห็นได้ว่า การดาเนินบทบาททางด้านที่อยู่อาศัยในปัจจุบัน
ของท้องถิ่นเองไม่ได้เป็นไปในทิศทางที่สอดคล้องไปกับ หลักของการพึ่งพาตนเองตามหลักการกระจายอานาจ
นอกจากนี้ จากการทบทวนวรรณกรรมในเรื่องของบทบาทในการดาเนินงานทางด้านที่อยู่อาศัยของท้องถิ่นใน
ต่างประเทศ คือ อังกฤษ ญี่ปุ่น และมาเลเซีย ทาให้พบว่าในประเทศที่มีระบบการจัดการทางด้านที่อยู่อาศัยที่
ก้าวหน้ านั้ น ท้องถิ่นของประเทศเหล่ านี้ ต่างมีอานาจหน้าที่และแสดงบทบาทของตนในการดาเนินงานที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทางด้านที่อยู่อาศัยในระดับสูงเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศไทย ทาให้เห็นถึงบทบาท
ในทางที่ได้รั บ การคาดหวังที่ขาดหายไป จากการศึกษา จึงเสนอให้ เสนอให้ เทศบาลนครควรมีการดาเนิน
บทบาททางด้านที่อยู่อาศัยใน 3 ลักษณะ คือ 1) บทบาทในการเป็นผู้วางแผนและกาหนดนโยบายทางด้าน
ที่อยู่อาศัย 2) บทบาทในการเป็น ผู้ลงมือปฏิบัติ และ3) บทบาทในการเป็นผู้ ประสานความร่ว มมือกับภาค
ส่วนอื่น เพื่อให้การแสดงบทบาททางด้านที่อยู่อาศัยของท้องถิ่นสามารถที่ จะบรรลุถึงผลสาเร็จอย่างยั่งยืนตาม
ตามหลักการกระจายอานาจอย่างแท้จริง
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการประเมินโครงการ
ภัทราภรณ์ สุกาญจนาภรณ์ (2558) ศึกษา การพัฒนารูปแบบการประเมินโครงการศึกษาอบรม
ต่อเนื่ องส าหรั บ พยาบาลวิช าชีพ :การประยุกต์ใช้แนวคิดความเชื่อมโยงสอดคล้ อง พบว่า 1. รูปแบบการ
ประเมินโครงการศึกษาอบรมต่อเนื่องสาหรับพยาบาลวิชาชีพ ที่ประยุกต์ใช้แนวคิดความเชื่อมโยงสอดคล้อง
เป็นแนวคิดหลัก ร่วมกับรูปแบบการประเมินอื่นๆ และข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์บริบท สภาพการดาเนินการ
และความต้องการสารสนเทศจากองค์การที่ศึกษาหลัก ได้เป็นรูปแบบการประเมินที่ประกอบด้วย 6 มาตรฐาน
(ความเชื่อมโยงสอดคล้องของการบริหารจัดการโครงการศึกษาอบรมต่อเนื่อง ความเชื่อมโยงสอดคล้อ งของการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ ความเชื่อมโยงสอดคล้องของเนื้อหาสาระในการอบรม ความเชื่อมโยงสอดคล้องของ
ผลที่ได้รับตามวัตถุประสงค์ ความเชื่อมโยงสอดคล้องของคุณภาพของผู้เข้าร่วมอบรมภายหลังการอบรม และ
ความเชื่อมโยงสอดคล้องของความคุ้มค่าต่อการลงทุนในโครงการศึกษาอบรมต่อเนื่อง) 34 ตัวชี้วัด และค่าดัชนี
ความเชื่อมโยงสอดคล้ อง 2. รู ป แบบการประเมินโครงการศึกษาอบรมต่อเนื่องส าหรับพยาบาลวิช าชีพ :
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การประยุกต์ใช้แนวคิดความเชื่อมโยงสอดคล้องมีความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในระดับมาก ถึงมากที่สุด
และอยู่เกณฑ์ที่ยอมรับได้ (Mean > 3.5, C.V. < 20%) ทุกด้าน 3. การทดลองใช้คู่มือการประเมินโครงการ
ศึกษาอบรมต่อเนื่องสาหรับพยาบาลวิชาชีพ : การประยุกต์ใช้แนวคิดความเชื่อมโยงสอดคล้อง โครงการศึกษา
อบรมขององค์การหลั กที่ทาการศึกษามีค่าดัชนีความเชื่อมโยงสอดคล้องอยู่ในช่วงระหว่าง 0.48 ถึง 0.94
ส่ ว นโครงการศึก ษาอบรมต่อเนื่ องขององค์การทางการพยาบาลที่มีคุ ณลั กษณะใกล้ เคีย งกับองค์การหลั ก
ที่คัดสรร มีค่าดัชนีความเชื่อมโยงสอดคล้องอยู่ในช่วงระหว่าง 0.48 ถึง 0.69 ทั้งนี้ตัวชี้วัดที่โครงการศึกษา
อบรมต่อเนื่องทุกโครงการผ่านเกณฑ์การประเมินได้แก่ ตัวชี้วัดที่ 1 ถึง 7, 9 ถึง 18 และ 21 รวม 18 ตัวชี้วัด
ณิช ดาภา อัจ ฉริ ย สุ ช า (2555) วิ จัย เรื่อ ง การประเมิน โครงการการจัด การความรู้ใ นห้ อ งสมุ ด
มหาวิทยาลัยมหิดล พบว่า โครงการการจัดการความรู้ในห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดลในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยการ
ประเมินอยู่ในระดับปานกลาง โดยด้านบริบทของโครงการมีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมาก ส่วนด้านปัจจัยนาเข้า
กระบวนการ และผลผลิตมีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายการประเมินเฉพาะในแต่ละด้าน
บุคลากรที่เข้าร่วมโครงการเห็นว่าความจาเป็นของการดาเนินโครงการการจัดการความรู้ และการสนับสนุนจาก
ผู้บริหารมีอยู่ในระดับมาก ขณะที่การมีส่วนร่วมของบุคลากรในการดาเนินโครงการ และฐานข้อมูลความรู้
ในห้ อ งสมุ ด ที่ เ ป็ น ผลผลิ ต ของโครงการมี อ ยู่ ใ นระดั บ ปานกลาง ส าหรั บ ผลการประเมิ น โครงการย่ อ ยที่
ดาเนินการภายใต้โครงการการจัดการความรู้ปรากฏว่า โครงการฝึกอบรมเชิ งปฏิบัติการเรื่อง การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศสาหรับบุคลากรห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล และโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในงานเทคนิคห้องสมุด
มีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมาก ส่วนโครงการพัฒนางานประจาสู่งานวิจัยมีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับปานกลาง
ไพวัลย์ ชลาลัย (2553) ศึกษาความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของพนักงานเทศบาล
ตาบลคลองใหญ่ อาเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด ผลการศึกษาพบว่า โดยภาพรวมระดับ ความพึงพอใจในการ
ให้บริการของพนักงานเทศบาลตาบลคลองใหญ่อยู่ในระดับมาก เมื่อจาแนกรายด้านตามความสาคัญของการใช้
บริการได้ดังนี้ 1) สามารถนาระบบคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้ในงานและสามารถบริการประชาชนได้รวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพโดยประชาชนมีระดับความพึงพอใจต่อความสามารถนาระบบคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้ใน
งานและสามารถบริการประชาชนได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพอยู่ในระดับมาก 2) ศึกษาองค์ความรู้ใหม่ ๆ
เพื่อปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยประชาชนมีระดับความพึงพอใจต่อการศึกษาองค์ความรู้ใหม่ ๆ เพื่อ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพอยู่ในระดับมาก
อัญชลี ดุสิตสุทธิรัตน์ ธรรมรัตน์ ศัลยวุฒิ และสุวิมล นภาผ่องกุล (2559) ได้ศึกษาความพึงพอใจของ
ประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตาบลบางโปรง อาเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตาบลบางโปรง
อาเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ปีงบประมาณ 2559 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้จานวน 400 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาเป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของประชาชนต่อ
การให้บริการ ผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้ บริการขององค์การบริหารส่วนตาบล
บางโปรง อาเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ทั้งภาพรวมและรายด้าน พบว่า ในภาพรวมประชาชนมีความ
พึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตาบลบางโปรง คิดเป็น ร้อยละ 96.89 เมื่อพิจารณาเป็น
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รายด้านพบว่า ด้านขั้นตอนการให้บริการประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการ คิดเป็นร้อยละ 98.13
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้ บริการคิดเป็นร้อยละ 98.59 ด้านช่องทาง
ในการให้บริการ ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการ คิดเป็นร้อยละ 90.92 ด้านสิ่งอานวยความสะดวก
ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการ คิดเป็นร้อยละ 97.83 เมื่อพิจารณาเป็นรายหมู่บ้าน พบว่า
ประชาชนในหมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 4 มีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตาบลบางโปรง
อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.69 และ 3.59 ตามลาดับ ส่วนประชาชนในหมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 2 มีความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตาบลบางโปรง อยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ย 3.49 และ 3.39
ตามลาดับ
มรรษมน บัวภา (2553) ศึกษา การประเมินผลโครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง : กรณีศึกษา
อาเภอ คลองหลวงจังหวัดปทุมธานี พบว่า การประเมินผลการดาเนินงานตามโครงการในภาพรวม การประเมิน
กระบวนการดาเนินงานตามโครงการ ปรากฏว่า คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง และสมาชิก
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง เห็นว่ากระบวนการดาเนินงานตามโครงการดาเนินงานได้ดี โดยเฉพาะในเรื่อง
การอานวยการ เรื่องการอธิบายหรือแนะนารายละเอียดของโครงการของข้าราชการระดับอาเภอ ผู้เกี่ยวข้อง
กับ โครงการการประเมิน ผลลั พธ์ จ ากโครงการ ปรากฏว่า สมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองเห็นด้ว ย
ปานกลางกับ ผลลั พ ธ์ จ ากโครงการ โดยเห็ นว่ า โครงการกองทุ น หมู่ บ้ า นและชุม ชนเมื อ งเป็ น โครงการที่ มี
ประโยชน์ทาให้ประชาชนมีเงินทุนในการพัฒนาอาชีพ คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง และ
สมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองมีความรู้ความเข้าใจในระดับมากและมีความพึงพอใจเกี่ยวกับโครงการ
ในระดับปานกลาง

บทที่ 3
ระเบียบวิธีการวิจัย
การประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดสมุทรสาคร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อ
การดาเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ทั้ง 6 ยุทธศาสตร์ อันได้แก่
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา 2. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
เศรษฐกิจ 4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 5. ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม และ
6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมืองและการบริหาร รวมทั้งรวบรวมปัญหาความต้องการจากประชาชน หรือผู้มีส่วนได้
เสียที่มีต่อการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยใช้วิธีวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Methods) ซึ่งประกอบด้วย
วิธีวิจัยเชิงปริมาณและวิธีวิจั ยเชิงคุณภาพ ศึกษาให้ ครอบคลุ มประชาชนซึ่งถือเป็นกลุ่มผู้ มีส่วนได้เสียในพื้นที่ ที่
ศึกษา (Area Based) ตามหลักทฤษฎีผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder Theory) โดยมีรายละเอียดของการศึกษาดังนี้

3.1 วิธีการวิจัย
การศึกษาครั้ งนี้ เป็ นการวิจั ยแบบผสมผสาน (Mixed Methods) ซึ่งประกอบด้วยวิธีวิจัยเชิงปริมาณ
(Quantitative Research) ซึง่ เป็นการศึกษาจากเอกสาร (Documentary Research) และการสารวจ (Survey Research)
ผสมผสานกับวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ซึ่งเป็นการสัมภาษณ์เจาะลึกแล้วนามาตีความหมายในบริบท
ของความพึงพอใจ โดยรวบรวมข้อมูลจากผู้มีส่วนได้เสียในพื้นที่ที่ศึกษา (Area Based) ทั้ง 5 ประเภท อันได้แก่
ประชาชน องค์กร หน่วยงาน ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนได้เสีย โดยมีขั้นตอนในการดาเนินงานดังนี้
ประชากร/ ผู้มีส่วนได้เสีย ในพื้นที่ที่ศึกษา

คานวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่าง
เก็บรวบรวมข้อมูล

ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล

วิเคราะห์และประมวลผลข้อมูล

ศึกษาเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมิน
กาหนดเกณฑ์ในการประเมิน (เกณฑ์รางวัล
บริการภาครัฐแห่งชาติ- ก.พ.ร.)

เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์กับเกณฑ์

สรุปผลการประเมินและรายงานผล

ภาพที่ 3.1 แสดงขั้นตอนในการประเมินผลความพึงพอใจ
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3.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร (Population) ที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร
ซึ่งประกอบด้วย 3 อาเภอ คืออาเภอเมืองสมุทรสาคร อาเภอกระทุ่มแบน และอาเภอบ้านแพ้ว รวมทั้งสิ้น
586,199 คน (ข้อมูลจากสานักงานสถิติแห่งชาติ ปี พ.ศ.2563)
กลุ่มตัวอย่างและวิธีการสุ่มตัวอย่าง
สาหรับการคานวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสม ใช้ตัวเลขจากตารางสาเร็จรูปของเครจซี่และมอร์แกน
(Krejcie & Morgan) โดยกาหนดให้สัดส่วนของลักษณะที่สนใจในประชากร เท่ากับ 0.5 หรือเป็นระดับ
ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ 0.05 และระดับความเชื่อมั่น 0.95 ดังตารางต่อไปนี้
ตารางที่ 3.1 ตารางสาเร็จรูปในการคานวณกลุ่มตัวอย่างของเครจซี่และมอร์แกน

ที่มา : Krejcie & Morgan
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เมื่อนาตัวเลขประชากรจานวน 586,199 คน ไปตรวจสอบกับตารางการกาหนดขนาดตัวอย่างของ
เครจซี่และมอร์แกน (Krejcie & Morgan) จะทาให้ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ไม่น้อยกว่า 384 คน
(จากตารางที่ 3.1) แต่เพื่อให้การคานวณมีความสมบูรณ์มากขึ้น ผู้วิจัยเก็บเพิ่มจานวนอีก 42 คน ทาให้ได้กลุ่ม
ตัวอย่างในการศึกษาในครั้งนี้ มีจานวนเท่ากับ 426 คน แล้วนาไปกระจายขนาดกลุ่มตัวอย่างตามพื้นที่ของ
จังหวัดสมุทรสาคร ดังนี้
ตารางที่ 3.2 แสดงจานวนกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาจาแนกตามพื้นที่ของจังหวัดสมุทรสาคร
เขตการปกครองจังหวัดสมุทรสาคร

จานวนกลุ่มตัวอย่าง

ร้อยละ

อาเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาคร

211

49.53

อาเภอบ้านแพ้ว

75

17.61

อาเภอกระทุ่มแบน

140

32.86

426

100

รวม

3.3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ในการศึกษาครั้งนี้ใช้เครื่องมือในการศึกษาวิจัย 2 ประเภท ดังนี้คือ
1. แบบสอบถาม ซึ่งผู้วิจัยสร้างขึ้นจากการศึกษาเอกสาร ทฤษฎีและแนวคิดต่างๆ รวมถึงผลงานวิจัย
ที่เกี่ยวข้อง และนามาประยุกต์ดัดแปลงจากแบบสอบถามที่มีผู้สร้างมาแล้วเป็นแนวทางในการสร้างเครื่องมือ
เพื่อให้ข้อความครอบคลุมเนื้อหาและตรงตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการศึกษา โดยผู้วิจัยจัดทาแบบสอบถามแบ่ง
ออกเป็น 3 ตอนคือ
ตอนที่ 1 เป็นคาถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นคาถามปลายปิด
ประกอบด้วยข้อมูล เกี่ยวกับ เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ระยะเวลาที่อยู่อาศัยในชุมชน
และ ช่องทางการรับทราบข้อมูลข่าวสารการดาเนินงานของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร.
ตอนที่ 2 เป็นคาถามเกี่ยวกับความคิดเห็นต่อการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ทั้ง 6 ยุทธศาสตร์ มีลักษณะเป็นคาถามแบบ
ประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ซึ่งเป็นระดับการวัดคะแนนประเภทช่วง (Interval Scale) ได้แก่
คะแนน 1 = พึงพอใจระดับน้อยที่สุด 2 = พึงพอใจระดับน้อย 3 = พึงพอใจระดับปานกลาง 4 = พึงพอใจ
ระดับมาก และ 5 = พึงพอใจระดับมากที่สุด มีจานวนคาถามทั้งสิ้น รวม 25 ข้อ ประกอบด้วย
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1. ยุทธศาสตร์ที่ 1: ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาการศึกษา จานวน 4 ข้อ
2. ยุทธศาสตร์ที่ 2: ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต จานวน 4 ข้อ
3. ยุทธศาสตร์ที่ 3: ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ จานวน 2 ข้อ
4. ยุทธศาสตร์ที่ 4: ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน จานวน 3 ข้อ
5. ยุทธศาสตร์ที่ 5: ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม จานวน 3 ข้อ
6. ยุทธศาสตร์ที่ 6: ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหาร จานวน 4 ข้อ
7. การดาเนินการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) จานวน 5 ข้อ
ตอนที่ 3 เป็นคาถามปลายเปิดเพื่อสอบถามความคิดเห็นและข้ อเสนอแนะของประชาชนต่อการ
ดาเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
การทดสอบเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
แบบสอบถามที่ ถูก สร้ างตามกรอบของวัตถุประสงค์ ที่ใช้ ในการศึกษาข้างต้น ผู้ วิจัยนาไปเสนอให้
ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ พิ จ ารณาความถู ก ต้ อ งและความเหมาะสมก่ อ นน าไปทดสอบหาค่ า ดั ช นี ค วามสอดคล้ อ ง
ความเที่ยงตรง 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 เพื่อที่จะได้
ข้อคาถามทีส่ อดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่ได้กาหนดไว้ในที่นี้ ค่า IOC ที่คานวณได้มีค่าเท่ากับ 1.00
หรือข้อคาถามสามารถนาไปใช้วัดได้ ซึ่งเป็นไปตามข้อกาหนดทางสถิติ
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2. การหาความเที่ย งตรง (Validity) โดยนาแบบสอบถามที่ส ร้า งขึ้นไปเสนอให้ ผู้ เชี่ยวชาญ
เพื่อตรวจสอบความถูกต้องเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยตรวจสอบว่าข้อคาถามในแต่ละข้อ
มีความตรงตามจุดมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์ของการศึกษาครั้งนี้หรือไม่ หลังจากนั้นจึงนามาแก้ไขปรับปรุงข้อ
คาถามในด้านภาษา และความชัดเจนเพื่อให้ผู้ตอบแบบสอบถาม สามารถเข้าใจเนื้อความได้ง่ายขึ้น
3. นาแบบสอบถามไปทา Try out กับกลุ่มตัวอย่างที่มีลักษณะใกล้เคีย งกับตัวอย่างจริง จานวน
30 ราย แล้วนามาคานวณหาค่าความเชื่อมั่น ซึ่งในที่นี้ได้ค่าความเชื่อมั่นในระดับ 0.84 ตรงตามเกณฑ์ในการ
พิจารณาความเชื่อมั่นของ (Garett, 1965, p.29) ที่กาหนดว่าความเชื่อมั่นมีค่าตั้งแต่ 0.71 – 1.00 แสดงว่า
แบบสอบถามมีความเชื่อมั่นสูง
การวัดผลการประเมินความพึงพอใจ
ในการประเมินความพึงพอใจนั้น ใช้ค่าเฉลี่ยเลขคณิตเป็ นตัว บ่งชี้ถึงความพึงพอใจของประชาชน/
ผู้ มี ส่ ว นได้ เ สี ย ต่ อ การด าเนิ น งานตามยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด สมุ ท รสาคร
โดยกาหนดเกณฑ์ช่วงห่างหรือพิสัยของคะแนนทุกระดับมีค่าเท่า ๆกัน สาหรับการแบ่งช่วงคะแนนใช้วิธีการหา
ความกว้างของอันตรภาคชั้น ดังนี้
ความกว้างของอันตรภาคชั้น
=
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

หมายถึง มีระดับความพึงพอใจน้อย

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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หลังจากนั้นจึงนาคะแนนไปเทียบกับเกณฑ์การพิจารณารางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติของสานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (2564) ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ใช้ในการวัดระดับคุณภาพของการดาเนินงานดังนี้
คุณภาพบริการ
(คะแนน)
ค่าเริ่มต้น

ต่าที่สุด
(ระดับ 1)

ต่า
ปานกลาง
ดี
(ระดับ 2) (ระดับ 3) (ระดับ 4)

ดีเด่น
(ระดับ 5)

ร้อยละ 60 ร้อยละ 65 ร้อยละ 70 ร้อยละ 80 ร้อยละ 90

2. แบบสัมภาษณ์ เป็นการกาหนดประเด็นให้ ผู้มีส่ว นได้เสี ยแสดงความคิดเห็ นต่อการดาเนินงาน
ตามยุ ทธศาสตร์ การพัฒ นาขององค์การบริห ารส่ ว นจังหวัดสมุทรสาคร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
โดยพิจารณาจากเกณฑ์การร่ วมดาเนิน การในยุทธศาสตร์ทั้ง 6 ยุทธศาสตร์กับองค์การบริห ารส่ วนจังหวัด
สมุทรสาครตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จานวน 15 คน (รายละเอียดตามภาคผนวก)

3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. การเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม ผู้วิจัยดาเนินการโดยวิธีแจกแบบสอบถามให้แก่ ผู้มีส่วน
ได้เสียทั้ง 5 กลุ่ม อันได้แก่ ประชาชน องค์กร หน่วยงาน หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนได้เสีย ด้วยการใช้
วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Simple Sampling) ดังนี้
1.1)
ในกรณีที่ประชาชน/ ผู้มีส่วนได้เสียที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง สามารถทาความเข้าใจและตอบ
แบบสอบถามเองได้ ก็ให้ผู้นั้นดาเนินการกรอกแบบสอบถามด้วยตนเอง โดยผู้เก็บข้อมูลภาคสนามจะเป็นผู้
ตรวจสอบความสมบู รณ์ แบบสอบถามว่าครบถ้วนหรือไม่ ในกรณี ที่แบบสอบถามไม่ครบถ้วน ผู้ เก็บข้อมูล
ภาคสนาม จะทาการซักถามถามเพิ่มเติมเพื่อให้ได้คาตอบที่ครบถ้วนตามที่กาหนดไว้
1.2)
ในกรณีที่ประชาชน/ ผู้มีส่วนได้เสียที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง ไม่สะดวกหรือไม่สามารถกรอก
แบบสอบถามด้วยตนเองได้ครบถ้วน ผู้เก็บ ข้อมูลภาคสนามจะทาการอ่านคาถามทุกข้อให้ผู้ตอบแบบสอบถาม
ฟัง และบันทึกคาตอบลงในแบบสอบถามให้ถูกต้องครบถ้วนตามที่ผู้ตอบแบบสอบถามระบุตามความต้องการ
ตอบมาให้ครบถ้วน
อย่างไรก็ตามในระหว่างการแจกแบบสอบถาม ผู้วิจัยได้ทาการสังเกตและพูดคุยกับประชาชนผู้ ตอบ
แบบสอบถามเพื่อให้ได้รับทราบถึงสภาพแวดล้อมและข้อคิดเห็นเพิ่มเติมด้วย
2. การเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์ ผู้วิจัยใช้วิธีสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือ
ผู้มีส่ วนได้เสี ย ที่ร่ว มดาเนิน การในยุทธศาสตร์ทั้ง 6 ยุทธศาสตร์กับองค์การบริหารส่ วนจังหวัดสมุทรสาคร
ตลอดปีง บประมาณ พ.ศ. 2564 จ านวน 15 คน โดยการนัด หมายล่ว งหน้า และเดิน ทางลงพื ้น ที ่ไ ป
สัมภาษณ์ด้วยตนเอง (รายชื่อดูในภาคผนวก)
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3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล
หลังจากผู้วิจัยดาเนินการเก็บและรวบรวมข้อมูลเรียบร้อยแล้ว จึงทาการประมวลผลข้อมูล ด้วยวิธีการ
ทางสถิติ ดังนี้
1. ความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) ใช้กับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ด้านเพศ อายุ ประเภทผู้มีส่วนได้เสีย ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน อาชีพ ระยะเวลาที่อยู่อาศัยใน
ชุมชน และ การรับทราบข้อมูลข่าวสารการดาเนินงานของ จังหวัดสมุทรสาคร.
2. ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) ใช้กับความพึงพอใจของ
ประชาชน/ ผู้ มี ส่ ว นได้ เ สี ย ต่ อการด าเนิ น งานตามยุท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาขององค์ การบริ ห ารส่ ว นจั งหวั ด
สมุทรสาคร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จานวน 6 ยุทธศาสตร์
3. การวิเคราะห์ข้อเสนอแนะ ใช้วิธีการพรรณนาความ (Description analysis) โดยจัดข้อมูลจาก
แบบสอบถามและการสัมภาษณ์เป็นกลุ่มแล้วบรรยายสรุป

บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมี การเก็บรวบรวมข้อมูล จากแบบสอบถามและการเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์
เชิงลึกกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder) ทั้ง 5 ประเภท (ประชาชน องค์กร หน่วยงาน
หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนได้เสีย) ต่อการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหาร
ส่ ว นจั ง หวั ด สมุ ทรสาคร ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ.2564 พบว่ า ผลการประเมิ น ความพึ ง พอใจต่ อ การ
ดาเนินงานตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 ภาพรวมผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ทั้ง 6 ยุทธศาสตร์
ตอนที่ 3 ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การพัฒนาการศึกษา
ตอนที่ 4 ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ตอนที่ 5 ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การพัฒนาเศรษฐกิจ
ตอนที่ 6 ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ตอนที่ 7 ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม
ตอนที่ 8 ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การพัฒนาการเมืองและการบริหาร
ตอนที่ 9 ผลการประเมิน ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการดาเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
ตอนที่ 10 ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการดาเนินงานด้านการบริการจัดหาวัคซีน
ซิโนฟาร์ม
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ผลจากการศึกษาข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จานวน 426 คน มีรายละเอียดดังนี้
เพศ พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาส่วนมากเป็นเพศหญิง จานวน 288 คน คิดเป็นร้อยละ 67.61 และ
เพศชาย จานวน 138 คน คิดเป็นร้อยละ 32.39
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อายุ พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาส่วนมากมีอายุระหว่าง 20-39 ปี จานวน 246 คน คิดเป็นร้อยละ
57.75 รองลงมา คือ ระหว่างอายุ 40-59 ปี จานวน 174 คน คิดเป็นร้อยละ 40.85 และระหว่างอายุไม่เกิน 20
ปี จานวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 1.40 ตามลาดับ
ระดับการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาส่วนมากมีระดับการศึกษาในระดับปริญญาตรีจานวน
213 คน คิดเป็นร้อยละ 50.00 รองลงมาคือ ระดับมัธยมศึกษา ปวช./ปวส./ อนุปริญญา จานวน 92 คน
คิดเป็นร้อยละ 21.60 ระดับสูงกว่าปริญญาตรีจานวน 90 คน คิดเป็นร้อยละ 21.13 และระดับประถมศึกษา
หรือต่ากว่า จานวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 7.27 ตามลาดับ
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาส่วนมากมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน มากกว่า 20,000 บาท
ขึ้นไป จานวน 204 คน คิดเป็นร้อยละ 47.89 รองลงมา มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนระหว่าง 15,001 - 20,000
บาท จานวน 144 คน คิดเป็นร้อยละ 33.80 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนระหว่าง 10,001-15,000 บาท จานวน 66
คน คิดเป็นร้อยละ 15.49 และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนระหว่าง 5,000-10,000 บาทจานวน 12 คน คิดเป็นร้อย
ละ 2.82 ตามลาดับ
การอยู่อาศัยในชุมชน พบว่า กลุ่ มตัวอย่างที่ศึกษาส่ว นมากเป็นคนที่อาศัยอยู่ในชุมชนตั้งแต่เกิด
จานวน 162 คน คิดเป็นร้อยละ 38.03 รองลงมา คือ เป็นคนที่อาศัยอยู่ในชุมชนตั้งแต่ 1 ปี ถึง 5 ปี จานวน
144 คน คิดเป็นร้อยละ 33.80 เป็นคนที่อาศัยอยู่ในชุมชนมานานกว่า 5 ปี จานวน 72 คน คิดเป็นร้อยละ
16.90 และ เป็นคนที่อาศัยอยู่ในชุมชนนี้ไม่เกิน 1 ปี จานวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 11.27 ตามลาดับ
การรับทราบข่าวสารการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร พบว่า กลุ่มตัวอย่าง
ที่ศึกษาส่วนมากรับทราบข่าวสารการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครจากช่องทางที่เป็น
สื่อออนไลน์ / เว็บไซต์/facebook/ทีวี / วิทยุ จานวน 204 คน คิดเป็นร้อยละ 47.89 รองลงมา คือ ผู้บริหาร/
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร/ เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร จานวน
84 คน คิดเป็นร้อยละ 19.72 สื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ/สิ่งพิมพ์ต่างๆ จานวน 78 คน คิดเป็นร้อยละ 18.31 ผู้นา
ชุมชนท้องถิ่น จานวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 5.63 เพื่อนบ้าน/ ญาติพี่น้อง จานวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ
4.23 อื่นๆ จานวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 2.81 และการประชุมประชาคมท้องถิ่น จานวน 6 คน คิดเป็นร้อย
ละ 1.41 ตามลาดับ รายละเอียดปรากฎในตารางที่ 4.1
ตารางที่ 4.1 จานวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจาแนกตามข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อมูลส่วนบุคคล
จานวน (n) ร้อยละ (%)
426
100.00
เพศ
ชาย
138
32.39
หญิง
288
67.61
อายุ
ไม่เกิน 20 ปี
6
1.40
20-39 ปี
246
57.75
40-59 ปี
174
40.85
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60 ปีขึ้นไป
ระดับการศึกษา
ประถมศึกษาหรือต่ากว่า
มัธยมศึกษา ปวช.- ปวส. - อนุปริญญา
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ต่ากว่า 5,000 บาท
5,000-10,000 บาท
10,001-15,000 บาท
15,001-20,000 บาท
มากกว่า 20,000 บาทขึ้นไป
การอยู่อาศัยในชุมชน
เป็นคนในชุมชนตั้งแต่เกิด
อยู่ในชุมชนมานานกว่า 5 ปี
อยู่ในชุมชนตั้งแต่ 1 ปี ถึง 5 ปี
ย้ายมาอยู่ในชุมชนไม่เกิน 1 ปี
การรับทราบข่าวสารการดาเนินงานของ อบจ.
สื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ/สิ่งพิมพ์ต่างๆ
ผู้นาชุมชนท้องถิ่น
ผู้บริหาร/ สมาชิกสภา อบจ./ เจ้าหน้าที่ อบจ.
การประชุมสมาคมท้องถิ่น
เพื่อนบ้าน/ ญาติพี่น้อง
สื่อออนไลน์ / เว็บไซต์/facebook/ทีวี / วิทยุ
อื่นๆ

0

0

31
92
213
90

7.27
21.60
50.00
21.13

0
12
66
144
204

0
2.82
15.49
33.80
47.89

162
72
144
48

38.03
16.90
33.80
11.27

78
24
84
6
18
204
12

18.31
5.63
19.72
1.41
4.23
47.89
2.81

ตอนที่ 2 ภาพรวมผลการประเมิ น ความพึ ง พอใจของประชาชนต่ อ การด าเนิ น งานตามยุ ท ธศาสตร์
การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ทั้ง 6 ยุทธศาสตร์
ผลจากการประเมินความพึงพอใจของประชาชน พบว่าการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์ การบริ ห ารส่ ว นจั งหวั ดสมุ ทรสาครทั้ง 6 ด้ า น อั นได้ แก่ 1. ยุ ท ธศาสตร์ ด้า นการพัฒ นาการศึ ก ษา
2. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 4. ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 5. ยุทธศาสตร์ ด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม และ 6. ยุทธศาสตร์ ด้านการ
พัฒนาเมืองและการบริหาร อยู่ในระดับ มาก (
4.056) คิดเป็นร้อยละ 81.12 เมื่อเปรียบเทียบกับ
มาตรฐานเกณฑ์การพิจารณารางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ของสานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
(2564) พบว่า มีคะแนนคุณภาพอยู่ในระดับ 4 หรือระดับ “ดี” (คะแนนมากกว่าร้อยละ 80 ขึ้นไป)
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เมื่อพิจารณารายด้านตามลาดับคะแนน พบว่าประชาชนมีความพึงพอใจต่อ (1) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
เศรษฐกิจ ( = 4.160) (2) ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต ( = 4.140) (3) ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาการศึกษา ( = 4.039) (4) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (
4.031) (5)
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมืองและการบริหาร ( = 4.025) และ (6) ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟู
สิ่งแวดล้อม ( = 3.940) ตามลาดับ ดังรายละเอียดในภาพที่ 4.1
4.5
4
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0

ภาพรวมความพึงพอใจต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบจ. สมุทรสาคร

พัฒนา
การศึกษา
(80.79%)
ค่าเฉลี่ย 4.039
SD
0.748
มาตรฐาน
เกณฑ์คุณภาพ
(ก.พ.ร)

ส่งเสริม
คุณภาพชีวิต
(82.81%)
4.140
0.774

ต่าที่สุด
(ระดับ1)
ร้อยละ 50

พัฒนา
เศรษฐกิจ
(83.19 %)
4.160
0.68
ต่า
(ระดับ2)
ร้อยละ 60

พัฒนา
โครงสร้าง
(80.63%)
4.031
0.731
ปานกลาง
(ระดับ3)
ร้อยละ 70

อนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม
(78.79%)
3.940
0.834

พัฒนาเมือง
และบริหาร
(80.49 %)
4.025
0.748

ดี
(ระดับ4)
ร้อยละ 80

รวมความพึง
พอใจ
(81.12%)
4.056
0.761
ดีที่สุด
(ระดับ5)
ร้อยละ 90

ภาพที่ 4.1 แสดงภาพรวมความพึงพอใจต่อการดาเนินงานตามยุทธ์ศาสตร์การพัฒนาทั้ง 6 ยุทธศาสตร์
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

70
ตอนที่ 3 ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การพัฒนาการศึกษา
ผลจากการประเมิน พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการพัฒนาการศึกษาในระดับ มาก ( = 4.039) เมื่อศึกษาเมื่อศึกษารายละเอียดจะเห็นได้ว่า ผู้มีส่วนได้
เสียมีความพึงพอใจส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ และพัฒนาการให้บริการอุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร (SK
park) เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัย ในระดับมาก ( = 4.082) การสนับสนุนงบประมาณจ้างครูให้แก่
สถานศึกษาในจั งหวัดสมุทรสาคร เพื่อให้ เพียงพอต่อการจัดการศึกษาในระดับมาก ( = 4.080) และ
ตามลาดับ ดังรายละเอียด ในตารางที่ 4.2
ตารางที่ 4.2 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้เสียต่อการดาเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาการศึกษา
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาการศึกษา

ค่าเฉลี่ย
( )

1. การสนับสนุนงบประมาณจ้างครูให้แก่สถานศึกษา
ในจั ง หวั ด สมุ ท รสาคร เพื่ อ ให้ เ พี ย งพอต่ อ การจั ด
การศึกษา
2. ส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้
ของเด็กและเยาวชน เช่น กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม, กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่ง
เรียนรู้นอกห้องเรียน
3. สนั บ สนุ น อุ ป กรณ์ ก ารเรี ย นการสอน เช่ น
คอมพิวเตอร์, อุปกรณ์ดนตรี ให้แก่สถานศึกษาใน
สังกัดและนอกสังกัด อบจ.
4. ส่ ง เสริ ม กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ และพั ฒ นาการ
ให้บริการอุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร (SK park)
เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัย
รวม

4.080

ส่วนเบี่ยงเบน
ระดับความ
มาตรฐาน
พึงพอใจ
(S.D.)
0.798
มาก

4.002

0.736

มาก

3.993

0.740

มาก

4.082

0.709

มาก

4.039

0.748

มาก
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ตอนที่ 4 ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ผลจากการประเมิน พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การส่งเสริมคุณภาพชีวิตในระดับมาก ( = 4.140) เมื่อศึกษารายละเอียดจะเห็นได้ว่า ผู้มีส่วนได้เสียมีความ
พึงพอใจการส่งเสริมงานสาธารณสุข ร่วมกับโรงพยาบาลสมุทรสาคร โรงพยาบาลกระทุ่มแบน ตามโครงการ
พัฒนาศักยภาพการให้บริการผู้ป่วยในเพื่อรองรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในระดับมากที่สุด
( = 4.338) และสนับสนุนการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019
(COVID-19) เช่น จัดหาวัคซีน, อุปกรณ์การแพทย์, โรงพยาบาลสนาม ฯลฯ ในระดับมากที่สุด ( = 4.254)
ตามลาดับ ดังรายละเอียดในตารางที่ 4.3
ตารางที่ 4.3 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้เสียต่อการดาเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ส่วนเบี่ยงเบน
ค่าเฉลี่ย
ระดับความ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
มาตรฐาน
พึงพอใจ
( )
(S.D.)
1. สนับสนุนช่วยเหลือด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา
3.998
0.774
มาก
อุทกภัย ภัยแล้ง เช่น จัดหากระสอบทราย, ขุดลอกคู
คลอง, เสริมคันดิน
2 สนั บสนุ น การป้ องกัน และควบคุมการแพร่ระบาด
4.254
0.747
มากที่สุด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เช่น
จัดหาวัคซีน, อุปกรณ์การแพทย์, โรงพยาบาลสนาม
ฯลฯ
3. ส่ ง เสริ ม งานสาธารณสุ ข ร่ ว มกั บ โรงพยาบาล
4.338
0.649
มากที่สุด
สมุทรสาคร โรงพยาบาลกระทุ่มแบน ตามโครงการ
พัฒนาศักยภาพการให้บริการผู้ป่วยในเพื่อรองรับโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
4. ปรั บ ปรุ ง สนามกี ฬ าจั ง หวั ด สมุ ท รสาครให้ มี
3.972
0.839
มาก
มาตรฐานเพื่ อ อ านวยความสะดวกแก่ ป ระชาชน
ผู้ใช้บริการ
รวม
4.140
0.774
มาก

72
ตอนที่ 5 ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การพัฒนาเศรษฐกิจ
ผลจากการประเมิน พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การพัฒนาเศรษฐกิจ ในระดับมาก ( = 4.160) เมื่อศึกษารายละเอียด จะเห็นได้ว่าผู้มีส่วนได้เสียมีความ
พึงพอใจจัดทาป้าย สื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรสาครให้เป็นที่รู้จัก ในระดับ
มากที่สุด ( = 4.211) และจัดทาคลิปวิดีโอแนะนาการท่องเที่ยวในจังหวัดสมุทรสาคร "รายการที่นี่
สมุทรสาคร” ในระดับมาก ( = 4.108) ตามลาดับ ดังรายละเอียดในตารางที่ 4.4
ตารางที่ 4.4 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้เสียต่อการดาเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ
ส่วนเบี่ยงเบน
ค่าเฉลี่ย
ระดับความ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ
มาตรฐาน
พึงพอใจ
( )
(S.D.)
1. จั ด ท าป้ า ย สื่ อ ประชาสั ม พั น ธ์ เพื่ อ ส่ ง เสริ ม การ
4.211
0.687
มากที่สุด
ท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรสาครให้เป็นที่รู้จัก
2. จั ด ท าคลิ ป วิ ดี โ อแนะน าการท่ อ งเที่ ย วในจั ง หวั ด
4.108
0.670
มาก
สมุทรสาคร รายการที่นี่ สมุทรสาคร “ลาไยพวงทอง
บ้านแพ้ว”
รวม
4.160
0.680
มาก
ตอนที่ 6 ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ผลจากการประเมินพบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในระดับมาก ( = 4.031) เมื่อศึกษารายละเอียด จะเห็นได้ว่าผู้มีส่วนได้เสีย
มีความพึงใจในการก่อสร้าง / ปรับปรุง / ซ่อมแซมถนน หรือสะพานในจังหวัดสมุทรสาคร ให้อยู่ในสภาพที่
สมบูรณ์ ได้มาตรฐาน ในระดับมาก ( = 4.061) และก่อสร้าง / ปรับปรุงระบบประปาในพื้นที่จังหวัด
สมุทรสาครเพื่อให้ประชาชนมีน้าอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอและทั่วถึง ในระดับมาก ( = 4.047) ตามลาดับ
ดังรายละเอียดในตารางที่ 4.5
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ตารางที่ 4.5 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้เสียต่อการดาเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ส่วนเบี่ยงเบน
ค่าเฉลี่ย
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาโครงสร้าง
ระดับความ
มาตรฐาน
พื้นฐาน
พึงพอใจ
( )
(S.D.)
1. การก่ อ สร้ า ง / ปรั บ ปรุ ง / ซ่ อ มแซมถนน หรื อ
4.061
0.729
มาก
สะพานในจังหวัดสมุทรสาคร ให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์
ได้มาตรฐาน
2. ก่อสร้ าง / ปรั บ ปรุ งระบบประปาในพื้นที่จังหวัด
4.047
0.713
มาก
สมุทรสาครเพื่อให้ประชาชนมีน้าอุปโภคบริโภคอย่าง
เพียงพอและทั่วถึง
3. ก่อสร้างเขื่อนกันดินเพื่อป้องกันปัญหาน้าท่วมและ
3.986
0.747
มาก
การพังทลายของดิน
รวม
4.031
0.731
มาก
ตอนที่ 7 ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม
ผลจากการประเมิน พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม ในระดับมาก ( = 3.940) เมื่อศึกษารายละเอียด จะเห็นได้ว่าผู้มีส่วนได้เสีย
มีความพึงพอใจร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่และประชาชนในการจัดการของเสียอันตรายชุมชน
ในระดับมาก ( = 3.981) และ จัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างจิตสานึกและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนใน
การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและกาจัดวัชพืชในแม่น้าท่าจีนและลาคลองสาธารณะ
ในจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้า ในระดับมาก มีค่าเท่ากัน ( = 3.915) ตามลาดับ
ดังรายละเอียดในตารางที่ 4.6
ตารางที่ 4.6 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้เสียต่อการดาเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม
ส่วนเบี่ยงเบน
ค่าเฉลี่ย
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟู
ระดับความ
มาตรฐาน
สิ่งแวดล้อม
พึงพอใจ
( )
(S.D.)
1. ร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่และ
3.981
0.833
มาก
ประชาชนในการจัดการของเสียอันตรายชุมชน
2. จัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างจิตสานึกและการมีส่วน
3.923
0.814
มาก
ร่วมของภาคประชาชนในการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

74
3. กาจัดวัชพืชในแม่น้าท่าจีนและลาคลองสาธารณะ
ในจั ง หวัด สมุทรสาคร เพื่ อเพิ่ มประสิ ทธิ ภ าพในการ
ระบายน้า
รวม

3.915

0.852

มาก

3.940

0.834

มาก

ตอนที่ 8 ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การพัฒนาการเมืองและการบริหาร
ผลจากการประเมิน พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การพัฒนาเมืองและการบริหาร ในระดับมาก ( = 4.025) เมื่อศึกษารายละเอียด จะเห็นได้ว่าผู้มีส่วนได้เสีย
มีความพึงพอใจเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารการดาเนินงานของ อบจ.ให้ประชาชนรับทราบผ่าน
สื่อต่างๆ เช่น เว็บไซต์, facebook ฯลฯ ในระดับมาก ( = 4.155) และประชาชนที่มารับบริการมีความมั่นใจ
แนวทางปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) เช่น
จุดคัดกรองวัดไข้, เว้นระยะห่าง ฯลฯ ในระดับมาก ( = 4.141) ตามลาดับ ดังรายละเอียดในตารางที่ 4.7
ตารางที่ 4.7 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้เสียต่อการดาเนินงาน ตาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาเมืองและการบริหาร
ส่วนเบี่ยงเบน
ค่าเฉลี่ย
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาเมือง
ระดับความ
มาตรฐาน
และการบริหาร
พึงพอใจ
( )
(S.D.)
1. ประชาชนที่ ม ารั บ บริ ก ารมี ค วามมั่ น ใจแนวทาง
4.141
0.698
มาก
ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) เช่นจุดคัดกรอง
วัดไข้, เว้นระยะห่าง ฯลฯ
2. การส่ ง เสริ มการมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชนในการ
3.986
0.796
มาก
ติดตามตรวจสอบการดาเนินงานของอบจ. เพื่อให้เกิด
ความโปร่งใส
3. เผยแพร่ ป ระชาสั ม พั น ธ์ ข้ อ มู ล ข่ า วสารการ
4.155
0.685
มาก
ดาเนิ น งานของ อบจ.ให้ ป ระชาชนรั บ ทราบผ่ า นสื่ อ
ต่างๆ เช่น เว็บไซต์, facebook ฯลฯ
4. ปรั บ ปรุ ง การจั ด เก็ บ รายได้ ข อง อบจ.เพื่ อ น าไป
3.817
0.756
มาก
พัฒนาท้องถิ่น กิจกรรม "รู้หรือไม่? เติมน้ามันจังหวัด
ไหน พัฒนาท้องถิ่นจังหวัดนั้น"
รวม
4.025
0.748
มาก
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ตอนที่ 9 ผลการประเมินความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อ อบจ.สมุทรสาคร ในรอบปีงบประมาณ
พ.ศ.2564 ในการดาเนินการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)
ผลจากการประเมิน พบว่า ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อ อบจ.สมุทรสาคร ในรอบปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 ในการดาเนินการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID – 19) ในระดับมากที่สุด
( = 4.276) เมื่อศึกษารายละเอียด จะเห็นได้ว่าผู้มีส่วนได้เสียมีความพึงพอใจจัดตั้งสถานที่ป้องกันและควบคุม
โรคตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ศูนย์ห่วงใยคนสาคร แห่งที่ 1 ณ สนาม
กีฬาจังหวัดสมุทรสาคร , ศูนย์ห่วงใยคนสาคร แห่งที่ 14 ณ อาคารรวบรวมผลผลิตทางการเกษตร สหกรณ์
ในระดับมากที่สุด ( = 4.408) และร่วมกับ รพ.สมุทรสาคร, รพ.กระทุ่มแบน และรพ.บ้านแพ้ว ให้บริการฉีด
วัคซีน "ซิโนฟาร์ม" ให้ กับ ผู้ป่ว ยติดเตียง/ผู้สูงอายุ/ผู้ พิการ ซึ่งได้ลงทะเบียนรับวัคซีนกับ อบจ.สมุทรสาคร
ในระดับมากที่สุด ( = 4.324) ตามลาดับ ดังรายละเอียดในตารางที่ 4.8
ตารางที่ 4.8 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อ อบจ.สมุทรสาคร ใน
รอบปีงบประมาณ 2564 ในการดาเนินการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID – 19)
รายการประเมินความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อ
ส่วนเบี่ยงเบน
ค่าเฉลี่ย
ระดับความ
อบจ.สมุทรสาคร ในรอบปีงบประมาณ 2564ในการ
มาตรฐาน
พึงพอใจ
( )
ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(S.D.)
1. จัดตั้งสถานที่ป้องกันและควบคุมโรคตามมาตรการ
4.408
0.618
มากที่สุด
ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)
ศูนย์ห่วงใยคนสาคร แห่งที่ 1 ณ สนามกีฬาจังหวัด
สมุทรสาคร , ศูนย์ห่วงใยคนสาคร แห่งที่ 14 ณ
อาคารรวบรวมผลผลิตทางการเกษตร
2. จัดหาวัคซีน "ซิโนฟาร์ม" จากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
4.282
0.735
มากที่สุด
เพื่อฉีดให้กับประชาชนในจังหวัดสมุทรสาคร จานวน
100,000 คน
3. ร่วมกับ รพ.สมุทรสาคร, รพ.กระทุ่มแบน และรพ.
4.324
0.645
มากที่สุด
บ้านแพ้ว ให้บริการฉีดวัคซีน "ซิโนฟาร์ม" ให้กับผู้ป่วย
ติดเตียง/ผู้สูงอายุ/ผู้พิการ ซึ่งได้ลงทะเบียนรับวัคซีน
กับ อบจ.สมุทรสาคร
4. สนับสนุนงบประมาณให้แก่ รพ.นครท่าฉลอม, รพ.
4.197
0.750
มาก
กระทุ่มแบน เพื่อจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการ
แพทย์ สาหรับการให้บริการผู้ป่วยใน เพื่อรองรับโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
5. อบจ.สมุทรสาคร มีการใช้จ่ายงบประมาณในการ
4.169
0.740
มาก
ป้ อ งกั น และควบคุ ม โรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019
(COVID - 19) อย่ า งเหมาะสม คุ้ มค่ า และมี
ประสิทธิภาพ
รวม
4.276
0.702
มากที่สุด
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ตอนที่ 10 ผลการสัม ภาษณ์ ข้ อเสนอแนะและความคิ ดเห็ น ของประชาชนที่มี ต่อ การดาเนิน งานตาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
จากการวิเคราะห์ข้อเสนอแนะของประชาชน/ผู้มีส่วนได้เสีย ต่อการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์การ
พัฒ นาขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั งหวั ด สมุ ท รสาคร ทั้ ง 6 ด้ าน อั นได้ แ ก่ 1. ยุ ทธศาสตร์ ด้ านการพั ฒ นา
การศึกษา 2. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 4. ยุทธศาสตร์
ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 5. ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม และ 6. ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาการเมืองและการบริหาร ด้วยการใช้แบบสอบถาม (เชิงปริมาณ) และการสัมภาษณ์ (เชิงคุณภาพ)
พบว่า ประชาชน/ ผู้มีส่วนได้เสียส่วนใหญ่ทราบว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร มีการจัดกิจกรรมและ
โครงการการพัฒนาจังหวัด และได้ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เพื่อให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครนาไป
ปรับปรุงการดาเนินการในปีถัดไปให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นดังนี้
สรุ ป ข้อเสนอแนะประเด็นส าคัญของประชาชน/ ผู้ มีส่ ว นได้เสีย ที่ต้องการให้ องค์การบริห ารส่ ว น
จังหวัดสมุทรสาครดาเนินการในปีถัดไป ในลาดับแรก ได้แก่
จากการสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมายความคิดเห็นต่อการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ประจาปีงบประมาณ 2564
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการศึกษา พบว่า โรงเรียนในสังกัดพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร ที่ได้รับการ
ส่งเสริมงบประมาณจ้างครูอัตราจ้างทั้งหมดมีความพึงพอใจอย่างมากต่องบประมาณที่ได้รับตามสัดส่วนของ
จานวนนักเรียนในโรงเรียน ซึ่งงบประมาณนี้มีความสาคัญอย่างมากเพราะสามารถบรรเทาความเดือดร้อน ใน
การจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพราะจานวนครูที่ได้รับจากอัตราการบรรจุของ
หน่วยงานในสังกัดไม่เพียงพอต่อจานวนนักเรียน และไม่สามารถบรรจุได้ทันต่อการเปิ ดการเรียนการสอน และ
ส่วนงบประมาณในการจัดซื้อครุภัณฑ์ด้านการศึกษา เช่น คอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน
ของโรงเรีย นในบางโรงเรีย นมีค วามพึง พอใจอย่า งมากต่อ งบประมาณที่ไ ด้รับ จากองค์ก ารบริห ารส่ว น
จังหวัดสมุทรสาคร และเสนอให้มีการเพิ่มการจัดสรรทุนการศึกษาทุกระดับ เพื่อช่วยเหลือผู้เรียนที่ขาดโอกาส
ในการศึกษา ตั้งแต่ ปฐมวัย อาชีวะ และอุดมศึกษา และเพิ่มงบการจัดสรรจานวนครูอัตราจ้างให้เหมาะสมกับ
จานวนผู้เรียน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมคุณภาพชีวิต พบว่า ในสถานการณ์ปัจจุบันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) ได้ระบาดในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร ทาให้โรงพยาบาลในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครต้องรับภาระ
ผู้ป่วยจานวนมาก ทาให้ขาดแคลนงบประมาณในการจัดซื้อจัดหาอุปกรณ์ เครื่องมือทางการแพทย์ องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ได้ดาเนินโครงการพัฒนาศักยภาพการให้บริการผู้ป่วยในเพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) โดยสนับสนุนให้งบประมาณอุดหนุนจัดซื้อเครื่องมือทางการแพทย์ให้กับ
โรงพยาบาลสมุทรสาครและส านั กงานสาธารณสุ ขจังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งพบว่าประชาชนมีความพึงพอใจ
อย่างมาก ในการที่องค์การบริหารส่ว นจังหวัดสมุทรสาคร ช่ว ยเหลือด้านงบประมาณนี้ และหน่วยงานทั้ง
โรงพยาบาลสมุทรสาครและโรงพยาบาลนครท่าฉลอม ได้นาไปใช้เพื่อจัดทาเป็นโรงพยาบาลสนามในพื้นที่
เพื่อรองรับผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และสามารถบริหารจัดการได้อย่างดี สามารถ
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รองรับผู้ป่วยได้จานวนมากและมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการงบประมาณ และยังได้นาไปจัดซื้ออุปกรณ์
ช่วยเหลือผู้ป่วยเพิ่มอีก เช่น เครื่องให้ออกซิเจนกับผู้ป่วยและอุปกรณ์ทางการแพทย์ อื่น ๆ
ส่วนการส่งเสริมคุณภาพชีวิต อีกส่วนหนึ่งของการดูแลผู้ป่วยติดเตียง จากการสัมภาษณ์กับญาติของ
ผู้ ป่ ว ยติดเตีย ง ที่ดาเนิ น การโดยองค์การบริห ารส่ ว นจังหวัดสมุทรสาคร ร่ว มกั บ โรงพยาบาลสมุทรสาคร
โรงพยาบาลกระทุ่มแบน และโรงพยาบาลบ้านแพ้ว โดยจัดให้มีการให้บริการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม ให้กับผู้ป่วย
ติดเตียง ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ซึ่งที่ได้ลงทะเบียนไว้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมุทรสาคร จากการสัมภาษณ์
ญาติผู้ป่ วย พบว่า มีความพึงพอใจอย่างมากต่อการดาเนินการโครงการนี้ ทาให้มีความรู้สึ กที่ดีและมีความ
ประทับใจในการบริหารจัดการเรื่องนี้เป็นอย่างมาก และขอขอบพระคุณองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
นายกฯ และบุคลากรทางการแพทย์ทุก ๆคนที่มาช่วยฉีดวัคซีนให้ที่บ้าน และยังได้มีการติดตามผลกระทบจาก
การฉีดวัคซีนให้อีก มีความรู้สึกประทับใจอย่างมาก
ยุทธศาสตร์ ที่ 3 การพัฒนาเศรษฐกิจ พบว่า องค์การบริห ารส่ ว นจังหวัดสมุทรสาคร ได้มีการ
ดาเนินการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรสาคร โดยสนับสนุนให้มีการจัดให้มีการโฆษณาไปยัง
กลุ่มนักท่องเที่ยว โดยใช้กิจกรรม “สุขสันต์สุด ๆ เที่ยวสมุทรสาคร” ตามโครงการประชาสัมพันธ์และส่งเสริม
แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสาคร ประจาปีงบประมาณ 2564 โดยได้ดาเนินการถ่ายทาและเผยแพร่ รายการ
“ที่นี่สมุทรสาคร ตอน ลาไยพวงทองบ้านแพ้ว ” ซึ่งได้เสนอแนะนาของดีอาเภอบ้านแพ้วคือ (ฉายา ต่อ ไอติม
บ้านแพ้ว ) ซึ่งเป็นร้ านไอศครี มเปิดใหม่ บนเส้นทางสาย บ้านแพ้ว -สมุทรสาคร ดาเนินงานโดยนายชนะชัย
สมบูรณ์ เป็นเจ้าของกิจการ โดยสัมภาษณ์ พบว่า ต้องการออกรายการนี้เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัด
สมุทรสาคร และยังสามารถสร้างชื่อเสียงในด้านของดีเมืองสมุทรสาคร ในอาเภอบ้านแพ้ว ได้อีก โดยเสนอว่า
ถ้าสามารถออกอากาศรายการนี้ได้ จะทาให้ได้รับการยอมรับและมีชื่อเสียงในด้านไอศครีมรสมะพร้าวอ่อน
ครบเครือ่ งในของดีเมืองสมุทรสาคร
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ได้สนับสนุนการ
ดาเนินการก่อสร้างเขื่อนกั้นดิน คสล. เลียบคลองแนวลิขิต หมู่ 3 ต.ท่าเสา กระทุ่มแบน และก่อสร้างถนน
คสล. สายซอยนวลทอง หมู่ 9 ต.สวนหลวง กระทุ่มแบน และก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 3 เชื่อมหมู่ 1 ต.บางโทรัด
อ.เมืองสมุทรสาคร โดยได้ดาเนินการเสร็จแล้วบางโครงการ สามารถใช้งานได้แล้ว ในการก่อสร้างถนน คสล.
บางโทรัด โดยใช้งบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร แต่ การก่อสร้างเขื่อนกันดิน คสล.
เลี ยบคลองแนวลิขิต จากการได้รับ งบประมาณไป สามารถดาเนินการได้บางส่ วน ยังไม่เสร็จสิ้น จากการ
สั ม ภาษณ์ผู้ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ องในการด าเนิ นการ พบว่ า มี ความพึ งพอใจอย่า งมากต่ อ การให้ งบประมาณมา
ดาเนินการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพราะต้องใช้งบประมาณจานวนมากในการก่อสร้าง จึงเสนอให้ของบประมาณ
เพิ่ม ในโครงการที่ยังไม่เสร็จสิ้น ให้สามารถดาเนินการต่อไปจนเสร็จสิ้นโครงการ
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 การอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
ได้ประสานความร่วมมือกับองค์การบริหารส่วนตาบลหรือเทศบาลตาบล ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร โดยได้
จัดทาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสมุทรสาคร จานวน 28 แห่ง เพื่อ
รวบรวมของเสียอันตรายชุมชน เช่น หลอดไฟ ถ่านไฟฉาย แบตเตอรี่ กระป๋องสเปรย์ และอื่น ๆ จากชุมชน
ต่าง ๆ เพื่อส่งไปกาจัดอย่างถูกวิธี ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร จากการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พบว่า มีความพึงพอใจอย่างมาก ในการดาเนินการจัดทาบันทึกข้อตกลงร่วมกัน โดยให้
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เป็น ผู้ดาเนินการนาขยะของเสียอันตรายเหล่านี้ไปจัดการอย่างถูกวิธี
โดยจะมีการเก็บรวบรวมของเสียอันตรายเหล่านี้ในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหมด จานวน 28 แห่ง
และนัดหมายการจัดเก็บในตามระยะเวลา เพราะเนื่องจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถนาไปทาลาย
เองได้ เนื่องจากจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจานวนมากในการทาลายและจะมีปริมาณจานวนมาก ที่จะสามารถส่งไป
ยังโรงงานที่ทาลายขยะของเสี ย อัน ตรายเหล่ านั้น จึงเห็ นว่าองค์การบริห ารส่ ว นจังหวัดสมุทรสาคร เป็น
หน่วยงานที่มีงบประมาณและมีปริมาณขยะของเสียอันตราย เพียงพอที่จะดาเนินการเองได้ทั้ งหมด จึงฝาก
ขอบคุณผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดทุกคนที่มาดาเนินการจัดการขยะของเสียอันตรายเหล่านี้แทน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาการเมืองและการบริหาร ด้านการมีส่วนร่วม การเมืองการปกครอง (กลุ่ม
ผู้นาท้องถิ่น / ผู้นาชุมชน) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ได้จัดทาโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วม
กิจกรรมดาเนินงาน ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้การสนับสนุนด้านเครื่องมือและเครื่องจักรกล
ให้แก่องค์ปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ตาบลแคราย อ.กระทุ่มแบน เพื่อดาเนินการตัดหญ้าไหล่ทาง กาจัด และ
ขุดตักวัชพืช สิ่งปฏิกูล และสิ่งกีดขวางทางน้า ในคลองแคราย ตามโครงการคลองสวย น้าใส ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร โดยได้ให้ผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดาเนินการอย่างมีส่วนร่วมกับ
ประชาชนในพื้น ที่ ตาบลแคราย ตาบลสวนหลวง อ.กระทุ่มแบน เพื่อป้องกันน้าท่วม และเป็นการขยาย
ไหล่ถนนให้กว้างขึ้น มีการปรับปรุงถนนให้ดีขึ้น ไฟฟ้าสว่าง และให้มีการยกฝาท่อระบายน้า สูงกว่าระดับพื้น
ถนน เพื่อเป็นการยกระดับพื้นที่ให้มีการจราจรที่คล่องตัวมากขึ้น โดยในกิจกรรมโครงการนี้ ผู้บริหารของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตาบลแคราย) ได้นาชาวบ้านเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมการดาเนินการ
ลอกคลองหน้าบริเวณที่ทาการเทศบาลด้วยตนเอง โดยการมอบหมายให้รองนายกฯ เป็นผู้ดาเนินการสั่งการ
บริหารจัดการโครงการนี้ได้ด้วยตนเอง ทาให้ประชาชนในพื้นที่มีความสะดวกและประทับใจการบริหารงาน
โครงการนี้อย่างมาก จากการสัมภาษณ์ ผู้บริหารท้องถิ่น (นายกฯ) พบว่า มีความพึงพอใจอย่างมากต่อการ
จัดสรรงบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาล
ตาบลแคราย) เพราะสามารถนางบเหล่านี้มาบริหารจัดการในพื้นที่ของเทศบาลได้เป็นอย่างมาก และขอชื่น ชม
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ที่มองเห็นความสาคัญของเทศบาลตาบลแครายและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ๆ ที่สามารถทาให้สร้างผลงานการบริหารงานในพื้นที่ของตนเองได้อย่างคล่องตัว และ
ยังเสนอให้มีการจัดสรรงบประมาณด้านอื่น ๆ อีกเพื่อช่วยเหลือประชาชนได้ อย่างทั่วถึงในทุก ๆ หมู่บ้านของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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ตารางที่ 4.9 สรุ ป ข้อ เสนอแนะจากสั มภาษณ์ความคิดเห็ น ต่อการดาเนิน การตามยุทธศาสตร์ก ารพัฒ นา
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
สรุปข้อเสนอแนะจากสัมภาษณ์ความคิดเห็นต่อการดาเนินการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ
การพัฒนา
การศึกษา
-เพิ่ ม การจั ด สรร
ครู อั ต ราจ้ า งใน
โรงเรียนมากขึ้น
-จั ด สรรจ านวน
อุ ป กรณ์ สื่ อ การ
เรียนการสอน
-ใช้ ค อมพิ ว เตอร์
เทคโนโลยีในการ
เรียนการสอนและ
สนับสนุนอุปกรณ์
IT

การส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

การพัฒนา
เศรษฐกิจ

การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน
-อานวยความ
-ส่งเสริมการ
เพิ่มงบประมาณ
สะดวกแก่
ท่องเที่ยวให้มาก ทาคันกันดิน
ผู้สูงอายุ/ผู้พิการ ขึ้นของดีจาก
เสริมริมคลองให้
และด้อยโอกาส เมืองสมุทรสาคร มั่นคง การ
ให้ได้รับการ
-ขยายตลาด
ป้องกันน้าท่วม
บริการทางการ สินค้าท้องถิ่นใน ขยายเขตไฟฟ้า/
แพทย์อย่าง
แต่ละอาเภอ
ไฟส่องสว่างให้
ทั่วถึง
-ยกระดับอาหาร ครอบคลุมทุก
-จัดกิจกรรมใน ทะเลให้มี
พื้นที่ ส่งเสริม
การดูแล
มาตรฐาน
การสร้างถนน
สุขภาพ/
แบบ คสล.เพิ่ม
สาธารณสุข
งบทาถนน สร้าง
ชุมชน เช่น การ
งานให้กับชุมชน
ฉีดวัคซีนให้กับ
ผู้ป่วยติดเตียง
เพิ่มมากขึ้น
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ
ฯลฯ

การอนุรักษ์และ
ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม

การพัฒนาเมือง
และการบริหาร

-บริหารจัดการขยะ
มูลอันตรายให้มกี าร
ทาลายให้มี
ประสิทธิภาพ ไม่
ตกค้าง
-ดูแลรักษาแหล่งน้า
ธรรมชาติให้สะอาด
เช่น การขุดลอกคู
-สร้างการมีส่วนร่วม
จิตสานึกในการรักษา
สิ่งแวดล้อมแก่ชุมชน

-ส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของประชาชน
กิจกรรมการ
ดาเนินการของ
อบจ.สค.ร่วมกับ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น อุดหนุน
งบประมาณให้
ท้องถิ่นดาเนินการ
เอง ขุดตักวัชพืช สิ่ง
ปฏิกูล สิ่งกีดขวาง
เพื่อป้องกันน้าท่วม
ไฟฟ้าสว่างทั่วถึง
ขยายถนนให้ดี
จราจรคล่องตัว
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1.การพัฒนาการศึ กษาเสนอให้มีการเพิ่มการ
จัด สรรจ านวนครู อ ัต ราจ้า งให้ เ หมาะสมกับ
จ านวนผู ้เ รี ยน และสนั บ สนุ น สื่ อ อุ ป กรณ์
อินเทอร์เน็ตในการเรี ยน

2. การส่ งเสริ ม คุ ณ ภาพชี วิ ต เสนอให้ มี ก าร
ส่ งเสริ มอาชี พให้กับคนในชุ มชน เนื่ องจากมี
ความกังวลเรื่ องปั ญหาปากท้องและรายได้

3. การพัฒนาเศรษฐกิจ เสนอให้มีการส่ งเสริ ม
และประชาสัมพันธ์การท่องเที่ ยวและอนุ รักษ์
วัฒ นธรรมเพิ่ ม มากขึ้ น ในทุ ก ๆ อ าเภอของ

4. การพัฒนาโครงสร้ างพืน้ ฐาน เสนอให้มีการ
พัฒ นาการคมนาคม เช่ น การซ่ อ มแซมถนน
สายหลัก และการพัฒนาไฟฟ้ า ประปา ให้กบั

จังหวัดสมุทรสาคร

คนในชุมชนมีใช้ทวั่ ถึง

5. การอนุรักษ์ และฟื้ นฟูสิ่งแวดล้ อม เสนอให้
มี แยกขยะอันตรายของเสี ย และกิ จกรมมอนุ
รักษ์ เช่น การปลูกป่ าชายเลน ต้นไม้ และแก้ไข

6. การพัฒนาการเมืองและการบริหาร เสนอให้
มีการกระจายอานาจให้แก่ผนู ้ าชุมชน ส่ งเสริ ม
การมีส่วนร่ วมของประชาชนในช่วยสอดส่ อง

ปั ญหาผักตบชวาในแม่น้ า

ดูแลปั ญหาในพื้นที่

สรุ ป ผลจากการสั มภาษณ์ข้อเสนอแนะและความคิดเห็ นของประชาชนที่มีต่อการดาเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครทั้ง 6 ด้าน อันได้แก่ 1. ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาการศึกษา 2. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ
4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 5. ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม และ
6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมืองและการบริหาร พบว่า อยู่ในระดับความพึงพอใจมาก เมื่อเปรียบเทียบ
กับ มาตรฐานเกณฑ์การพิจ ารณารางวัล บริการภาครัฐ แห่งชาติ ของส านักงานคณะกรรมการพัฒ นาระบบ
ราชการ (2564) พบว่า มีคะแนนคุณภาพอยู่ในระดับ 4 หรือระดับ “ดี” (คะแนนมากกว่าร้อยละ 80 ขึ้น
ไป)

บทที่ 5
สรุป อภิปรายผลและเสนอแนะ
การประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อ การดาเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นการติดตามและประเมินผลการดาเนิน
กิจกรรม/ โครงการในกระบวนการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งเป็น
ภาระหน้ าที่ที่กาหนดไว้ในพระราชบั ญญัติองค์การบริห ารส่ ว นจังหวัด พ.ศ.2540 ภายใต้รัฐธรรมนูญแห่ ง
ราชอาณาจักรไทย 2560 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้อ งถิ่น พ.ศ.2548 แก้ ไ ขเพิ่ มเติ ม ถึง (ฉบั บ ที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 29 ว่ าด้ ว ยการติด ตามและประเมิ น ผล
แผนพัฒนา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์การบริหารส่ วนจังหวัดสมุทรสาคร ทั้ง 6 ยุทธศาสตร์ อันได้แก่ 1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
การศึกษา 2. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 4. ยุทธศาสตร์
ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 5. ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม และ 6. ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาการเมืองและการบริหาร รวมทั้งรวบรวมปัญหาความต้องการจากประชาชน หรือผู้มีส่วนได้เสียที่มี
ต่อการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา
การประเมินผลในครั้งนี้ ใช้วิธีวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Methods) ซึ่งประกอบด้วยวิธีวิจัยเชิง
ปริมาณ (Quantitative Research) และวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ศึกษาให้ครอบคลุมกลุ่ม
ประชาชน/ ผู้มีส่วนได้เสียในพื้นที่ที่ศึกษา (Area Based) โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจานวน 426 คน และการสัมภาษณ์ผู้ที่ร่วมดาเนินการตามยุทธศาสตร์ทั้ง 6 ยุทธศาสตร์
จานวน 15 คน ผลที่ได้สามารถนามาสรุปผลดังมีรายละเอียดต่อไปนี้
1. สรุปผลการศึกษา
จากการศึกษาข้อมูลทั่วไปของประชาชนผู้ตอบแบบสอบถาม จานวน 426 คน พบว่า ส่วนมากเป็น
เพศหญิง ร้อยละ 67.61 มีอายุระหว่าง 20-39 ปี ร้อยละ 57.75 มีระดับการศึกษาในระดับปริญญาตรี ร้อยละ
50.00 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนมากกว่า 20,000 บาทขึ้นไป ร้อยละ 47.89 เป็นคนในในชุมชนตั้งแต่เกิด ร้อยละ
38.03 และรับทราบข่าวสารการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครจากช่องทางที่เป็น สื่อ
ออนไลน์ / เว็บไซต์/facebook/ทีวี / วิทยุ ร้อยละ 47.89
ภาพรวมผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 พบว่า ประชาชน/ผู้มีส่วน
ได้เสียในการให้บริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร โดยครอบคลุมกลุ่มผู้รับบริการขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครทุ กภาคส่วน เช่น ภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน ภาคประชาสังคม และประชาชน
ทั่วไป มีความพึงพอใจต่อการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
ทั้ง 6 ด้าน อัน ได้แก่ 1. ยุ ทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการพัฒนาการศึกษา 2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการ
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ส่งเสริมคุณภาพชีวิต 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม และ 6. ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหาร อยู่ในระดับมาก ( = 4.056) คิดเป็นร้อยละ 81.12
เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์การพิจารณารางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติของสานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ (2564) พบว่า มีคะแนนคุณภาพอยู่ในระดับ 4 หรือระดับ “ดี” (คะแนนมากกว่าร้อยละ 80 ขึ้นไป)
เมื่อพิจารณายุทธศาสตร์รายด้านพบผลการประเมินดังนี้
1. ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาด้ า นการพั ฒ นาการศึ ก ษา พบว่ า ประชาชนมี ค วามพึ ง พอใจต่ อ การ
ดาเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาการศึกษาในระดับมาก ( = 4.039) เมื่อศึกษาเมื่อศึกษา
รายละเอียดจะเห็นได้ ส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ และพัฒนาการให้บริการอุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร (SK
park) เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัย อยู่ในลาดับต้นๆ (ระดับมาก หรือ = 4.082)
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการ
ดาเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตในระดับมาก ( = 4.140) เมื่อศึกษา
รายละเอีย ดจะเห็ น ได้ว่า ผู้ มีส่ ว นได้เสี ยมีความพึง พอใจการส่ งเสริมงานสาธารณสุ ข ร่ว มกับโรงพยาบาล
สมุทรสาคร โรงพยาบาลกระทุ่มแบน ตามโครงการพัฒนาศักยภาพการให้บริการผู้ป่วยในเพื่อรองรับโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อยู่ในลาดับต้นๆ (ระดับมากที่สุด หรือ = 4.338)
3. ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาด้ า นการพั ฒ นาเศรษฐกิ จ พบว่ า ประชาชนมี ค วามพึ ง พอใจต่ อ การ
ดาเนิ นงานตามยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการพัฒนาเศรษฐกิจในระดับมาก ( = 4.160) เมื่อศึกษา
รายละเอียด จะเห็นได้ว่าผู้มีส่วนได้เสียมีความพึงพอใจจัดทาป้าย สื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
ของจังหวัดสมุทรสาครให้เป็นที่รู้จัก (ระดับมากที่สุด หรือ = 4.211)
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการ
ดาเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในระดับมาก ( = 4.031) เมื่อศึกษา
รายละเอียด จะเห็นได้ว่าผู้มีส่วนได้เสียมีความพึงพอใจในการก่อสร้าง / ปรับปรุง / ซ่อมแซมถนน หรือสะพาน
ในจังหวัดสมุทรสาคร ให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ ได้มาตรฐาน อยู่ในลาดับต้นๆ (ระดับมาก หรือ = 4.061)
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม พบว่า ประชาชนมีความ พึงพอใจ
ต่อการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมในระดับมาก ( = 3.940)
เมื่อศึกษารายละเอียด จะเห็นได้ว่าผู้มีส่วนได้เสียมีความพึงพอใจร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่
และประชาชนในการจัดการของเสียอันตรายชุมชน อยู่ในลาดับต้นๆ (ระดับมาก หรือ = 3.981)
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหาร พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจ
ต่อการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาเมืองและการบริหาร ในระดับมาก ( = 4.025)
เมื่อศึกษารายละเอียด จะเห็นได้ว่าผู้มีส่วนได้เสียมีความพึงพอใจเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารการ
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ดาเนินงานของ อบจ.ให้ประชาชนรับทราบผ่านสื่อต่างๆ เช่น เว็บไซต์ , facebook ฯลฯ อยู่ในลาดับต้นๆ
(ระดับมาก หรือ = 4.155)
7. งานด้านการดาเนินการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการดาเนินงานดาเนินการป้องกันและควบคุม
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในระดับมากที่สุด ( = 4.276) เมื่อศึกษารายละเอียด จะเห็นได้ว่า
ผู้มีส่วนได้เสียมีความพึงพอใจจัดตั้งสถานที่ป้องกันและควบคุมโรคตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (COVID - 19) ศูนย์ห่วงใยคนสาคร แห่งที่ 1 ณ สนามกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร , ศูนย์ห่วงใยคนสาคร แห่ง
ที่ 14 ณ อาคารรวบรวมผลผลิตทางการเกษตร สหกรณ์ อยู่ในลาดับต้นๆ (ระดับมากที่สุด หรือ = 4.408)
สาหรับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ พบว่าประชาชน/ ผู้มีส่วนได้เสียส่วนใหญ่ทราบว่าองค์การบริหาร
ส่ว นจั งหวัดสมุทรสาคร มีการจั ดกิจกรรมและโครงการการพัฒนาจังหวัด ตามยุทธศาสตร์การพัฒ นาทั้ง 6
ยุทธศาสตร์ และได้ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เพื่อให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร นาไปปรับปรุงการ
ดาเนินการในปีถัดไป ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้ น โดยความต้องการของประชาชน/ ผู้มีส่วนได้เสีย ในลาดับมาก
คือ
1. ด้านการพัฒนาการศึกษา เสนอให้มีการเพิ่มการจัดสรรจานวนครูอัตราจ้างให้เหมาะสมกับจานวน
ผู้เรียน และสนับสนุนสื่อ อุปกรณ์ อินเทอร์เน็ตในการเรียนการสอนอย่างทั่วถึงทุกโรงเรียน
2. ด้านการส่ งเสริ ม คุณภาพชี วิต เสนอให้ มีการส่ งเสริมอาชี พ เสริ ม ให้ กับคนในชุมชน เนื่องจาก
สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทาให้ประชาชนมีความกังวลเรื่องปากท้องและรายได้
3. ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ เสนอให้มีการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวและการอนุรักษ์
ประเพณี วัฒนธรรม ท้องถิ่นของจังหวัดสมุทรสาคร
4. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เสนอให้มีการพัฒนาด้านการคมนาคม เช่น การซ่อมแซมถนน
สายหลัก และการพัฒนาไฟฟ้า ประปา ให้กับคนในชุมชนได้มีใช้อย่างทั่วถึง
5. ด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม เสนอให้มีกิจกรรมมอนุรักษ์ เช่น การจัดการขยะของเสีย
อันตรายต่าง ๆในชุมชน และการสร้างจิตสานึกให้กับประชาชนได้รู้จักวิธีการแยกขยะ ของเสียอันตราย เพื่อ
เก็บรวบรวมให้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร นาไปเข้าสู่กระบวนการจัดการอย่างถูกวิธี และถูกต้อง
ตามหลักการทาลายของเสียอันตราย
6. ด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหาร เสนอให้มีการกระจายอานาจให้แก่ผู้นาชุมชน เพื่อความ
รวดเร็วในการทางาน การมีส่วนร่วมของประชาชนด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหาร
2. อภิปรายผล
ผลจากการประเมินชี้ให้เห็ นว่า ประชาชนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์
การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครทั้ง 6 ยุทธศาสตร์ในระดับมาก โดยมีคะแนนเทียบเท่า
ระดับ “ดี” หรือระดับ 4 ตามเกณฑ์รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ของสานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ ปี พ.ศ. 2564 เนื่องจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ได้นาแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
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(พ.ศ. 2560 – 2579) ภายใต้หลักการ“มั่นคง-มั่งคั่ง-ยั่งยืน” แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12
(พ.ศ. 2560 - 2564) และแผนยุทธศาสตร์จังหวัด มาเป็นกรอบในการกาหนดยุทธศาสตร์ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสมุทรสาครทั้ง 6 ยุทธศาสตร์ ซึ่งถือว่าเป็นนโยบายสาธารณะที่มีเจตนารมณ์ในการพัฒนาจังหวัด
สมุทรสาครอย่างแน่วแน่ ตามวิสัยทัศน์ของทิศทางการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 และวิสัยทัศน์
ของจังหวัดสมุทรสาคร (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2565) ที่ต้องการให้จังหวัดสมุทรสาครเป็น “เมืองอุตสาหกรรม
เชิงนิเวศ เกษตรและอาหารปลอดภัย ท่องเที่ยวทางเลือกใหม่ สังคมเป็นสุข”
เมื่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ยึดการบริหารแบบ
มุ่งผลสัมฤทธิ์ (Result-based Management) ทาการแปลงนโยบายสู่การปฏิบัติเป็นกิจกรรม/ โครงการ
ตามยุ ท ธศาสตร์ ที่ 1. ด้ า นการพั ฒ นาการศึ ก ษา, ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 2. ด้ า นการส่ ง เสริ ม คุ ณ ภาพชี วิ ต ,
ยุทธศาสตร์ที่ 3. ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ, ยุทธศาสตร์ที่4. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน, ยุทธศาสตร์ที่ 5.
ด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม และยุทธศาสตร์ ที่ 6. ด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหาร รวมถึง
การจัดสรรงบประมาณการดาเนินการในแต่ละยุทธศาสตร์ จึงทาให้ประชาชน/ ผู้มีส่วนได้เสียในการให้บริการ
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร มองเห็นผลจากการทางานการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ อย่างเป็น
รูปธรรม และแสดงความพึงพอใจในระดับมาก หรือสามารถกล่าวอี กนัยยะหนึ่งว่า การให้บริการขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครมีคุณภาพ สะท้อนถึงสมรรถนะของการปฏิบัติงานการให้บริการที่ตอบสนอง
ความต้องการประชาชนที่เป็นลูกค้าผู้รับบริการ ตามแนวทางของการบริหารงานภาครัฐแนวใหม่ (New Public
Management: NPM)
นอกจากนั้ น การด าเนิ น งานตามยุ ท ธศาสตร์ ทั้ ง 6 ยุ ท ธศาสตร์ ข ององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด
สมุทรสาครยังแสดงถึงคุณภาพในการดาเนินงานในการให้บริการแก่ประชาชน/ ผู้มีส่วนได้เสีย (SERVQUAL)
5 มิติ ได้แก่
1. การด าเนิ น งานตามยุ ทธศาสตร์ ก ารพั ฒ นา ทั้ง 6 ยุ ท ธศาสตร์ สามารถจั บ ต้อ งและเห็ นผลได้
(Tangibility) เนื่องจากกิจกรรม/ โครงการมีความเป็นรูปธรรม เช่น ส่งเสริมการศึกษา (ครูอัตราจ้าง) และ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสาคร ทาแนวกั้น คสล.คันดินแนวลิขิต และทาถนน คสล. ต.บางโทรัด
เป็นต้น ทาให้ประชาชนได้รับรู้ ถึงกิจกรรมที่ทาสาเร็จเป็นรูปธรรมได้อย่างชัดเจน
2. การด าเนิ น งานตามยุ ท ธศาสตร์ การพั ฒ นา ทั้ง 6 ยุท ธศาสตร์ มี ความน่ าเชื่อ ถื อ (Reliability)
เนื่องจากจานวนกิจกรรม/ โครงการ ในแต่ละปีงบประมาณ เป็นไปตามแผนพัฒนา พ.ศ.2561 – พ.ศ.2565
ซึ่งมีการระบุไว้อย่างชัดเจน ทาให้ประชาชนให้ความเชื่อถือ จนสามารถให้ความไว้วางใจได้
3. การดาเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ทั้ง 6 ยุทธศาสตร์ สามารถตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนได้ (Responsiveness) เนื่องจากในทุกปีงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร จะทา
การสารวจความต้องการการพัฒนาของประชาชน เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาจังหวัด
สมุทรสาคร
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4. การดาเนิน งานตามยุ ทธศาสตร์การพัฒนา ทั้ ง 6 ยุทธศาสตร์ สร้างความเชื่อมั่นต่อ ประชาชน
(Assurance) เนื่องจากมีการแจ้งผลการดาเนินงานผ่านการช่องทางที่เป็นสื่อประชาสัมพันธ์ เช่น ประกาศ ,
ป้าย, เว็บไซต์, facebook เป็นต้น
5. การดาเนินงานตามยุ ทธศาสตร์การพัฒนา ทั้ง 6 ยุทธศาสตร์ คานึงถึงความแตกต่างของสภาพ
ภูมิประเทศในพื้นที่ที่ดูแล (Empathy) ทาให้มีการเน้นกิจกรรม/ โครงการที่แตกต่างออกไป เช่น อาเภอกระทุ่มแบน
ซึ่งมีอาณาเขตติดกับกรุงเทพมหานคร มีลักษณะเป็นสังคมเมือง ดังนั้นจึงมีการเน้นกิจกรรม/ โครงการที่รองรับ
การขยายตัวของเมือง อาทิ การขยายช่องทางการจราจร และปรับปรุงถนนเป็นแบบ ค.ส.ล.ในพื้นที่ของเขต
อาเภอเมืองสมุทรสาคร และได้จัดทาแนวกันคันดินคลองแนวลิขิตในพื้นที่ตาบลท่าเสา อาเภอกระทุ่มแบน เป็นต้น
3. ข้อเสนอแนะ
ผลจากการศึ ก ษาครั้ ง นี้ แม้ ป ระชาชน/ ผู้ มี ส่ ว นได้ เ สี ย มี ค วามพึ ง พอใจในการด าเนิ น งานตาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาทั้ง 6 ยุทธศาสตร์ ในระดับมากแล้วก็ตาม แต่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ควร
มีการดาเนินการเพิ่มเติมดังนี้
1. ควรให้มีการติดตามผลการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ทั้ง 6 ด้าน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
สมุทรสาคร ให้มีผลออกมาเป็นรูปธรรมมากขึ้น เพื่อให้ประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ได้รับรู้การทางานของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอย่างชัดเจน และสามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้ในทุก ๆ ด้าน
ของยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ
2. ควรส่ ง เสริ ม การมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชนหรื อ ผู้ มี ส่ ว นได้ เ สี ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง มี โ อกาสเข้ า ร่ ว มใน
กระบวนการขั้นตอนต่าง ๆ ในทุกภาคส่วนให้มากขึ้น เพื่อให้ประชาชนได้รับรู้กิจกรรม การดาเนินงานงานใน
ภารกิจของโครงการต่างๆ ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
3. ประชาสัมพันธ์ช่องทางการสื่อสารให้ทั่วถึงเพิ่มมากขึ้น เพื่อให้ประชาชนได้รับรู้ข่าวสาร ต่าง ๆ ของ
กิจกรรมการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ให้มากขึ้น
4. ส่งเสริมการสร้างจิตสานึกในการทางานของผู้บริหารให้มากขึ้น โดยให้เข้าถึงประชาชนมากขึ้น และ
รับฟังปัญหา ความต้องการด้านการพัฒนาชุมชน และต้องการให้ทีมบริหารเป็นคนรุ่นใหม่ที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกล
รู้เท่าทันต่อยุคสมัย ของคนรุ่นใหม่ และคนทุกคนในสังคม เพื่อสามารถนาเอาความรู้ เทคโนโลยี ที่ทันสมัย
มาปรับใช้กับการพัฒนาท้องถิ่นให้ดีมากยิ่งขึ้น
5. ควรให้มีการปรับแผนยุทธศาสตร์ตามความเหมาะสมและทาอย่างต่อเนื่อง เพื่อปรับกิจกรรมหรือ
โครงการที่มกี ารวางแผนไว้ในแผนยุทธศาสตร์ให้เหมาะและมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น
6. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ให้กับประชาชนอย่างทั่วไปถึง น้าประปาไหล ไฟสว่าง ทางสะดวก มีการ
คมนาคมอย่างสะดวกสบายและทั่วถึงในทุก ๆ พื้นที่ของจังหวัดสมุทรสาคร
7. ควรจัดหาวัคซีนที่ดีและมีประสิทธิภาพ นามาฉีดให้กับประชาชนอย่างทั่วไปถึง ให้กับบุคคลในทุก
ชั้นทุกระดับ ไม่มีการจากัด อายุ เพศ การศึกษา หรือตาแหน่ง อาชีพ หน้าที่การงานเพื่อเป็นลดการระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

86

ผลการสั ม ภาษณ์ ข้ อ เสนอแนะและความคิ ด เห็ น ของประชาชนที่ มี ต่ อ การด าเนิ น งานตาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
จากการสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมายแสดงความคิดเห็นต่อการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ประจาปีงบประมาณ 2564
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการศึกษา พบว่า โรงเรียนในสังกัดพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร ที่ได้รับการ
ส่งเสริมงบประมาณจ้างครูอัตราจ้างทั้งหมดมีความพึงพอใจอย่างมากต่องบประมาณที่ได้รับ ตามสัดส่วนของ
จานวนนักเรียนในโรงเรียน ซึ่งงบประมาณนี้มีความสาคั ญอย่างมากเพราะสามารถบรรเทาความเดือดร้อนใน
การจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพราะจานวนครูที่ได้รับจากอัตราการบรรจุของ
หน่วยงานในสังกัดไม่เพียงพอต่อจานวนนักเรียน และไม่สามารถบรรจุได้ทันต่อการเปิดการเรียนการสอน และ
ส่วนงบประมาณในการจัดซื้อครุภัณฑ์ด้านการศึกษา เช่น คอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน ของ
โรงเรีย นในบางโรงเรีย นมีค วามพึงพอใจอย่างมากต่องบประมาณที่ได้รับจากองค์การบริห ารส่ว นจังหวัด
สมุทรสาคร และเสนอให้มีการเพิ่มการจัดสรรทุนการศึกษาทุกระดับ เพื่อช่วยเหลือผู้เรียนที่ขาดโอกาสใน
การศึกษา ตั้งแต่ ปฐมวัย อาชีวะ และอุดมศึกษา และเพิ่มงบการจัดสรรจานวนครูอัตราจ้างให้เหมาะสมกับ
จานวนผู้เรียน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมคุณภาพชีวิต พบว่า ในสถานการณ์ปัจจุบันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) ได้ระบาดในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร ทาให้โรงพยาบาลในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครต้องรับภาระ
ผู้ป่วยจานวนมาก ทาให้ขาดแคลนงบประมาณในการจัดซื้อจัดหาอุปกรณ์ เครื่องมือทางการแพทย์ องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ได้ดาเนินโครงการพัฒนาศักยภาพการให้บริการผู้ป่วยในเพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) โดยสนับสนุนให้งบประมาณอุดหนุนจัดซื้อเครื่องมือทางการแพทย์ให้กับ
โรงพยาบาลสมุทรสาครและส านั กงานสาธารณสุ ขจังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งพบว่าประชาชนมีความพึงพอใจ
อย่ า งมาก ในการที่ อ งค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวัด สมุ ทรสาคร ช่ ว ยเหลื อ ด้ า นงบประมาณนี้ และหน่ ว ยงาน
ทั้งโรงพยาบาลสมุทรสาครและโรงพยาบาลนครท่าฉลอม ได้นาไปใช้เพื่อจัดทาเป็นโรงพยาบาลสนามในพื้นที่
เพื่อรองรับผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และสามารถบริหารจัดการได้อย่างดี สามารถ
รองรับผู้ป่วยได้จานวนมากและมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการงบประมาณ และยังได้นาไปจัดซื้ออุปกรณ์
ช่วยเหลือผู้ป่วยเพิ่มอีก เช่น เครื่องให้ออกซิเจนกับผู้ป่วยและอุปกรณ์ทางการแพทย์ อื่น ๆ
ส่วนการส่งเสริมคุณภาพชีวิต อีกส่วนหนึ่งของการดูแลผู้ป่วยติดเตียง จากการสัมภาษณ์กับญาติของ
ผู้ ป่ ว ยติ ดเตีย ง ที่ดาเนิ น การโดยองค์การบริห ารส่ ว นจังหวัดสมุทรสาคร ร่ว มกั บ โรงพยาบาลสมุทรสาคร
โรงพยาบาลกระทุ่มแบน และโรงพยาบาลบ้านแพ้ว โดยจัดให้มีการให้บริการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม ให้กับผู้ป่วย
ติดเตียง ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ซึ่งที่ได้ลงทะเบียนไว้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร จากการสัมภาษณ์
ญาติผู้ป่ วย พบว่า มีความพึงพอใจอย่างมากต่อการดาเนินการโครงการนี้ ทาให้มีความรู้สึ กที่ดีและมีความ
ประทับใจในการบริหารจัดการเรื่องนี้เป็นอย่างมาก และขอขอบพระคุณองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
นายกฯ และบุคลากรทางการแพทย์ทุก ๆคนทีม่ าช่วยฉีดวัคซีนให้ที่บ้าน และยังได้มีการติดตามผลกระทบจาก
การฉีดวัคซีนให้อีก มีความรู้สึกประทับใจอย่างมาก
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ยุทธศาสตร์ ที่ 3 การพัฒนาเศรษฐกิจ พบว่า องค์ การบริห ารส่ ว นจั งหวัดสมุ ทรสาคร ได้มีการ
ดาเนินการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรสาคร โดยสนับสนุนให้มีการจัดให้มีการโฆษณาไปยัง
กลุ่มนักท่องเที่ยว โดยใช้กิจกรรม “สุขสันต์สุด ๆ เที่ยวสมุทรสาคร” ตามโครงการประชาสัมพันธ์และส่งเสริม
แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสาคร ประจาปีงบประมาณ 2564 โดยได้ดาเนินการถ่ายทาและเผยแพร่ รายการ
“ที่นี่สมุทรสาคร ตอน ลาไยพวงทองบ้านแพ้ว” ซึ่งได้เสนอแนะนาของดีอาเภอบ้านแพ้วคือ (ฉายา ต่อ ไอติม
บ้านแพ้ว ) ซึ่งเป็นร้ านไอศครี มเปิดใหม่ บนเส้นทางสาย บ้านแพ้ว -สมุทรสาคร ดาเนินงานโดยนายชนะชัย
สมบูรณ์ เป็นเจ้าของกิจการ โดยสัมภาษณ์พบว่า ต้องการออกรายการนี้เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในจั งหวัด
สมุทรสาคร และยังสามารถสร้างชื่อเสียงในด้านของดีเมืองสมุทรสาคร ในอาเภอบ้านแพ้ว ได้อีก โดยเสนอว่า
ถ้าสามารถออกอากาศรายการนี้ได้ จะทาให้ได้รับการยอมรับและมีชื่อเสียงในด้านไอศครีมรสมะพร้าวอ่อน
ครบเครื่องในของดีเมืองสมุทรสาคร
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ได้สนับสนุนการ
ดาเนินการก่อสร้างเขื่อนกั้นดิน คสล. เลียบคลองแนวลิขิต หมู่ 3 ต.ท่าเสา กระทุ่มแบน และก่อสร้างถนน
คสล. สายซอยนวลทอง หมู่ 9 ต.สวนหลวง กระทุ่ม แบน และก่อ สร้า งถนน คสล. หมู่ 3 เชื่อ มหมู่ 1
ต.บางโทรั ด อ.เมืองสมุทรสาคร โดยได้ดาเนินการเสร็จแล้ว บางโครงการ สามารถใช้งานได้แล้ ว ในการ
ก่อสร้างถนน คสล. บางโทรัด โดยใช้งบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร แต่การก่อสร้าง
เขื่อนกันดิน คสล. เลียบคลองแนวลิขิต จากการได้รับงบประมาณไป สามารถดาเนินการได้บางส่วน ยังไม่เสร็จ
สิ้ น จากการสั ม ภาษณ์ ผู้ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งในการด าเนิ น การ พบว่ า มี ค วามพึ ง พอใจอย่ า งมากต่ อ การให้
งบประมาณมาดาเนินการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพราะต้องใช้งบประมาณจานวนมากในการก่อสร้าง จึงเสนอให้
ของบประมาณเพิ่ม ในโครงการที่ยังไม่เสร็จสิ้น ให้สามารถดาเนินการต่อไปจนเสร็จสิ้นโครงการ
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
ได้ประสานความร่วมมือกับองค์การบริหารส่วนตาบลหรือเทศบาลตาบล ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร โดยได้
จัดทาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสมุทรสาคร จานวน 28 แห่ง เพื่อ
รวบรวมของเสียอันตรายชุมชน เช่น หลอดไฟ ถ่านไฟฉาย แบตเตอรี่ กระป๋องสเปรย์ และอื่น ๆ จากชุมชน
ต่าง ๆ เพื่อส่งไปกาจัดอย่างถูกวิธี ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร จากการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พบว่า มีความพึงพอใจอย่างมาก ในการดาเนินการจัดทาบันทึกข้อตกลงร่วมกัน โดยให้
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เป็น ผู้ดาเนินการนาขยะของเสียอันตรายเหล่านี้ไปจัดการอย่างถูกวิธี
โดยจะมีการเก็บรวบรวมของเสียอันตรายเหล่านี้ในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหมด จานวน 28 แห่ง
และนัดหมายการจัดเก็บในตามระยะเวลา เพราะเนื่องจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถนาไปทาลาย
เองได้ เนื่องจากจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจานวนมากในการทาลายและจะมีปริมาณจานวนมาก ที่จะสามารถส่งไป
ยังโรงงานที่ทาลายขยะของเสี ย อัน ตรายเหล่ านั้น จึงเห็ นว่าองค์การบริห ารส่ ว นจังหวัดสมุทรสาคร เป็น
หน่วยงานที่มีงบประมาณและมีปริมาณขยะของเสียอันตราย เพียงพอที่จะดาเนินการเองได้ทั้ งหมด จึงฝาก
ขอบคุณผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดทุกคนที่มาดาเนินการจัดการขยะของเสียอันตรายเหล่านี้แทน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาการเมืองและการบริหาร ด้านการมีส่วนร่วม การเมืองการปกครอง (กลุ่ม
ผู้นาท้องถิ่น / ผู้นาชุมชน) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ได้จัดทาโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วม
กิจกรรมดาเนินงาน ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้การสนับสนุนด้านเครื่องมือและเครื่องจักรกล
ให้แก่องค์ปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ตาบลแคราย อ.กระทุ่มแบน เพื่อดาเนินการตัดหญ้าไหล่ทาง กาจัด และ
ขุดตักวัชพืช สิ่งปฏิกูล และสิ่งกีดขวางทางน้า ในคลองแคราย ตามโครงการคลองสวย น้าใส ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร โดยได้ให้ผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดาเนินการอย่างมีส่วนร่วมกับ
ประชาชนในพื้น ที่ ตาบลแคราย ตาบลสวนหลวง อ.กระทุ่มแบน เพื่อป้องกันน้าท่วม และเป็นการขยาย
ไหล่ถนนให้กว้างขึ้น มีการปรับปรุงถนนให้ดีขึ้น ไฟฟ้าสว่าง และให้มีการยกฝาท่อระบายน้า สูงกว่าระดับพื้น
ถนน เพื่อเป็นการยกระดับพื้นที่ให้มีการจราจรที่คล่องตัวมากขึ้น โดยในกิจกรรมโครงการนี้ ผู้บริหารของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตาบลแคราย) ได้นาชาวบ้านเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมการดาเนินการ
ลอกคลองหน้าบริเวณที่ทาการเทศบาลด้วยตนเอง โดยการมอบหมายให้รองนายกฯ เป็นผู้ดาเนินการสั่งการ
บริหารจัดการโครงการนี้ได้ด้วยตนเอง ทาให้ประชาชนในพื้นที่มีความสะดวกและประทับใจการบริหารงาน
โครงการนี้อย่างมาก จากกการสัมภาษณ์ ผู้บริหารท้องถิ่น (นายกฯ) พบว่า มีความพึงพอใจอย่างมากต่อการ
จัดสรรงบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาล
ตาบลแคราย) เพราะสามารถนางบเหล่านี้มาบริหารจัดการในพื้นที่ของเทศบาลได้เป็นอย่างมาก และขอชื่ นชม
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ที่มองเห็นความสาคัญของเทศบาลตาบลแครายและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ๆ ที่สามารถทาให้สร้างผลงานการบริหารงานในพื้นที่ของตนเองได้อย่างคล่องตัว และ
ยังเสนอให้มีการจัดสรรงบประมาณด้านอื่น ๆ อีกเพื่อช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทั่วถึงในทุก ๆ หมู่บ้านของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สรุ ป ผลจากการสั มภาษณ์ข้อเสนอแนะและความคิดเห็ นของประชาชนที่มีต่อการดาเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครทั้ง 6 ด้าน อันได้แก่ 1. ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาการศึกษา 2. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ
4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 5. ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม และ
6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมืองและการบริหาร พบว่า อยู่ในระดับความพึงพอใจมาก เมื่อเปรียบเทียบ
กับ มาตรฐานเกณฑ์การพิจ ารณารางวัล บริการภาครัฐ แห่งชาติ ของส านักงานคณะกรรมการพัฒ นาระบบ
ราชการ (2564) พบว่า มีคะแนนคุณภาพอยู่ในระดับ 4 หรือระดับ “ดี” (คะแนนมากกว่าร้อยละ 80 ขึ้น
ไป)

บรรณานุกรม
กรมการปกครอง, สานักบริ หารราชการส่ วนท้องถิ่น, กองราชการส่ วนตาบลและส่ วนพัฒนารายได้.
(2545). คู่มือการจัดทาแผนที่ภาษี . กรุ งเทพฯ: โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน.
กรมที่ดิน. (2549). หัวใจสาคัญของการให้ บริ การประชาชน. กรุ งเทพฯ: สานักงานที่ดิน
อาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง.
กรมพัฒนาชุมชน. (2538). คู่มือการปฏิ บัติงานสาหรั บอาสาพัฒนาชุมชน. กรุ งเทพ ฯ :
ยูไนเต็ดโปรดักชัน่
กรองแก้ว อยูส่ ุ ข. (2537). พฤติกรรมองค์ การ. กรุ งเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
กองราชการส่ วนตาบล กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย. (2539). ศูนย์ ข้อมูลการพัฒนาชนบท.
กรุ งเทพมหานคร : อาสารักษาดินแดน.
กวี รักษ์ชน. (2541). การเก็บรวบรวมข้ อมูลในการวิจัยทางรั ฐศาสฅร์ . เอกสารหมายเลข 20.
พิมพ์ครั้งที่ 1 กรุ งเทพฯ: ศูนย์เอกสารทางวิชาการคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง.
กานดา พูนลาภทวี. (2539). สถิติเพื่อการวิจัย.กรุ งเทพ: ฟิ สิ กส์เซ็นเตอร์ .
เกื้อ วงศ์บุญสิ น. (2541). ผู้สูงอายุ : ประเด็นสุขภาพอนามัย. จดหมายข่าวประชากร
วิทยาลัยประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สื บค้นเมื่อ 29 มิถุนายน 2549
จาก http://www.chula.ac.th/college/cps/thai/newsletter/news-591.html.
คณิ ต ดวงหัสดี. (2537). สุขภาพจิตกับความพึงพอใจในงานของข้ าราชการตารวจ
ชั้นประทวนในเขตเมืองและเขตชนบทของจังหวัดขอนแก่ น. วิทยานิพนธ์ศึกษา
ศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
จอมขวัญ ขวัญยืน . (2549). การศึกษาการจัดสวัสดิการแรงงานต่ างด้ าว : กรณี ศึกษาจังหวัด
สมุทรสาคร. กรุ งเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จังหวัดสมุทรสาคร. (2560). แผนพัฒนาจังหวัด 5 ปี (พ.ศ.2561-2565 ฉบับทบทวน) สื บค้นเมื่อ 11
พฤศจิกายน 2562 จาก
https://drive.google.com/file/d/18Sx8l_PMLAfRBib5LOSfFQ_ql34ValUG/view

90

ชนะดา วีระพันธ์. (2555). ความพึงพอใจของประชาชนต่ อการให้ บริ การขององค์ การบริ หารส่ วน
ตาบล บ้ านเก่ า อาเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี. ปริ ญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน วิทยาลัยการบริ หารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา.
ชัชวาลย์ ทัตศิวชั . (2554). คุณภาพการให้ บริ การ. สื บค้นเมื่อ 15 มกราคม 2558 จาก
http://www.tpa.or.th/writer/read_this_book_topic.php?bookID=1
ชัยอนันต์ สมุทวณิ ช. (2522). การเมืองกับการบริ หาร.กรุ งเทพมหานคร: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
คณะรัฐศาสตร์ .
ณิ ชดาภา อัจฉริ ยสุ ชา . (2555). การประเมินโครงการการจัดการความรู้ ในห้ องสมุด
มหาวิทยาลัยมหิ ดล. กรุ งเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ณัฐพร สุ ดดี สุ ปราณี จิราณรงค์ . (2550). การประเมินโครงการพัฒนาทักษะกีฬาว่ ายนา้ เพื่อเป็ น
นัก กี ฬ าโรงเรี ยนสาธิ ต จุ ฬ าลงกรณ์ มหาวิ ทยาลัย ฝ่ ายประถม แบบเรี ยนร่ วมห้ องเรี ยน :
รายงานการวิจัย กรุ งเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
เดชรัต สุ ขกาเนิด วิชยั เอกพลาการ และปัตพงษ์ เกษสมบูรณ์. (2545). การประเมินผลกระทบทาง
สุขภาพเพื่อการสร้ างนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ : แนวคิดแนวทางและ แนวปฏิ บัติ.
นนทบุรี: สถาบันวิจยั ระบบสาธารณสุ ข.
เติมศักดิ์ สุ ขวิบูลย์. (2552). ข้อคานึงในการสร้างเครื่ องมือประเภทมาตรประมาณค่า (Rating
Scale) เพื่องานวิจยั . สื บค้นเมื่อ 11 พฤศจิกายน 2562 จาก *https://www.ms.src.ku.ac.th ›
schedule › Files › Oct
ถวัลย์ วรเทพพุฒิพงษ์. (2536). นโยบายสาธารณะและการวางแผน + นโยบายสาธารณะ.
กรุ งเทพฯ: คณะรัฐประศาสนศาสตร์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์ .
ทศพร ศิริสัมพันธ์. (2549). แนวคิด ทฤษฎีและหลักการรั ฐประศาสนศาสตร์ ในการตรวจสอบ
ถ่ วงดุล. ประมวลสาระชุดวิชา แนวคิด ทฤษฎีและหลักการรั ฐประศาสนศาสตร์ หน่ วยที่ 7.
พิมพ์ครั้งที่ 3. นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช.
นุชรัตน์ ตันตระกูล . (2553). สภาพการอยู่อาศัยของแรงงานต่ างด้ าว : กรณี ศึกษาชุมชนมหาชัย
นิเวศน์ ตาบลโคกขาม จังหวัดสมุทรสาคร. กรุ งเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

91

บราลี จินตนสนธิ . (2538). ความพึงพอใจของประชานที่มีต่อการบริ การของสานักงาน ทะเบียน:
ศึกษา
เฉพาะกรณี เทศบาลตาบลหัวหิ น. วิทยานิพนธ์ปริ ญญาโท สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์ .
บุญธรรม กิจปรี ดาพิสุทธิ์ .(2535). การวิจัยการวิจัยเบือ้ งต้ น. กรุ งเทพฯ: สุ วรี ิ ยาสาส์น.
บุญเลิศ บูรณุปกรณ์. (2546). ความพึงพอใจของประชาชนในเขตเทศบาลนครเชี ยงใหม่ ต่อผู้บริ หาร
เทศบาลนครเชี ยงใหม่ . วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต สาขาการเมืองการปกครองบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
ปุณณสิ น มณี นนั ทน์ . (2549). การประเมินโครงการจัดรู ปที่ดินเพื่อพัฒนาเมือง.
กรุ งเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติฉบับที่ 9 พ.ศ.2545-2549.
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติฉบับที่ 11 พ.ศ.2555-2559.
พระยาอนุมานราชธน. (2514). วัฒนธรรมและประเพณี ต่างๆของไทย. กรุ งเทพฯ: คลังวิทยา.
พระราชบัญญัติควบคุมโรค พ.ศ.2523.
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2555 ราชกิจจานุเบกษา
เล่ ม 129 ตอนที่ 15ก วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2555.
พระราชบัญญัติปรั บปรุ งกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545.
ไพวัลย์ ชลาลัย (2550) ความพึงพอใจของประชาชนต่ อการให้ บริ การของ พนักงานเทศบาลตาบล
คลองใหญ่ อาเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด. ปั ญหาพิเศษรัฐประศาสนศาสตร์
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริ หารทัว่ ไป, วิทยาลัยการบริ หารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา.
ไพศาลสุ ริยะมงคล. (2531). นโยบายสาธารณะของไทย. ใน ภัทราภรณ์ สุกาญจนาภรณ์ . (2558).
เอกสารการสอนชุดวิชาการพัฒนารู ปแบบการประเมินโครงการศึกษาอบรมต่ อเนื่อง
สาหรั บพยาบาลวิชาชี พ:การประยุกต์ ใช้ แนวคิดความเชื่ อมโยงสอดคล้ อง. กรุ งเทพมหานคร
: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นโยบายสาธารณะและการวางแผน,หน่วยที่ 14 (พิมพ์ครั้งที่ 3). กรุ งเทพฯ:
สานักพิมพ์ประชาชน.(การปกครอง). กรุ งเพทฯ : บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ .
มยุรี อนุมานราชธน. (2547). นโยบายสาธารณะ แนวคิด กระบวนการและการวิเคราะห์ .

92

เชียงใหม่ : คะนึงนิจการพิมพ์.
มรรษมน บัวภา. (2553). การประเมินผลโครงการกองทุนหมู่บา้ นและชุมชนเมือง : กรณี ศึกษาอาเภอ
คลองหลวงจังหวัดปทุมธานี . วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาพัฒนาสังคม
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์ .
ยุทธพร ประสานศรี . (2553). องค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่นกับการจัดสวัสดิการสังคมแก่ แรงงาน
ต่ างชาติ: ศึกษากรณี จังหวัดสมุทรสาคร. กรุ งเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่ าด้ วยวิธีการงบประมาณขององค์ การบริ หารส่ วนตาบล พ.ศ. 2541.
ราชกิจจานุเบกษา พ.ศ.2550, น.22.
ราชบัณฑิตยสถาน. (2525). พจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน. กรุ งเทพฯ : อักษรเจริ ญทัศน์.
รั ฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ราชกิจจานุเบกษา เล่ มที่ 115.
ตอนที่ 102 ก ลงวันที่31 ธ.ค. 41 กรุ งเทพมหานคร : โรงพิมพ์การศาสนา.
วรเดช จันทรศร. (2544). การพัฒนาต้ นแบบการใช้ บริ การสาธารณสุขที่เป็ นเลิศ:
กรณี ศึกษาจากต่ างประเทศ. กรุ งเทพฯ: สานักพิมพ์สกายบล็อกและการพิมพ์.
วรนุช บวรนันทเดช. (2546). ความพึงพอใจของประชาชนต่ อการบริ การของหน่ วยบริ การปฐมภูมิ
เขตหนองจอก กรุ งเทพมหานคร. วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
รัฐประศาสนศาสตร์ , บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต.
วริ นดา คเณศาติ. (2558). บริ การสาธารณะกับบทบาทองค์ กรส่ วนท้ องถิ่น.สื บค้นเมื่อ 1 มิถุนายน
2558 จากhttps://www.gotoknow.org/posts/422467
วีรพงษ์ เฉลิมจิรรัตน์. (2539). คุณภาพในงานบริ การ (Quality in Service). พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุ งเทพฯ:
สมาคมส่ งเสริ มเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น.
วัชราภรณ์ จันทร์พุฒิพงศ์. (2546). ความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้ บริ การสวนสาธารณะและ
อุทยานสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อการออกกาลังกายและพักผ่ อนหย่ อยใจ.
นครสวรรค์ : กรมอนามัย ศูนย์อนามัยที่ 8.
วาริ กา มังกะลัง . (2556). ภูมิทัศน์ วฒ
ั นธรรมชุมชนริ มคลองดาเนินสะดวก ช่ วงหลักที่ 5 ถึงหลักที่ 6
จังหวัดราชบุรี และจังหวัดสมุทรสาคร. กรุ งเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุ จิตรา เขื่อนขันธ์ (2549). ความพึงพอใจของประชาชนต่ อการให้ บริ การ โครงการจัดหน่ วยบริ การ

93

อาเภอเคลื่อนที่ในอาเภอเมือง จังหวัดนครปฐม. วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชารัฐศาสตร์ , บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ .
สถาบันพระปกเกล้า. (2560). องค์การบริ หารส่ วนตาบล. สื บค้นเมื่อ 1 มีนาคม 2561 จาก
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B
8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%
สมวงศ์ พงศ์สถาพร. (2550). เคล็ดไม่ ลับการตลาดบริ การ. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุ งเทพฯ: ยูบีซีแอล บุค๊ ส์.
สมิต สัชณุกร. (2542). การต้ อนรั บและการบริ การที่เป็ นเลิศ.กรุ งเทพฯ : วัญญูชน.
สารานุกรมเสรี วิกีพีเดีย. (2555). โครงสร้ างพืน้ ฐาน. สื บค้นเมื่อ 1 สิ งหาคม 2555
จาก th.wikipedia.org/wiki/โครงสร้างพื้นฐาน.
สิ วาพร สุ ขเอียด. (2016). การปกครองส่ วนท้องถิ่น. กรุ งเทพฯ: สถาบันพระปกเกล้า สื บค้นเมื่อ 14
พฤศจิกายน 2562 จาก
iki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%
E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%
E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%AD%E
0%B8%87%E0%
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. (2544). คู่มือการพัฒนา
รายได้ ขององค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น. โครงการพัฒนาประสิ ทธิภาพการบริ หาร
การเงินการคลังท้องถิ่น. กรุ งเทพฯ : บริ ษทั อักษรโสภณ จากัด.
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ. (2560). เกณฑ์การพิจารณารางวัลบริ การภาครัฐ
แห่งชาติ ประจาปี พ.ศ. 2560. สื บค้นเมื่อ 11 พฤศจิกายน 2562 จาก
https://www2.opdc.go.th/uploads/files/2560/TPSA60Manual.pdf
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ. (2547). คู่มือคาอธิ บายและแนวทางการปฏิ บัติตาม
พระราชกฤษฎีกาว่ าด้ วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริ หารกิจการบ้ านเมืองที่ดี พ.ศ.2546.
กรุ งเทพฯ: สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
สานักบริ หารราชการส่ วนท้องถิ่น และสานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ. (2543). คู่มือการฝึ กอบรมด้ านการเงินการคลังท้ องถิ่น. กรุ งเทพ ฯ : โรงพิมพ์

94

อุทยั เลาหวิเชียร. (2544). รั ฐประศาสนศาสตร์ : ลักษณะวิชาและมิติต่าง ๆ.
(พิมพ์ครั้งที่ 7). กรุ งเทพฯ : สานักพิมพ์เสมาธรรม.
อนุรักษ์ ปัญญานุวฒั น์.แนวคิดการประเมินโครงการ.คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2556
อานาจ ธนานันทชัย . (2552). บทบาทขององค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่นด้ านที่อยู่อาศัยตามนโยบาย
การกระจายอานาจ : กรณี ศึกษา เทศบาลนครสมุทรสาคร.กรุ งเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
อาพล จินดาวัฒนะ.ปฏิ รูปสุขภาพ : ปฏิ รูปชี วิตและสังคม.สานักงานปฏิรูประบบสุ ขภาพแห่งชาติ,
2546.
Anderson, James E. (1994). Public Policy Making. 2nded. New York. : Houghton Mifflin.
Bitner, M. J. (1995). “Building service relationships: It’s all about promises.” Journal of the
Academy of Marketing Science 23, pp.246-251.
Buzzell, Robert D., and Bradley, T. Gale. (1987). The PIMS Principles. New York: The Free Press
Buzzell, Robert D., Bradley, T. Gale, and Ralph, G. M. Sultan. (1975). “Market Share-A Key to
Profitability.” Harvard Business Review 53 (January-February), 97-106.
Cronbach, L. J. (1984). Essential of psychology testing. New York: Harper.
Crosby: B. (1979). Quality is Free. New York: McGraw-Hill
______. (1988). Quality is Free. New York: McGraw-Hill.
Cronin, J. J. and Taylor, S. A. (1992). “Measuring Service Quality : A Re-examination and
Extension.” in Journal of Marketing, 56(7), pp. 55-68.
Dye, Thomas R. (1978). Understanding Public Policy. Englewood Cliffs, N.J.:
Prentice Hall.
Easton, David (1965). The Political System. New York : Knopf.
_______. (1965). A framework for political analysis. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.
Garrett, Henry E. (1965). Testing for teachers. New York: Van No strand Reinhold.
Good,Carter V. (1973). Dictionary of Education. New York: McGraw-Hill

95

Goodhardt, Gerald J., Andrew S.C. Ehengberg, and Christopher, Chatfield. (1984). “The
Dirichlet : A Comprehensive Model of Buying Behavior.” in Journal of Royal Statistics
Society,147 (part 5), pp.621-655.
Gronroos. C. (1990). “Relationship Approach to Marketing in Service Contexts : The Marketing
and Organizational Behavior Interface.” in Journal of Business Research, 20 (1), pp. 317.
_______. (1982). Strategic Management and Marketing in the Public Sector. Finland: Swedish
School of Economics and Business Management.
Gundlach, James, and Nelson P. Reid. (1983). “A Scale for Measurement of Consumer
Satisfaction with Social Service.” in Journal of Social Service Research 7 (Fall), pp.37-54
Hinkle, D.E,William ,W. and Stephen G. J. (1998). Applied Statistics for the Behavior Sciences.
(4th ed.). New York : Houghton Mifflin.
Hutchins, D. (1985). Achieve Total Quality. UK : Fitzwilliam Publishing.
Johnson, R. and D. Lyth. (1991). Implementing the Integration of Customer Expectations and
Operational capability.Massachusetts : Lexington book.
Johnston, R. (1995). “Service failure and recovery: Impact, attributes, and process. Advances in
Services.” in Marketing and Management 4, pp.211-218.
Juran, J.M. and F. M. Gryna. (1988). Juran’s Quality Control Handbook. 4th ed. New York :
McGraw Hill.
Katz, E., Blumler, J. G., & Gurevitch, M. (1983). Utilization of mass communications by the
individual. London: Sage.
Kenneth Clow & Donald Baack (2004). Marketing Management: A Customer Oriented
Approach.[Online] http://www.sagepub.com/clow/study/articles.htm.
Khantanapha, Napaporn (2000). An Empirical Study of Service Quality in Part-time MBA
Program in Private and Public Universities in Thailand. Dissertation submitted to the

96

Degree of Doctor of Business Administration, Wayne Huizenga Graduate School of
Business and Entrepreneurship, Nova Southeastern University.
Koehler, J. W., & Pankowski, J. M. (1996). Quality Government: Designing, Developing
and Implementing TQM. New Jersey: St. Lucie Press.
Kurtz D.L. et Clow K.E. (1998), Services marketing, John Wiley & Sons, New York.
Lowi, Theodore J. (1968). “American Business, Public Policy, Case Studies, and Political
Theory.” ,in World Politics. XVI July.
______. (1979). Politics of Disorder. W. W. Norton & Co. Dissertation Abstracts
International, 58 : pp.1926A.
Lewis, C.R., and Bloom,H.B. (1983). “The Marketing Aspects of Service Quality, in Emerging
Perspectives on Services Marketing.” in Berry, L., Shostack G., and Upah, G., eds,
Chicago: American Marketing, pp. 99-107.
Lovelock. C. H. (1996). Service Marketing. Upper Saddle River, Hew Jersey: PrenticeHall.
Malcolm Baldrige. (2013). Education Criteria for Performance Excellence 2013-2014.
Marston, J. E. (1979). Modern public relations. New York: McGraw-Hill.
Maslow, A.H. (1970). Mativation and personanlity. New York: Harper &Row
Publishers.
Parasuraman, A., Zeithaml, V. A., & Berry, L. L. (1985). A conceptual model of service quality
and its implications for future research. inJournal of marketing. 49, Fall, pp.41-50.
________. (1988) “SERVQUAL : A Multi-item Scale for Measuring Consumer Perception of
Service Quality.” Journal of Retailing, 64 (1), pp. 12-40.
________. (1988). SERVQUAL: A multi-item scale for measuring consumer perception of service
quality. Journal of Retailing, 64 (1), pp.14-40.
________. (1990). Delivering quality service: Balancing customer perceptions and expectations.
New York: The free press.

97

________. (1991). “Refinement and Reassessment of the SERVQUAL Scale.” in Journal of
Retailing 67, pp. 420-450.
________. (1994). “Reassessment of Expectation of Comparison Standard in Measuring Service
Quality: Implication for Further Research.” Journal of Marketing 58 (January), pp. 111124.
Ross, D.F., Goetsch, D.L. and Davis, S.B. (1997). Quality Management: introduction to
total Quality management for production, processing and services. 3rd ed. New Jersey:
Pretics-Hall.
Rust, R. T. & Zahorik, A. J. (1993). Customer satisfaction, customer retention, and market share.
Journal of Retailing, 69, pp.193-215.
Schmenner, Roger W. (1995). Service operations management. Englewood Cliifs, NJ PrenticeHall.
Sharkansky, I. (1970).Policy Analysis in Political Science. Chicago: Markham.
Steve and Cook. (1995). Practucak Teanwork for Customer Service. Team Performance
Management. Vol.1, Iss, pp.53.
Van, W.M. (1997). Social-psychological benefit of voluntary work in political
activism community service work, and volunteering on individual well-being. (Doctoral
disscrtaion, The Ohio State University, 1997).
Vroom, V. H. (1990). Manage people not personnel: Motivation and performance
appraisal. Boston: Harvard Business School Press.
Wisher, J.D. and Corney, W.J., (2001) “Comparing practices for capturing bank customer feed
back – Internet versus traditional banking.” Benchmarking : An International Journal 8(3),
pp.240-250.
Wolman, B. B. (1973). Dictionary of behavior science. New Jersey: Englewood Cliffs
Prentice-Hall.

98

Worthen, B.R. & Sanders, J.R. (1973). Educational Evaluation: Theory and Practice. Ohio:
Wadworth Publishing Company, Inc.
Yamane Taro. (1967) .Statistics : An Introductory Analysis. New York : Harper and Row.
Zineldin, M. (1996). “Bank Strategy Portioning and Some Determinants of Bank Selection.”
International Journal of Bank Marketing 14 (6), pp. 12-22.
Zeithaml, V. A., and Bitner , M. J. (2000). Services Marketing: Customer Focus Across the Firm.
2nd ed. Boston, Massachusetts: McGraw-Hill.
Zeithaml, V. A., Parasuraman, and L. L., Berry. (1985). “Problem and Strategic in Services
Marketing.” Journal of Marketing 49 (2), pp. 33-46.
_______. (1990). Delivering Quality Service : Balancing Customer Perceptions. New York : The
Free Press.

ภาคผนวก

100

แบบสอบถาม
การประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
คาชี้แจง แบบสอบถามนี้มี 8 หน้า กรุณากรอกแบบสอบถามนี้ให้ครบทุกข้อ เพื่อประโยชน์ในการนาไป
ปรับปรุงการบริหารงานให้ดียิ่งขึ้น และโปรดใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  ตามความเป็นจริง
............................................................................................................................. ......................

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
1. เพศ

 ชาย

 หญิง

2. อายุ

 ไม่เกิน 20 ปี
 40 – 59 ปี

 20 – 39 ปี
 60 ปีขึ้นไป

3.การศึกษา

 สูงกว่าปริญญาตรี
 มัธยมศึกษา ปวช./ปวส./ อนุปริญญา

 ปริญญาตรี
 ประถมศึกษาหรือต่ากว่า

4. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน  ต่ากว่า 5,000 บาท
 10,001 บาท – 15,000 บาท
 มากกว่า 20,000 บาท ขึ้นไป

 5,000 บาท – 10,000 บาท
 15,001 บาท – 20,000 บาท

5. การอยู่อาศัยในชุมชน  เป็นคนในชุมชนตั้งแต่เกิด
 อยูใ่ นชุมชนตั้งแต่ 1 ปี ถึง 5 ปี

 อยู่ในชุมชนมานานกว่า 5 ปี
 ย้ายมาอยู่ในชุมชนนี้ไม่เกิน 1 ปี

6. การรับทราบข้อมูลข่าวสารการดาเนินงานของ อบจ.สมุทรสาคร
 ผู้บริหาร /สมาชิกสภา อบจ./ เจ้าหน้าที่ อบจ.  ผู้นาชุมชน/กานัน/ผู้ใหญ่บ้าน
 การประชุมประชาคมท้องถิ่น
 เพื่อน /ญาติพี่น้อง
 ป้ายประชาสัมพันธ์/สิ่งพิมพ์ต่างๆ
 สื่อออนไลน์ /เว็บไซต์/Facebook/ทีว/ี วิทยุ
 อื่นๆ .......................................................
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ตอนที่ 2 ความคิดเห็นต่อการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบจ.สมุทรสาคร ประจาปี พ.ศ.2564
คาชี้แจง โปรดใส่เครื่องหมาย  ในช่องระดับความพึงพอใจตามความคิดของท่าน
1 = พึงพอใจน้อยที่สุด, 2 = พึงพอใจน้อย, 3 = พึงพอใจปานกลาง, 4 = พึงพอใจมาก, 5 = พึงพอใจมากที่สุด
ระดับความพึงพอใจ

คาถาม

มากที่สุด
(5)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการศึกษา
1.1 สนับสนุนงบประมาณจ้างครู ให้แก่สถานศึกษาในจังหวัด
สมุทรสาคร เพื่อให้เพียงพอต่อการจัดการศึกษา
1.2 ส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน เช่น
กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม , กิจกรรมทัศน
ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน
1.3 สนับสนุนอุปกรณ์การเรียนการสอน เช่น คอมพิวเตอร์ ,
อุปกรณ์ดนตรี ให้แก่สถานศึกษาในสังกัดและนอกสังกัด อบจ.
1.4 ส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ และพัฒนาการให้บริการอุทยาน
การเรียนรู้สมุทรสาคร (SK park) เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัย

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
2.1 สนับสนุนช่วยเหลือด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย
ภัยแล้ง เช่น จัดหากระสอบทราย , ขุดลอกคูคลอง ,
เสริมคันดิน
2.2 สนับสนุนการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) เช่น จัดหาวัคซีน ,
อุปกรณ์การแพทย์ , โรงพยาบาลสนาม ฯลฯ
2.3 ส่งเสริมงานสาธารณสุข ร่วมกับโรงพยาบาลสมุทรสาคร
โรงพยาบาลกระทุ่มแบน ตามโครงการพัฒนาศักยภาพการ
ให้บริการผู้ป่วยในเพื่อรองรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID - 19)
2.4 ปรับปรุงสนามกีฬาจังหวัดสมุทรสาครให้มีมาตรฐาน
เพื่ออานวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้ใช้บริการ

มาก
(4)

ปานกลาง
(3)

น้อย
(2)

น้อยที่สุด
(1)
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ระดับความพึงพอใจ

คาถาม
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเศรษฐกิจ
3.1 จัดทาป้าย สื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
ของจังหวัดสมุทรสาครให้เป็นที่รู้จัก
3.2 จัดทาคลิปวีดีโอแนะนาการท่องเที่ยวในจังหวัดสมุทรสาคร
- รายการที่นี่สมุทรสาคร “ ลาไยพวงทองบ้านแพ้ว ”

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
4.1 การก่อสร้าง / ปรับปรุง / ซ่อมแซม ถนนหรือสะพาน
ในจังหวัดสมุทรสาคร ให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ ได้มาตรฐาน
4.2 ก่อสร้าง/ปรับปรุงระบบประปา ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร
เพื่อให้ประชาชนมีน้าสาหรับอุปโภค บริโภคอย่างเพียงพอ
และทั่วถึง
4.3 ก่อสร้างเขื่อนกันดิน เพื่อป้องกันปัญหาน้าท่วมและ
การพังทลายของดิน

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม
5.1 ร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่และประชาชน
ในการจัดการของเสียอันตรายชุมชน
5.2 จัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างจิตสานึกและการมีส่วนร่วม
ของภาคประชาชนในการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
5.3 กาจัดวัชพืชในแม่น้าท่าจีนและลาคลองสาธารณะในจังหวัด
สมุทรสาคร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้า

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาการเมืองและการบริหาร
6.1 ประชาชนที่มารับบริการมีความมั่นใจแนวทางปฏิบัติตาม
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (COVID - 19) เช่น จุดคัดกรองวัดไข้ , เว้นระยะห่าง ฯลฯ
6.2 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการติดตาม
ตรวจสอบการดาเนินงานของ อบจ. เพื่อให้เกิดความโปร่งใส
6.3 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารการดาเนินงานของ
อบจ. ให้ประชาชนรับทราบผ่านสื่อต่างๆ เช่น เว็บไซต์ ,
Facebook ฯลฯ
6.4 ปรับปรุงการจัดเก็บรายได้ของ อบจ. เพือ่ นาไปพัฒนาท้องถิ่น
- กิจกรรม “ รู้หรือไม่? เติมน้ามันจังหวัดไหน พัฒนาท้องถิ่น
จังหวัดนั้น ”

มากที่สุด
(5)

มาก
(4)

ปานกลาง
(3)

น้อย
(2)

น้อยที่สุด
(1)
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ประเมินความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อ อบจ.สมุทรสาคร ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ในการดาเนินการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)
รายการประเมิน

ระดับความพึงพอใจ
มากที่สุด
(5)

มาก
(4)

ปานกลาง
(3)

น้อย
(2)

น้อยที่สุด
(1)

1. จัดตั้งสถานที่ป้องกันและควบคุมโรคตามมาตรการป้องกัน
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)
- ศูนย์ห่วงใยคนสาคร แห่งที่ 1 ณ สนามกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร
- ศูนย์ห่วงใยคนสาคร แห่งที่ 14 ณ อาคารรวบรวมผลผลิตทางการ
เกษตร สหกรณ์การเกษตรบ้านแพ้ว
2. จัดหาวัคซีน “ ซิโนฟาร์ม ” จากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เพื่อฉีด
ให้กับประชาชนในจังหวัดสมุทรสาคร จานวน 100,000 คน
3. ร่วมกับ รพ.สมุทรสาคร , รพ.กระทุ่มแบน และ รพ.บ้านแพ้ว
ให้บริการฉีดวัคซีน “ ซิโนฟาร์ม ” ให้กับผู้ป่วยติดเตียง /
ผู้สูงอายุ / ผู้พิการ ซึ่งได้ลงทะเบียนรับวัคซีนกับ อบจ.สมุทรสาคร
4. สนับสนุนงบประมาณให้แก่ รพ.นครท่าฉลอม , รพ.กระทุ่มแบน
เพื่อจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ สาหรับการ
ให้บริการผู้ป่วยใน เพื่อรองรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID - 19)
5. อบจ.สมุทรสาคร มีการใช้จ่ายงบประมาณในการป้องกัน
และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)
อย่างเหมาะสม คุ้มค่า และมีประสิทธิภาพ

ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะของประชาชนต่อการดาเนินงานของ อบจ.สมุทรสาคร
 โครงการหรือกิจกรรมที่ท่านต้องการให้ อบจ.สมุทรสาคร ดาเนินการเพิ่มเติม
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ได้แก่
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
2. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิต ได้แก่
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ ได้แก่
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
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4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ได้แก่
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
5. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม ได้แก่
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองและการบริหาร ได้แก่
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................

 ข้อเสนอแนะอื่นๆ เพื่อปรับปรุงหรือพัฒนาการดาเนินงานของ อบจ.สมุทรสาคร
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
ขอขอบคุณผู้ตอบแบบสอบถามทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร โทร. / โทรสาร 0 – 3442 – 8786
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แบบสัมภาษณ์
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา
1. ท่านคิดว่า การวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ครอบคลุมในทุกประเด็นหรือไม่ เช่น งบประมาณ
บุคลากร การมีส่วนร่วม การเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์อื่น
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
2. ท่านคิดว่า อบจ มีการดาเนินงานตามแผนงานที่วางไว้ ตามระยะเวลาหรือไม่ เช่น มีรายงานทุก ๆ 3 เดือน
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
3. มีคณะกรรมการตรวจสอบผลการดาเนินงานตามแผนงาน หรือไม่ ใช้วิธีใด
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
4. ได้มีการนาข้อเสนอแนะ ผลการดาเนินงานมาปรับปรุงมาดาเนินการหรือไม่
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
1. ท่านคิดว่า การวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ครอบคลุมในทุกประเด็นหรือไม่ เช่น งบประมาณ
บุคลากร การมีส่วนร่วม การเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์อื่น
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
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2. ท่านคิดว่า อบจ มีการดาเนินงานตามแผนงานที่วางไว้ ตามระยะเวลาหรือไม่ เช่น มีรายงานทุก ๆ 3 เดือน
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
3. มีคณะกรรมการตรวจสอบผลการดาเนินงานตามแผนงาน หรือไม่ ใช้วิธีใด
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
4. ได้มีการนาข้อเสนอแนะ ผลการดาเนินงานมาปรับปรุงมาดาเนินการหรือไม่
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ
1. ท่านคิดว่า การวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจั งหวัด ครอบคลุมในทุกประเด็นหรือไม่ เช่น งบประมาณ
บุคลากร การมีส่วนร่วม การเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์อื่น
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
2. ท่านคิดว่า อบจ มีการดาเนินงานตามแผนงานที่วางไว้ ตามระยะเวลาหรือไม่ เช่น มีรายงานทุก ๆ 3 เดือน
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
3. มีคณะกรรมการตรวจสอบผลการดาเนินงานตามแผนงาน หรือไม่ ใช้วิธีใด
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
4. ได้มีการนาข้อเสนอแนะ ผลการดาเนินงานมาปรับปรุงมาดาเนินการหรือไม่
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
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ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
1. ท่านคิดว่า การวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ครอบคลุมในทุกประเด็นหรือไม่ เช่น งบประมาณ
บุคลากร การมีส่วนร่วม การเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์อื่น
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
2. ท่านคิดว่า อบจ มีการดาเนินงานตามแผนงานที่วางไว้ ตามระยะเวลาหรือไม่ เช่น มีรายงานทุก ๆ 3 เดือน
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
3. มีคณะกรรมการตรวจสอบผลการดาเนินงานตามแผนงาน หรือไม่ ใช้วิธีใด
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
4. ได้มีการนาข้อเสนอแนะ ผลการดาเนินงานมาปรับปรุงมาดาเนินการหรือไม่
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม
1. ท่านคิดว่า การวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ครอบคลุมในทุกประเด็นหรือไม่ เช่น งบประมาณ
บุคลากร การมีส่วนร่วม การเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์อื่น
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
2. ท่านคิดว่า อบจ มีการดาเนินงานตามแผนงานที่วางไว้ ตามระยะเวลาหรือไม่ เช่น มีรายงานทุก ๆ 3 เดือน
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
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3. มีคณะกรรมการตรวจสอบผลการดาเนินงานตามแผนงาน หรือไม่ ใช้วิธีใด
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
4. ได้มีการนาข้อเสนอแนะ ผลการดาเนินงานมาปรับปรุงมาดาเนินการหรือไม่
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมืองและการบริหาร
1. ท่านคิดว่า การวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ครอบคลุมในทุกประเด็นหรือไม่ เช่น งบประมาณ
บุคลากร การมีส่วนร่วม การเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์อื่น
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
2. ท่านคิดว่า อบจ มีการดาเนินงานตามแผนงานที่วางไว้ ตามระยะเวลาหรือไม่ เช่น มีรายงานทุก ๆ 3 เดือน
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
3. มีคณะกรรมการตรวจสอบผลการดาเนินงานตามแผนงาน หรือไม่ ใช้วิธีใด
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
4. ได้มีการนาข้อเสนอแนะ ผลการดาเนินงานมาปรับปรุงมาดาเนินการหรือไม่
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
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ประวัติผู้วิจัย
ชื่อ ดร.เสรี วรพงษ์
ตำแหน่งทำงวิชำกำร ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สังกัด ภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
โทร 02-8002840-76 มือถือ 086-4489389, 089-3520688 โทรสาร 02-4419324
Email: seree.wor@mahidol.ac.th
คุณวุฒิคุณวุฒิ สำขำวิชำ
ปี พ.ศ.
Ed.D.
สิ่งแวดล้อมศึกษา
M.Ld.
พัฒนาแรงงานและสวัสดิการ
M.Ed.
สิ่งแวดล้อมศึกษา
B.A.
การจัดการทั่วไป

สำเร็จกำรศึกษำจำกสถำบัน
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
วิทยาลัยครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์

2551
2545
2539
2535

งำนวิจัยที่สนใจหรือมีควำมชำนำญ
- สิ่งแวดล้อมศึกษา
- การพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
- สิ่งแวดล้อมกับความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)
การประเมินผลโครงการฯ
ผลงำนวิจัยหรือผลงำนวิชำ (ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่เชื่อถือได้ในรอบ 5 ปี)
- การพัฒนาหลักสูตรการทานาข้าวแบบเกษตรอินทรีย์สาหรับเกษตรกร ในจังหวัด
นครปฐม (2553) การนาเสนองานวิชาการของคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
การประเมินผลโครงการกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 (2555)
การจัดการเรียนการสอนจริยศึกษาในประเทศไทย (2555)
- ปัจจัยที่มีผลต่อความสาเร็จสาหรับเกษตรทานาข้าวแบบเกษตรอินทรีย์ในจังหวัด นครปฐม
(2555)
- การประเมินผลโครงการกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1
- การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ภาพรวม) ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดราชบุรี (ประจาปีงบประมาณ 2560)
- การประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการของเทศบาลนครอ้อมน้อย
จังหวัดสมุทรสาคร
- การประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดสมุทรสาคร
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- การประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการของเทศบาลตาบลดอนไก่ดี
จังหวัดสมุทรสาคร
- การประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการของเทศบาลตาบล
สวนหลวง จังหวัดสมุทรสาคร
- การประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการของเทศบาลตาบลนาดี
จังหวัดสมุทรสาคร
ผลงำนอื่น ๆ
อาจารย์พิเศษโครงการรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (วิทยาเขตกรุงเทพฯ)
อาจารย์สอบพิเศษ มหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม
วิทยากรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Routine to Research

สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(พ.ศ.2561 – พ.ศ.2565)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผล
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
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ส่วนที่ 1
บทนำ
1. ควำมสำคัญของกำรติดตำมและประเมินผล
องค์ การบริ ห ารส่ ว นจั งหวั ดสมุ ทรสาคร เป็ นองค์ กรปกครองส่ ว นท้ องถิ่ นขนาดใหญ่ ที่ สุ ด
ในหน่ วยงานบริ หารราชการส่ วนท้องถิ่น อานาจหน้ าที่หลั กขององค์การบริหารส่ วนจังหวัด สมุทรสาคร คื อ
การให้ บริ การสาธารณะประโยชน์ ต่าง ๆ เพื่ อตอบสนองความต้องการพื้ นฐานแก่ประชาชนในพื้ นที่จั งหวั ด
สมุทรสาครได้แก่ การพัฒนาการศึกษา การส่ งเสริมคุณภาพชีวิต การพัฒนาเศรษฐกิจ การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน การอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาการเมืองและการบริหาร เป็นต้น ตามพระราชบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 5 พ.ศ. 2562 และพระราชบัญญัติกาหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2
พ.ศ. 2549
อย่างไรก็ดี องค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่น ส่ว นใหญ่ ยังคงมีทรัพ ยากรจากัด ทั้ง ทรัพ ยากร
บุคคล งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์ ดังนั้น เพื่อให้การดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล มีความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นของตน “แผนพัฒนา
ท้องถิ่น” เป็นเครื่องมือที่สาคัญประการหนึ่งที่จะทาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถดาเนินงานได้ตาม
เป้าหมายที่วางไว้ จึงจาเป็นต้องมีการกาหนดแผนให้สามารถตอบสนองต่อการทางาน เพื่อพัฒนาท้องถิ่นและ
บ่งชี้ความสาเร็จของแผนได้ด้วย การดาเนินงานโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สิ่งสาคัญที่สุดคือการมุ่งสู่
การดาเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล เกิดการพัฒนาและสามารถตอบสนองความต้องการ
ด้านต่าง ๆ ของประชาชนในท้องถิ่นเป็นอย่างดี จึงทาให้หน่วยงานส่วนกลางได้มีการออกระเบียบเพื่อควบคุม
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทุกระดับเกิดการทางานที่สามารถตอบสนองความต้องการในด้านต่าง ๆ ของ
ประชาชนในท้องถิ่น จึงได้กาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการติดตามและประเมินผล และนาผลที่ได้ไป
ใช้ในการแก้ไข พัฒนาและปรับปรุงการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง
จากที่กล่าวมาข้างต้น แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีเท่าไรก็ตาม
แต่หากไม่สามารถบ่งชี้ถึงผลการดาเนินงานที่เกิดขึ้นได้ ก็ไม่สามารถที่จะบ่งบอกความสาเร็จของแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ได้ “ระบบติด ตาม” จึ ง เป็ น เครื่ อ งมือส าคัญ ที่ช่ว ยในการปรับปรุง ประสิ ทธิภ าพในการดาเนินงาน
รวมถึง “ระบบประเมินผล” ที่คอยเป็นตัวบ่งชี้ว่าผลจากการดาเนินงานบรรลุตามเป้าหมายที่กาหนดไว้หรือไม่
อย่ า งไร เพื่ อ น าข้ อ มู ล ดั ง กล่ า วมาใช้ ใ นการปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ข ขยายขอบเขต หรื อ แม้ แ ต่ ยุ ติ ก ารด าเนิ น งาน
องค์การบริ หารส่ว นจังหวัดสมุทรสาคร จึงให้ ความสาคัญในการติดตามและประเมินผล และนาไปใช้เป็น
เครื่ องมือส าคัญ ช่ว ยในการปรั บ ปรุ งประสิ ทธิ ภ าพในการดาเนินงาน เพื่อทราบความก้าวหน้าและผลการ
ดาเนินงานว่าบรรลุวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้หรือไม่ สามารถตอบสนองต่อปัญหา และความต้องการของประชาชน
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ในท้องถิ่นมากน้อยเพียงใด ตลอดจนการนาข้อเสนอแนะที่ได้รับทราบมาทาการปรับปรุงแผนพัฒนาท้องถิ่น
ให้สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชนในระยะต่อไป
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ได้ดาเนินการ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และ
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครได้แต่งตั้งคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์ การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อทาหน้าที่กาหนดแนวทางและ
วิ ธี ก ารในการติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นา และมอบหมายให้ ค ณะท างานฝ่ า ยตรวจติ ด ตามและ
ประเมิ น ผล กองยุ ท ธศาสตร์ แ ละงบประมาณเป็ นผู้ ท าหน้ า ที่ร วบรวมและจั ดท ารายงานการติ ด ตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาประจาปีตามกรอบแนวทางที่กาหนด และเสนอต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา เพื่อพิจารณาเสนอรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ต่อผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อให้ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครเสนอ
ต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครและคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้อ งถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายใน
สิบ ห้าวัน นับ แต่วัน รายงานผลและเสนอความเห็นดัง กล่า ว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า
สามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
เพื่อ ให้ เป็ น ไปตามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย ว่ าด้ ว ยการจั ดท าแผนพั ฒ นาขององค์ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 29 (3) และข้อ 30 (5) องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร จึงได้ดาเนินการจัดทารายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อประเมินผลการนาแผนไปสู่การปฏิบัติใน
รอบปีที่ผ่านมา ซึ่งทาให้ทราบถึงประสิทธิภาพประสิทธิผลของการดาเนินงานตามแผนพัฒนา ตลอดจนใช้เป็น
ข้อมูล ในการปรับ ปรุงพัฒ นาการดาเนิน งานขององค์การบริห ารส่ว นจังหวัดสมุทรสาครให้ ส อดคล้องและ
ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
2. ควำมหมำยของกำรติดตำมและประเมินผล
กำรติดตำมผล
เป็นกระบวนการและวิธีการที่ใช้ในการติดตามผลระหว่างการปฏิบัติงาน ว่าการดาเนินงาน
มีความก้าวหน้ามากน้อยเพียงใด เป็นไปตามเป้าหมายที่ได้กาหนดไว้หรือไม่ ทั้งในเชิงปริมาณ คุณภาพ เวลา
และต้นทุนอื่นๆ การติดตามผลการปฏิบัติงานนอกจากจะทาให้ทราบถึงความก้าวหน้าของการปฏิบัติงานแล้ว
ยังทาให้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างการดาเนินงาน ซึ่งข้อมูลที่ได้รับจะเป็นประโยชน์ในการ
พิจารณาปรับปรุงกระบวนการทางานในอนาคต รวมถึงการปรับปรุงแผนพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
มากขึ้น

กำรประเมินผล
เป็นขั้นตอนการตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานว่าแผนงานหรือโครงการที่นาไปสู่
การปฏิบัติจริงนั้น บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กาหนดไว้หรือไม่ ผลสาเร็จอยู่ ในระดับใด จะดาเนินการ
หลังจากปฏิบัติงานเสร็จสิ้นแล้ว เป็นการเปรียบเทียบผลของการปฏิบัติงานกับผลลัพธ์ที่ได้กาหนดไว้ โดยจะนา
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ข้อมูลจากการติดตามผลเข้ามาร่วมพิจารณาด้วยเพื่อนาข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในตัดสินใจปรับปรุง แก้ไข ขยายขอบเขต
หรือแม้แต่การยุติดาเนิน งานของโครงการพัฒ นาที่มีลักษณะเดียวกันที่จะดาเนินการในอนาคต ซึ่งในการ
ประเมินผลโครงการนั้น จะดาเนินการเก็บข้อมูลเป็นรายโครงการจากผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการดาเนินงาน

3. วัตถุประสงค์ของกำรติดตำมและประเมินผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดาเนินการไปแล้วว่า
สิ่งใดควรดาเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดาเนินการตามโครงการเพื่อ
การพัฒนาท้องนั้นๆ ว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการ
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดาเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กาหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้
ดังนี้
1. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งจะ
ช่วยตอบสนองภารกิจตามอานาจหน้ าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลมากขึ้น
2. เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดาเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กาหนดไว้ สภาพ
ผลการดาเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กาหนดไว้
3. เพื่อ เป็น ข้อ มูล ส าหรับ เร่ง รัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่อ งของการดาเนินงานโครงการ
การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจาเป็นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
4. เพื่อทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
สมุทรสาคร
5. เพื่อนาไปทบทวนการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงแนวทางในการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น
6. เพื่อติดตามและประเมินผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสาเร็จของปฏิบัติงานตาม
แผนงาน/โครงการของสานัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

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
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โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทาหน้าที่ประธานคณะกรรมการ และกรรมการ
อีกหนึ่งคนทาหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ
กรรมการตาม (1) (2) (3) (4) และ (5) ให้มีวาระอยู่ในตาแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับ
การคัดเลือกอีกก็ได้
ขั้นตอนที่ 2 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประชุมเพื่อกาหนด
แนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า ด้ว ยการ
จัด ทาแผนพัฒ นาขององค์ก รปกครองส่ว นท้อ งถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561
ข้อ 29 (1)
ขั้นตอนที่ 3 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดาเนินการติดตามและ
ประเมิน ผลแผนพัฒ นาท้อ งถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า ด้ว ยการจัด ทาแผนพัฒ นาขององค์ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 29 (2)
ขั้นตอนที่ 4 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความ
เห็น ซึ่ง ได้จ ากการติดตามและประเมิน ผลแผนพัฒ นาท้อ งถิ่น ต่อผู้บริห ารท้อ งถิ่น เพื่อให้ผู้บ ริห ารท้อ งถิ่น
เสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒ นาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒ นาท้อ งถิ่น ให้ป ระชาชนในท้อ งถิ่น ทราบในที่เ ปิด เผยภายในสิบ ห้า วัน นับ แต่วัน รายงานผลและ
เสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีล ะ
หนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561
▪ กำรดำเนินกำรติดตำมและประเมินผล
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ได้มีคาสั่งที่ 125/2564 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2564
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจัง หวัดสมุทรสาคร คาสั่ง
ที่ 442/2562 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง แต่งตั้งประธานและเลขานุการคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร และคาสั่งที่ 125/2564 ลงวันที่ 24 มีนาคม
2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
(แก้ไขเพิ่มเติม ) โดยให้ คณะกรรมการติด ตามและประเมิน ผลแผนพัฒ นาองค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด
สมุท รสาคร ทาหน้า ที่ใ นการติด ตามและประเมินผลแผนพัฒนาเพื่อบรรลุ วัตถุประสงค์ตามแผนพัฒ นา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

5. แนวทำง วิธีกำรในกำรติดตำมและประเมินผล
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
ได้กาหนดแนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
โดยมอบหมายให้กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เป็นผู้ดาเนินการติดตามและประเมินผลตามกรอบแนวทาง
ที่กาหนด ดังต่อไปนี้
(1) การติดตามผลการดาเนินโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนการดาเนินงาน
ประจาปีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครเป็นรายไตรมาส ดังนี้
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ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม – ธันวาคม)
ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม – มีนาคม)
ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน – มิถุนายน)
ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม – กันยายน)
(2) การติดตามผลการดาเนินโครงการตามแผนพัฒนา โดยบันทึกข้อมูลลงในระบบสารสนเทศ
การบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-plan)
ให้เป็นไปตามปฏิทินการปฏิบัติงานตามทีก่ รมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกาหนด
(3) การติดตามการใช้จ่ายโครงการเงินอุดหนุนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
ที่ให้การสนับสนุนแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน ฯลฯ เป็นรายไตรมาส
(4) ดาเนินการการลงพื้นที่เพื่อตรวจติดตามและประเมินผลโครงการเงินอุดหนุนขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร จากส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
(5) การติดตามและประเมินผลการดาเนินโครงการต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
สมุทรสาคร โดยจะดาเนิ น การภายหลั งเสร็จสิ้ นการจัดทาโครงการทุกครั้ง เนื่องจากในแต่ล ะปีจะมีการ
ดาเนินงานโครงการ/กิจกรรมต่างๆ มาก ดังนั้น ควรมีการประเมินผลการดาเนินงานตามรายโครงการ และ
รายงานสรุปผลการประเมินเสนอต่อผู้บริหาร เพื่อประโยชน์ในการพัฒนา ปรับปรุงการดาเนินโครงการในครั้ง
ต่อไป ซึ่งจะจัดเก็บข้อมูลโดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผล กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
โดยมีเกณฑ์สาหรับวัดผลสาเร็จตามแบบประเมิน ประกอบด้วย
 การประเมินผลความสาเร็จในการดาเนินงานและการใช้งบประมาณแต่ละโครงการ
โดยพิจารณาจากการบรรลุเป้าหมายและตัวชี้วัดของโครงการที่ได้กาหนดไว้
 การประเมิน ผลเชิงคุณภาพ เป็นการประเมินความส าเร็จของโครงการ เฉพาะ
โครงการที่มีลักษณะเป็นการจัดกิจกรรม /การฝึกอบรม / ศึกษาดูงาน โดยจะทาการสารวจความคิดเห็นของ
ผู้เข้าร่วมโครงการที่มีต่อการดาเนินงานในภาพรวมของโครงการ เพื่อวิเคราะห์ค่าสถิติ รวบรวมข้อเสนอแนะ
และความคิดเห็นของผู้ตอบแบบประเมิน สรุปเป็นรายงานการประเมินผลเสนอต่อผู้บริหารเป็นรายโครงการ
และแจ้งส่วนราชการเจ้าของโครงการทราบ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพัฒนา ปรับปรุงการดาเนินโครงการ
ในครั้งต่อไป
(6) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ และโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒ นา
ท้องถิ่น เป็น การประเมิน คุณภาพแผนยุ ทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่ วนจังหวัดสมุทรสาคร
โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ ดาเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ ซึ่งเป็น
ส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยดาเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่
ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย
(7) การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครในภาพรวม
เพื่อให้ทราบถึงผลสัมฤทธิ์ในการดาเนินงานตามแผนพัฒนา โดยดาเนินการอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือน
ธันวาคมของทุกปี
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6. เครื่องมือกำรติดตำมและประเมินผล
เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เครื่องมือในการติดตามและ
ประเมินผลยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย การทดสอบและการวัด การสัมภาษณ์ การสังเกต การสารวจและเอกสาร
โดยการพิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ได้ 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 รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่ น จึงนาเครื่องมือการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม ดาเนินการสารวจและเก็บข้อมูล
วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป ดังนี้
1. การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะทาการทดสอบและวัดผล
เพื่อดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่าง ๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัดจะ
ใช้เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการ เช่น การดาเนินการป้องกัน
และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) การจัดหาวัคซีนทางเลือก “ ซิโนฟาร์ม ” จะใช้การ
ทดสอบและวัดโดยแบบประเมินผลความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ เป็นต้น
2. การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็น
การยืนยันว่าผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด โดยทั่วไปการ
สัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semiformal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ดาเนินการสัมภาษณ์ และ
การสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้าย ๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตอง
ไม่เคร่งครัดในขั้นตอนและลาดับของข้อความ
3. การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ ใช้การ
สังเกตเพื่อเฝ้าดูว่ากาลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่น ต้องมีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต
และกาหนดการดาเนินการสังเกต ในการเก็บข้อมูลเพื่อติดตามและประเมินผลในเชิงคุณภาพนั้น การสังเกต
จะกระทาควบคู่กับการจดบันทึก หรือบันทึกภาคสนาม การสนทนา และสัมภาษณ์ เพื่อให้ได้ข้อมูลรอบด้าน
สามารถนามาวิเคราะห์หาความหมายและอธิบายเชื่อมโยงความสัม พันธ์กับสิ่งต่างๆได้ (1) การสังเกตแบบ
มีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ
เข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชาชนในหมู่บ้านหรือตัวบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมร่วมกัน (2) การสังเกตแบบไม่มี
ส่วนร่วม (Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึก
ลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของสมาชิกในสังคม ชุมชนนั้นๆ โดยคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลไม่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่สังเกต และผู้ที่อยู่ในกิจกรรมนั้นๆ ก็ไม่รู้ตัวว่าตนเองถูกสังเกต
4. การสารวจ (surveys) ในที่นี้หมายถึง การสารวจเพื่อประเมินความคิดเห็น การรับรู้ทัศนคติ
ความพึงพอใจ ความต้องการของประชาชนในเขตพื้นที่ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ
จะมีการบันทึกการสารวจ และทิศทางการสารวจไว้เป็นหลักฐาน
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5. เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความจาเป็น
อย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของ
ประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์
ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

7. ประโยชน์ของกำรติดตำมและประเมินผล
1. เพื่อให้การดาเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
สามารถ ตอบสนองความต้องการและปัญหาของประชาชนได้
2. ทาให้ทราบผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
ว่าสามารถนาไปปฏิบัติและบรรลุวัตถุประสงค์ได้มากน้อยเพียงใด
3. ทาให้ทราบผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ว่าดาเนินการได้เป็นไปตามเป้าหมาย
ตัวชี้วัดที่กาหนดไว้หรือไม่ และตอบสนองความต้องการของประชาชนได้มากน้อยเพียงใด อันจะนาไปสู่การ
ปรับปรุงประสิทธิภาพในการดาเนินงานขององค์การบริห ารส่ ว นจังหวัด สมุทรสาครให้ดียิ่งขึ้น
4. ทาให้ทราบปัญหาและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นที่แท้จริง สามารถจัดลาดับ
ความสาคัญของปัญหา และแก้ไขปัญหาทันที เพื่อนาไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริห ารส่วนจังหวัด
สมุทรสาคร
5. เพื่อให้ผู้บริหารได้ใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการกาหนดหรือปรับเปลี่ยนนโยบาย
แนวทางหรือเป้าหมายการพัฒนาในปีต่อๆไป เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนได้อย่างชัดเจน
6. เป็ น ตัว บ่ งชี้ผ ลการดาเนินงานว่าเป็นไปตามแผนพัฒ นา หรือบรรลุ เป้าหมายหรือไม่
อย่างไร เพื่อนาข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ขยายขอบเขต หรือแม้แต่ยุติการดาเนินโครงการต่าง ๆ
เพื่อให้สอดคล้องตรงตามแผนการพัฒนาท้องถิ่น และความต้องการของประชาชนต่อไป
7. ได้รับ ทราบความพึงพอใจของประชาชนที่ได้รับจากการบริการสาธารณะขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
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ส่วนที่ 2
กำรติดตำมและประเมินผล
กำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่น ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
1. ยุทธศำสตร์องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสมุทรสำคร
1) วิสัยทัศน์
“ เมืองน่าทางาน บ้านน่าอยู่อาศัย ก้าวไกลด้วยการศึกษา พัฒนาอย่างยั่งยืน ”

ความหมายของวิสัยทัศน์
เมืองน่ำทำงำน หมายถึง มีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ที่เอื้อต่อการส่งเสริมการ
ลงทุนและการประกอบอาชีพ ทั้งอุตสาหกรรม เกษตรกรรม ประมง การท่องเที่ยว เกิดการกระจายรายได้และ
การจ้างแรงงาน
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
มีทรั พยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์ ประชาชนมีส่ วนร่ว มในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง ประชาชนมีความ
เป็นอยู่ที่ดี ได้รับความช่วยเหลือและจัดสวัสดิการจากภาครัฐอย่างทั่วถึง
ก้ำวไกลด้วยกำรศึกษำ หมายถึง การพัฒนาใน 3 ส่วน คือ สถาบันการศึกษา ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา และเด็ก เยาวชนและประชาชน
 สถาบันการศึกษา
สถาบันการศึกษาทั้งในสังกัดและนอกสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร มีความพร้อมในด้าน
อาคาร สถานที่ มีการพัฒนาหลักสูตร รวมทั้งสื่อการ
เรียนการสอนต่างๆ ที่ทันสมัย สอดคล้องกับการเรียนรู้
ในปัจจุบัน
 ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีการเพิ่มพูนความรู้และเทคนิคในการเพิ่มประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลในการจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง
 เด็ก เยาวชนและประชาชน
เด็ก เยาวชนและประชาชนได้รับโอกาสทางการเรียนรู้
และเข้าถึงการเรียนรู้ได้ง่าย พัฒนาตนเองให้ทันโลกที่มี
การเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง สร้างให้เป็นสังคมแห่ง
การเรียนรู้
พัฒนำอย่ำ งยั่งยืน หมายถึง สืบสานศิลปวัฒ นธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้
คงอยู่ต่อไปสู่คนรุ่นหลัง ประชาชนและทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นและการดูแล บารุงรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประชาชนยึดหลักการดาเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
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2) พันธกิจกำรพัฒนำ
1) ส่งเสริมพัฒนาให้ประชาชนมีความรู้ในการดูแลสุขภาพให้แข็งแรงทุกช่วงวัย
2) สร้างการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วนด้านการอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยว สิ่งแวดล้อม
ประเพณีและวัฒนธรรมที่ยั่งยืน
3) ยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนสู่มาตรฐานการศึกษาอย่างทั่วถึง
4) มุ่งเน้นการปฏิบัติงานและให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล
5) พัฒนาสังคมให้น่าอยู่ ผลักดันเศรษฐกิจและส่งเสริมการเกษตร อุตสาหกรรมให้มี
ผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานสากล
6) ส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในจังหวัดแบบมีบูรณาการอย่างมีส่วนร่วม
7) สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาครัฐ ภาคเอกชน 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 ของประเทศ
- 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

123
3.5 ยุทธศำสตร์กำรอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม
เป้าประสงค์
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเกิดการบูรณาการอย่างมี
ประสิทธิภาพ ประชาชนและหน่วยงานทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม
ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์
(1) จานวนเยาวชน/ประชาชนที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้ด้านการดู แลรักษา
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 จริยธรรมใน
การปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
(2) มีเครื่องมือ อุปกรณ์ในการปฏิบัติงานที่เพียงพอและทันสมัย
(3) ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการทางานและการตรวจสอบ
แนวทำงกำรพัฒนำ
(1) ส่งเสริมสวัสดิการและพัฒนาบุคลากรให้มี
ศักยภาพ
(2) พัฒนาระบบการให้บริการ อุปกรณ์ และ
อานวยความสะดวก

ตัวชี้วัด
- จานวนของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ เสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบตั ิงาน
สิ่ง - จานวนรายการจัดหา/ปรับปรุงอาคารสถานที่ อุปกรณ์ เครื่องมือ
ในการปฏิบัติงานและอานวยความสะดวกแก่ประชาชน
- มีการปรับปรุง/ทบทวนกระบวนการปฏิบัติงาน
(3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นและ
- จานวนโครงการ/กิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าร่วมแสดง
สร้างสังคมให้มีความเข้มแข็ง
ความคิดเห็นหรือร่วมลงมือดาเนินการ
- จานวนครั้งที่เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่มผี ลกระทบต่อความ
เป็นอยู่ของประชาชน
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นโยบำยกำรพัฒนำด้ำนต่ำงๆ ของนำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสมุทรสำคร
1. นโยบำยด้ำนกำรศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม
รำยละเอียด
หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ
1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญและ - กองการศึกษาฯ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ โดยยกระดับคุณภาพการศึกษาให้ได้สู่มาตราฐาน
สากล พัฒนาสถานศึกษาให้มีมาตรฐาน มีคุณภาพทั้งในเรื่องอาคารสถานที่ บุคลากร
และอุปกรณ์การศึกษา
1.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาทางไกลโดยใช้เทคโนโลยี เพื่อให้ทันกับการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมโลก
1.3 เพิ่ม โอกาสการเรียนรู้ให้แก่ประชาชนอย่ างทั่ว ถึง และต่อเนื่องทั้ งในระบบและ
นอกระบบ
1.4 เพิ่มแหล่งเรียนรู้ที่เป็นวิทยาการสมัยใหม่ ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญา
ท้องถิ่นให้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชนให้เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง โดยพัฒนาอุทยานการ
เรียนรู้สมุ ทรสาครให้เป็นแหล่งเรีย นรู้ตลอดชี วิต และสร้างเครือข่ายอุ ทยานการ
เรียนรู้สมุทรสาครทั้ง 3 อาเภอ
1.5 ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น เด็ ก และเยาวชนให้ มี ค วามสนใจด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยี รวมถึงศิลปะและดนตรี
1.6 ส่งเสริมและสนับสนุนในการทานุบารุงพุทธศาสนาและศาสนาอื่น
1.7 ส่ง เสริมและสนับ สนุ นจารีต ประเพณีและร่วมกันอนุรักษ์ ศิลปวัฒ นธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

2. นโยบำยด้ำนสำธำรณสุข และคุณภำพชีวิต
รำยละเอียด
2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการด้านสาธารณสุข การป้องกัน การควบคุม โรค
ระบาด โรคติดต่อ การรับภารกิจถ่ายโอนโรงพยาบาลประจาตาบล และการสนับสนุน
งบประมาณในการดาเนินการจัดหาวัคซีนป้องกันโรคระบาดในกรณีมีความจาเป็น
2.2 สนั บ สนุ น โรงพยาบาลประจ าจั ง หวั ด อ าเภอ และต าบล เพื่ อ เพิ่ ม คุ ณ ภาพ
การให้บริการให้มีมาตรฐานใกล้เคียงกัน
2.3 ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น การดู แ ลผู้ สู ง อายุ คนพิ ก าร ผู้ ป่ ว ยด้ ว ยเทคโนโลยี
ประสานงานระบบการแพทย์ฉุกเฉิน โดยเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน
2.4 สนับสนุนกิจกรรมสีขาวให้เด็กและเยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เพื่อจะได้
ห่างไกลยาเสพติด
2.5 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของกลุ่มสตรีและสภาเยาวชน ให้มีพื้นที่ในการจัด
กิจกรรมเชิงสร้างสรรค์

หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ
- กองสาธารณสุข
- กองสาธารณสุข
- กองสาธารณสุข
- กองการศึกษาฯ
- กองสาธารณสุข
- กองการศึกษาฯ
- กองสาธารณสุข
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2.6 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เพื่อให้ได้ทากิจกรรมส่งเสริมสุขภาพกาย
และสุขภาพจิตที่ดี ผลักดันศูนย์พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ
2.7 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาประสิทธิภาพขององค์กรให้เข้มแข็ง ให้ผู้นาท้องถิ่น
และประชาชนตระหนัก ถึงความสาคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
2.8 ส่งเสริมและสนับสนุนการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ
- กองการศึกษาฯ
- กองสาธารณสุข
- กองสาธารณสุข
- สานักปลัดฯ
- กองช่าง

3. นโยบำยด้ำนเศรษฐกิจ และส่งเสริมอำชีพ
รำยละเอียด
3.1 ส่ ง เสริ ม หลั ก ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย งให้ แ พร่ ห ลายแก่ ป ระชาชน นั ก เรี ย น
นักศึกษา เพื่อให้เข้าใจ เข้าถึง และสามารถนาไปปฏิบัติได้อย่างมีความสุข
3.2 ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความเข้าใจทางด้านวิชาการและเทคโนโลยีการผลิ ต
ใหม่ ๆ เพื่อยกระดับมาตรฐานการผลิต และเพิ่มช่องทางการจาหน่ายสินค้าให้แก่ก ลุ่ม
อาชีพและกลุ่มแม่บ้านต่าง ๆ
3.3 ส่ ง เสริ ม การผลิ ต สิ น ค้ า เกษตรกรรมที่ ป ลอดสารพิ ษ ปลอดภั ย ต่ อ ชี วิ ต และ
สิ่งแวดล้อม
3.4 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพสินค้าการเกษตร ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น และสินค้าโอทอป
พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้แพร่หลาย
3.5 สนั บ สนุ น การยกระดั บ ทั กษะแรงงานเพื่ อเตรี ย มความพร้ อมด้ า นบุ ค ลากรที่ มี
ทักษะความรู้และความสามารถตามความต้องการของตลาดแรงงาน
3.6 ส่งเสริมและสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนตลอดจนเกษตรกรรุ่นใหม่

หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ
- สานักปลัดฯ
- กองการศึกษาฯ
- สานักปลัดฯ
- สานักปลัดฯ
- สานักปลัดฯ
- สานักปลัดฯ
- สานักปลัดฯ

4. นโยบำยด้ำนพัฒนำเมือง พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน และสำธำรณูปโภค
รำยละเอียด
หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ
4.1 พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน โดยยึดแนวทางการวางผัง - กองช่าง
เมือง และการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อเพิ่มช่องทางการขนส่ง การคมนาคม ลดปัญหา
การจราจร และเน้นเรื่องความปลอดภัยในการคมนาคม
4.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบบริการสาธารณูปโภคพื้นฐาน ขยายการ - กองช่าง
ให้บริการน้าประปา-ไฟฟ้า แหล่งน้า ระบบการระบายน้า ให้เพียงพอต่อความจาเป็นใน
การดารงชีวิตของประชาชน และประสานกับหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาน้าท่วมและภัยธรรมชาติอย่างยั่งยืน
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4.3 สนับสนุนด้านเทคนิค วิชาการ เครื่องมือ เครื่องจักรกล และบุคลากรในการพัฒนา
และแก้ไขปัญหาโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภค ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น
ในเขตจังหวัด และหน่วยงานอื่น ๆ
4.4 สนั บ สนุ น การน าสายไฟฟ้ า ลงดิ น ในพื้ น ที่ ที่ มี ค วามพร้ อ มก่ อ นเป็ น อั น ดั บ แรก
จัดระเบียบแก้ปัญหาสายสื่อสารที่เกาะเกี่ย วกับเสาไฟฟ้า ปรับภูมิทัศน์เมืองให้สวยงาม
เพิ่มความปลอดภัยให้กับประชาชน
4.5 พั ฒ นาด้ า นความปลอดภัย ทางถนน เพิ่ ม ไฟทางสาธารณะให้เ พี ย งพอ เพื่ อลด
อุบัติเหตุและจัดการจุดเสี่ยงให้ลดน้อยลง

หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ
- กองช่าง
- กองช่าง
- กองช่าง

5. นโยบำยด้ำนกำรท่องเที่ยว กีฬำ และนันทนำกำร
รำยละเอียด
5.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กและเยาวชน ตลอดจนประชาชนได้ออกกาลังกายและ
เล่นกีฬา เพื่อให้มีสุขภาพดี และพัฒนาจนสามารถเป็นตัวแทนไปแข่งขันกีฬาประเภท
ต่าง ๆ ทั้งในระดับจังหวัด ระดับชาติ และไปสู่การเป็นนักกีฬาอาชีพ
5.2 ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น จั ด สร้ า งสนามกี ฬ าแห่ ง ใหม่ ใ ห้ มี ม าตรฐานเพื่ อ รองรั บ
ผู้ใช้บริการได้หลากหลายชนิดกีฬา และเป็นทางเลือกในการเข้าใช้บริการ
5.3 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีพื้นที่สีเขียวในการจัดกิจกรรมนันทนาการในทุกรูปแบบ
5.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ และเชิงประวัติศาสตร์
5.5 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มี Landmark ของเมืองเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว

หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ
- กองการศึกษาฯ
- กองการศึกษาฯ
- กองการศึกษาฯ
- สานักปลัดฯ
- กองการศึกษาฯ
- สานักปลัดฯ

6. นโยบำยด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติ และสิ่งแวดล้อม
รำยละเอียด
6.1 ร่ว มมื อและสนั บสนุน องค์กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น อื่น ภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ประชาชนเพื่อพัฒนาระบบกาจัดขยะมูลฝอยที่มีประสิทธิภาพอย่างเป็นระบบ โดยใช้
เทคโนโลยีที่เหมาะสม
6.2 ส่ ง เสริม และสนั บ สนุ น การจั ด ท าระบบบริ หารจั ด การน้ าเสี ย ร่ว มกับ หน่ ว ยงาน
ที่เกี่ยวข้อง
6.3 สร้ า งจิ ต ส านึ กให้ กับ นั ก เรีย นและเยาวชนในการอนุ รัก ษ์ แ ละฟื้ น ฟู สิ่ ง แวดล้ อ ม
ผ่านโรงเรียนสิ่งแวดล้อม
6.4 ส่งเสริมและสนับสนุนแหล่งเรียนรู้ทางระบบนิเวศวิทยา

หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ
- กองสาธารณสุข
- กองช่าง
- กองสาธารณสุข
- กองสาธารณสุข
- กองการศึกษาฯ
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รำยละเอียด
6.5 สนั บ สนุ น โครงการป้ อ งกั น การกั ด เซาะชายฝั่ ง โดยใช้ ภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น และ
เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่
6.6 ติดตั้งระบบตรวจวัดคุณภาพอากาศ ฝุ่นละออง PM 2.5 ในพื้นที่เสี่ยงเพื่อนาไปสู่
การวิเคราะห์แก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องและยั่งยืน

หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ
- กองช่าง
- กองสาธารณสุข
- กองช่าง

7. นโยบำยด้ำนกำรพัฒนำกำรเมือง และกำรบริหำร
รำยละเอียด
7.1 ส่ ง เสริ ม การปกครองตามหลั ก ธรรมาภิ บ าล การบริ ห ารจั ด การบ้ า นเมื อ งที่ ดี
เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในสังกัดให้มีความรู้ความสามารถ และมีวิสัยทัศน์
กว้างไกล
7.2 ร่วมมือและประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ๆ เพื่อจัดทาแผนพัฒนา
ในแต่ละท้องถิ่นให้ไปในทิศทางเดียวกัน โดยสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
7.3 ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ให้ ป ระชาชนมี ส่ ว นร่ว มในการบริ หารงานขององค์ ก าร
บริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด โดยการรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น ของประชาชนเพื่ อ ให้ ป ระชาชน
สามารถตรวจสอบความโปร่งใสในการบริหารงานได้
7.4 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการประชุม อบรม สัมมนาให้ความรู้เกี่ยวกับการปกครอง
ท้ องถิ่ น แก่ ป ระชาชน นั ก เรีย น นั ก ศึกษา เพื่ อเป็ น การสร้า งความเข้ม แข็ ง ของการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
7.5 ส่ ง เสริ ม และรณรงค์ ให้บุ คลากรยึ ด ถือ และปฏิบั ติ ต ามมาตรฐานทางจริย ธรรม
ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส พร้อมรับการตรวจสอบจากหน่วยงาน
ภายนอก
7.6 ส่งเสริมและรณรงค์ให้บุคลากรมีจิตสานึกด้านคุณธรรม จริยธรรม เพื่อประโยชน์
ของส่ ว นรวมและสั ง คม ปฏิ บั ติ ต นตามหลั กปรัช ญาของเศรษฐกิจ พอเพี ย ง เป็ น ผู้ มี
จิตอาสา เป็นแบบอย่างที่ดีในการดาเนินชีวิต

หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ
- ทุกส่วนราชการ
- กองยุทธศาสตร์ฯ
- ทุกส่วนราชการ
- ทุกส่วนราชการ
- ทุกส่วนราชการ
- ทุกส่วนราชการ
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ผลกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสมุทรสำคร
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2564
----------------------------------------------------------------------คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
ได้ดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2564 (ระหว่ า งเดื อ น ตุ ล าคม 2563 ถึ ง เดื อ น กั น ยายน 2564) ซึ ่ง ด าเนิน การตามระเบีย บ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้ว ยการจั ด ทาแผนพั ฒ นาขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น พ .ศ.2548 และ
แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ถึ ง (ฉบั บ ที่ 3) พ.ศ.2561 สรุปภาพรวมของการดาเนินงาน ดังนี้

▪ กำรจัดทำแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565) ขององค์กำรบริหำรส่วน
จังหวัดสมุทรสำคร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2564
ด้านการวางแผน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ได้ดาเนินการทบทวนแผนพัฒนาสี่ปี
(พ.ศ.2561 - พ.ศ.2564) เป็นแผนพัฒนาที่มีระยะเวลาห้าปี (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565) ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 และมาตรา 45 (2) แห่ งพระราชบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 มาตรา 17 (1) แห่งพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นและการจัดทา
งบประมาณรายจ่าย โดยดาเนินการตามขั้นตอนตามของระเบีย บกระทรวงมหาดไทย ว่า ด้ว ยการจัด ทา
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 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 เป็นแผนพัฒนาที่ดาเนินการให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัญหาและ
การพั ฒ นาพื้ น ที่ ใ นปั จ จุ บั น โดยมุ่ ง แก้ ปั ญ หาความต้ อ งการของประชาชนในท้ อ งถิ่ น และเพื่ อ ประโยชน์
ของประชาชนในท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสาครเป็นสาคัญ รวมถึงการวางแผนการนาโครงการไปสู่การปฏิบัติ
ปี พ.ศ.2561
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ

ปี พ.ศ.2562

ปี พ.ศ.2563

จำนวน
โครงกำ
ร

งบประมำ
ณ
(บำท)

จำนวน
โครงกำร

งบประมำ
ณ
(บำท)

จำนวน
โครงกำร

1.กำรพัฒนำกำรศึกษำ

-

-

-

-

2.กำรส่งเสริมคุณภำพชีวติ

-

-

-

-

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 5 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 เพื่อให้การจัดบริการสาธารณะขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครสอดคล้องกับปัญหาความต้องการของประชาชนและครอบคลุมทุกพื้นที่ โดยผ่าน
การพิจารณาจากคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครเรียบร้อยแล้ ว ดังนี้ แผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2562 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 พ.ศ.2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2562 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565) เพิ่มเติม
ครั้ งที่ 3 เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2563 และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4
เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2563 ครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2564 ครั้งที่ 6 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2564 และ
กาหนดโครงการที่จะด าเนิ นการตามแผนพัฒนา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รวมทั้งสิ้ น 171 โครงการ
งบประมาณรวม 1,257,648,345 บาท สามารถจาแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
1. กำรพัฒนำกำรศึกษำ
2. กำรส่งเสริมคุณภำพชีวิต
3. กำรพัฒนำเศรษฐกิจ
4. กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน
5. กำรอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม
6. กำรพัฒนำกำรเมืองและกำรบริหำร
รวม

จำนวนโครงกำร (โครงกำร)
60
15
6
61
4
25
171

งบประมำณ (บำท)
102,051,811
234,321,634
1,050,000
798,032,800
103,000,000
19,192,100
1,257,648,345

▪ กำรจัดทำงบประมำณ
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2563 โดยมีโครงการที่ถูกบรรจุไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณ
เพื่อให้สอดคล้ องกับทิศทางการพัฒนาภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่ วนจังหวัดสมุทรสาคร
จานวน 137 โครงการ งบประมาณรวม 492,137,786 บาท สามารถจาแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้
แสดงตำรำงเปรียบเทียบโครงกำรและงบประมำณ ตำมข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2564
โครงกำร

งบประมำณ (บำท)

โครงกำร

งบประมำณ (บำท)

1.กำรพัฒนำกำรศึกษำ

60

102,051,811

59

83,837,792

ร้อยละของกำร
แปลงแผน
ไปสู่กำรปฏิบัติ
98.33

2.กำรส่งเสริมคุณภำพชีวิต

15

234,321,634

12

21,821,634

80.00

3.กำรพัฒนำเศรษฐกิจ

6

1,050,000

6

1,050,000

100.00

4.กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน

61

798,032,800

33

314,286,260

54.10

5.กำรอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม

4

103,000,000

3

3,000,000

75.00

6.กำรพัฒนำกำรเมืองและกำรบริหำร

25

19,192,100

24

68,142,100

96.00

171

1,257,648,345

137

492,137,786

80.11

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ

รวมทั้งสิ้น

โครงกำรตำมแผนพัฒนำ
ปี 2564

โครงกำรที่จัดทำข้อบัญญัติฯ
ปี 2564
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▪ กำรประเมินศักยภำพกำรแปลงแผนสู่กำรปฏิบัติขององค์กำรบริหำรส่วน
จังหวัดสมุทรสำคร
การดาเนินงานภายใต้กรอบการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 พบว่า ในปี งบประมาณ 2564 องค์การบริ หารส่ วนจั งหวั ดสมุทรสาคร ได้ก าหนด
แผนงาน/โครงการตามแผนพัฒนาที่จะดาเนินการไว้ รวมทั้งสิ้นจานวน 171 โครงการ ได้รับการอนุมัติงบประมาณ
เพื่อนาไปสู่การปฏิบัติภายใต้แผนการดาเนินงาน ประจาปี 2564 จานวน 137 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 80.11
ของจ านวนโครงการตามแผนพัฒนา ปี 2564 ถือได้ว่าองค์ การบริหารส่ วนจังหวัดสมุทรสาครมีศักยภาพใน
การแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ คิดเป็นร้อยละ 80.11

▪ ผลกำรดำเนินงำนตำมแผนพัฒนำและตำมข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย ประจำปี 2564
การนาโครงการตามแผนพัฒนาไปดาเนินการในปี 2564 พบว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สมุทรสาครสามารถดาเนิน การได้ครบถ้วนทั้ง 6 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิต ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม และยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองและการบริหาร ทั้งนี้ เมื่อ
พิจารณาแนวทางการดาเนินงานของแต่ละยุทธศาสตร์ พบว่าได้มีการนาไปปฏิบัติในสัดส่วนที่แตกต่างกัน
และผลสาเร็จในการดาเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายตามแผนดาเนินงาน ตามข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 พบว่า สามารถนาโครงการไปดาเนินการได้จริง จานวน 110 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 80.29
ตำรำงสรุปผลกำรดำเนินงำนตำมแผนพัฒนำ และข้อบัญญัติฯ งบประมำณรำยจ่ำย ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2564

รำยกำร

โครงกำร
ตำมแผนพัฒนำ
ปี 2564

โครงกำร
ที่จัดทำข้อบัญญัติ
ปี 2564

โครงกำรที่
ดำเนินกำรจริง
ปี 2564

ดำเนินกำรจริง
คิดเป็นร้อยละ
ของปี 2564
(เทียบตำม
แผนพัฒนำ)

ดำเนินกำรจริง
คิดเป็นร้อยละ
ของปี 2564
(เทียบตำม
ข้อบัญญัติ)

จำนวนโครงกำร
(โครงกำร)

171

137

110

64.32

80.29

จำนวน
งบประมำณ
(บำท)

1,257,648,345

492,137,786

427,174,206.80

33.96

86.79

▪ ผลกำรดำเนินงำนตำมข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2564
จากการติดตามการดาเนินโครงการตามแผนการดาเนินงานประจาปี 2564 พบว่าจาก
จานวนโครงการที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ จานวน 137 โครงการ มีโครงการที่ดาเนินการแล้วเสร็จ จานวน 78
โครงการ โครงการที่อยู่ระหว่างดาเนิน การ/โครงการที่กันเงิน และก่อหนี้ผูกพันตามระเบียบ จานวน 32
โครงการ และมีโครงการที่ยกเลิกไม่ได้ดาเนินการ จานวน 27 โครงการ รายละเอียดปรากฏตามตาราง
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ตำรำงแสดงผลกำรดำเนินงำนตำมข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
โครงกำร
ที่ได้รับอนุมัติ
งบประมำณ
ประจำปี
2564

จำนวน

ร้อยละ

จำนวน

ร้อยละ

จำนวน

ร้อยละ

1.กำรพัฒนำกำรศึกษำ

59

55

93.22

-

-

4

6.78

2.กำรส่งเสริมคุณภำพชีวิต

12

5

41.67

-

-

7

58.33

3.กำรพัฒนำเศรษฐกิจ

6

1

16.67

-

-

5

83.33

4.กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน

33

4

12.12

28

84.85

1

3.03

5.กำรอนุรักษ์และฟื้นฟู
สิ่งแวดล้อม
6.กำรพัฒนำกำรเมืองและกำร
บริหำร

3

2

66.67

-

-

1

33.33

24

11

45.83

4

16.67

9

37.50

137

78

56.93

32

23.36

27

19.71

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ

รวม

สรุปผลกำรดำเนินงำน
(เดือนตุลำคม 2563 – เดือนกันยำยน 2564)
โครงกำร
โครงกำร
ที่ดำเนินกำรแล้วเสร็จ
ที่อยู่ระหว่ำงดำเนินกำร

โครงกำร
ที่ยกเลิก

หมายเหตุ : สรุปผลการดาเนินงาน เมื่อสิ้นสุดไตรมาสที่ 4 ของปีงบประมาณ พ.ศ.2564
จานวนโครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ รวมทั้งสิน้ 137 โครงการ สรุปผลการดาเนินงานได้ดังนี้
- โครงการที่ดาเนินการแล้วเสร็จ
จานวน 78 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 56.93
- โครงการที่อยู่ระหว่างดาเนินการ
จานวน 32 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 23.36
- โครงการที่ยกเลิกไม่ได้ดาเนินการ
จานวน 27 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 19.71

▪ โครงกำรที่ยกเลิกไม่ได้ดำเนินกำร ในปีงบประมำณ พ.ศ.2564
ที่

โครงกำร

งบประมำณ
(บำท)

หน่วยงำน

เหตุผลที่ไม่ได้ดำเนินกำร

ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรพัฒนำกำรศึกษำ
1

การแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย

300,000

กองการศึกษาฯ

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid – 19)

2

200,000

กองการศึกษาฯ

3

แข่งขันคนเก่งและทักษะทางวิชาการใน
โรงเรียนสังกัด อบจ.สมุทรสาคร
โรงเรียนท้องถิ่นสีเขียว

200,000

กองการศึกษาฯ

4

ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมเด็กและเยาวชน

500,000

กองการศึกษาฯ

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid – 19)
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid – 19)
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid – 19)

132
ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรส่งเสริมคุณภำพชีวิต
5

วันเด็กแห่งชาติ

300,000

กองการศึกษาฯ

6

กินอยู่อย่างปลอดภัย ห่างไกลจากโรค

80,000

กองสาธารณสุข

7

ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน
ในจังหวัดสมุทรสาคร
ส่งเสริมและแก้ไขปัญหาการประกอบอาชีพ

300,000

กองสาธารณสุข

80,000

สานักปลัดฯ

ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในจังหวัด
สมุทรสาคร
10 ส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาจังหวัด
สมุทรสาคร
11 สัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวัน
สาคัญทางพระพุทธศาสนา

100,000

กองสาธารณสุข

2,861,634

กองการศึกษาฯ

200,000

กองการศึกษาฯ

12 สืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา

200,000

กองการศึกษาฯ

13 สืบสานประเพณีแห่เจ้าพ่อหลักเมือง

200,000

กองการศึกษาฯ

14 สืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทยทรงดา

300,000

กองการศึกษาฯ

15 เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสิน
มหาราชและสืบสานประเพณีห่อข้าวต้มมัด
สามัคคี
16 จัดงานประเพณีวันสงกรานต์

100,000

กองการศึกษาฯ

200,000

กองการศึกษาฯ

7,338,000

กองช่าง

2,000,000

กองสาธารณสุข

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid – 19)

800,000

กองการเจ้าหน้าที่

500,000

กองการเจ้าหน้าที่

400,000

กองยุทธศาสตร์ฯ

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid – 19)
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid – 19)
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid – 19)

8
9

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid – 19)
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid – 19)
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid – 19)
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid – 19)
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid – 19)
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid – 19)
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid – 19)

ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรพัฒนำเศรษฐกิจ
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid – 19)
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid – 19)
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid – 19)
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid – 19)
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid – 19)

ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน
17 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยศรทอง หมู่ที่ 9
ต.สวนหลวง อ.กระทุ่มแบน

ยกเลิก เนื่องจากไม่สามารถหาข้อสรุปและข้อยุติ
เกี่ยวกับแนวเขตทางสาธารณะฝั่งขวาทางบริเวณ
ก่อนถึงและเลยจุดสิ้นสุดของโครงการได้

ยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม
18 โรงเรียนสิ่งแวดล้อม

ยุทธศำสตร์ที่ 6 กำรพัฒนำกำรเมืองและกำรบริหำร
19 เสริมสร้างสุขภาพกาย ใจ และพัฒนา
คุณภาพชีวิตของบุคลากร
20 ส่งเสริมการจัดการความรู้ในองค์กร
(Knowledge Management :KM)
21 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา
และพัฒนาท้องถิ่น
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งบประมำณ
(บำท)

หน่วยงำน

22 คลินิกกฎหมาย

50,000

สานักปลัดฯ

23 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

300,000

สานักงานเลขาฯ

24 อบจ.สมุทรสาคร สัญจร

100,000

สานักงานเลขาฯ

25 ส่งเสริมประชาธิปไตยและสิทธิเสรีภาพของ
ประชาชน
26 วันท้องถิ่นไทย

300,000

สานักงานเลขาฯ

150,000

สานักปลัดฯ

27 ติดป้ายโครงการ (สายทาง) ป้ายหมายเลข
ทางหลวงท้องถิ่น

803,000

กองช่าง

ที่

โครงกำร

เหตุผลที่ไม่ได้ดำเนินกำร
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid – 19)
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid – 19)
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid – 19)
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid – 19)
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid – 19)
คณะกรรมการพิจารณาให้ยกเลิก เนื่องจาก
มีผู้เสนอราคารายเดียว และเสนอราคาสูง
กว่างบประมาณที่ตั้งไว้
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▪ กำรบริหำรงบประมำณประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2564
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ได้ดาเนินการจัดทาข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยประกาศใช้ข้อบัญญัติ เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2563 ซึ่งแสดงถึงรายละเอียด
โครงการและกิจกรรมที่ดาเนินการจริงทั้งหมดขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ในปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 รวมถึงแผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ที่ได้ประกาศใช้เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2563 โดยมี
ข้อมูลสรุปงบประมาณ รายรับ – รายจ่าย ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ดังนี้
งบประมำณรำยรับองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสมุทรสำคร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
ประเภท

ประมำณกำรปี 2564

รำยรับจริงปี 2564

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

66,000,000.00

72,756,504.65

1,000,000.00

1,550,756.94

15,400,000.00

18,920,032.65

2,615,000.00

3,634,554.75

40,000.00

133,250.00

85,055,000.00

96,995,098.99

630,000,000.00

726,753,754.55

630,000,000.00

726,753,754.55

164,945,000.00

164,945,000.00

-

19,322,044.00

164,945,000.00

184,267,044.00

880,000,000.00

1,008,015,897.54
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งบประมำณรำยจ่ำยองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสมุทรสำคร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
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 2564

รำยจ่ำยจริง
ปี 2564

152,376,564.00
2,850,000.00

98,555,959.73
2,011,124.20

165,522,992.00
58,779,700.00
400,000.00
314,286,260.00
3,880,000.00
11,361,234.00

133,360,011.36
55,542,734.06
2,415.00
300,346,882.00
3,945,036.99

59,793,800.00

36,790,962.26

110,749,450.00

67,992,435.40

880,000,000.00

698,547,561.00

ตำรำงแสดงรำยละเอียดรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 จำแนกตำมงบรำยจ่ำย
งบรำยจ่ำย

ประมำณกำร
ปี 2564

รำยจ่ำยจริง
ปี 2564

1. งบกลำง

110,749,450.00

67,992,435.40

2. งบบุคลำกร

152,803,464.00

97,193,488.38

3. งบดำเนินงำน

183,846,200.00

130,349,698.12

4. งบลงทุน

346,660,760.00

320,338,347.10

5. งบเงินอุดหนุน

85,740,126.00

82,473,592.00

6. งบรำยจ่ำยอื่น

200,000.00

200,000.00

880,000,000.00

698,547,561.00

รวมทั้งสิ้น
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▪ ผลที่ได้รับจำกกำรดำเนินงำนตำมแผนพัฒนำ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2564
ควำม
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศำสตร์
จังหวัด
ยุทธศาสตร์ที่ 3
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิต ส่งเสริม
ชุมชนเข้มแข็ง
สร้างสังคมแห่ง
การเรียนรู้

ยุทธศาสตร์ที่ 3
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิต ส่งเสริม
ชุมชนเข้มแข็ง
สร้างสังคมแห่ง
การเรียนรู้

ยุทธศำสตร์
อปท. ในเขต
จังหวัด

ยุทธศำสตร์
อบจ.

เป้ำประสงค์
ตำมพันธกิจ

ยุทธศาสตร์ที่ 1
การพัฒนา
การศึกษา

ยุทธศำสตร์ที่
1 กำรพัฒนำ
กำรศึกษำ

สร้างสังคม
แห่งภูมิ
ปัญญาและ
การเรียนรู้
มีคุณธรรม
จริยธรรม

ยุทธศาสตร์ที่ 2
การส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

ยุทธศำสตร์ที่
2 กำรส่งเสริม
คุณภำพชีวิต

สังคมอยู่เย็น
เป็นสุข ความ
เหลื่อมล้าของ
คนในสังคม
ลดลง และ
ประชาชน
มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี

ตัวชี้วัด

ค่ำ
เป้ำหมำย
ปี 2564

ผลกำรดำเนินงำนจริงในปี 2564
จำนวนที่
ดำเนินกำรจริง

รำยละเอียดโครงกำร/
กิจกรรม

1) จานวนอาคารเรียน/
อาคารอเนกประสงค์ที่
ก่อสร้างหรือปรับปรุง
ซ่อมแซมให้กับ
สถานศึกษาทั้งในและ
นอกสังกัด อบจ.
สมุทรสาคร

1
โครงการ

2
โครงการ

1) โครงการสร้างอาคาร
ปฏิบัติการ 4 ชั้น ขนาด 4,000
ตารางเมตร วิทยาลัยเทคนิค
สมุทรสาคร
2) ปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคาร
เรียนและอาคารประกอบ
รร.บ้านปล่องเหลี่ยมและ
รร.วัดหลักสี่ฯ

2) จานวนสถานศึกษาใน
และนอกสังกัด อบจ.
สมุทรสาครที่ได้รับการ
สนับสนุนสื่อและอุปกรณ์
การเรียนการสอน

3 โรงเรียน

5
โรงเรียน

3) จานวนครูที่จ้าง
ทดแทนจานวนที่ขาด
แคลน

104 อัตรา

165 อัตรา

4) จานวนครูและ
บุคลากรทางการศึกษาใน
สังกัด อบจ.สมุทรสาครที่
ได้รับการเพิ่มความรู้และ
ทักษะการปฏิบัติงาน

5 คน

26 คน

1) สถิติการระบาดของ
โรคไข้เลือดออกไม่ติด 1
ใน 10 ของประเทศ

3
โครงการ/
กิจกรรม

4
โครงการ/
กิจกรรม

1) โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์
การศึกษา รร.วัดป้อมโชติการาม
2) โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์
การศึกษาพร้อมอุปกรณ์โสต
ทัศนศึกษา รร.บ้านบางน้าจืด
3) โครงการห้องปฏิบัติการ
เรียนรู้ภาษาอังกฤษ
รร.สมุทรสาครวิทยาลัย
4) โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์
ทางการศึกษา รร.วัดธรรมจริยา
ภิรมย์
5) โครงการพัฒนา
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
รร.กุศลวิทยา
1) จัดหาครูเสริมการเรียนการ
สอนในจังหวัดสมุทรสาคร
- รร.ประถม 56 อัตรา
- รร.มัธยม 65 อัตรา
- วิทยาลัยเทคนิค 44 อัตรา
ฝึกอบรมข้าราชการครู พนักงาน
จ้าง และบุคลากรทางการศึกษา
ของโรงเรียนในสังกัด อบจ.
สมุทรสาคร
- โรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม
จานวน 12 คน
- โรงเรียนวัดหลักสี่ราษฎร์
สโมสร จานวน 14 คน
1) กิจกรรม “ป้องกันและ
ควบคุมการแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19)” ตามโครงการ
ส่งเสริมสุขภาพร่างกายและ
ป้องกันโรคติดต่อหรือโรคระบาด
2 ) กิจกรรม “ฉีดวัคซีนสร้าง
ภูมิคุ้มกันหมู่ หยุดวิกฤติโควิด 19” ตามโครงการส่งเสริม
สุขภาพร่างกายและป้องกัน
โรคติดต่อหรือโรคระบาด

* สถิติการ
ระบาดของโรค
ไข้เลือดออก
จ.สมุทรสาคร
ไม่ติด 1 ใน 10
ของประเทศ
(ข้อมูล ณ พ.ย.
64)
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ควำม
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศำสตร์
จังหวัด

ยุทธศำสตร์
อปท. ในเขต
จังหวัด

ยุทธศำสตร์
อบจ.

เป้ำประสงค์
ตำมพันธกิจ

ตัวชี้วัด

ค่ำ
เป้ำหมำย
ปี 2564

ผลกำรดำเนินงำนจริงในปี 2564
จำนวนที่
ดำเนินกำรจริง

รำยละเอียดโครงกำร/
กิจกรรม
3) โครงการพัฒนาศักยภาพการ
ให้บริการผู้ป่วยใน เพื่อรองรับ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19)
4) จัดซื้อผลิตภัณฑ์ป้องกันโรค
หรืออุปกรณ์ต่างๆ
-

2) จานวนโครงการหรือ
กิจกรรมเพื่อพัฒนา
ศักยภาพผู้ทาหน้าที่ดูแล
สุขภาพในชุมชน/
หมู่บ้าน
3) จานวนสนามกีฬาหรือ
สถานที่ออกกาลังกายที่
ได้รับการก่อสร้างปรับ
ปรับปรุง ซ่อมแซมจาก
อบจ.สมุทรสาคร

1
โครงการ/
กิจกรรม

-

1 แห่ง

1 แห่ง

4) จานวนครั้งที่จัดให้มี
การแข่งขันกีฬาระดับ
จังหวัด

5 ครั้ง

-

5) จานวนครั้งที่มีการ
ซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัย

2 ครั้ง

-

6) จานวนโครงการหรือ
กิจกรรมที่ดาเนินการเพื่อ
ป้องกันภัยแก่ประชาชน

3
โครงการ/
กิจกรรม

2
โครงการ/
กิจกรรม

7) จานวนโครงการหรือ
กิจกรรมที่ดาเนินการเพื่อ
พัฒนาผู้สูงอายุ

3
โครงการ/
กิจกรรม

-

8) จานวนโครงการหรือ
กิจกรรมที่ดาเนินการเพื่อ
ยกระดับชีวิตผู้พิการ

1
โครงการ/
กิจกรรม

-

9) จานวนโครงการหรือ
กิจกรรมในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดที่มีผู้เข้าร่วมไม่น้อย
กว่า 50 คน

1
โครงการ/
กิจกรรม

-

1) โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุง
สนามกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร
- ก่อสร้าง/ปรับปรุงอัฒจันทร์
- ก่อสร้าง/ปรับปรุงสนาม
ฟุตบอล
- ติดตั้ง/ปรับปรุงระบบไฟฟ้า
- ก่อสร้าง/ปรับปรุงลู่วิ่งยางพารา
ธรรมชาติผสมยางสังเคราะห์
- ก่อสร้าง/ปรับปรุงระบบระบาย
น้า ฯลฯ
ไม่ได้ดาเนินการ เนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (COVID-19)
1) โครงการบริหารจัดการน้าใน
พื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร
- ป้องกันและแก้ไขปัญหา
อุทกภัย ภัยแล้ง ในเขตพื้นที่
จังหวัดสมุทรสาคร
2) โครงการคลองสวย น้าใส
น้าใจ อบจ.

ไม่ได้ดาเนินการ เนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (COVID-19)
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ควำม
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศำสตร์
จังหวัด

ยุทธศำสตร์
อปท. ในเขต
จังหวัด

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 3
ส่งเสริมภาค
การพัฒนา
การผลิต
เศรษฐกิจ
การแปรรูป
อาหาร และการ
บริการ
สู่ตลาดสากล

ยุทธศำสตร์
อบจ.

เป้ำประสงค์
ตำมพันธกิจ

ยุทธศำสตร์ที่ 3
กำรพัฒนำ
เศรษฐกิจ

ระบบ
เศรษฐกิจ
ชุมชนมีความ
เข้มแข็ง
วัฒนธรรม
ประเพณีและ
ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นอยู่คู่
ท้องถิ่นสืบไป

ยุทธศาสตร์ที่ 3
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิต ส่งเสริม
ชุมชนเข้มแข็ง
สร้างสังคมแห่ง
การเรียนรู้

ยุทธศาสตร์ที่ 1
พัฒนาสภาพ
แวดล้อมให้เป็น
เมืองที่น่าอยู่
อาศัย

ยุทธศาสตร์ที่ 4
การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน

ยุทธศำสตร์ที่ 4
กำรพัฒนำ
โครงสร้ำง
พื้นฐำน

การคมนาคม
สะดวก
รวดเร็ว และ
ปลอดภัย
บริการไฟฟ้า
และประปา
เพียงพอและ
ทั่วถึง

ตัวชี้วัด

ค่ำ
เป้ำหมำย
ปี 2564

ผลกำรดำเนินงำนจริงในปี 2564
จำนวนที่
ดำเนินกำรจริง

รำยละเอียดโครงกำร/
กิจกรรม
ไม่ได้ดาเนินการ เนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (COVID-19)
โครงการประชาสัมพันธ์และ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัด
สมุทรสาคร
- กิจกรรม “สุขสันต์สุดๆ เที่ยว
สมุทรสาคร”
- กิจกรรม “สารวจแหล่ง
ท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรสาคร”
ไม่ได้ดาเนินการ เนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19)
ไม่ได้ดาเนินการ เนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (COVID-19)

1) จานวนโครงการ
หรือกิจกรรมเพื่อการ
ส่งเสริมอาชีพ

1
โครงการ/
กิจกรรม

-

2) จานวนโครงการหรือ
กิจกรรมประชาสัมพันธ์
แหล่งท่องเที่ยวของ
จังหวัด

2
โครงการ/
กิจกรรม

2
โครงการ/
กิจกรรม

3) จานวนโครงการ
3
หรือกิจกรรมเพื่อการ
โครงการ/
ส่งเสริม
กิจกรรม
ทานุบารุงศาสนา
4) จานวนโครงการหรือ
4
กิจกรรมเพื่อการส่งเสริม โครงการ/
และอนุรักษ์วัฒนธรรม
กิจกรรม
และประเพณี ศิลปะและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

-

1) จานวนครั้งที่มีการ
จัดทา/ปรับปรุง ผังเมือง
รวม

-

-

12 สาย

ก่อสร้าง/ปรับปรุงถนน
1) อ.เมืองฯ จานวน 7 สาย
2) อ.กระทุ่มแบน จานวน 1 สาย
3) อ.บ้านแพ้ว จานวน 4 สาย

1 แห่ง

1) ปรับปรุงสะพานข้ามคลอง
ระบายน้าชลประทาน D4
อ.บ้านแพ้ว

1 แห่ง

1) ก่อสร้างกาแพงกันดิน
ค.ส.ล. ของถนนเลียบคลองนิคม
2 ม.5 ต.นาโคก อ.เมืองฯ

1 ครั้ง

2) จานวนถนนที่ได้รับ
12 สาย
การก่อสร้างหรือ
ปรับปรุงซ่อมแซมให้อยู่
ในสภาพที่สมบูรณ์ได้
มาตรฐาน
3) สะพานที่ได้รับการ
2 แห่ง
ก่อสร้างหรือปรับปรุง
ซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพที่
สมบูรณ์ ได้มาตรฐาน
4) จานวนเขื่อนกันดิน
5 แห่ง
ป้องกันถนนทรุดตัวที่
ได้รับการก่อสร้างหรือ
ปรับปรุง ซ่อมแซมให้อยู่
ในสภาพที่สมบูรณ์
ได้มาตรฐาน
5) จานวนโครงการขยาย 1 แห่ง
เขตไฟฟ้าหรือติดตั้ง
ไฟฟ้าแสงสว่าง
6) จานวนโครงการ
2 แห่ง
ก่อสร้างหรือปรับปรุง
ซ่อมแซมระบบประปา

-

2 แห่ง

1) ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อม
ก่อสร้างหอถังส่งน้า หมู่ 5
ต.อาแพง อ.บ้านแพ้ว
2) ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อม
ก่อสร้างหอถังส่งน้า หมู่ 6
ต.อาแพง อ.บ้านแพ้ว
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ควำม
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศำสตร์
จังหวัด
ยุทธศาสตร์ที่ 1
พัฒนาสภาพ
แวดล้อมให้เป็น
เมืองน่าอยู่
อย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ 3
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตส่งเสริม
ชุมชนเข้มแข็ง
สร้างสังคมแห่ง
การเรียนรู้

ยุทธศำสตร์
อปท. ในเขต
จังหวัด
ยุทธศาสตร์ที่ 5
การอนุรักษ์และ
ฟื้นฟู
สิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 6
การพัฒนา
การเมืองและ
การบริหาร

ยุทธศำสตร์
อบจ.

เป้ำประสงค์
ตำมพันธกิจ

ยุทธศำสตร์ที่ 5
กำรอนุรักษ์และ
ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม

การบริหาร
จัดการ
ทรัพยากร
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
เกิดการบูรณาการอย่างมี
ประสิทธิภาพ
ประชาชนและ
หน่วยงานทุก
ภาคส่วนมีส่วน
ร่วมในการ
อนุรักษ์และฟื้นฟู
สิ่งแวดล้อม

1) จานวนโครงการ
หรือกิจกรรมการ
ถ่ายทอดความรู้และ
เสริมสร้างจิตสานึก

เกิดการบริหาร
จัดการองค์กรที่
ดีตามหลัก
ธรรมาภิบาล

ยุทธศำสตร์ที่ 6
กำรพัฒนำ
กำรเมืองและกำร
บริหำร

ตัวชี้วัด

ค่ำ
เป้ำหมำย
ปี 2564

ผลกำรดำเนินงำนจริงในปี 2564
จำนวนที่
ดำเนินกำรจริง

รำยละเอียดโครงกำร/
กิจกรรม

2
โครงการ/
กิจกรรม

1
โครงการ/
กิจกรรม

1) โครงการเสริมสร้างจิตสานึก
และการมีส่วนร่วมของภาค
ประชาชนในการอนุรักษ์ฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

2) จานวนโครงการ
หรือกิจกรรมด้าน
การบริหารจัดการ
มลพิษและ
สิ่งแวดล้อมที่บูรณาการร่วมกับ
หน่วยงานอื่น

1
โครงการ/
กิจกรรม

1
โครงการ/
กิจกรรม

1) โครงการบริหารจัดการขยะ
มูลฝอยและของเสียอันตราย
ชุมชน

1) จานวนของ
บุคลากรที่ได้รับการ
พัฒนาองค์ความรู้
เสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมในการ
ปฏิบัติงาน
2) จานวนรายการ
จัดหา/ปรับปรุง
อาคาร สถานที่
อุปกรณ์ในการ
ปฏิบัติงานและ
อานวยความสะดวก
แก่ประชาชน

ไม่น้อย
กว่าร้อย
ละ 80 ต่อ
ปี

ร้อยละ 13.79

- กิจกรรม“วันต่อต้านคอร์รัปชั่น
สากล ตามโครงการเสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติ
ราชการ” บุคลากรในสังกัด
อบจ.สค.เข้าร่วม 40 คน

2 รายการ

3 รายการ

3) มีการปรับปรุง/
ทบทวนกระบวนการ
ปฏิบัติงาน

1 ครั้ง

2 ครั้ง

4) จานวนโครงการ/
กิจกรรมที่เปิดโอกาส
ให้ประชาชนเข้าร่วม
แสดงความคิดเห็น
หรือร่วมลงมือ
ดาเนินการ

2
โครงการ/
กิจกรรม

-

1) บารุงรักษา ดูแล และต่ออายุ
ฮาร์ดแวร์ ระบบเครือข่ายภายใน
อบจ.สมุทรสาคร
2) ปรับปรุงระบบเครื่องเสียง
ห้องประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
3) ต่ออายุอุปกรณ์และซอฟต์
แวร์ลิขสิทธิ์อุทยานการเรียนรู้
สมุทรสาคร (SK Park)
1) มอบอานาจการตัดสินใจใน
การพิจารณาอนุญาต/อนุมัติ
หรือปฏิบัติราชการในเรื่องที่
ให้บริการประชาชน
2) การแต่งตั้งคณะทางานเพื่อ
ลดขั้นตอนหรือปรับปรุงการ
ให้บริการและรักษามาตรฐาน
ระยะเวลาการให้บริการ
-
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ควำม
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศำสตร์
จังหวัด

ยุทธศำสตร์
อปท. ในเขต
จังหวัด

ยุทธศำสตร์
อบจ.

เป้ำประสงค์
ตำมพันธกิจ

ตัวชี้วัด
5) จานวนครั้งที่
เผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสาร
ที่มีผลกระทบต่อ
ความเป็นอยู่ของ
ประชาชน

ค่ำ
เป้ำหมำย
ปี 2564
12 ครั้ง/ปี

ผลกำรดำเนินงำนจริงในปี 2564
จำนวนที่
ดำเนินกำรจริง

รำยละเอียดโครงกำร/
กิจกรรม

มากกว่า
12 ครั้ง/ปี

การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
กิจกรรมและผลงานของ อบจ.
สมุทรสาครผ่านช่องทางต่างๆ
ดังนี้
1) จัดทาวารสารสาครบุรี
2) สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆประจาเดือน
3) เว็บไซต์หลัก/ facebook
เพจหลักของ อบจ.สมุทรสาคร
4) บอร์ดประชาสัมพันธ์
5) ขอความร่วมมือ
ประชาสัมพันธ์ข่าวสารข้อมูล
การดาเนินงานผ่านส่วนราชการ/
อปท.ในพื้นที่
6) ป้ายประชาสัมพันธ์
7) แผ่นพับ
ฯลฯ
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รำยงำนสรุปผลกำรดำเนินงำนตำมแผนพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสมุทรสำคร
(พ.ศ.2561 – พ.ศ.2565) ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2564
ที่

โครงกำรตำมแผนพัฒนำ
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสมุทรสำคร
(พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565)
(เฉพำะปี 2564)

งบประมำณ
งบประมำณ
งบประมำณ
ตำมข้อบัญญัติ
ตำมแผนฯ
ปีงบประมำณ
ปี 2564
2564

ผลกำรดำเนินงำน ณ วันที่ 30 กันยำยน 2564
ดำเนินกำร

ไม่ได้
ดำเนินกำร

งบประมำณที่
ใช้ดำเนินกำร

หมำยเหตุ

ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 3 พัฒนำคุณภำพชีวิต ส่งเสริมชุมชนเข้มแข็ง สร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้
ยุทธศำสตร์ที่ 1 : กำรพัฒนำกำรศึกษำ
แผนงำนกำรศึกษำ
1

2

สนับสนุนกำรบริหำรสถำนศึกษำในสังกัด
อบจ.สมุทรสำคร
1) ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
2) อินเทอร์เน็ตโรงเรียนระบบ Asymmetric
Digital Subscriber Line: ADSL และระบบ
Wireless Fidelity : WiFi
3) พัฒนาห้องสมุดโรงเรียน
4) พัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน
5) ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน
6) การพัฒนาข้าราชการครู

29,252,600

25,990,300

40,000
33,600

40,000
33,600

√
√

-

40,000
33,600

200,000
100,000
9,000,000
500,000

200,000
100,000
8,512,000
797,000

√
√
√
√

-

200,000
100,000
6,234,080
107,704

7) ค่าปัจจัยพื้นฐานสาหรับนักเรียนยากจน
8) การจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
9) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่าน
ในสถานศึกษา
10) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการจัดกระบวนการ
เรียนการสอนการบริหารตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง ”
สู่ “ ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ”
11) ค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการ
สถาน ศึกษาขั้นพื้นฐาน
12) ค่าอาหารเสริม (นม)
13) ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคาร
เรียน และอาคารประกอบ
14) รณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา
ค่ำยวิทยำศำสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

40,000
10,000,000

14,000
8,685,000

√
√

-

14,000
8,442,651

100,000

√

-

100,000

200,000

√

-

200,000

192,000

-

√

-

4,300,000
5,000,000

4,077,700
3,000,000

√
√

-

2,870,261.68
2,366,500

39,000
200,000

39,000
300,000

√

√
-

261,540

3

ส่งเสริมกำรศึกษำและพัฒนำศักยภำพกำร
เรียนรู้ของเด็กและเยำวชน

500,000

500,000

√

-

290,099.20

4

ส่งเสริมกำรเรียนรู้เพื่อผู้ใช้บริกำรอุทยำนกำร
เรียนรู้สมุทรสำคร

200,000

200,000

√

-

10,350.16

5

จัดหำทรัพยำกรสื่อสำรสนเทศและสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อผู้ใช้บริกำรอุทยำนกำร
เรียนรู้สมุทรสำคร

350,000

350,000

√

-

78,859.85

(เปลี่ยนแปลงแผน ครั้งที่ 2
วันที่ 29 มิ.ย.63)

(เปลี่ยนแปลงแผน ครั้งที่ 2
วันที่ 29 มิ.ย.63)

(เปลี่ยนแปลงแผน ครั้งที่ 2 /วันที่ 29 มิ.ย.63)

6

โรงเรียนท้องถิ่นสีเขียว

200,000

200,000

-

√

-

7

กำรแข่งขันกีฬำนักเรียนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย

200,000

300,000

-

√

-

8

แข่งขันคนเก่งและทักษะทำงวิชำกำร
ในโรงเรียนสังกัด อบจ.สมุทรสำคร

200,000

200,000

-

√

-

เนื่องจากสถาการณ์การแพร่
ระบาดของโควิด – 19
ทาให้ไม่สามารถดาเนินการได้
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ที่

9

โครงกำรตำมแผนพัฒนำ
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสมุทรสำคร
(พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565)
(เฉพำะปี 2564)

จ้ำงบุคลำกรเสริมกำรเรียนกำรสอนของ
โรงเรียนสมุทรสำครวิทยำลัย
จำนวน 20 อัตรำ

งบประมำณ
งบประมำณ
งบประมำณ
ตำมข้อบัญญัติ
ตำมแผนฯ
ปีงบประมำณ
ปี 2564
2564

ผลกำรดำเนินงำน ณ วันที่ 30 กันยำยน 2564
ดำเนินกำร

ไม่ได้
ดำเนินกำร

งบประมำณที่
ใช้ดำเนินกำร

3,300,000

3,285,000

√

-

3,285,000

1,320,000

1,314,000

√

-

1,314,000

825,000

821,250

√

-

821,250

1,980,000

1,971,000

√

-

1,971,000

660,000

657,000

√

-

657,000

1,320,000

1,314,000

√

-

1,314,000

330,000

328,500

√

-

328,500

660,000

657,000

√

-

657,000

330,000

328,500

√

-

328,500

449,820

449,820

√

-

449,820

741,710

741,710

√

-

741,710

1,976,652

1,976,652

√

-

1,976,652

495,000

492,750

√

-

492,750

165,000

164,250

√

-

164,250

(เพิ่มเติมแผน ครั้งที่ 4 /วันที่ 29 มิ.ย.63)

10

จ้ำงบุคลำกรเสริมกำรเรียนกำรสอนของ
โรงเรียนสมุทรสำครบูรณะ
จำนวน 8 อัตรำ
(เพิ่มเติมแผน ครั้งที่ 4 /วันที่ 29 มิ.ย.63)

11

จ้ำงบุคลำกรเสริมกำรเรียนกำรสอนของ
โรงเรียนสมุทรสำครวุฒิชัย
จำนวน 5 อัตรำ
(เพิ่มเติมแผน ครั้งที่ 4 /วันที่ 29 มิ.ย.63)

12

จ้ำงบุคลำกรเสริมกำรเรียนกำรสอนของ
โรงเรียนกระทุ่มแบน “ วิเศษสมุทคุณ ”
จำนวน 12 อัตรำ
(เพิ่มเติมแผน ครั้งที่ 4 /วันที่ 29 มิ.ย.63)

13

จ้ำงบุคลำกรเสริมกำรเรียนกำรสอนของ
โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์
จำนวน 4 อัตรำ
(เพิ่มเติมแผน ครั้งที่ 4 /วันที่ 29 มิ.ย.63)

14

จ้ำงบุคลำกรเสริมกำรเรียนกำรสอนของ
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์สมุทรสำคร จำนวน 8 อัตรำ
(เพิ่มเติมแผน ครั้งที่ 4 /วันที่ 29 มิ.ย.63)

15

จ้ำงบุคลำกรเสริมกำรเรียนกำรสอนของ
โรงเรียนวัดธรรมจริยำภิรมย์
จำนวน 2 อัตรำ
(เพิ่มเติมแผน ครั้งที่ 4 /วันที่ 29 มิ.ย.63)

16

จ้ำงบุคลำกรเสริมกำรเรียนกำรสอนของ
โรงเรียนพันท้ำยนรสิงห์วิทยำ
จำนวน 4 อัตรำ
(เพิ่มเติมแผน ครั้งที่ 4 /วันที่ 29 มิ.ย.63)

17

จ้ำงบุคลำกรเสริมกำรเรียนกำรสอนของ
โรงเรียนวัดหลักสี่พิพัฒน์รำษฎร์อุปถัมภ์
จำนวน 2 อัตรำ
(เพิ่มเติมแผน ครั้งที่ 4 /วันที่ 29 มิ.ย.63)

18

จัดซื้อครุภัณฑ์กำรศึกษำ
โรงเรียนวัดธรรมจริยำภิรมย์
(เพิ่มเติมแผน ครั้งที่ 4 /วันที่ 29 มิ.ย.63)

19

กำรพัฒนำห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์
โรงเรียนกุศลวิทยำ
(เพิ่มเติมแผน ครั้งที่ 4 /วันที่ 29 มิ.ย.63)

20

ห้องปฏิบัติกำรเรียนรู้ภำษำอังกฤษ
โรงเรียนสมุทรสำครวิทยำลัย
(เพิ่มเติมแผน ครั้งที่ 4 /วันที่ 29 มิ.ย.63)

21

จ้ำงบุคลำกรเสริมกำรเรียนกำรสอนของ
โรงเรียนทำนบแพ้ว
จำนวน 3 อัตรำ
(เพิ่มเติมแผน ครั้งที่ 4 /วันที่ 29 มิ.ย.63)

22

จ้ำงบุคลำกรเสริมกำรเรียนกำรสอนของ
โรงเรียนวัดบำงน้ำวน (รอดพิทยำคม)
จำนวน 1 อัตรำ
(เพิ่มเติมแผน ครั้งที่ 4 /วันที่ 29 มิ.ย.63)

หมำยเหตุ
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23

โครงกำรตำมแผนพัฒนำ
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสมุทรสำคร
(พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565)
(เฉพำะปี 2564)

จ้ำงบุคลำกรเสริมกำรเรียนกำรสอนของ
โรงเรียนบ้ำนสันดำบ
จำนวน 1 อัตรำ

งบประมำณ
งบประมำณ
งบประมำณ
ตำมข้อบัญญัติ
ตำมแผนฯ
ปีงบประมำณ
ปี 2564
2564

ผลกำรดำเนินงำน ณ วันที่ 30 กันยำยน 2564
ดำเนินกำร

ไม่ได้
ดำเนินกำร

งบประมำณที่
ใช้ดำเนินกำร

165,000

164,250

√

-

164,250

165,000

164,250

√

-

164,250

165,000

164,250

√

-

164,250

165,000

164,250

√

-

164,250

165,000

164,250

√

-

164,250

165,000

164,250

√

-

164,250

330,000

328,500

√

-

328,500

165,000

164,250

√

-

164,250

165,000

164,250

√

-

164,250

165,000

164,250

√

-

164,250

165,000

164,250

√

-

164,250

495,000

492,750

√

-

492,750

330,000

328,500

√

-

328,500

(เพิ่มเติมแผน ครั้งที่ 4 /วันที่ 29 มิ.ย.63)

24

จ้ำงบุคลำกรเสริมกำรเรียนกำรสอนของ
โรงเรียนวัดบำงพลี (หงษ์ร่วมรำษฎร์รังสรรค์)
จำนวน 1 อัตรำ
(เพิ่มเติมแผน ครั้งที่ 4 /วันที่ 29 มิ.ย.63)

25

จ้ำงบุคลำกรเสริมกำรเรียนกำรสอนของ
โรงเรียนวัดบำงยำง (บำงยำงพิทยำคำร)
จำนวน 1 อัตรำ
(เพิ่มเติมแผน ครั้งที่ 4 /วันที่ 29 มิ.ย.63)

26

จ้ำงบุคลำกรเสริมกำรเรียนกำรสอนของ
โรงเรียนวัดธัญญำรำมรำษฎร์บำรุง
จำนวน 1 อัตรำ
(เพิ่มเติมแผน ครั้งที่ 4 /วันที่ 29 มิ.ย.63)

27

จ้ำงบุคลำกรเสริมกำรเรียนกำรสอนของ
โรงเรียนวัดเจริญสุขำรำม
จำนวน 1 อัตรำ
(เพิ่มเติมแผน ครั้งที่ 4 /วันที่ 29 มิ.ย.63)

28

จ้ำงบุคลำกรเสริมกำรเรียนกำรสอนของ
โรงเรียนวัดโรงเข้
จำนวน 1 อัตรำ
(เพิ่มเติมแผน ครั้งที่ 4 /วันที่ 29 มิ.ย.63)

29

จ้ำงบุคลำกรเสริมกำรเรียนกำรสอนของ
โรงเรียนวัดหนองสองห้อง
จำนวน 2 อัตรำ
(เพิ่มเติมแผน ครั้งที่ 4 /วันที่ 29 มิ.ย.63)

30

จ้ำงบุคลำกรเสริมกำรเรียนกำรสอนของ
โรงเรียนวัดใหม่หนองพะอง (ทับทองวิทยำธำร)
จำนวน 1 อัตรำ
(เพิ่มเติมแผน ครั้งที่ 4 /วันที่ 29 มิ.ย.63)

31

จ้ำงบุคลำกรเสริมกำรเรียนกำรสอนของ
โรงเรียนวัดท่ำกระบือ (ท่ำกระบือพิทยำคำร)
จำนวน 1 อัตรำ
(เพิ่มเติมแผน ครั้งที่ 4 /วันที่ 29 มิ.ย.63)

32

จ้ำงบุคลำกรเสริมกำรเรียนกำรสอนของ
โรงเรียนวัดธรรมโชติ
จำนวน 1 อัตรำ
(เพิ่มเติมแผน ครั้งที่ 4 /วันที่ 29 มิ.ย.63)

33

จ้ำงบุคลำกรเสริมกำรเรียนกำรสอนของ
โรงเรียนบ้ำนคลองหลวง
จำนวน 1 อัตรำ
(เพิ่มเติมแผน ครั้งที่ 4 /วันที่ 29 มิ.ย.63)

34

จ้ำงบุคลำกรเสริมกำรเรียนกำรสอนของ
โรงเรียนวัดบำงปิ้ง (บริษัทเกลือไทยสงเครำะห์)
จำนวน 3 อัตรำ
(เพิ่มเติมแผน ครั้งที่ 4 /วันที่ 29 มิ.ย.63)

35

จ้ำงบุคลำกรเสริมกำรเรียนกำรสอนของ
โรงเรียนวัดเจ็ดริ้ว (สำครกิจโกศล)
จำนวน 2 อัตรำ
(เพิ่มเติมแผน ครั้งที่ 4 /วันที่ 29 มิ.ย.63)

หมำยเหตุ
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36

โครงกำรตำมแผนพัฒนำ
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสมุทรสำคร
(พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565)
(เฉพำะปี 2564)

จ้ำงบุคลำกรเสริมกำรเรียนกำรสอนของ
โรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติกำรำม
จำนวน 5 อัตรำ

งบประมำณ
งบประมำณ
งบประมำณ
ตำมข้อบัญญัติ
ตำมแผนฯ
ปีงบประมำณ
ปี 2564
2564

ผลกำรดำเนินงำน ณ วันที่ 30 กันยำยน 2564
ดำเนินกำร

ไม่ได้
ดำเนินกำร

งบประมำณที่
ใช้ดำเนินกำร

825,000

821,250

√

-

821,250

990,000

985,500

√

-

985,500

165,000

164,250

√

-

164,250

330,000

328,500

√

-

328,500

495,000

492,750

√

-

492,750

660,000

657,000

√

-

657,000

165,000

164,250

√

-

164,250

165,000

164,250

√

-

164,250

165,000

164,250

√

-

164,250

165,000

164,250

√

-

164,250

165,000

164,250

√

-

164,250

165,000

164,250

√

-

164,250

165,000

164,250

√

-

164,250

(เพิ่มเติมแผน ครั้งที่ 4 /วันที่ 29 มิ.ย.63)

37

จ้ำงบุคลำกรเสริมกำรเรียนกำรสอนของ
โรงเรียนวัดอ้อมน้อย (มิตรครูรำษฎร์รังสรรค์)
จำนวน 6 อัตรำ
(เพิ่มเติมแผน ครั้งที่ 4 /วันที่ 29 มิ.ย.63)

38

จ้ำงบุคลำกรเสริมกำรเรียนกำรสอนของ
โรงเรียนบ้ำนปลำยคลองน้อย
จำนวน 1 อัตรำ
(เพิ่มเติมแผน ครั้งที่ 4 /วันที่ 29 มิ.ย.63)

39

จ้ำงบุคลำกรเสริมกำรเรียนกำรสอนของ
โรงเรียนบ้ำนอ้อมโรงหีบ (เล็ก-นิ่ม-อนุสรณ์)
จำนวน 2 อัตรำ
(เพิ่มเติมแผน ครั้งที่ 4 /วันที่ 29 มิ.ย.63)

40

จ้ำงบุคลำกรเสริมกำรเรียนกำรสอนของ
โรงเรียนวัดคลองครุ
จำนวน 3 อัตรำ
(เพิ่มเติมแผน ครั้งที่ 4 /วันที่ 29 มิ.ย.63)

41

จ้ำงบุคลำกรเสริมกำรเรียนกำรสอนของ
โรงเรียนบ้ำนสวนหลวง (รัตนวิจิตรพิทยำคำร)
จำนวน 4 อัตรำ
(เพิ่มเติมแผน ครั้งที่ 4 /วันที่ 29 มิ.ย.63)

42

จ้ำงบุคลำกรเสริมกำรเรียนกำรสอนของ
โรงเรียนวัดคลองตันรำษฎร์บำรุง
จำนวน 1 อัตรำ
(เพิ่มเติมแผน ครั้งที่ 4 /วันที่ 29 มิ.ย.63)

43

จ้ำงบุคลำกรเสริมกำรเรียนกำรสอนของ
โรงเรียนหลวงสินธุ์รำษฎร์รังสฤษฎ์
จำนวน 1 อัตรำ
(เพิ่มเติมแผน ครั้งที่ 4 /วันที่ 29 มิ.ย.63)

44

จ้ำงบุคลำกรเสริมกำรเรียนกำรสอนของ
โรงเรียนวัดสำมัคคีศรัทธำรำม
จำนวน 1 อัตรำ
(เพิ่มเติมแผน ครั้งที่ 4 /วันที่ 29 มิ.ย.63)

45

จ้ำงบุคลำกรเสริมกำรเรียนกำรสอนของ
โรงเรียนวัดเกตุมดีศรีวรำรำม
จำนวน 1 อัตรำ
(เพิ่มเติมแผน ครั้งที่ 4 /วันที่ 29 มิ.ย.63)

46

จ้ำงบุคลำกรเสริมกำรเรียนกำรสอนของ
โรงเรียนวัดโสภณำรำม (ปลั่งร่วมรำษฎร์
บำรุง)
จำนวน 1 อัตรำ
(เพิ่มเติมแผน ครั้งที่ 4 /วันที่ 29 มิ.ย.63)

47

จ้ำงบุคลำกรเสริมกำรเรียนกำรสอนของ
โรงเรียนวัดศรีเมือง
จำนวน 1 อัตรำ
(เพิ่มเติมแผน ครั้งที่ 4 /วันที่ 29 มิ.ย.63)

48

จ้ำงบุคลำกรเสริมกำรเรียนกำรสอนของ
โรงเรียนบ้ำนคลองแค
จำนวน 1 อัตรำ
(เพิ่มเติมแผน ครั้งที่ 4 /วันที่ 29 มิ.ย.63)

หมำยเหตุ
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งบประมำณ
ที่

49

โครงกำรตำมแผนพัฒนำ
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสมุทรสำคร
(พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565)
(เฉพำะปี 2564)

จ้ำงบุคลำกรเสริมกำรเรียนกำรสอนของ
โรงเรียนวัดยกกระบัตร (ชุบรำษฎร์นุสรณ์)
จำนวน 1 อัตรำ

ผลกำรดำเนินงำน ณ วันที่ 30 กันยำยน 2564

งบประมำณ
ตำมแผนฯ
ปี 2564

งบประมำณ
ตำมข้อบัญญัติ
ปีงบประมำณ
2564

165,000

ดำเนินกำร

ไม่ได้
ดำเนินกำร

งบประมำณที่
ใช้ดำเนินกำร

164,250

√

-

164,250

330,000

328,500

√

-

328,500

165,000

164,250

√

-

164,250

165,000

164,250

√

-

164,250

165,000

164,250

√

-

164,250

165,000

164,250

√

-

164,250

418,600

418,600

√

-

418,600

934,900

934,900

√

-

530,000

5,114,560

5,114,560

√

-

5,114,560

30,945,069

25,787,000

√

-

25,787,000

9,902,900

-

-

-

-

ไม่ได้รับจัดสรรงบประมำณ

500,000

500,000

-

√

-

เนื่องจากสถาการณ์การแพร่
ระบาดของโควิด – 19
ทาให้ไม่สามารถดาเนินการได้

102,051,811

83,837,792

-

-

76,242,237.89

60

59

55

4

หมำยเหตุ

(เพิ่มเติมแผน ครั้งที่ 4 /วันที่ 29 มิ.ย.63)

50

จ้ำงบุคลำกรเสริมกำรเรียนกำรสอนของ
โรงเรียนวัดศรีสำรำญรำษฎร์บำรุง
จำนวน 2 อัตรำ
(เพิ่มเติมแผน ครั้งที่ 4 /วันที่ 29 มิ.ย.63)

51

จ้ำงบุคลำกรเสริมกำรเรียนกำรสอนของ
โรงเรียนวัดใหญ่บ้ำนบ่อ
จำนวน 1 อัตรำ
(เพิ่มเติมแผน ครั้งที่ 4 /วันที่ 29 มิ.ย.63)

52

จ้ำงบุคลำกรเสริมกำรเรียนกำรสอนของ
โรงเรียนบ้ำนบำงน้ำจืด
จำนวน 1 อัตรำ
(เพิ่มเติมแผน ครั้งที่ 4 /วันที่ 29 มิ.ย.63)

53

จ้ำงบุคลำกรเสริมกำรเรียนกำรสอนของ
โรงเรียนอนุบำลบ้ำนแพ้ว (วันครู 2500)
จำนวน 1 อัตรำ
(เพิ่มเติมแผน ครั้งที่ 4 /วันที่ 29 มิ.ย.63)

54

จ้ำงบุคลำกรเสริมกำรเรียนกำรสอนของ
โรงเรียนอนุบำลสมุทรสำคร
จำนวน 1 อัตรำ
(เพิ่มเติมแผน ครั้งที่ 4 /วันที่ 29 มิ.ย.63)

55

จัดซื้อครุภัณฑ์กำรศึกษำ
โรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติกำรำม
(เพิ่มเติมแผน ครั้งที่ 4 /วันที่ 29 มิ.ย.63)

56

จัดซื้อครุภัณฑ์กำรศึกษำ พร้อมอุปกรณ์โสต
ทัศนศึกษำ โรงเรียนบ้ำนบำงน้ำจืด
(เพิ่มเติมแผน ครั้งที่ 4 /วันที่ 29 มิ.ย.63)

57

ส่งเสริมสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำ
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2564
วิทยำลัยเทคนิคสมุทรสำคร จำนวน 44
อัตรำ
(เพิ่มเติมแผน ครั้งที่ 4 /วันที่ 29 มิ.ย.63)

58

ก่อสร้ำงอำคำรปฏิบัติกำร 4 ชั้น
วิทยำลัยเทคนิคสมุทรสำคร
(เพิ่มเติมแผน ครั้งที่ 4 /วันที่ 29 มิ.ย.63)

59

ก่อสร้ำงอำคำรอเนกประสงค์ โรงเรียน
เทศบำลบ้ำนมหำชัย (อนุกูลรำษฎร์)
ต.มหำชัย อ.เมืองฯ

แผนงำนกำรศำสนำ วัฒนธรรม และนันทนำกำร
60

ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมเด็กและเยำวชน

งบประมำณ (รวม)
จำนวนโครงกำรทั้งหมด (โครงกำร)
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ที่

โครงกำรตำมแผนพัฒนำ
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสมุทรสำคร
(พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565)
(เฉพำะปี 2564)

งบประมำณ
งบประมำณ
งบประมำณ
ตำมข้อบัญญัติ
ตำมแผนฯ
ปีงบประมำณ
ปี 2564
2564

ผลกำรดำเนินงำน ณ วันที่ 30 กันยำยน 2564
ดำเนินกำร

ไม่ได้
ดำเนินกำร

งบประมำณที่
ใช้ดำเนินกำร

หมำยเหตุ

ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 3 พัฒนำคุณภำพชีวิต ส่งเสริมชุมชนเข้มแข็ง สร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้
ยุทธศำสตร์ที่ 2 : กำรส่งเสริมคุณภำพชีวิต
แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน
1

บริหำรจัดกำรน้ำในพื้นที่จังหวัดสมุทรสำคร

1,000,000

2,800,000

√

-

2,011,124.20

ตั้งไว้ 1,000,000
โอนเพิ่มมา
1,800,000

300,000

300,000

-

√

-

เนื่องจากสถาการณ์การแพร่
ระบาดของโควิด – 19
ทาให้ไม่สามารถดาเนินการได้

200,000

2,000,000

√

-

1,427,714.06

80,000

80,000

-

√

-

10,000,000

10,000,000

√

-

10,000,000

แผนงำนกำรศึกษำ
2

วันเด็กแห่งชำติ

แผนงำนสำธำรณสุข
3
4
5

ส่งเสริมสุขภำพร่ำงกำยและป้องกันโรคติดต่อ
หรือโรคระบำด
กินอยู่ปลอดภัยห่ำงไกลโรค
พัฒนำศักยภำพกำรให้บริกำรผู้ป่วยใน
เพื่อรองรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019
(COVID - 19)

เนื่องจากสถาการณ์การแพร่
ระบาดของโควิด – 19
ทาให้ไม่สามารถดาเนินการได้

(เพิ่มเติมแผน ครั้งที่ 5 / วันที่ 30 เม.ย.64)
(โอนตั้งจ่ำยรำยกำรใหม่ นำยกฯอนุมัติ วันที่ 7 พ.ค.64)

แผนงำนสังคมสงเครำะห์
เนื่องจากสถาการณ์การแพร่
ระบาดของโควิด – 19
ทาให้ไม่สามารถดาเนินการได้

6

ส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตประชำชน
ในจังหวัดสมุทรสำคร

200,000

300,000

-

√

-

7

ช่วยเหลือประชำชน

100,000

100,000

√

-

2,415

40,000,000

-

-

-

-

ไม่ได้รับจัดสรรงบประมำณ

ส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพประชำชนใน
จังหวัดสมุทรสำคร
ส่งเสริมและแก้ไขปัญหำกำรประกอบอำชีพ

100,000

-

-

-

-

ไม่ได้รับจัดสรรงบประมำณ

80,000

80,000

-

√

-

ป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดในจังหวัด
สมุทรสำคร

200,000

100,000

-

√

-

176,000,000

3,000,000

3,000,000

√

-

1,430,900

2,861,634

2,861,634

-

√

-

สัปดำห์ส่งเสริมพระพุทธศำสนำเนื่องใน
วันสำคัญทำงพระพุทธศำสนำ

200,000

200,000

-

√

-

งบประมำณ (รวม)
จำนวนโครงกำรทั้งหมด (โครงกำร)

234,321,634

21,821,634

15

12

แผนงำนเคหะและชุมชน
8

ก่อสร้ำงเขื่อนกันดิน ค.ส.ล. ริมคลองจำก
(ระยะที่ 1) จำกประตูน้ำคลองจำกถึงถนน
พระรำม 2

แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน
9
10
11

เนื่องจากสถาการณ์การแพร่
ระบาดของโควิด – 19
ทาให้ไม่สามารถดาเนินการได้

แผนงำนกำรศำสนำ วัฒนธรรม และนันทนำกำร
12
13

ก่อสร้ำงสนำมกีฬำ อบจ.สมุทรสำคร
ก่อสร้ำงหรือปรับปรุงสนำมกีฬำจังหวัด
สมุทรสำคร

ไม่ได้รับจัดสรรงบประมำณ

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

14

ส่งเสริมและพัฒนำกีฬำจังหวัดสมุทรสำคร
(เพิ่มเติมแผน ครั้งที่ 4 /วันที่ 29 มิ.ย.63)

15

14,872,153.26

5

7

เนื่องจากสถาการณ์การแพร่
ระบาดของโควิด – 19
ทาให้ไม่สามารถดาเนินการได้

147
ที่

โครงกำรตำมแผนพัฒนำ
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสมุทรสำคร
(พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565)
(เฉพำะปี 2564)

งบประมำณ
งบประมำณ
งบประมำณ
ตำมข้อบัญญัติ
ตำมแผนฯ
ปีงบประมำณ
ปี 2564
2564

ผลกำรดำเนินงำน ณ วันที่ 30 กันยำยน 2564
ดำเนินกำร

ไม่ได้
ดำเนินกำร

งบประมำณที่
ใช้ดำเนินกำร

หมำยเหตุ

ดำเนินกำรโดย
ไม่ใช้งบประมำณ

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

-

√

-

3

สืบสำนประเพณีแห่เจ้ำพ่อหลักเมือง
สมุทรสำคร

200,000

200,000

-

√

-

4

ประเพณีวันสงกรำนต์

200,000

200,000

-

√

-

5

สืบสำนประเพณีวัฒนธรรมไทยทรงดำ

300,000

300,000

-

√

-

6

เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้ำตำกสินมหำรำช
และสืบสำนประเพณีห่อข้ำวต้มมัดสำมัคคี

100,000

100,000

-

√

-

งบประมำณ (รวม)

1,050,000

1,050,000

จำนวนโครงกำรทั้งหมด (โครงกำร)

6

6

1

5

-

เนื่องจากสถาการณ์การแพร่
ระบาดของโควิด – 19
ทาให้ไม่สามารถดาเนินการได้

148
ที่

โครงกำรตำมแผนพัฒนำ
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสมุทรสำคร
(พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565)
(เฉพำะปี 2564)

งบประมำณ
งบประมำณ
งบประมำณ
ตำมข้อบัญญัติ
ตำมแผนฯ
ปีงบประมำณ
ปี 2564
2564

ผลกำรดำเนินงำน ณ วันที่ 30 กันยำยน 2564
ดำเนินกำร

ไม่ได้
ดำเนินกำร

งบประมำณที่
ใช้ดำเนินกำร

หมำยเหตุ

ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 1 พัฒนำสภำพแวดล้อมให้เป็นเมืองน่ำอยู่อำศัยอย่ำงยั่งยืน
ยุทธศำสตร์ที่ 4 : กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน
แผนงำนเคหะและชุมชน
1

ก่อสร้ำงถนน ค.ส.ล. สำยชุมชนเคหะท่ำจีน
หมู่ที่ 4 ต.ท่ำจีน อ.เมืองฯ

12,964,000

-

-

-

-

ไม่ได้รับจัดสรรงบประมำณ

10,335,000

-

-

-

-

ไม่ได้รับจัดสรรงบประมำณ

50,000,000

-

-

-

-

ไม่ได้รับจัดสรรงบประมำณ

8,000,000

-

-

-

-

ไม่ได้รับจัดสรรงบประมำณ

10,200,000

-

-

-

-

ไม่ได้รับจัดสรรงบประมำณ

28,000,000

-

-

-

-

ไม่ได้รับจัดสรรงบประมำณ

18,000,000

-

-

-

-

ไม่ได้รับจัดสรรงบประมำณ

7,200,000

-

-

-

-

ไม่ได้รับจัดสรรงบประมำณ

8,770,000

-

-

-

-

ไม่ได้รับจัดสรรงบประมำณ

50,950,000

-

-

-

-

ไม่ได้รับจัดสรรงบประมำณ

3,700,000

-

-

-

-

ไม่ได้รับจัดสรรงบประมำณ

(ประสำนแผน ทต.ท่ำจีน)

2

ก่อสร้ำงปรับปรุงถนนสำยท่ำจีน - กระซ้ำขำว
หมู่ที่ 7 ต.ท่ำจีน อ.เมืองฯ
(ประสำนแผน ทต.ท่ำจีน)

3

ก่อสร้ำงถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 5
ต.บำงหญ้ำแพรก เชื่อมหมู่ที่ 1
ต.บำงกระเจ้ำ อ.เมืองฯ
(ประสำนแผน ทต.บำงหญ้ำแพรก)

4

ก่อสร้ำงถนน ค.ส.ล. บริเวณสะพำนหน้ำ
เทศบำลตำบลบำงหญ้ำแพรก ไปทำงแพรก
สำธำรณะข้ำงรั้วโรงเรียนวัดบำงหญ้ำแพรก
หมู่ที่ 6 ต.บำงหญ้ำแพรก อ.เมืองฯ
(ประสำนแผน ทต.บำงหญ้ำแพรก)

5

ก่อสร้ำงถนน ค.ส.ล. ซอยประปำเดิม
บริเวณแยกประดิษฐำนองค์พระ ไปทำง
เขตเทศบำลตำบลท่ำจีน หมู่ที่ 4
ต.บำงหญ้ำแพรก อ.เมืองฯ
(ประสำนแผน ทต.บำงหญ้ำแพรก)

6

ก่อสร้ำงถนน ค.ส.ล.จำกถนนสุชัย
เลียบคลองคุ้งสำเภำถึงหมู่บ้ำนวันดี
หมู่ที่ 6,7 ต.ท่ำทรำย อ.เมืองฯ
(ประสำนแผน อบต.ท่ำทรำย)

7

ก่อสร้ำงถนน ค.ส.ล. สำยศรีเมือง – บำงปลำ
บริเวณหน้ำวัดศรีเมือง หมู่ที่ 3
ต.ท่ำทรำย อ.เมืองฯ
(ประสำนแผน อบต.ท่ำทรำย)

8

ก่อสร้ำงสะพำน ค.ส.ล. ข้ำมคลองเมน
หมู่ที่ 5 ต.นำโคก อ.เมืองฯ
(ประสำนแผน อบต.นำโคก)

9

ก่อสร้ำงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
สำยเลียบทำงรถไฟสำยบ้ำนแหลม - แม่กลอง
(ประสำนแผน อบต.นำโคก)

10

ก่อสร้ำงถนนลูกรัง หมู่ที่ 3,2,6
ต.นำโคก อ.เมืองฯ
(ประสำนแผน อบต.นำโคก)

11

ก่อสร้ำงสะพำน ค.ส.ล. เลียบทำงรถไฟ
บริเวณคลองบำงปลำ หมู่ที่ 5 ต.บำงโทรัด
เชื่อม ต.บ้ำนบ่อ อ.เมืองฯ
(ประสำนแผน อบต.บำงโทรัด)

149
ที่

12

โครงกำรตำมแผนพัฒนำ
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสมุทรสำคร
(พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565)
(เฉพำะปี 2564)

ก่อสร้ำงท่อระบำยน้ำ ค.ส.ล. ริมถนน
สำยเลียบคลองสี่วำตำกล่อม หมู่ที่ 3,4
ต.บำงน้ำจืด อ.เมืองฯ

งบประมำณ
งบประมำณ
งบประมำณ
ตำมข้อบัญญัติ
ตำมแผนฯ
ปีงบประมำณ
ปี 2564
2564

ผลกำรดำเนินงำน ณ วันที่ 30 กันยำยน 2564
ดำเนินกำร

ไม่ได้
ดำเนินกำร

งบประมำณที่
ใช้ดำเนินกำร

หมำยเหตุ

9,500,000

-

-

-

-

ไม่ได้รับจัดสรรงบประมำณ

9,478,000

5,248,000

√

-

5,248,000

ค้ำงจ่ำย/ไม่ก่อหนี้
กันเงินไว้เบิกจ่ำย
ในปี 2565

35,000,000

-

-

-

-

ไม่ได้รับจัดสรรงบประมำณ

9,500,000

-

-

-

-

ไม่ได้รับจัดสรรงบประมำณ

16,000,000

-

-

-

-

ไม่ได้รับจัดสรรงบประมำณ

18,000,000

-

-

-

-

ไม่ได้รับจัดสรรงบประมำณ

8,000,000

-

-

-

-

ไม่ได้รับจัดสรรงบประมำณ

13,000,000

-

-

-

-

ไม่ได้รับจัดสรรงบประมำณ

40,000,000

-

-

-

-

ไม่ได้รับจัดสรรงบประมำณ

24,288,000

-

-

-

-

ไม่ได้รับจัดสรรงบประมำณ

5,500,000

-

-

-

-

ไม่ได้รับจัดสรรงบประมำณ

2,550,000

-

-

-

-

ไม่ได้รับจัดสรรงบประมำณ

(ประสำนแผน อบต.บำงโทรัด)

13

ก่อสร้ำงกำแพงกันดิน ค.ส.ล.
ของถนนเลียบคลองอ้อมโรงหีบ หมู่ที่ 7
ต.บ้ำนเกำะ อ.เมืองฯ
(ประสำนแผน อบต.บ้ำนเกำะ)
(เปลี่ยนแปลงแผน ครั้งที่ 2 /วันที่ 29 มิ.ย.63)

14

ก่อสร้ำงสะพำน ค.ส.ล. ข้ำมคลองสุนัขหอน
บริเวณศำลพ่อเขำตกถึงบริเวณวัดใต้บ้ำนบ่อ
หมู่ที่ 2 ต.บ้ำนบ่อ อ.เมืองฯ
(ประสำนแผน อบต.บ้ำนบ่อ)

15

ก่อสร้ำงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
สำยเลียบชำยทะเล จำกโรงเรียนกระซ้ำขำว
ถึงบริเวณที่ดินนำยวิบูรณ์ ปวงกิจจำ
หมู่ที่ 9 ต.บ้ำนบ่อ อ.เมืองฯ
(ประสำนแผน อบต.บ้ำนบ่อ)

16

ก่อสร้ำงถนน ค.ส.ล. สำยซอยพงษ์ศิริชัย
หมู่ที่ 5 ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน
(ประสำนแผน ทน.อ้อมน้อย)

17

ก่อสร้ำงเขื่อนกันดิน ค.ส.ล. เลียบคลองตะโก
ตั้งแต่บริเวณสะพำน ค.ส.ล. ข้ำมคลองตะโก
ถึงโค้งมะขวิด หมู่ที่ 4 ถึงหมู่ที่ 5
ต.ดอนไก่ดี อ.กระทุ่มแบน
(ประสำนแผน ทต.ดอนไก่ดี)

18

ก่อสร้ำงเขื่อนกันดิน ค.ส.ล. เลียบคลองตะโก
จำกโรงเรียนบ้ำนดอนไก่ดี ถึงโค้งมะขวิด
หมู่ที่ 5 ต.ดอนไก่ดี อ.กระทุ่มแบน
(ประสำนแผน ทต.ดอนไก่ดี)

19

ก่อสร้ำงถนน ค.ส.ล. เลียบคลองแครำยใหม่
หมู่ที่ 6 ต.สวนหลวง อ.กระทุ่มแบน
(ประสำนแผน ทต.สวนหลวง)

20

ก่อสร้ำงเขื่อนกันดิน ค.ส.ล. เลียบคลองมะเดื่อ
-วัดศรีนวล บริเวณหน้ำโรงงำนพอลแมรีถึง
บริเวณคลองสะพำนดำ
(ประสำนแผน อบต.แครำย)

21

ก่อสร้ำงเขื่อนกันดิน ค.ส.ล. เลียบถนน
กิโลเมตร 12 ซอยคลองมะเดื่อ 17 หมู่ที่ 6
ต.คลองมะเดื่อ ถึงสี่แยกโรงเรียนบ้ำนดอนไก่ดี
อ.กระทุ่มแบน
(ประสำนแผน อบต.คลองมะเดื่อ)

22

ก่อสร้ำงเขื่อนกันดิน ค.ส.ล.
ซอยปล่องเหลี่ยม 11 หมู่ที่ 2
ต.ท่ำไม้ อ.กระทุ่มแบน
(ประสำนแผน อบต.ท่ำไม้)

23

ก่อสร้ำงเขื่อนกันดิน ค.ส.ล. บริเวณหน้ำบ้ำน
คุณจำเริญ ปู่เต็ม หมู่ที่ 6 ต.ท่ำไม้
อ.กระทุ่มแบน (ระยะที่ 2)
(ประสำนแผน อบต.ท่ำไม้)
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24

โครงกำรตำมแผนพัฒนำ
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสมุทรสำคร
(พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565)
(เฉพำะปี 2564)

วำงท่อระบำยน้ำบริเวณโรงเรียนวัดคลองตัน
หมู่ที่ 3 ต.เกษตรพัฒนำ อ.บ้ำนแพ้ว

งบประมำณ
งบประมำณ
งบประมำณ
ตำมข้อบัญญัติ
ตำมแผนฯ
ปีงบประมำณ
ปี 2564
2564

ผลกำรดำเนินงำน ณ วันที่ 30 กันยำยน 2564
ดำเนินกำร

ไม่ได้
ดำเนินกำร

งบประมำณที่
ใช้ดำเนินกำร

หมำยเหตุ

1,610,000

-

-

-

-

ไม่ได้รับจัดสรรงบประมำณ

3,900,000

-

-

-

-

ไม่ได้รับจัดสรรงบประมำณ

2,667,600

-

-

-

-

ไม่ได้รับจัดสรรงบประมำณ

1,647,000

-

-

-

-

ไม่ได้รับจัดสรรงบประมำณ

12,370,000

12,140,000

√

-

12,140,000

ค้ำงจ่ำย/ไม่ก่อหนี้
กันเงินไว้เบิกจ่ำย
ในปี 2565

18,170,000

17,850,000

√

-

17,850,000

ค้ำงจ่ำย/ก่อหนี้

18,000,000

16,411,000

√

-

16,400,000

ค้ำงจ่ำย/ก่อหนี้

7,500,000

8,219,000

√

-

8,219,000

ค้ำงจ่ำย/ไม่ก่อหนี้
กันเงินไว้เบิกจ่ำย
ในปี 2565

5,500,000

5,430,000

√

-

5,425,000

ค้ำงจ่ำย/ก่อหนี้

12,500,000

12,800,000

√

-

12,780,000

ค้ำงจ่ำย/ก่อหนี้

45,857,000

45,760,000

√

-

45,760,000

ค้ำงจ่ำย/ไม่ก่อหนี้
กันเงินไว้เบิกจ่ำย
ในปี 2565

37,500,000

-

-

-

-

ไม่ได้รับจัดสรรงบประมำณ

(ประสำนแผน ทต.เกษตรพัฒนำ)

25

ปรับปรุงผิวจรำจรซอยแยกจำกถนน
บ้ำนแพ้ว – พระประโทน ถึงสุดเขตเทศบำล
(ปำกคลองหม้อแกง) หมู่ที่ 1,2
ต.หลักสำม อ.บ้ำนแพ้ว
(ประสำนแผน ทต.บ้ำนแพ้ว)

26

ก่อสร้ำงถนน ค.ส.ล. สำยบ้ำนนำงแป้น
ทองใบ ซอย 3 ต.คลองตัน อ.บ้ำนแพ้ว
(ประสำนแผน อบต.คลองตัน)

27

ก่อสร้ำงเขื่อนกันดิน ค.ส.ล. เลียบคลอง
หมูเผือก หมู่ที่ 5 ต.หลักสำม อ.บ้ำนแพ้ว
(ประสำนแผน อบต.หลักสำม)

28

ซ่อมสร้ำงผิวจรำจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ถนนสำย สค.ถ. 1-0007 (ประชำร่วมรัฐ
พัฒนำ) ต.คลองตัน อ.บ้ำนแพ้ว
(เพิ่มเติมแผน ครั้งที่ 4 /วันที่ 29 มิ.ย.63)

29

ซ่อมสร้ำงผิวจรำจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ถนนสำย สค.ถ 1-0005 (บ้ำนปลำยนำ –
บ้ำนรำงสำยบัว) ต.เกษตรพัฒนำ
อ.บ้ำนแพ้ว
(เพิ่มเติมแผน ครั้งที่ 4 /วันที่ 29 มิ.ย.63)

30

ก่อสร้ำงถนน ค.ส.ล. สำยเลียบคลองเขตเมือง
หมู่ที่ 2,6 ต.นำโคก อ.เมืองฯ
(เพิ่มเติมแผน ครั้งที่ 4 /วันที่ 29 มิ.ย.63)

31

ก่อสร้ำงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
สำยเข้ำวัดบำงน้ำวน หมู่ที่ 4
ต.บำงโทรัด อ.เมืองฯ
(เพิ่มเติมแผน ครั้งที่ 4 /วันที่ 29 มิ.ย.63)

32

เสริมผิวจรำจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ถนนสำยธรรมคุณำกร หมู่ที่ 1,2
ต.บำงหญ้ำแพรก เชื่อมเขตเทศบำลนคร
สมุทรสำคร อ.เมืองฯ
(เพิ่มเติมแผน ครั้งที่ 4 /วันที่ 29 มิ.ย.63)
(แก้ไขแผน ครั้งที่ 2 /วันที่ 23 ก.ค.63)

33

เสริมผิวจรำจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ถนนสำยวิเชียรโชฎก เริ่มจำกสำมแยก
วัดป้อมวิเชียรโชติกำรำม ถึงสุดเขตเทศบำล
ตำบลท่ำจีน อ.เมืองฯ
(เพิ่มเติมแผน ครั้งที่ 4 /วันที่ 29 มิ.ย.63)

34

ก่อสร้ำงกำแพงกันดินของถนนเลียบคลอง
สำยวัดบ้ำนโคก หมู่ที่ 2 ต.พันท้ำยนรสิงห์
เชื่อม หมู่ที่ 1 ต.โคกขำม อ.เมืองฯ
(เพิ่มเติมแผน ครั้งที่ 4 /วันที่ 29 มิ.ย.63)

35

ก่อสร้ำงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสำย
เลียบทำงรถไฟ หมู่ที่ 4 ต.บำงกระเจ้ำ
เชื่อม หมู่ที่ 2,7 ต.ท่ำจีน อ.เมือง
(เพิ่มเติมแผน ครั้งที่ 4 /วันที่ 29 มิ.ย.63)
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36

โครงกำรตำมแผนพัฒนำ
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสมุทรสำคร
(พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565)
(เฉพำะปี 2564)

ก่อสร้ำงถนน ค.ส.ล. สำยบ้ำนบำงสะแก
(ตอนที่ 3) เริ่มจำกบริเวณสำมแยกทำงเข้ำ
ศำลเจ้ำพ่อใหญ่ถึงคลองบำงหล้ำ หมู่ที่ 1
ต.ชัยมงคล อ.เมืองฯ

งบประมำณ
งบประมำณ
งบประมำณ
ตำมข้อบัญญัติ
ตำมแผนฯ
ปีงบประมำณ
ปี 2564
2564

ผลกำรดำเนินงำน ณ วันที่ 30 กันยำยน 2564
ดำเนินกำร

ไม่ได้
ดำเนินกำร

งบประมำณที่
ใช้ดำเนินกำร

หมำยเหตุ

7,700,000

7,789,360

√

-

7,777,000

ค้ำงจ่ำย/ก่อหนี้

12,240,000

12,020,000

√

-

12,010,000

ค้ำงจ่ำย/ก่อหนี้

34,471,000

-

-

-

-

ไม่ได้รับจัดสรรงบประมำณ

17,455,000

17,898,000

√

-

16,200,000

ค้ำงจ่ำย/ก่อหนี้

7,500,000

7,505,000

√

-

5,598,982

ค้ำงจ่ำย/ก่อหนี้

5,557,000

4,216,000

√

-

3,540,000

ค้ำงจ่ำย/ก่อหนี้

10,081,000

10,349,000

√

-

10,349,000

ค้ำงจ่ำย/ไม่ก่อหนี้
กันเงินไว้เบิกจ่ำย
ในปี 2565

6,450,000

6,943,000

√

-

6,943,000

ค้ำงจ่ำย/ไม่ก่อหนี้
กันเงินไว้เบิกจ่ำย
ในปี 2565

5,400,000

7,338,000

-

√

-

ยกเลิก เนื่องจากไม่สามารถหา
ข้อสรุปและข้อยุติเกี่ยวกับแนว
เขตทางสาธารณะฝั่ง ขวาทาง
บริ เ วณก่ อนถึ งและเลยจุด สิ้ น
สุดของโครงการได้

1,863,200

1,266,000

√

-

1,266,000

3,303,000

3,437,000

√

-

2,680,000

(ประสำนแผน อบต.ชัยมงคล)
(เพิ่มเติมแผน ครั้งที่ 4 /วันที่ 29 มิ.ย.63)

37

ซ่อมสร้ำงผิวจรำจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ถนนสำยเลียบคลองสำยเมน หมู่ที่ 4,5
ต.นำโคก อ.เมืองฯ
(ประสำนแผน อบต.นำโคก)
(เพิ่มเติมแผน ครั้งที่ 4 /วันที่ 29 มิ.ย.63)

38

ก่อสร้ำงกำแพงกันดิน ค.ส.ล. ของ
ถนนสำยคลองเขตเมือง (ระยะที่ 1)
หมู่ที่ 6,2 ต.นำโคก อ.เมืองฯ
(ประสำนแผน อบต.นำโคก)
(เพิ่มเติมแผน ครั้งที่ 4 /วันที่ 29 มิ.ย.63)

39

ก่อสร้ำงกำแพงกันดิน ค.ส.ล. ของ
ถนนสำยเลียบคลองนิคม 2 หมู่ 5
ต.นำโคก อ.เมืองฯ
(ประสำนแผน อบต.นำโคก)
(เพิ่มเติมแผน ครั้งที่ 4 /วันที่ 29 มิ.ย.63)

40

ก่อสร้ำงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
สำยสองพี่น้องสำมัคคี หมู่ที่ 8
ต.บ้ำนเกำะ อ.เมืองฯ
(ประสำนแผน อบต.บ้ำนเกำะ)
(เพิ่มเติมแผน ครั้งที่ 4 /วันที่ 29 มิ.ย.63)

41

ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ถนนสำยศำลเจ้ำพ่อเขำตก หมู่ที่ 2
ต.บ้ำนบ่อ อ.เมืองฯ
(ประสำนแผน อบต.บ้ำนบ่อ)
(เพิ่มเติมแผน ครั้งที่ 4 /วันที่ 29 มิ.ย.63)

42

ก่อสร้ำงกำแพงกันดิน ค.ส.ล. ของถนน
เลียบคลองหนองรี หมู่ที่ 2 ต.ดอนไก่ดี
อ.กระทุ่มแบน
(ประสำนแผน ทต.ดอนไก่ดี)
(เพิ่มเติมแผน ครั้งที่ 4 /วันที่ 29 มิ.ย.63)

43

ก่อสร้ำงกำแพงกันดิน ค.ส.ล. ของถนน
ซอยเพชรเกษม 91 เลียบคลองสหรำษฎร์
(ระยะที่ 2) หมู่ที่ 6 ต.สวนหลวง
อ.กระทุ่มแบน
(ประสำนแผน ทต.สวนหลวง)
(เพิ่มเติมแผน ครั้งที่ 4 /วันที่ 29 มิ.ย.63)

44

ก่อสร้ำงถนน ค.ส.ล. ซอยศรทอง
หมู่ที่ 9 ต.สวนหลวง อ.กระทุ่มแบน
(ประสำนแผน ทต.สวนหลวง)
(เพิ่มเติมแผน ครั้งที่ 4 /วันที่ 29 มิ.ย.63)

45

ขุดเจำะบ่อบำดำล พร้อมก่อสร้ำงหอถัง
ค.ส.ล. หมู่ที่ 10 ต.บำงยำง อ.กระทุ่มแบน
(ประสำนแผน อบต.บำงยำง)
(เพิ่มเติมแผน ครั้งที่ 4 /วันที่ 29 มิ.ย.63)

46

ก่อสร้ำงถนน ค.ส.ล. สำยพัฒนำร่วมใจ
หมู่ที่ 9 ต.บำงยำง อ.กระทุ่มแบน
(ประสำนแผน อบต.บำงยำง)
(เพิ่มเติมแผน ครั้งที่ 4 /วันที่ 29 มิ.ย.63)

ค้ำงจ่ำย/ก่อหนี้
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47

โครงกำรตำมแผนพัฒนำ
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสมุทรสำคร
(พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565)
(เฉพำะปี 2564)

ก่อสร้ำงกำแพงกันดิน ค.ส.ล. ของ
ถนนลูกรังบ้ำนปลำยนำเลียบคลองบุญเล้ง
หมู่ที่ 5 ต.เกษตรพัฒนำ อ.บ้ำนแพ้ว

งบประมำณ
งบประมำณ
งบประมำณ
ตำมข้อบัญญัติ
ตำมแผนฯ
ปีงบประมำณ
ปี 2564
2564

ผลกำรดำเนินงำน ณ วันที่ 30 กันยำยน 2564
ดำเนินกำร

ไม่ได้
ดำเนินกำร

งบประมำณที่
ใช้ดำเนินกำร

หมำยเหตุ
ค้ำงจ่ำย/ไม่ก่อหนี้
กันเงินไว้เบิกจ่ำย
ในปี 2565

6,493,000

6,789,000

√

-

6,789,000

15,053,000

12,672,000

√

-

12,672,000

6,580,000

3,770,000

√

-

3,750,000

ค้ำงจ่ำย/ก่อหนี้

10,776,000

10,753,000

√

-

10,753,000

ค้ำงจ่ำย/ไม่ก่อหนี้
กันเงินไว้เบิกจ่ำย
ในปี 2565

1,700,000

1,814,000

√

-

1,814,000

ค้ำงจ่ำย/ไม่ก่อหนี้
กันเงินไว้เบิกจ่ำย
ในปี 2565

2,100,000

1,971,000

√

-

1,971,000

ค้ำงจ่ำย/ไม่ก่อหนี้
กันเงินไว้เบิกจ่ำย
ในปี 2565

4,530,000

4,420,000

√

-

4,416,000

ค้ำงจ่ำย/ก่อหนี้

3,248,000

3,390,000

√

-

3,390,000

ค้ำงจ่ำย/ไม่ก่อหนี้
กันเงินไว้เบิกจ่ำย
ในปี 2565

4,300,000

3,326,900

√

-

3,326,900

ค้ำงจ่ำย/ไม่ก่อหนี้
กันเงินไว้เบิกจ่ำย
ในปี 2565

9,177,000

9,467,000

√

-

9,467,000

ค้ำงจ่ำย/ไม่ก่อหนี้
กันเงินไว้เบิกจ่ำย
ในปี 2565

(ประสำนแผน ทต.เกษตรพัฒนำ)
(เพิ่มเติมแผน ครั้งที่ 4 /วันที่ 29 มิ.ย.63)

48

ปรับปรุงสะพำนข้ำมคลองระบำยน้ำ
ชลประทำน D 4 ถนนสำยยกกระบัตร -หลักสี่
หมู่ที่ 4 ต.ยกกระบัตร อ.บ้ำนแพ้ว
(ประสำนแผน ทต.หลักห้ำ)
(เพิ่มเติมแผน ครั้งที่ 4 /วันที่ 29 มิ.ย.63)

49

ก่อสร้ำงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
สำมแยกอนำมัยกลำงคลอง หมู่ที่ 2
เชื่อม หมู่ที่ 8 ต.หนองบัว อ.บ้ำนแพ้ว
(ประสำนแผน ทต.หลักห้ำ)
(เพิ่มเติมแผน ครั้งที่ 4 /วันที่ 29 มิ.ย.63)

50

ก่อสร้ำงกำแพงกันดินบริเวณริมถนน
สำยเทิดพระเกียรติ 4 หนองสองห้อง-หลักห้ำ
ซอย 10 หมู่ที่ 6 ต.หนองสองห้อง
อ.บ้ำนแพ้ว
(ประสำนแผน ทต.หลักห้ำ)
(เพิ่มเติมแผน ครั้งที่ 4 /วันที่ 29 มิ.ย.63)

51

ก่อสร้ำงสะพำน ค.ส.ล. ข้ำมคลองรุกขโทษ
แยกถนนสำยเลียบคลองรุกขโทษเชื่อม
ถนนสำยบ้ำนนำยวิชำญ หมู่ที่ 3,5
ต.คลองตัน อ.บ้ำนแพ้ว
(ประสำนแผน อบต.คลองตัน)
(เพิ่มเติมแผน ครั้งที่ 4 /วันที่ 29 มิ.ย.63)

52

ก่อสร้ำงสะพำน ค.ส.ล. ข้ำมคลองต้นพลับ
แยกถนนสำยประตูน้ำคลองตัน เชื่อมถนน
ทำงเข้ำวัดใหม่คลองตัน หมู่ที่ 4 ต.คลองตัน
อ.บ้ำนแพ้ว
(ประสำนแผน อบต.คลองตัน)
(เพิ่มเติมแผน ครั้งที่ 4 /วันที่ 29 มิ.ย.63)

53

ก่อสร้ำงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
สำยเลียบคลองพำดหมอน หมู่ที่ 4,5
ต.เจ็ดริ้ว อ.บ้ำนแพ้ว
(ประสำนแผน อบต.เจ็ดริ้ว)
(เพิ่มเติมแผน ครั้งที่ 4 /วันที่ 29 มิ.ย.63)

54

ก่อสร้ำงกำแพงกันดิน ค.ส.ล. ของถนน
สำยเลียบคลองตำปลั่ง หมู่ที่ 4
ต.บ้ำนแพ้ว อ.บ้ำนแพ้ว
(ประสำนแผน อบต.บ้ำนแพ้ว)
(เพิ่มเติมแผน ครั้งที่ 4 /วันที่ 29 มิ.ย.63)

55

ซ่อมสร้ำงผิวจรำจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ถนนสำยทำงเข้ำวัดรำงตันนิลประดิษฐ์
หมู่ที่ 2,3 ต.บ้ำนแพ้ว อ.บ้ำนแพ้ว
(ประสำนแผน อบต.บ้ำนแพ้ว)
(เพิ่มเติมแผน ครั้งที่ 4 /วันที่ 29 มิ.ย.63)

56

ก่อสร้ำงกำแพงกันดิน ค.ส.ล. ของถนน
สำยเลียบคลองบำงยำงเก่ำ หมู่ที่ 5
ต.สวนส้ม อ.บ้ำนแพ้ว
(ประสำนแผน อบต.สวนส้ม)
(เพิ่มเติมแผน ครั้งที่ 4 /วันที่ 29 มิ.ย.63)

153
ที่

57

โครงกำรตำมแผนพัฒนำ
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสมุทรสำคร
(พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565)
(เฉพำะปี 2564)

งบประมำณ
งบประมำณ
งบประมำณ
ตำมข้อบัญญัติ
ตำมแผนฯ
ปีงบประมำณ
ปี 2564
2564

ผลกำรดำเนินงำน ณ วันที่ 30 กันยำยน 2564
ดำเนินกำร

ไม่ได้
ดำเนินกำร

งบประมำณที่
ใช้ดำเนินกำร

หมำยเหตุ

33,705,000

31,232,000

√

29,750,000

ค้ำงจ่ำย/ก่อหนี้

9,072,000

9,361,000

√

9,361,000

ค้ำงจ่ำย/ไม่ก่อหนี้
กันเงินไว้เบิกจ่ำย
ในปี 2565

8,763,000

9,058,000

√

9,058,000

ค้ำงจ่ำย/ไม่ก่อหนี้
กันเงินไว้เบิกจ่ำย
ในปี 2565

2,015,500

1,687,000

√

1,687,000

2,343,500

1,956,000

√

1,956,000

งบประมำณ (รวม)

798,032,800

314,286,260

จำนวนโครงกำรทั้งหมด (โครงกำร)

61

33

ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจรำจรแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต ถนนสำยเลียบคลองระบำยน้ำ
ชลประทำน D7 (ฝั่งตะวันตก) ต.ชัยมงคล
อ.เมืองฯ เชื่อมต่อ ต.หลักสำม ต.อำแพง
และ ต.สวนส้ม อ.บ้ำนแพ้ว
(ประสำนแผน อบต.หลักสำม)
(เพิ่มเติมแผน ครั้งที่ 4 /วันที่ 29 มิ.ย.63)
(แก้ไขแผน ครั้งที่ 2 /วันที่ 23 ก.ค.63)

58

ก่อสร้ำงกำแพงกันดิน ค.ส.ล. ของถนน
สำยเลียบคลองบ้ำนนำยสำเภำ ดวงจินดำ
หมู่ที่ 1 ต.หลักสอง อ.บ้ำนแพ้ว
(ประสำนแผน อบต.หลักสอง)
(เพิ่มเติมแผน ครั้งที่ 4 /วันที่ 29 มิ.ย.63)
(แก้ไขแผน ครั้งที่ 2 /วันที่ 23 ก.ค.63)

59

ก่อสร้ำงกำแพงกันดิน ค.ส.ล. ของถนน
สำยเลียบคลองบ้ำนนำยเสงี่ยม ชิวปรีชำ
หมู่ที่ 4 ต.หลักสอง อ.บ้ำนแพ้ว
(ประสำนแผน อบต.หลักสอง)
(เพิ่มเติมแผน ครั้งที่ 4 /วันที่ 29 มิ.ย.63)

60

ขุดเจำะบ่อบำดำล พร้อมก่อสร้ำงหอถัง
ค.ส.ล. หมู่ที่ 5 ต.อำแพง อ.บ้ำนแพ้ว
(ประสำนแผน อบต.อำแพง)
(เพิ่มเติมแผน ครั้งที่ 4 /วันที่ 29 มิ.ย.63)

61

ขุดเจำะบ่อบำดำล พร้อมก่อสร้ำงหอถัง
ค.ส.ล. หมู่ที่ 6 ต.อำแพง อ.บ้ำนแพ้ว
(ประสำนแผน อบต.อำแพง)
(เพิ่มเติมแผน ครั้งที่ 4 /วันที่ 29 มิ.ย.63)

300,346,882
32

1

154
ที่

โครงกำรตำมแผนพัฒนำ
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสมุทรสำคร
(พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565)
(เฉพำะปี 2564)

งบประมำณ
งบประมำณ
งบประมำณ
ตำมข้อบัญญัติ
ตำมแผนฯ
ปีงบประมำณ
ปี 2564
2564

ผลกำรดำเนินงำน ณ วันที่ 30 กันยำยน 2564
ดำเนินกำร

ไม่ได้
ดำเนินกำร

งบประมำณที่
ใช้ดำเนินกำร

หมำยเหตุ

ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 1 พัฒนำสภำพแวดล้อมให้เป็นเมืองน่ำอยู่อำศัยอย่ำงยั่งยืน
ยุทธศำสตร์ที่ 5 : กำรอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม
แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน
1

โรงเรียนสิ่งแวดล้อม

2,000,000

2,000,000

-

√

-

เนื่องจากสถาการณ์การแพร่
ระบาดของโควิด – 19
ทาให้ไม่สามารถดาเนินการได้

2

เสริมสร้ำงจิตสำนึกและกำรมีส่วนร่วมของ
ภำคประชำชนในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกร
ธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม

500,000

500,000

√

-

-

ดำเนินกำรโดยไม่ใช้
งบประมำณ

3

กำรจัดกำรขยะมูลฝอยและของเสีย
อันตรำยชุมชน

500,000

500,000

√

-

-

ดำเนินกำรโดยไม่ใช้
งบประมำณ

100,000,000

-

-

-

-

ไม่ได้รับจัดสรรงบประมำณ

งบประมำณ (รวม)

103,000,000

3,000,000

จำนวนโครงกำรทั้งหมด (โครงกำร)

4

3

แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ
4

ป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรกัดเซำะชำยฝั่ง
จ.สมุทรสำคร

2

1

155
ที่

โครงกำรตำมแผนพัฒนำ
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสมุทรสำคร
(พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565)
(เฉพำะปี 2564)

งบประมำณ
งบประมำณ
งบประมำณ
ตำมข้อบัญญัติ
ตำมแผนฯ
ปีงบประมำณ
ปี 2564
2564

ผลกำรดำเนินงำน ณ วันที่ 30 กันยำยน 2564
ดำเนินกำร

ไม่ได้
ดำเนินกำร

งบประมำณที่
ใช้ดำเนินกำร

หมำยเหตุ

ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 3 พัฒนำคุณภำพชีวิต ส่งเสริมชุมชนเข้มแข็ง สร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้
ยุทธศำสตร์ที่ 6 : กำรพัฒนำกำรเมืองและกำรบริหำร
แผนงำนบริหำรทั่วไป
1

เฉลิมพระเกียรติสถำบันพระมหำกษัตริย์และ
ปกป้องสถำบันสำคัญของชำติ
ฝึกอบรม สัมมนำ และศึกษำดูงำน
ภำยในประเทศ

1,210,000

1,200,000

√

-

338,689.92

2,000,000

3,300,000

√

-

370,660

พัฒนำศักยภำพผู้บริหำร สมำชิกสภำฯ และ
บุคลำกร
เสริมสร้ำงสุขภำพกำย ใจ และพัฒนำคุณภำพ
ชีวิตของบุคลำกร
เสริมสร้ำงคุณธรรมและจริยธรรม
ในกำรปฏิบัติรำชกำร

1,000,000

2,000,000

√

-

12,800

กองการเจ้าหน้าที่
สานักงานเลขาฯ

800,000

800,000

-

√

-

เนื่องจากสถาการณ์การแพร่
ระบาดของโควิด – 19
ทาให้ไม่สามารถดาเนินการได้

500,000

500,000

√

-

-

ดำเนินกำรโดยไม่ใช้
งบประมำณ

6

ส่งเสริมกำรจัดกำรควำมรู้ในองค์กร
(Knowledge Management : KM)

500,000

500,000

-

√

-

เนื่องจากสถาการณ์การแพร่
ระบาดของโควิด – 19
ทาให้ไม่สามารถดาเนินการได้

7

บำรุงรักษำ ดูแล และต่ออำยุฮำร์ดแวร์

318,000

318,000

√

-

318,000

2
3
4
5

(แก้ไขแผน ครั้งที่ 2 /วันที่ 23 ก.ค.63)

8

เผยแพร่และประชำสัมพันธ์กิจกรรม และ
ผลงำนของ อบจ.สมุทรสำคร

850,000

850,000

√

-

421,604.06

9

ปรับปรุงกำรจัดเก็บรำยได้

100,000

100,000

√

-

97,500

(แก้ไขแผน ครั้งที่ 1 /วันที่ 3 ก.ค.63)

10

เลือกตั้งผู้บริหำรหรือสมำชิกสภำ อบจ.

200,000

47,130,000

√

-

24,700,429.20

ตั้งไว้ 50,000,000
โอนลดไป 2,870,000

11

กำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ
อบจ.สมุทรสำคร

100,000

100,000

√

-

100,000

ค้ำงจ่ำย/ก่อหนี้

12

ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมในกำรแก้ไขปัญหำ
และพัฒนำท้องถิ่น

400,000

400,000

-

√

-

เนื่องจากสถาการณ์การแพร่
ระบาดของโควิด – 19
ทาให้ไม่สามารถดาเนินการได้

13

ปรับปรุงระบบเครื่องเสียงห้องประชุมสภำ
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสมุทรสำคร

500,000

500,000

√

-

499,155

50,000

50,000

-

√

-

(เพิ่มเติมแผน ครั้งที่ 4 /วันที่ 29 มิ.ย.63)

แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน
14

คลินิกกฎหมำย

เนื่องจากสถาการณ์การแพร่
ระบาดของโควิด – 19
ทาให้ไม่สามารถดาเนินการได้

แผนงำนกำรศึกษำ
15

จัดหำอุปกรณ์และซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์อุทยำน
กำรเรียนรู้สมุทรสำคร

1,000,000

1,000,000

√

-

963,000

16

อบรมลูกเสือชำวบ้ำน จ.สมุทรสำคร

150,000

-

-

-

-

ไม่ได้รับจัดสรรงบประมำณ

17

ระบบรักษำควำมปลอดภัยด้วย
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)
โรงเรียนบ้ำนปล่องเหลี่ยม

3,250,000

3,250,000

√

-

3,250,000

ค้ำงจ่ำย/ไม่ก่อหนี้
กันเงินไว้เบิกจ่ำย
ในปี 2565

3,179,000

3,179,000

√

-

3,179,000

ค้ำงจ่ำย/ไม่ก่อหนี้
กันเงินไว้เบิกจ่ำย
ในปี 2565

(เพิ่มเติมแผน ครั้งที่ 4 /วันที่ 29 มิ.ย.63)

18

ระบบรักษำควำมปลอดภัยด้วย
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)
โรงเรียนวัดหลักสี่รำษฎร์สโมสร
(เพิ่มเติมแผน ครั้งที่ 4 /วันที่ 29 มิ.ย.63)
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ที่

โครงกำรตำมแผนพัฒนำ
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสมุทรสำคร
(พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565)
(เฉพำะปี 2564)

งบประมำณ
งบประมำณ
งบประมำณ
ตำมข้อบัญญัติ
ตำมแผนฯ
ปีงบประมำณ
ปี 2564
2564

ผลกำรดำเนินงำน ณ วันที่ 30 กันยำยน 2564
ดำเนินกำร

ไม่ได้
ดำเนินกำร

งบประมำณที่
ใช้ดำเนินกำร

หมำยเหตุ

แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน
19

อบจ.สมุทรสำครสัญจร

100,000

100,000

-

√

-

เนื่องจากสถาการณ์การแพร่
ระบาดของโควิด – 19
ทาให้ไม่สามารถดาเนินการได้

20

ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของประชำชน

300,000

300,000

-

√

-

เนื่องจากสถาการณ์การแพร่
ระบาดของโควิด – 19
ทาให้ไม่สามารถดาเนินการได้

21

ส่งเสริมประชำธิปไตยและสิทธิเสรีภำพ
ของประชำชน

300,000

300,000

-

√

-

เนื่องจากสถาการณ์การแพร่
ระบาดของโควิด – 19
ทาให้ไม่สามารถดาเนินการได้

√

-

ตั้งไว้ 150,000
โอนลดไป
150,000

963,600

ค้ำงจ่ำย/ไม่ก่อหนี้
กันเงินไว้เบิกจ่ำย
ในปี 2565

แผนงำนกำรศำสนำ วัฒนธรรม และนันทนำกำร
22

วันท้องถิ่นไทย

120,000

-

-

23

ระบบรักษำควำมปลอดภัยด้วย
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)
สนำมกีฬำจังหวัดสมุทรสำคร

963,600

963,600

√

498,500

498,500

√

-

498,495.47

803,000

803,000

-

√

-

19,192,100

68,142,100

-

25

24

15

(เพิ่มเติมแผน ครั้งที่ 4 /วันที่ 29 มิ.ย.63)

แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ
24

ปรับปรุงอำคำรโรงจอดเครื่องจักรกล
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสมุทรสำคร
หมู่ที่ 9 ต.โคกขำม อ.เมืองฯ
(เพิ่มเติมแผน ครั้งที่ 4 /วันที่ 29 มิ.ย.63)

25

ติดตั้งป้ำยโครงกำร (สำยทำง)
ป้ำยหมำยเลขทำงหลวงท้องถิ่น
หลักกิโลเมตร และเครื่องหมำยจรำจร
(เพิ่มเติมแผน ครั้งที่ 4 /วันที่ 29 มิ.ย.63)

งบประมำณ (รวม)
จำนวนโครงกำรทั้งหมด (โครงกำร)

35,712,933.65
9

คณะกรรมการพิจารณาให้
ยกเลิก เนื่องจากมีผู้เสนอ
ราคารายเดียว
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ส่วนที่ 3
ผลกำรวิเครำะห์กำรติดตำมและประเมินผล
▪ ผลกำรพิจำรณำกำรติดตำมและประเมินผลยุทธศำสตร์และโครงกำรเพื่อควำมสอดคล้อง
แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565)
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2549 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุ ด
ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพั ฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565) ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น กาหนดให้ คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นดาเนินการให้ คะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565) ตามเกณฑ์ที่กาหนดซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น โดยดาเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย และคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ได้พิจารณาติดตามและประเมินผล
ยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565) ในคราวประชุมครั้งที่
1/2564 เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2564 ปรากฏผลการประเมิน ดังนี้
1. ผลกำรพิจำรณำกำรติดตำมและประเมินผลยุทธศำสตร์เพื่อควำมสอดคล้องแผนพัฒนำท้องถิ่น
(พ.ศ.2561 – 2565) ขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสมุทรสำคร
ประเด็นพิจำรณำ
1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพืน้ ฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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

ผลการพิจ ารณาให้ คะแนนของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒ นาฯ ปรากฏว่าได้
คะแนนการประเมิน 94.65 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน ซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมเพื่อให้
เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ
80 (80 คะแนน)
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2. ผลกำรพิจำรณำกำรติดตำมและประเมินผลโครงกำรเพื่อควำมสอดคล้องแผนพัฒนำ
ท้องถิ่น (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)

4.53
4.62

(5)
(5)
(5)

4.64
4.73
4.56

(5)
(5)
(5)

4.55
4.48
4.48

(5)

4.73

100

92.52

4.80
4.75
4.55

ผลการพิจารณาให้คะแนนของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
สมุทรสาคร คะแนนเต็ม 100 คะแนน ปรากฏว่าได้คะแนนการประเมิน 92.52 คะแนน ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่
เหมาะสมเพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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ผลกำรดำเนินงำน
ระบบสำรสนเทศกำรบริหำรจัดกำรเพื่อกำรวำงแผนและประเมินผล
กำรใช้จ่ำยงบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-plan)
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2564

160
โครงกำรตำมข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2564
ยุทธศำสตร์

โครงกำร

จำนวนงบประมำณ

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ

วัตถุ
ประสงค์

ผลผลิต

ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา พัฒนาห้องสมุด
เพื่อปฏิรูปการศึกษาและ
โรงเรียน ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน ค่า
กระจายอานาจทางการศึกษา ปัจจัยพื้นฐานสาหรับนักเรียนยากจน ค่าอาหารเสริม
(นม)

1.

การพัฒนา
การศึกษา

สนับสนุนการบริหาร
สถานศึกษาในสังกัด อบจ.
สมุทรสาคร

2.

การพัฒนา
การศึกษา

ค่ายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และสิ่งแวดล้อม

สานัก/กองการศึกษา ศาสนา
300,000.00
และวัฒนธรรม

3.

การพัฒนา
การศึกษา

ส่งเสริมการศึกษาและ
พัฒนาศักยภาพการเรียนรู้
ของเด็กและเยาวชน

500,000.00

4.

การพัฒนา
การศึกษา

ส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อ
ผู้ใช้บริการอุทยานการ
เรียนรู้สมุทรสาคร

200,000.00

5.

การพัฒนา
การศึกษา

จัดหาทรัพยากรสื่อสาร
สนเทศและสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อ
ผู้ใช้บริการอุทยานการ
เรียนรู้สมุทรสาคร

สานัก/กองการศึกษา ศาสนา
350,000.00
และวัฒนธรรม

เพื่อจัดหาทรัพยากรสื่อสาร
สนเทศและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จัดหาทรัพยากรสื่อสารสนเทศและสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ที่ทันสมัยเพียงพอและให้ตรง ต่างๆ จัดหาสื่อการเรียนการสอน จัดหาสิ่งพิมพ์
กับความต้องการของ
ต่างๆ
ผู้ใช้บริการ

สานัก/กองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม

เพื่อเสริมสร้างให้เยาวชนได้มี
ความรู้ ความเข้าใจ ตลอดจน
โรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม โรงเรียนวัดหลักสี่ราษฎร์
ตระหนักถึงความสาคัญของ
สโมสร
สิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ

สานัก/กองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม

เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน
นักกีฬาของโรงเรียนในสังกัด
อบจ.สมุทรสาคร เตรียม
นักเรียนนักกีฬา เป็นตัวแทนโรงเรียนในสังกัด อบจ.
ความพร้อมทางด้านร่างกาย
สมุทรสาคร เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียน อปท.
และจิตใจโดยใช้กีฬาเป็น
แห่งประเทศไทย ระดับภาคกลางระดับประเทศ
เครื่องมือในการพัฒนา
ความคิดสร้างสรรค์ในการ
ร่วมกิจกรรมของโรงเรียน

สานัก/กองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม

ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครู
และนักเรียนโรงเรียนในสังกัด
นักเรียนโรงเรียนในสังกัด อบจ.สมุทรสาคร
อบจ.สมุทรสาคร
มี
ทุกระดับชั้นเข้าร่วมการแข่งขัน จานวน 150 คน
ความตื่นตัว ค้นคว้าหาความรู้
ทางด้านวิชาการ อยู่เสมอ

6.

การพัฒนา
การศึกษา

โรงเรียนท้องถิ่นสีเขียว

สานัก/กองการศึกษา ศาสนา
25,990,300.00
และวัฒนธรรม

200,000.00

เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้รับ
ความรู้ ความเข้าใจด้าน
นักเรียนชั้นประถมศึกษาโรงเรียนในและ
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและ นอกสังกัด อบจ.สมุทรสาคร
สิ่งแวดล้อม

สานัก/กองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม

เพื่อเพิ่มการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
ให้แก่นักเรียนในจังหวัด
สมุทรสาคร

การจัดนิทรรศการ ทัศนศึกษา การบรรยายพิเศษ
เรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมการเรียนรู้นอก
สถานที่

สานัก/กองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม

เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ การ
พัฒนา เสริมสร้าง
จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อผู้ใช้บริการทุกวัน
ประสิทธิภาพและการพัฒนา
เสาร์และวันอาทิตย์
องค์ความรู้เพื่อผู้ใช้บริการ
อุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร

การพัฒนา
การศึกษา

การแข่งขันกีฬานักเรียน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แห่งประเทศไทย

8.

การพัฒนา
การศึกษา

แข่งขันคนเก่งและทักษะ
ทางวิชาการในโรงเรียน
สังกัด อบจ.สมุทรสาคร

200,000.00

9.

การพัฒนา
การศึกษา

ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
เด็กและเยาวชน

สานัก/กองการศึกษา ศาสนา
500,000.00
และวัฒนธรรม

10.

การพัฒนา
การศึกษา

จ้างบุคลากรเสริมการเรียน
การสอนของโรงเรียน
สมุทรสาครวิทยาลัย

3,285,000.00

สานัก/กองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม

เพื่อแก้ไขปัญหาการขาด
แคลนครูผู้สอนในจังหวัด
สมุทรสาคร

จ้างครูเสริมการเรียนการสอน

11.

การพัฒนา
การศึกษา

จ้างบุคลากรเสริมการเรียน
การสอนของโรงเรียน
สมุทรสาครบูรณะ

1,314,000.00

สานัก/กองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม

เพื่อแก้ไขปัญหาการขาด
แคลนครูผู้สอนในจังหวัด
สมุทรสาคร

จ้างครูเสริมการเรียนการสอน

12.

การพัฒนา
การศึกษา

จ้างบุคลากรเสริมการเรียน
การสอนของโรงเรียน
สมุทรสาครวุฒิชัย

821,250.00

สานัก/กองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม

เพื่อแก้ไขปัญหาการขาด
แคลนครูผู้สอนในจังหวัด
สมุทรสาคร

จ้างครูเสริมการเรียนการสอน

7.

300,000.00

เพื่อให้เด็กและเยาวชนเรียนรู้
หลักศีลธรรมในการดาเนิน
จัดกิจกรรมประกวดบรรยายธรรมและกิจกรรม
ชีวิต และสร้างสมาธิ ความ
สวดมนต์หมู่ทานองสรภัญญะ
อดทน นามาปรับใช้ ใน
การเรียน
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13.

การพัฒนา
การศึกษา

จ้างบุคลากรเสริมการเรียน
การสอนของโรงเรียน
กระทุ่มแบน วิเศษสมุทรคุณ

1,971,000.00

สานัก/กองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม

เพื่อแก้ไขปัญหาการขาด
แคลนครูผู้สอนในจังหวัด
สมุทรสาคร

จ้างครูเสริมการเรียนการสอน

14.

การพัฒนา
การศึกษา

จ้างบุคลากรเสริมการเรียน
การสอนของโรงเรียน
อ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์

657,000.00

สานัก/กองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม

เพื่อแก้ไขปัญหาการขาด
แคลนครูผู้สอนในจังหวัด
สมุทรสาคร

จ้างครูเสริมการเรียนการสอน

การพัฒนา
15.
การศึกษา

จ้างบุคลากรเสริมการเรียน
การสอนของโรงเรียนเฉลิม
พระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์สมุทรสาคร

1,314,000.00

สานัก/กองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม

เพื่อแก้ไขปัญหาการขาด
แคลนครูผู้สอนในจังหวัด
สมุทรสาคร

จ้างครูเสริมการเรียนการสอน

16.

การพัฒนา
การศึกษา

จ้างบุคลากรเสริมการเรียน
การสอนของโรงเรียน
วัดธรรมจริยาภิรมย์

328,500.00

สานัก/กองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม

เพื่อแก้ไขปัญหาการขาด
แคลนครูผู้สอนในจังหวัด
สมุทรสาคร

จ้างครูเสริมการเรียนการสอน

17.

การพัฒนา
การศึกษา

จ้างบุคลากรเสริมการเรียน
การสอนของโรงเรียน
พันท้ายนรสิงห์วิทยา

657,000.00

สานัก/กองการศึกษา ศาสนา
วัฒนธรรม

และ เพื่อแก้ไขปัญหาครูผู้สอนใน
จ้างครูเสริมการเรียนการสอน
จังหวัดสมุทรสาคร

การพัฒนา
18.
การศึกษา

จ้างบุคลากรเสริมการเรียน
การสอนของโรงเรียน
วัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฎร์
อุปถัมภ์

328,500.00

สานัก/กองการศึกษา ศาสนา
วัฒนธรรม

และ

และ

19.

การพัฒนา
การศึกษา

จัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา
โรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์

449,820.00

สานัก/กองการศึกษา ศาสนา
วัฒนธรรม

20.

การพัฒนา
การศึกษา

การพัฒนาห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์โรงเรียน
กุศลวิทยา

741,710.00

สานัก/กองการศึกษา ศาสนา
วัฒนธรรม

21.

การพัฒนา
การศึกษา

ห้องปฏิบัติการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษโรงเรียน
สมุทรสาครวิทยาลัย

1,976,652.00

สานัก/กองการศึกษา ศาสนา
วัฒนธรรม

และ

22.

การพัฒนา
การศึกษา

จ้างบุคลากรเสริมการเรียน
การสอนของโรงเรียน
ทานบแพ้ว

492,750.00

สานัก/กองการศึกษา ศาสนา
วัฒนธรรม

และ

23.

การพัฒนา
การศึกษา

จ้างบุคลากรเสริมการเรียน
การสอนของโรงเรียน
วัดบางน้าวน (รอดพิทยา
คม)

164,250.00

สานัก/กองการศึกษา ศาสนา
วัฒนธรรม

และ

24.

การพัฒนา
การศึกษา

จ้างบุคลากรเสริมการเรียน
การสอนของโรงเรียน
บ้านสันดาบ

164,250.00

สานัก/กองการศึกษา ศาสนา
วัฒนธรรม

และ

25.

การพัฒนา
การศึกษา

จ้างบุคลากรเสริมการเรียน
การสอนของโรงเรียน
วัดบางพลี (หงษ์ร่วมราษฎร์
รังสรรค์)

164,250.00

สานัก/กองการศึกษา ศาสนา
วัฒนธรรม

และ

การพัฒนา
26.
การศึกษา

จ้างบุคลากรเสริมการเรียน
การสอนของโรงเรียน
วัดบางยาง (บางยางพิทยา
คาร)

164,250.00

สานัก/กองการศึกษา ศาสนา
วัฒนธรรม

และ

27.

การพัฒนา
การศึกษา

จ้างบุคลากรเสริมการเรียน
การสอนของโรงเรียนวัด
ธัญญารามราษฎร์บารุง

164,250.00

สานัก/กองการศึกษา ศาสนา
วัฒนธรรม

และ

28.

การพัฒนา
การศึกษา

จ้างบุคลากรเสริมการเรียน
การสอนของโรงเรียน
วัดเจริญสุขาราม

164,250.00

สานัก/กองการศึกษา ศาสนา
วัฒนธรรม

และ

29.

การพัฒนา
การศึกษา

จ้างบุคลากรเสริมการเรียน
การสอนของโรงเรียน
วัดโรงเข้

164,250.00

สานัก/กองการศึกษา ศาสนา
วัฒนธรรม

และ

เพื่อแก้ไขปัญหาการขาด
แคลนครูผู้สอนในจังหวัด
สมุทรสาคร

จ้างครูเสริมการเรียนการสอน

เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการ
ศึกษาสาหรับใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน

เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับประมวลผล แบบที่ 1
จานวน 14 เครื่อง

เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับประมวลผลทั่วไป จานวน
และ เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์สาหรับใช้
20 เครื่อง เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับครูผู้สอน
ในห้องปฏิบัติการ
จานวน 1 เครื่อง ฯลฯ
เพื่อมีห้องปฏิบัติการ
เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์ 1 ชุด เครื่อง
ภาษาอังกฤษเพียงพอในการ
คอมพิวเตอร์ฯ 46 เครื่อง เครื่องพิมพ์ ฯลฯ
จัดการเรียนการสอน
เพื่อแก้ไขปัญหาการขาด
แคลนครูผู้สอนในจังหวัด
สมุทรสาคร

จ้างครูเสริมการเรียนการสอน

เพื่อแก้ไขปัญหาการขาด
แคลนครูผู้สอนในจังหวัด
สมุทรสาคร

จ้างครูเสริมการเรียนการสอน

เพื่อแก้ไขปัญหาการขาด
แคลนครูผู้สอนในจังหวัด
สมุทรสาคร

จ้างครูเสริมการเรียนการสอน

เพื่อแก้ไขปัญหาการขาด
แคลนครูผู้สอนในจังหวัด
สมุทรสาคร

จ้างครูเสริมการเรียนการสอน

เพื่อแก้ไขปัญหาการขาด
แคลนครูผู้สอนในจังหวัด
สมุทรสาคร

จ้างครูเสริมการเรียนการสอน

เพื่อแก้ไขปัญหาการขาด
แคลนครูผู้สอนในจังหวัด
สมุทรสาคร

จ้างครูเสริมการเรียนการสอน

เพื่อแก้ไขปัญหาการขาด
แคลนครูผู้สอนในจังหวัด
สมุทรสาคร

จ้างครูเสริมการเรียนการสอน

เพื่อแก้ไขปัญหาการขาด
แคลนครูผู้สอนในจังหวัด
สมุทรสาคร

จ้างครูเสริมการเรียนการสอน
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30.

การพัฒนา
การศึกษา

จ้างบุคลากรเสริมการเรียน
การสอนของโรงเรียน วัด
หนองสองห้อง

328,500.00

สานัก/กองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม

เพื่อแก้ไขปัญหาการขาด
แคลนครูผู้สอนในจังหวัด
สมุทรสาคร

จ้างครูเสริมการเรียนการสอน

31.

การพัฒนา
การศึกษา

จ้างบุคลากรเสริมการเรียน
การสอนของโรงเรียน
วัดใหม่หนองพะอง (ทับ
ทองวิทยาธาร)

164,250.00

สานัก/กองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม

เพื่อแก้ไขปัญหาการขาด
แคลนครูผู้สอนในจังหวัด
สมุทรสาคร

จ้างครูเสริมการเรียนการสอน

การพัฒนา
32.
การศึกษา

จ้างบุคลากรเสริมการเรียน
การสอนของโรงเรียน
วัดท่ากระบือ (ท่ากระบือ
พิทยาคาร)

164,250.00

สานัก/กองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม

เพื่อแก้ไขปัญหาการขาด
แคลนครูผู้สอนในจังหวัด
สมุทรสาคร

จ้างครูเสริมการเรียนการสอน

33.

การพัฒนา
การศึกษา

จ้างบุคลากรเสริมการเรียน
การสอนของโรงเรียน วัด
ธรรมโชติ

164,250.00

สานัก/กองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม

เพื่อแก้ไขปัญหาการขาด
แคลนครูผู้สอนในจังหวัด
สมุทรสาคร

จ้างครูเสริมการเรียนการสอน

34.

การพัฒนา
การศึกษา

จ้างบุคลากรเสริมการเรียน
การสอนของโรงเรียน
บ้านคลองหลวง

164,250.00

สานัก/กองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม

เพื่อแก้ไขปัญหาการขาด
แคลนครูผู้สอนในจังหวัด
สมุทรสาคร

จ้างครูเสริมการเรียนการสอน

การพัฒนา
35.
การศึกษา

จ้างบุคลากรเสริมการเรียน
การสอนของโรงเรียน วัด
บางปิ้ง (บริษัทเกลือไทย
สงเคราะห์)

492,750.00

สานัก/กองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม

เพื่อแก้ไขปัญหาการขาด
แคลนครูผู้สอนในจังหวัด
สมุทรสาคร

จ้างครูเสริมการเรียนการสอน

36.

การพัฒนา
การศึกษา

จ้างบุคลากรเสริมการเรียน
การสอนของโรงเรียน วัด
เจ็ดริ้ว (สาครกิจโกศล)

328,500.00

สานัก/กองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม

เพื่อแก้ไขปัญหาการขาด
แคลนครูผู้สอนในจังหวัด
สมุทรสาคร

จ้างครูเสริมการเรียนการสอน

37.

การพัฒนา
การศึกษา

จ้างบุคลากรเสริมการเรียน
การสอนของโรงเรียน วัด
ป้อมวิเชียรโชติการาม

821,000.00

สานัก/กองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม

เพื่อแก้ไขปัญหาการขาด
แคลนครูผู้สอนในจังหวัด
สมุทรสาคร

จ้างครูเสริมการเรียนการสอน

38.

การพัฒนา
การศึกษา

จ้างบุคลากรเสริมการเรียน
การสอนของโรงเรียน วัด
อ้อมน้อย (มิตรครูราษฎร์
รังสรรค์)

985,500.00

สานัก/กองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม

เพื่อแก้ไขปัญหาการขาด
แคลนครูผู้สอนในจังหวัด
สมุทรสาคร

จ้างครูเสริมการเรียนการสอน

39.

การพัฒนา
การศึกษา

จ้างบุคลากรเสริมการเรียน
การสอนของโรงเรียน
บ้านปลายคลองน้อย

164,250.00

สานัก/กองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม

เพื่อแก้ไขปัญหาการขาด
แคลนครูผู้สอนในจังหวัด
สมุทรสาคร

จ้างครูเสริมการเรียนการสอน

40.

การพัฒนา
การศึกษา

จ้างบุคลากรเสริมการเรียน
การสอนของโรงเรียน
บ้านอ้อมโรงหีบ (เล็ก-นิ่มอนุสรณ์)

328,500.00

สานัก/กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม

เพื่อแก้ไขปัญหาการขาด
แคลนครูผู้สอนในจังหวัด
สมุทรสาคร

จ้างครูเสริมการเรียนการสอน

41.

การพัฒนา
การศึกษา

จ้างบุคลากรเสริมการเรียน
การสอนของโรงเรียน วัด
คลองครุ

492,750.00

สานัก/กองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม

เพื่อแก้ไขปัญหาการขาด
แคลนครูผู้สอนในจังหวัด
สมุทรสาคร

จ้างครูเสริมการเรียนการสอน

42.

การพัฒนา
การศึกษา

จ้างบุคลากรเสริมการเรียน
การสอนของโรงเรียน
บ้านสวนหลวง (รัตนวิจิตร
พิทยาคาร)

657,000.00

สานัก/กองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม

เพื่อแก้ไขปัญหาการขาด
แคลนครูผู้สอนในจังหวัด
สมุทรสาคร

จ้างครูเสริมการเรียนการสอน

43.

การพัฒนา
การศึกษา

จ้างบุคลากรเสริมการเรียน
การสอนของโรงเรียน
วัดคลองตันราษฎร์บารุง

164,250.00

สานัก/กองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม

เพื่อแก้ไขปัญหาการขาด
แคลนครูผู้สอนในจังหวัด
สมุทรสาคร

จ้างครูเสริมการเรียนการสอน

44.

การพัฒนา
การศึกษา

จ้างบุคลากรเสริมการเรียน
การสอนของโรงเรียน
หลวงสินธุ์ราษฎร์รังสฤษฏ์

164,250.00

สานัก/กองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม

เพื่อแก้ไขปัญหาการขาด
แคลนครูผู้สอนในจังหวัด
สมุทรสาคร

จ้างครูเสริมการเรียนการสอน

45.

การพัฒนา
การศึกษา

จ้างบุคลากรเสริมการเรียน
การสอนของโรงเรียน วัด
สามัคคีศรัทธาราม

164,250.00

สานัก/กองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม

เพื่อแก้ไขปัญหาการขาด
แคลนครูผู้สอนในจังหวัด
สมุทรสาคร

จ้างครูเสริมการเรียนการสอน

46.

การพัฒนา
การศึกษา

จ้างบุคลากรเสริมการเรียน
การสอนของโรงเรียน วัด
เกตุมดีศรีวราราม

164,250.00

สานัก/กองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม

เพื่อแก้ไขปัญหาการขาด
แคลนครูผู้สอนในจังหวัด
สมุทรสาคร

จ้างครูเสริมการเรียนการสอน
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จำนวนงบประมำณ

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ

วัตถุ
ประสงค์

ผลผลิต

การพัฒนา
47.
การศึกษา

จ้างบุคลากรเสริมการเรียน
การสอนของโรงเรียน
วัดโสภณาราม (ปลั่งร่วม
ราษฎร์บารุง)

164,250.00

สานัก/กองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม

เพื่อแก้ไขปัญหาการขาด
แคลนครูผู้สอนในจังหวัด
สมุทรสาคร

จ้างครูเสริมการเรียนการสอน

48.

การพัฒนา
การศึกษา

จ้างบุคลากรเสริมการเรียน
การสอนของโรงเรียน
วัดศรีเมือง

164,250.00

สานัก/กองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม

เพื่อแก้ไขปัญหาการขาด
แคลนครูผู้สอนในจังหวัด
สมุทรสาคร

จ้างครูเสริมการเรียนการสอน

49.

การพัฒนา
การศึกษา

จ้างบุคลากรเสริมการเรียน
การสอนของโรงเรียน
บ้านคลองแค

164,250.00

สานัก/กองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม

เพื่อแก้ไขปัญหาการขาด
แคลนครูผู้สอนในจังหวัด
สมุทรสาคร

จ้างครูเสริมการเรียนการสอน

50.

การพัฒนา
การศึกษา

จ้างบุคลากรเสริมการเรียน
การสอนของโรงเรียน
วัดยกกระบัตร (ชุบราษฎร์
นุสรณ์)

164,250.00

สานัก/กองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม

เพื่อแก้ไขปัญหาการขาด
แคลนครูผู้สอนในจังหวัด
สมุทรสาคร

จ้างครูเสริมการเรียนการสอน

51.

การพัฒนา
การศึกษา

จ้างบุคลากรเสริมการเรียน
การสอนของโรงเรียน
วัดศรีสาราญราษฎร์บารุง

328,500.00

สานัก/กองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม

เพื่อแก้ไขปัญหาการขาด
แคลนครูผู้สอนในจังหวัด
สมุทรสาคร

จ้างครูเสริมการเรียนการสอน

52.

การพัฒนา
การศึกษา

จ้างบุคลากรเสริมการเรียน
การสอนของโรงเรียน
วัดใหญ่บ้านบ่อ

164,250.00

สานัก/กองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม

เพื่อแก้ไขปัญหาการขาด
แคลนของครูผู้สอนในจังหวัด จ้างครูเสริมการเรียนการสอน
สมุทรสาคร

53.

การพัฒนา
การศึกษา

จ้างบุคลากรเสริมการเรียน
การสอนของโรงเรียน
บ้านบางน้าจืด

164,250.00

สานัก/กองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม

เพื่อแก้ไขปัญหาการขาด
แคลนครูผู้สอนในจังหวัด
สมุทรสาคร

จ้างครูเสริมการเรียนการสอน

การพัฒนา
54.
การศึกษา

จ้างบุคลากรเสริมการเรียน
การสอนของโรงเรียน
อนุบาลบ้านแพ้ว (วันครู
2500)

164,250.00

สานัก/กองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม

เพื่อแก้ไขปัญหาการขาด
แคลนครูผู้สอนในจังหวัด
สมุทรสาคร

จ้างครูเสริมการเรียนการสอน

การพัฒนา
การศึกษา

จ้างบุคลากรเสริมการเรียน
การสอนของโรงเรียน
อนุบาลสมุทรสาคร

164,250.00

สานัก/กองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม

เพื่อแก้ไขปัญหาการขาด
แคลนครูผู้สอนในจังหวัด
สมุทรสาคร

จ้างครูเสริมการเรียนการสอน

การพัฒนา
56.
การศึกษา

จัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา
โรงเรียนวัดป้อมวิเชียร
โชติการาม

สานัก/กองการศึกษา ศาสนา
418,600.00
และวัฒนธรรม

มาร์ชชิ่งทูบา จานวน 1 เครื่อง ทรอมโบน จานวน 1
เพื่อพัฒนาทักษะและ
เครื่อง ทรัมเป็ด จานวน 1 เครื่อง อัลแซกโซโฟน
ประสบการณ์ทางดนตรีของ
จานวน 2 เครื่อง คลาริเนท จานวน 2 เครื่อง ฟลุต
นักเรียน
จานวน 1 เครื่อง

การพัฒนา
57.
การศึกษา

จัดซื้อครุภัณฑ์ทางการศึกษา
พร้อมอุปกรณ์โสตทัศน
ศึกษาโรงเรียน บ้านบาง
น้าจืด

934,900.00

สานัก/กองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม

เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์สาหรับใช้ คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะสาหรับนักเรียน จานวน 40
ในห้องปฏิบัติการ
เครื่อง คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะสาหรับครูผู้สอน จานวน
คอมพิวเตอร์
1 เครื่อง ฯลฯ

การพัฒนา
58.
การศึกษา

ส่งเสริมสนับสนุนการ
จัดการศึกษาประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2564
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร

55.

สานัก/กองการศึกษา ศาสนา
5,114,560.00
และวัฒนธรรม

59.

การพัฒนา
การศึกษา

ก่อสร้างอาคารปฏิบัติการ
4 ชั้น วิทยาลัยเทคนิค
สมุทรสาคร

25,787,000.00

60.

การส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

บริหารจัดการน้าในพื้นที่
จังหวัดสมุทรสาคร

2,800,000.00

61.

การส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

วันเด็กแห่งชาติ

62.

การส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

ส่งเสริมสุขภาพร่างกาย
และป้องกันโรคติดต่อหรือ
โรคระบาด

63.

การส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

กินอยู่ปลอดภัยห่างไกลโรค

สานัก/กองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม

เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้
สถานศึกษามีครูผู้สอน
จ้างครูเสริมการเรียนการสอน
เพียงพอต่อการจัดการเรียน
การสอนที่มีคุณภาพ
เพื่อให้มีห้องปฏิบัติการ
เพียงพอในการจัดการเรียน
การสอน

อาคารปฏิบัติการ 4 ชั้น ขนาด 4,000 ตารางเมตร

เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา
สานักปลัด อบจ., สานักปลัดเทศบาล,
ขุดลอกคู คลอง เพื่อการระบายน้าและเก็บกักน้า
น้าท่วมภัยแล้ง ในพื้นที่
สานักงานปลัด อบต.
จัดหากระสอบทรายป้องกันน้าท่วม
จังหวัดสมุทรสาคร
สานัก/กองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม

เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการ
ให้กับเด็กและเยาวชน

2,000,000.00

สานัก/กองสาธารณสุข, กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต, กองการแพทย์

เพื่อส่งเสริมทักษะและพัฒนา
จัดอบรมให้ความรู้ จัดซื้อเครื่องมือ เช่น เครื่องพ่น
ให้ความรู้ในเรื่องการดูแล
หมอกควัน จัดซื้อยาป้องกัน
สุขภาพให้กับประชาชน

80,000.00

สานัก/กองสาธารณสุข, กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต, กองการแพทย์

เพื่อสร้างความตระหนัก
ความเข้าใจในด้านการดูแล
สุขภาพให้ห่างไกลจากโรค

300,000.00

จัดหาของขวัญ ของที่ระลึก จัดกิจกรรมสนับสนุน
การแสดงออกของเด็กและเยาวชน

ผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงที่จะเกิดโรคอ้วน

164
ยุทธศำสตร์

โครงกำร

64.

การส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตประชาชนในจังหวัด
สมุทรสาคร

65.

การส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

ช่วยเหลือประชาชน

66.

การส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

ส่งเสริมและแก้ไขปัญหาการ
ประกอบอาชีพ

การส่งเสริม
67.
คุณภาพชีวิต

ป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดในจังหวัด
สมุทรสาคร

68.

การส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

ก่อสร้างหรือปรับปรุงสนาม
กีฬาจังหวัดสมุทรสาคร

69.

การส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

สัปดาห์ส่งเสริม
พระพุทธศาสนาเนื่องใน
วันสาคัญทาง
พระพุทธศาสนา

70.

71.

72.

การส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

ส่งเสริมและพัฒนากีฬา
จังหวัดสมุทรสาคร

การส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

พัฒนาศักยภาพการ
ให้บริการผู้ป่วยใน
เพื่อรองรับโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019
(COVID -19)

การพัฒนา
เศรษฐกิจ

ประชาสัมพันธ์และส่งเสริม
การท่องเที่ยวของจังหวัด
สมุทรสาคร

จำนวนงบประมำณ

วัตถุ
ประสงค์

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ

เพื่อส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพให้กับกลุ่มเป้าหมาย
ประชาชนทั่วไป กลุ่มสตรี เด็กและเยาวชน
เพื่อแลกเปลี่ยนความคิด
ผู้พิการและผูด้ ้อยโอกาส ผู้สูงอายุ
เสริมสร้างความรู้ที่เป็น
ประโยชน์ในด้านต่างๆ

300,000.00

สานัก/กองสาธารณสุข, กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต, กองการแพทย์

100,000.00

สานักปลัด อบจ., สานักปลัดเทศบาล, เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้
สานักงานปลัด อบต.
ประสบปัญหาภัยพิบัติ

80,000.00

ผลผลิต

ประชาชนทั่วไป ผู้ประสบภัยพิบัติ

สานักปลัด อบจ., สานักปลัดเทศบาล, เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะ
ประชาชนทั่วไป เกษตรกร
สานักงานปลัด อบต.
ด้านอาชีพให้กับประชาชน

สานัก/กองสาธารณสุข, กองส่งเสริม
100,000.00
คุณภาพชีวิต, กองการแพทย์

เพื่อป้องกันการระบาดของ
ยาเสพติด เพื่อให้เด็กและ
เยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์

ประชาชนทั่วไป เด็กและเยาวชน

3,000,000.00

สานัก/กองการศึกษา ศาสนา
วัฒนธรรม

200,000.00

สานัก/กองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม

เพื่อเป็นการทานุบารุง
พระพุทธศาสนา

สานัก/กองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม

เยาวชนและประชาชนใน
จังหวัดสมุทรสาครเข้าร่วม
กิจกรรมการแข่งขันกีฬา
เยาวชนและประชาชนมี
จัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ
ความสามารถด้านกีฬาสร้าง
ชื่อเสียงให้ตนเองและจังหวัด
สมุทรสาคร

สานัก/กองสาธารณสุข, กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต, กองการแพทย์

เพื่อไม่ให้ผู้ป่วยโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019
แพร่กระจายเชื้อไปยังผู้ป่วย
จัดหาเครื่องมือสาหรับการบริการผู้ป่วย
อื่นทั้งใน และนอกพื้นที่
ไวรัสโคโรนา 2019
จังหวัดสมุทรสาคร รวมถึง
ในโรงพยาบาลที่เข้ารับการ
ตรวจรักษา

2,861,634.00

10,000,000.00

และ เพื่ออานวยความสะดวกแก่ผู้ ปรับปรุงอัฒจันทร์ ปรับปรุงสนามฟุตบอล
มาใช้สนามกีฬา
ปรับปรุงระบบไฟ ปรับปรุงลู่วิ่ง
จัดงานวันสาคัญทางพระพุทธศาสนา วันมาฆบูชา
วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา

เพื่อประชาสัมพันธ์แหล่ง
ท่องเที่ยวที่มีอยู่เดิมและ
แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นใหม่
สานักปลัด อบจ., สานักปลัดเทศบาล,
ป้ายประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว นิทรรศการ
50,000.00
รวมทั้งประเพณีและ
สานักงานปลัด อบต.
ภาพถ่าย กิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
วัฒนธรรมของจังหวัดให้เป็น
ที่รู้จักของนักท่องเที่ยวทั้ง
ไทยและต่างชาติ
เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและ
เสริมสร้างให้เด็กและเยาวชน
พุทธศาสนิกชน ทุกหมู่
และ
บุคลากรของอบจ.สมุทรสาคร และพุทธศาสนิกชน
เหล่าเกิดความเลื่อมใส
ทุกหมู่เหล่า
ศรัทธา ตระหนัก ใน
ความสาคัญของ
พระพุทธศาสนา

73.

การพัฒนา
เศรษฐกิจ

สืบสานประเพณีแห่เทียน
พรรษา

200,000.00

สานัก/กองการศึกษา ศาสนา
วัฒนธรรม

74.

การพัฒนา
เศรษฐกิจ

สืบสานประเพณีแห่เจ้าพ่อ
หลักเมืองสมุทรสาคร

200,000.00

สานัก/กองการศึกษา ศาสนา
วัฒนธรรม

และ

75.

การพัฒนา
เศรษฐกิจ

ประเพณีวันสงกรานต์

200,000.00

สานัก/กองการศึกษา ศาสนา
วัฒนธรรม

และ

76.

การพัฒนา
เศรษฐกิจ

สืบสานประเพณีวัฒนธรรม
ไทยทรงดา

300,000.00

สานัก/กองการศึกษา ศาสนา
วัฒนธรรม

และ

เพื่อรักษาและสืบทอด
ประเพณีสาคัญของจังหวัด
และวัฒนธรรมอันดีงาม

จัดขบวนเข้าร่วมแห่เจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร

เพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบ
สานประเพณี วัฒนธรรม
ท้องถิ่นให้ดารงไว้ตลอดไป

แห่ขบวนนางสงกรานต์ รดน้/อาบน้
า
าผู้สูงอายุ

เพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบ
สานประเพณี วัฒนธรรม
ท้องถิ่นให้ดารงไว้ตลอดไป

สาธิตวิถีชีวิตไทยทรงดา การแสดงทางวัฒนธรรม/วง
แคน การละเล่นพื้นบ้าน
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77.

การพัฒนา
เศรษฐกิจ

โครงกำร
เทิดพระเกียรติสมเด็จ
พระเจ้าตากสินมหาราชและ
สืบสานประเพณี
ห่อ
ข้าวต้มมัดสามัคคี

ก่อสร้างกาแพงกันดิน
การพัฒนา
ค.ส.ล.ของถนนเลียบคลอง
78.
โครงสร้างพื้นฐาน อ้อมโรงหีบ หมู่ที่ 7
ต.บ้านเกาะ อ.เมือง

จำนวนงบประมำณ

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ

สานัก/กองการศึกษา ศาสนา
100,000.00
และวัฒนธรรม

5,248,000.00

วัตถุ
ประสงค์

ผลผลิต

เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จ
พระเจ้าตากสินมหาราช เพื่อ
ประกวดการทาข้าวต้มมัด แข่งขันและแสดง
เป็นการอนุรักษ์และ สืบ
ดนตรีไทย
สานประเพณี วัฒนธรรม
ท้องถิ่นให้ดารงไว้ตลอดไป

สานัก/กองช่าง, สานักช่าง, กองโยธา, เพื่อป้องกันน้าท่วมและการ
ความยาว 3,200 ม.
กองประปา
ทรุดตัวของถนน

ซ่อมสร้างผิวจราจรแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสาย
การพัฒนา
79.
สค.ถ.1-0007 (ประชาร่วม
โครงสร้างพื้นฐาน
รัฐพัฒนา) ต.คลองตัน
อ.บ้านแพ้ว

เพื่อพัฒนาเส้นทางการ
สานัก/กองช่าง, สานักช่าง, กองโยธา, คมนาคมให้ประชาชนได้รับ ขนาดผิวจราจรกว้าง 8 ม. ระยะทางยาว 2,565 ม.
12,140,000.00
กองประปา
ความสะดวกและความ
หนา 0.05 ม.
ปลอดภัยในการสัญจร

ซ่อมสร้างผิวจราจรแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสาย
การพัฒนา
80.
สค.ถ.1-0005 (บ้านปลาย
โครงสร้างพื้นฐาน
นา -บ้านรางสายบัว)
ต.เกษตรพัฒนา อ.บ้านแพ้ว

เพื่อพัฒนาเส้นทางการ
สานัก/กองช่าง, สานักช่าง, กองโยธา, คมนาคมให้ประชาชนได้รับ ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 ม. ระยะทางยาว 4,995 ม.
17,850,000.00
กองประปา
ความสะดวกและความ
หนา 0.05 ม.
ปลอดภัยในการสัญจร

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สาย
การพัฒนา
81.
เลียบคลองเขตเมือง หมู่ที่
โครงสร้างพื้นฐาน
2,6 ต.นาโคก อ.เมืองฯ

เพื่อพัฒนาเส้นทางการ
สานัก/กองช่าง, สานักช่าง, กองโยธา, คมนาคมให้ประชาชนได้รับ ขนาดผิวจราจรกว้าง 7 ม. ระยะทางยาว 2,616 ม.
16,411,000.00
กองประปา
ความสะดวกและความ
หนา 0.20 ม.
ปลอดภัยในการสัญจร

ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก
การพัฒนา
คอนกรีต สายเข้าวัด
82.
โครงสร้างพื้นฐาน บางน้าวน หมู่ที่ 4
ต.บางโทรัด อ.เมืองฯ

เพื่อพัฒนาเส้นทางการ
สานัก/กองช่าง, สานักช่าง, กองโยธา, คมนาคมให้ประชาชนได้รับ ผิวจราจรกว้าง 7 ม.ระยะทางยาว 1,734 ม. หนา
8,219,000.00
0.05 ม พร้อมกาแพงกันดิน ค.ส.ล. ความยาวรวม
กองประปา
ความสะดวกและความ
885 ม..
ปลอดภัยในการสัญจร

เสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสาย
การพัฒนา
ธรรคุณากร เริ่มจากเขต
83.
โครงสร้างพื้นฐาน เทศบาลนครสมุทรสาคร
เชื่อมหมู่ที่ 1,2 ต.บางหญ้า
แพรก อ.เมืองฯ

เพื่อพัฒนาเส้นทางการ
สานัก/กองช่าง, สานักช่าง, กองโยธา, คมนาคมให้ประชาชนได้รับ ผิวจราจรกว้าง 9.60 ม.ระยะทางยาว 1,180 ม.
5,430,000.00
หนา 0.07 ม. พร้อมกาแพงกันดิน ค.ส.ล.
กองประปา
ความสะดวกและความ
ความยาวรวม 885 ม..
ปลอดภัยในการสัญจร

เสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสาย
การพัฒนา
84.
วิเชียรโชติการามถึง
โครงสร้างพื้นฐาน
สุดเขตเทศบาลตาบลท่าจีน
อ.เมืองฯ

เพื่อพัฒนาเส้นทางการ
สานัก/กองช่าง, สานักช่าง, กองโยธา, คมนาคมให้ประชาชนได้รับ ผิวจราจรกว้าง 8.00 - 12.50 ม.ระยะทางยาว
12,800,000.00
กองประปา
ความสะดวกและความ
2,250 ม. หนา 0.07 ม
ปลอดภัยในการสัญจร

ก่อสร้างกาแพงกันดิน
ของถนนเลียบคลอง
การพัฒนา
สายวัดบ้านโคก หมู่ที่ 2
85.
โครงสร้างพื้นฐาน ต.พันท้ายนรสิงห์ เชื่อม
หมู่ที่ 1 ต.โคกขาม
อ.เมืองฯ

45,760,000.00

สานัก/กองช่าง, สานักช่าง, กองโยธา, เพื่อป้องกันการพังทลาย
ของดินริมตลิ่งและการทรุด ความยาว 2,620 ม.
กองประปา
ตัวของถนน

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สาย
บ้านบางสะแก (ตอนที่ 3)
การพัฒนา
เริ่มจากบริเวณสามแยก
86.
โครงสร้างพื้นฐาน ทางเข้าศาลเจ้าพ่อใหญ่ถึง
คลองบางหล้า หมู่ที่ 1
ต.ชัยมงคล อ.เมืองฯ

เพื่อพัฒนาเส้นทางการ
สานัก/กองช่าง, สานักช่าง, กองโยธา, คมนาคมให้ประชาชนได้รับ ผิวจราจรกว้าง 6 ม. ระยะทางยาว 1,110 ม.
7,789,360.00
กองประปา
ความสะดวกและความ
หนา 0.20 ม.
ปลอดภัยในการสัญจร

ซ่อมสร้างผิวจราจรแอส
การพัฒนา
ฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสาย
87.
โครงสร้างพื้นฐาน เลียบคลองสายเมน หมู่ที่
4,5 ต.นาโคก อ.เมือง

เพื่อพัฒนาเส้นทางการ
สานัก/กองช่าง, สานักช่าง, กองโยธา, คมนาคมให้ประชาชนได้รับ ผิวจราจรกว้าง 6 ม. ระยะทางยาว 3,500 ม.
12,020,000.00
กองประปา
ความสะดวกและความ
ความหนา 0.05 ม.
ปลอดภัยในการสัญจร

88.

ก่อสร้างกาแพงกันดินค.ส.ล.
การพัฒนา
ของถนนสายเลียบคลอง
โครงสร้างพื้นฐาน นิคม 2 หมู่ 5
ต.นาโคก อ.เมือง

17,898,000.00

สานัก/กองช่าง, สานักช่าง, กองโยธา, เพื่อป้องกันการพังทลายของ
ดินริมตลิ่ง และการทรุดตัว ความยาว 1,250 ม.
กองประปา
ของถนน
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89.

ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก
การพัฒนา
คอนกรีตสายสองพี่น้อง
โครงสร้างพื้นฐาน สามัคคี หมู่ที่ 8
ต.บ้านเกาะ อ.เมืองฯ

ช่วงที่ 1 เริ่มจากแยกถนนสายปากบ่อ-วัดน่วมกานนท์ เชื่อมถนน ค.ส.ล.สายหมู่ที่ 8 ต.บ้านเกาะ
เพื่อพัฒนาเส้นทางการ
เชื่อมหมู่ที่ 1 ต.ท่าทราย ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 ม.
สานัก/กองช่าง, สานักช่าง, กองโยธา, คมนาคมให้ประชาชนได้รับ ระยะทางยาว 1,145 ม. ช่วงที่ 2 เริ่มจากแยกถนน
7,505,000.00
กองประปา
ความสะดวกและความ
ภายในหมู่บ้านเขต อบต.เชื่อมถนน ค.ส.ล.สาย
ปลอดภัยในการสัญจร
หมู่ที่ 8 ต.บ้านเกาะ เชื่อมหมู่ที่ 1 ต.ท่าทราย ขนาด
ผิวจราจรกว้าง 6 ม. ระยะทางยาว 555 ม. หนา
0.05 ม.

90.

ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติก
การพัฒนา
คอนกรีต ถนนสายศาลเจ้า
โครงสร้างพื้นฐาน พ่อเขาตก หมู่ที่ 2
ต.บ้านบ่อ อ.เมืองฯ

เพื่อพัฒนาเส้นทางการ
สานัก/กองช่าง, สานักช่าง, กองโยธา, คมนาคมให้ประชาชนได้รับ ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 ม. ระยะทางยาว 1,350 ม.
4,216,000.00
กองประปา
ความสะดวกและความ
หนา 0.05 ม.
ปลอดภัยในการสัญจร

91.

ก่อสร้างกาแพงกันดิน
การพัฒนา
ค.ส.ล.ของถนนเลียบคลอง
โครงสร้างพื้นฐาน หนองรี หมู่ที่ 2 ต.ดอนไก่ดี
อ.กระทุ่มแบน

10,349,000.00

92.

ก่อสร้างกาแพงกันดินค.ส.ล.
ของถนนซอยเพชรเกษม 91
การพัฒนา
เลียบคลอง
โครงสร้างพื้นฐาน สหราษฎร์ (ระยะที่ 2)
หมู่ที่ 6 ต.สวนหลวง
อ.กระทุ่มแบน

6,943,000.00

93.

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอย
การพัฒนา
ศรทอง หมู่ที่ 9
โครงสร้างพื้นฐาน
ต.สวนหลวง อ.กระทุ่มแบน

เพื่อพัฒนาเส้นทางการ
ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 ม. ระยะทางยาว 500 ม.
สานัก/กองช่าง, สานักช่าง, กองโยธา, คมนาคมให้ประชาชนได้รับ
7,338,000.00
หนา 0.20 ม. พร้อมวางท่อระบายน้า บ่อพักและ
กองประปา
ความสะดวกและความ
รางวี
ปลอดภัยในการสัญจร

94.

ขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อม
การพัฒนา
ก่อสร้างหอถัง ค.ส.ล.
โครงสร้างพื้นฐาน หมูท่ ี่ 10 ต.บางยาง
อ.กระทุ่มแบน

1,266,000.00

95.

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สาย
การพัฒนา
พัฒนาร่วมใจ หมู่ที่ 9
โครงสร้างพื้นฐาน
ต.บางยาง อ.กระทุ่มแบน

เพื่อพัฒนาเส้นทางการ
สานัก/กองช่าง, สานักช่าง, กองโยธา, คมนาคมให้ประชาชนได้รับ ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 ม. ระยะทางยาว 470 ม.
3,437,000.00
กองประปา
ความสะดวกและความ
หนา 0.20 ม.
ปลอดภัยในการสัญจร

96.

ก่อสร้างกาแพงกันดินค.ส.ล.
ของถนนลูกรังบ้านปลายนา
การพัฒนา
เลียบคลองบุญเล้ง หมู่ที่ 5
โครงสร้างพื้นฐาน
ต.เกษตรพัฒนา
อ.บ้านแพ้ว

6,789,000.00

97.

ปรับปรุงสะพานข้ามคลอง
ระบายน้าชลประทาน D4
การพัฒนา
ถนนสายยกกระบัตร-หลักสี่
โครงสร้างพื้นฐาน
หมู่ที่ 4 ต.ยกกระบัตร
อ.บ้านแพ้ว

98.

ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต สายแยกอนามัย
การพัฒนา
กลางคลอง หมู่ที่ 2 เชื่อม
โครงสร้างพื้นฐาน
หมู่ที่ 8 ต.หนองบัว
อ.บ้านแพ้ว

99.

ก่อสร้างกาแพงกันดิน
บริเวณริมถนนสาย
การพัฒนา
เทิดพระเกียรติ 4 ซอย
โครงสร้างพื้นฐาน สองห้อง - หลักห้า ซอย 10
หมู่ 6 ต.หนองสองห้อง
อ.บ้านแพ้ว

เพื่อป้องกันการพังทลายของ
สานัก/กองช่าง, สานักช่าง, กองโยธา,
ช่วงที่ 1 ความยาว 585 ม. ช่วงที่ 2 ความยาว 100
ดินริมตลิ่งและการทรุดตัว
กองประปา
ม. รวมยาว 685 ม.
ของถนน

เพื่อป้องกันการพังทลายของ
สานัก/กองช่าง, สานักช่าง, กองโยธา,
ดินริมตลิ่งและการทรุดตัว ความยาว 450 ม.
กองประปา
ของถนน

ขุดเจาะบ่อบาดาล 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 200
เพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนน้า
สานัก/กองช่าง, สานักช่าง, กองโยธา,
ม. หรือจนกว่าจะได้น้าจืดที่สามารถอุปโภค บริโภค
เพื่อการอุปโภค บริโภคและ
กองประปา
ได้ ติดตั้งเครื่องสูบน้าชนิดจุ่มน้า 15 แรงม้า หอถัง
การเกษตร
ความจุไม่น้อยกว่า 45 ลบ.ม.

เพื่อป้องกันการพังทลายของ
สานัก/กองช่าง, สานักช่าง, กองโยธา,
ดินริมตลิ่งและการทรุดตัว ความยาว 440 ม.
กองประปา
ของถนน

เพื่อพัฒนาเส้นทางการ
สานัก/กองช่าง, สานักช่าง, กองโยธา, คมนาคมให้ประชาชนได้รับ
12,672,000.00
ขนาดผิวจราจรกว้าง 7 ม. ความยาว 60 ม.
กองประปา
ความสะดวกและความ
ปลอดภัยในการสัญจร
เพื่อพัฒนาเส้นทางการ
สานัก/กองช่าง, สานักช่าง, กองโยธา, คมนาคมให้ประชาชนได้รับ ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 ม. ระยะทางยาว 1,015 ม.
3,770,000.00
กองประปา
ความสะดวกและความ
หนา 0.05 ม.
ปลอดภัยในการสัญจร

10,753,000.00

เพื่อป้องกันการพังทลายของ
สานัก/กองช่าง, สานักช่าง, กองโยธา,
ดินริมตลิ่งและการทรุดตัว ความยาว 725 ม.
กองประปา
ของถนน
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ก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล.
ข้ามคลองรุกขโทษ แยกถนน
การพัฒนา
สายเลียบคลองรุกขโทษ
100.
โครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมถนนสายบ้าน นาย
วิชาญ หมู่ที่ 3,5
ต.คลองตัน อ.บ้านแพ้ว

เพื่อพัฒนาเส้นทางการ
สานัก/กองช่าง, สานักช่าง, กองโยธา, คมนาคมให้ประชาชนได้รับ
1,814,000.00
กองประปา
ความสะดวกและความ
ปลอดภัยในการสัญจร

ขนาดผิวจราจรกว้าง 8 ม. ความยาว 10 ม.

ก่อสร้างสะพานข้ามคลอง
ต้นพลับ แยกถนนสาย
การพัฒนา
ประตูน้าคลองตัน เชื่อมถนน
101.
โครงสร้างพื้นฐาน ทางเข้าวัดใหม่คลองตัน หมู่
ที่ 4 ต.คลองตัน
อ.บ้านแพ้ว

เพื่อพัฒนาเส้นทางการ
สานัก/กองช่าง, สานักช่าง, กองโยธา, คมนาคมให้ประชาชนได้รับ
1,971,000.00
กองประปา
ความสะดวกและความ
ปลอดภัยในการสัญจร

ขนาดผิวจราจรกว้าง 7 ม. ความยาว 10 ม.

ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก
การพัฒนา
คอนกรีต สายเลียบคลอง
โครงสร้างพื้นฐาน พาดหมอน หมู่ที่ 4,5
ต.เจ็ดริ้ว อ.บ้านแพ้ว

4,420,000.00

เพื่อพัฒนาเส้นทางการ
สานัก/กองช่าง, สานักช่าง, กองโยธา, คมนาคมให้ประชาชนได้รับ
กองประปา
ความสะดวกและความ
ปลอดภัยในการสัญจร

ก่อสร้างกาแพงกันดิน
การพัฒนา
ค.ส.ล.ของถนนสายเลียบ
103.
โครงสร้างพื้นฐาน คลองตาปลั่ง หมู่ที่ 4
ต.บ้านแพ้ว อ.บ้านแพ้ว

3,390,000.00

เพื่อป้องกันการพังทลายของ
สานัก/กองช่าง, สานักช่าง, กองโยธา,
ดินริมตลิ่งและการทรุดตัว ความยาว 170 ม.
กองประปา
ของถนน

ซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต ถนนสาย
การพัฒนา
104.
ทางเข้าวัดรางตันนิล
โครงสร้างพื้นฐาน
ประดิษฐ์ หมู่ที่ 2,3
ต.บ้านแพ้ว อ.บ้านแพ้ว

3,326,900.00

เพื่อพัฒนาเส้นทางการ
สานัก/กองช่าง, สานักช่าง, กองโยธา, คมนาคมให้ประชาชนได้รับ
กองประปา
ความสะดวกและความ
ปลอดภัยในการสัญจร

ก่อสร้างกาแพงกันดิน
การพัฒนา
ค.ส.ล.ของถนนสายเลียบ
105.
โครงสร้างพื้นฐาน คลองบางยางเก่า หมู่ท่ี 5
ต.สวนส้ม อ.บ้านแพ้ว

9,467,000.00

เพื่อป้องกันการพังทลายของ
สานัก/กองช่าง, สานักช่าง, กองโยธา,
ดินริมตลิ่งและการทรุดตัว ความยาว 510 ม.
กองประปา
ของถนน

102.

ซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสาย
เลียบคลองระบายน้า
การพัฒนา
ชลประทาน D7
106.
โครงสร้างพื้นฐาน (ฝั่งตะวันตก) ต.ชัยมงคล
อ.เมืองฯ เชื่อมต่อ
ต.หลักสาม ต.อาแพง และ
ต.สวนส้ม อ.บ้านแพ้ว

เพื่อพัฒนาเส้นทางการ
สานัก/กองช่าง, สานักช่าง, กองโยธา, คมนาคมให้ประชาชนได้รับ
31,232,000.00
กองประปา
ความสะดวกและความ
ปลอดภัยในการสัญจร

ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 ม. ระยะทางยาว 1,035 ม.
หนา 0.05 ม.

ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 ม. ระยะทางยาว 980 ม.
หนา 0.05 ม.

ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 ม. ระยะทางยาว 8,884 ม.
หนา 0.05 ม.

ก่อสร้างกาแพงกันดิน
ค.ส.ล.ของถนนสายเลียบ
การพัฒนา
107.
คลอง บ้านนายสาเภา
โครงสร้างพื้นฐาน
หมู่ที่ 1 ต.หลักสอง
อ.บ้านแพ้ว

9,361,000.00

เพื่อป้องกันการพังทลายของ
สานัก/กองช่าง, สานักช่าง, กองโยธา,
ดินริมตลิ่งและการทรุดตัว ความยาว 655 ม.
กองประปา
ของถนน

ก่อสร้างกาแพงกันดิน
ค.ส.ล.ของถนนสายเลียบ
การพัฒนา
108.
คลองบ้านนายเสงี่ยม
โครงสร้างพื้นฐาน
ชิวปรีชา หมู่ที่ 4
ต.หลักสอง อ.บ้านแพ้ว

9,058,000.00

เพื่อป้องกันการพังทลาย
สานัก/กองช่าง, สานักช่าง, กองโยธา,
ของดินริมตลิ่งและการทรุด
กองประปา
ตัวของถนน

ความยาว 535 ม.

109.

ขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อม
การพัฒนา
ก่อสร้างหอถัง ค.ส.ล. หมู่ 5
โครงสร้างพื้นฐาน
ต.อาแพง อ.บ้านแพ้ว

1,687,000.00

เพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนน้า ขุดเจาะบ่อบาดาล 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า
สานัก/กองช่าง, สานักช่าง, กองโยธา,
เพื่อการอุปโภค บริโภคและ 250 ม. พร้อมก่อสร้างหอถังความจุไม่น้อยกว่า
กองประปา
การเกษตร
45 ลบ.ม.

110.

ขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อม
การพัฒนา
ก่อสร้างหอถัง ค.ส.ล. หมู่ 6
โครงสร้างพื้นฐาน
ต.อาแพง อ.บ้านแพ้ว

1,956,000.00

เพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนน้า
สานัก/กองช่าง, สานักช่าง, กองโยธา,
เพื่อการอุปโภค บริโภค
กองประปา
และการเกษตร

การอนุรักษ์และ
โรงเรียนสิ่งแวดล้อม
ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม

เพื่อเสริมสร้างให้เยาวชน
ได้มีความรู้ ความเข้าใจ
สานัก/กองสาธารณสุข, กองส่งเสริม
จัดการเรียนการสอนด้านการจัดการ
2,000,000.00
ตลอดจนตระหนักถึง
คุณภาพชีวิต, กองการแพทย์
ปัญหาสิ่งแวดล้อม
ความสาคัญของสิ่งแวดล้อม
และทรัพยากรธรรมชาติ

111.

ขุดเจาะบ่อบาดาล 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า
250 ม. พร้อมก่อสร้าง หอถังความจุไม่น้อยกว่า 45
ลบ.ม.
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เสริมสร้างจิตสานึกและ
การมีส่วนร่วมของภาค
การอนุรักษ์และ
112.
ประชาชนในการอนุรักษ์
ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

จำนวนงบประมำณ

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ

วัตถุ
ประสงค์

ผลผลิต

เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้
สานัก/กองสาธารณสุข, กองส่งเสริม และจิตสานึกในการอนุรักษ์ ฝึกอบรมสร้างจิตสานึก การอนุรักษ์ ฟื้นฟู
500,000.00
คุณภาพชีวิต, กองการแพทย์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
พืน้ ที่สีเขียว
สิ่งแวดล้อม

การอนุรักษ์และ การจัดการขยะมูลฝอยและ
ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม ของเสียอันตรายชุมชน

500,000.00

สานัก/กองสาธารณสุข, กองส่งเสริม เพื่อลดปริมาณขยะมูลฝอย
คุณภาพชีวิต, กองการแพทย์
และของเสียอันตรายชุมน

ส่งเสริมการคัดแยกขยะมูลฝอยและของเสีย
อันตรายชุมชน

การพัฒนา
เฉลิมพระเกียรติสถาบัน
114. การเมืองและการ พระมหากษัตริย์และปกป้อง
บริหาร
สถาบันสาคัญ ของชาติ

1,200,000.00

สานักปลัด อบจ., สานักปลัดเทศบาล, เพื่อเทิดพระเกียรติสถาบัน
สานักงานปลัด อบต.
พระมหากษัตริย์

จัดงานรัฐพิธี กิจกรรมเทิดพระเกียรติ

113.

การพัฒนา
ฝึกอบรม สัมมนา และ
115. การเมืองและการ
ศึกษาดูงานภายในประเทศ
บริหาร

3,300,000.00 สานัก/กองการเจ้าหน้าที่

เพื่อเพิ่มพูนความรู้
ประสบการณ์ในการทางาน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และบุคลากรของ
และการพัฒนาจังหวัด
อบจ.สมุทรสาคร
สมุทรสาคร

การพัฒนา
พัฒนาศักยภาพผู้บริหาร
116. การเมืองและการ
สมาชิกสภาฯ และบุคลากร
บริหาร

2,000,000.00 สานัก/กองการเจ้าหน้าที่

เพื่อเพิ่มพูนความรู้ในการ
ปฏิบัติงานและการพัฒนา
ท้องถิ่น

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และบุคลากรของ
อบจ.สมุทรสาคร

800,000.00 สานัก/กองการเจ้าหน้าที่

เพื่อสร้างความเข้มแข็ง
ทางร่างกายและจิตใจของ
บุคลากร รวมถึงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของบุคลากร

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และบุคลากรของ
อบจ.สมุทรสาคร

การพัฒนา
เสริมสร้างคุณธรรมและ
118. การเมืองและการ จริยธรรมในการปฏิบัติ
บริหาร
ราชการ

500,000.00 สานัก/กองการเจ้าหน้าที่

เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมและ
จริยธรรมในการปฏิบัติงาน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และบุคลากรของ
แก่บุคลากรของ อบจ.
อบจ.สมุทรสาคร
สมุทรสาคร

การพัฒนา
ส่งเสริมการจัดการความรู้ใน
119. การเมืองและการ องค์กร (knowledge
บริหาร
Management :KM)

500,000.00 สานัก/กองการเจ้าหน้าที่

เพื่อส่งเสริมกระบวนการ
จัดการความรู้ของบุคลากร
ในองค์กร

การพัฒนา
บารุงรักษา ดูแล และ
120. การเมืองและการ
ต่ออายุฮาร์ดแวร์
บริหาร

เพื่อดูแล บารุงรักษาและต่อ
ต่ออายุฮาร์ดแวร์ระบบจัดการข้อมูล ระบบ
สานักปลัด อบจ., สานักปลัดเทศบาล, อายุฮาร์ดแวร์ระบบจัดการ
318,000.00
อินเตอร์เน็ต และระบบเครือข่ายภายใน อบจ.
สานักงานปลัด อบต.
ข้อมูล ระบบอินเตอร์เน็ต
สมุทรสาคร
และระบบเครือข่ายภายใน

การพัฒนา
เผยแพร่และประชาสัมพันธ์
121. การเมืองและการ กิจกรรมและผลงานของ
บริหาร
อบจ.สมุทรสาคร

850,000.00

การพัฒนา
เสริมสร้างสุขภาพกาย ใจ
117. การเมืองและการ และพัฒนาคุณภาพชีวิต
บริหาร
บุคลากร

การพัฒนา
122. การเมืองและการ ปรับปรุงการจัดเก็บรายได้
บริหาร
การพัฒนา
เลือกตั้งผู้บริหารหรือ
123. การเมืองและการ
สมาชิกสภา อบจ.
บริหาร

เพื่อเผยแพร่และ
สานักปลัด อบจ., สานักปลัดเทศบาล,
ประชาสัมพันธ์ผลงาน
สานักงานปลัด อบต.
ของอบจ.สมุทรสาคร

100,000.00 สานัก/กองคลัง

50,000,000.00

สานักงานเลขานุการ,
สานักกิจการสภา

เพื่อส่งเสริมและรณรงค์
ให้ประชาชนพึงพอใจใน
การชาระภาษีและเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการจัดเก็บ
รายได้

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และบุคลากรของ อบจ.
สมุทรสาคร

จัดทารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานของ
อบจ.สมุทรสาคร

นายก

จัดทาสื่อประชาสัมพันธ์จัดเก็บภาษีประเภทต่างๆ

เพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไป
จัดการเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภา อบจ.
ด้วยความเรียบร้อย บริสุทธิ์
(กรณีครบวาระ ยุบสภา หรือแทนตาแหน่งที่ว่าง)
ยุติธรรม

การพัฒนา
การติดตามและประเมินผล
124. การเมืองและการ แผนพัฒนา อบจ.
บริหาร
สมุทรสาคร

สานัก/กองยุทธศาสตร์และ
เพื่อติดตามการดาเนินงาน
100,000.00 งบประมาณ, สานักนโยบายและแผน, ตามแผนยุทธศาสตร์การ
กองวิชาการและแผนงาน
พัฒนา

ติดตามผลการดาเนินงานโครงการตามแผนพัฒนา

การพัฒนา
ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
125. การเมืองและการ ในการแก้ไขปัญหาและ
บริหาร
พัฒนาท้องถิ่น

เพื่อส่งเสริมกระบวนการ
สานัก/กองยุทธศาสตร์และ
มีส่วนร่วมของประชาชน
400,000.00 งบประมาณ, สานักนโยบายและแผน,
ในการจัดทาแผนพัฒนา
กองวิชาการและแผนงาน
อบจ.สมุทรสาคร

จัดเวทีสาธารณะ ประชาคมท้องถิ่น

การพัฒนา
126. การเมืองและการ คลินิกกฎหมาย
บริหาร
การพัฒนา
จัดหาอุปกรณ์และ
127. การเมืองและการ ซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์อุทยาน
บริหาร
การเรียนรู้สมุทรสาคร

50,000.00

1,000,000.00

สานักปลัด อบจ., สานักปลัดเทศบาล, เพื่อเผยแพร่ความรู้ทาง
สานักงานปลัด อบต.
กฎหมายแก่ประชาชน
สานัก/กองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม

เพื่อรักษาความปลอดภัย
และดูแลระบบสารสนเทศ
ภายในอุทยานการเรียนรู้
สมุทรสาคร

จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา
บุคลากรของอบจ.สค. และประชาชน
อุปกรณ์สลับสัญญาณหลัก อุปกรณ์สลับสัญญาณ
รอง ฯลฯ
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การพัฒนา
128. การเมืองและการ อบจ.สมุทรสาครสัญจร
บริหาร

การพัฒนา
ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
129. การเมืองและการ
ของประชาชน
บริหาร

จำนวนงบประมำณ
100,000.00

300,000.00

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ

วัตถุ
ประสงค์

ผลผลิต

สานักงานเลขานุการ,
สานักกิจการสภา

เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วม จัดประชุมให้ประชาชนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น
ในการดาเนินงานของ อบจ. การจัดการบริการสาธารณะตามภารกิจ ของ
อบจ.ในพื้นที่ทั้ง 3 อาเภอ
สมุทรสาครมากขึ้น

สานักงานเลขานุการ,
สานักกิจการสภา

เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ
ในการมีส่วนร่วมทางการ
เมืองการปกครองในระบอบ จัดอบรม สัมมนา และศึกษาดูงานเกี่ยวกับ
กระบวนการมีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครอง
ประชาธิปไตยอันมี
การดาเนินชีวิตตามแนวพระราชดาริ
พระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข

สานักงานเลขานุการ,
สานักกิจการสภา

เพื่อสร้างความเข้าใจ
เกี่ยวกับการปกครองระบอบ
จัดการอบรมให้ความรู้ในเรื่องประชาธิปไตย
ประชาธิปไตยอันมี
แก่เยาวชน ประชาชน
พระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข

การพัฒนา
ส่งเสริมประชาธิปไตยและ
130. การเมืองและการ
สิทธิเสรีภาพของประชาชน
บริหาร

300,000.00

การพัฒนา
131. การเมืองและการ วันท้องถิ่นไทย
บริหาร

เพื่อให้สาธารณชนได้เห็น
ความสาคัญของการปกครอง
สานักปลัด อบจ., สานักปลัดเทศบาล, ท้องถิ่น อันเป็นพื้นฐานของ
150,000.00
ร่วมกับ อปท.ในจังหวัดจัดงานวันท้องถิ่นไทย
สานักงานปลัด อบต.
การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย

ปรับปรุงระบบเครื่องเสียง
การพัฒนา
ห้องประชุมสภาองค์การ
132. การเมืองและการ
บริหารส่วนจังหวัด
บริหาร
สมุทรสาคร

ระบบรักษาความปลอดภัย
การพัฒนา
ด้วยกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
133. การเมืองและการ
(CCTV) โรงเรียนบ้านปล่อง
บริหาร
เหลี่ยม

ระบบรักษาความปลอดภัย
การพัฒนา
ด้วยกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
134. การเมืองและการ
(CCTV) โรงเรียนวัดหลักสี่
บริหาร
ราษฎร์สโมสร

500,000.00

3,250,000.00

3,179,000.00

สานักงานเลขานุการ,
สานักกิจการสภา

เพื่อปรับปรุงระบบเครื่อง
เสียงห้องประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ติดตั้งระบบเครื่องเสียงห้องประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
สมุทรสาครให้เหมาะสมกับ
เทคโนโลยีปัจจุบัน

สานัก/กองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม

เพื่อติดตั้งระบบรักษาความ
ปลอดภัยด้วยกล้องโทรทัศน์
วงจรปิด (CCTV) เพื่อเพิ่ม ติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยด้วย
ประสิทธิภาพการรักษาความ กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

สานัก/กองการศึกษา ศาสนา
วัฒนธรรม

เพื่อติดตั้งระบบรักษาความ
ปลอดภัยด้วยกล้องโทรทัศน์
และ วงจรปิด (CCTV) เพื่อเพิ่ม ติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยด้วย กล้องโทรทัศน์
ประสิทธิภาพการรักษาความ วงจรปิด (CCTV)
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน
เพื่อติดตั้งระบบรักษาความ
ปลอดภัยด้วยกล้องโทรทัศน์
และ วงจรปิด (CCTV) เพื่อเพิ่ม ติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยด้วย กล้องโทรทัศน์
ประสิทธิภาพการรักษาความ วงจรปิด (CCTV)
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

ระบบรักษาความปลอดภัย
การพัฒนา
ด้วยกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
135. การเมืองและการ
(CCTV) สนามกีฬาจังหวัด
บริหาร
สมุทรสาคร

963,600.00

สานัก/กองการศึกษา ศาสนา
วัฒนธรรม

ปรับปรุงอาคารโรงจอดรถ
การพัฒนา
เครื่องจักรกลองค์การ
136. การเมืองและการ บริหารส่วนจังหวัด
บริหาร
สมุทรสาคร หมู่ที่ 9
ต.โคกขาม อ.เมืองฯ

498,500.00

สานัก/กองช่าง, สานักช่าง, กองโยธา, เพื่อให้มีสถานที่บารุงและ
กองประปา
เก็บรักษาเครื่องจักรกล

ติดตั้งป้ายโครงการ
การพัฒนา
(สายทาง) ป้ายหมายเลข
137. การเมืองและการ ทางหลวงท้องถิ่นหลัก
บริหาร
กิโลเมตร และเครื่องหมาย
จราจร

เพื่อมีป้ายโครงการ
(สายทาง) เพื่อมีป้าย
สานัก/กองช่าง, สานักช่าง, กองโยธา, หมายเลขทางหลวงท้องถิ่น
803,000.00
กองประปา
เพื่อมีหลักกิโลเมตร และ
เครื่องหมายจราจร

เทพื้นคอนกรีตและปรับปรุงห้องเก็บของ
จานวน 2 ห้อง

ป้ายโครงการ (สายทาง) ป้ายหมายเลขทางหลวง
ท้องถิ่น หลักกิโลเมตร และเครื่องหมายจราจร
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ประมวลภำพ
กำรดำเนินงำนโครงกำร/กิจกรรม
ขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสมุทรสำคร
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2564

ประมวลภาพการติดตามและประเมินผลโครงการ
ตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการศึกษา
 โครงการค่ายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสมุทรสาคร ต.โคกขาม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร

 โครงการส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน อบจ.สมุทรสาคร
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
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 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อผู้ใช้บริการอุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
- กิจกรรม “ช็อคบอล”

- กิจกรรม “สายแมส”

- โครงการ street library เปลี่ยนหนังสือตู้เย็น
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 โครงการจ้างบุคลากรเสริมการเรียนการสอน (ครูอัตราจ้าง) ระดับประถมศึกษา

 โครงการจ้างบุคลากรเสริมการเรียนการสอน (ครูอัตราจ้าง) ระดับมัธยมศึกษา

 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร
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 โครงการสนับสนุนการบริหารสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
(โรงเรียนบ้านปล่องเหลีย่ ม และโรงเรียนวัดหลักสีร่ าษฎร์สโมสร)
ส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษา

ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา

พัฒนาข้าราชการครูโรงเรียนในสังกัด

อาหารกลางวันเด็กนักเรียน

ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน/อาคารประกอบ

ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน
ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
 การบริหารจัดการน้าในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร

 โครงการปรับปรุงสนามกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร

176

 โครงการส่งเสริมสุขภาพร่างกายและป้องกันโรคติดต่อหรือโรคระบาด
“กิจกรรมป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)”

 โครงการพัฒนาศักยภาพการให้บริการผู้ป่วยในเพื่อรองรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเศรษฐกิจ
 โครงการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรสาคร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
 โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายวิเชียรโชฏก ต.มหาชัย อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร

 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนเลียบคลองชลประทาน ดี 7 (ฝั่งตะวันตก)
ต.ชัยมงคล อ.เมืองฯ เชื่อม ต.หลักสาม , ต.อาแพง และ ต.สวนส้ม อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร
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 โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองแนวลิขิต หมู่ที่ 3 ต.ท่าเสา อ.กระทุ่มแบน
จ.สมุทรสาคร

 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 เชื่อม หมู่ที่ 1 ต.บางโทรัด อ.เมือง จ.สมุทรสาคร

 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองไหหลาหมู่ที่ 2 ต.ท่าเสา อ.กระทุ่มแบน
จ.สมุทรสาคร
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 โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายพระราม 2 – เศรษฐกิจ หมู่ที่ 4 ต.นาดี
เชื่อมหมู่ที่ 8 ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร

 โครงการซ่อมสร้างผิวจราจร (ถนน รพช.4007) บ้านปากบ่อ – บ้านรวมเจริญ หมู่ที่ 4 ต.ชัยมงคล
อ.เมือง จ.สมุทรสาคร

 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองตัน – หลักหนึ่ง เลียบคลองชลประทาน หมู่ที่ 3
และหมู่ที่ 5 ต.คลองตัน อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 การอนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม
 โครงการเสริมสร้างจิตสานึกและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

 โครงการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายชุมชน
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาการเมืองและการบริหาร
 โครงการจัดการเลือกตัง้ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครและ
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

 เผยแพร่และประชาสัมพันธ์กิจกรรมและผลงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
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 โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการ
กิจกรรม “วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย)” ณ ห้องประชุมสาครบุรี ชั้น 4 องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

 โครงการฝึกอบรมของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
กิจกรรม “การประชุมสภาท้องถิ่น ในบทบาทสภาท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น”
ณ ห้องประชุมสาครบุรี ชั้น 4 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
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 โครงการปรับปรุงอาคารโรงจอดรถเครื่องจักรกลองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

 กิจกรรมทาความสะอาดอาคารสานักงาน (Big Cleaning Day)
ณ สานักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

