




 

ค ำน ำ 

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ.2548  และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3)  พ.ศ.2561  ได้กําหนดให้มีการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น      
เป็นผู้ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น   เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น  พร้อมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในท่ี
เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลา  
ไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี   

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยศิลปากร  
วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีเป็นผู้ดําเนินการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนต่อการดําเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561  เพื่อนํา
ผลการประเมินและข้อเสนอแนะมาใช้เป็นแนวทางในการกําหนดนโยบายและการวางยุทธศาสตร์  ตลอดจน
พัฒนาการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครให้สอดคล้องและตอบสนองต่อความต้องการ  
ของประชาชนในท้องถิ่น 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร  
ขอขอบพระคุณทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้องท่ีได้ให้ความร่วมมือและอํานวยความสะดวกในการเก็บข้อมูลในการติดตาม
และประเมินผลในครั้งนี้  และหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสมุทรสาคร  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561  (ระหว่างเดือน ตุลาคม 2560 ถึง เดือน กันยายน 
2561)  ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
สมุทรสาคร  เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่นต่อไป 
 

 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ 
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสมุทรสำคร 
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บทสรปุผูบ้รหิำร 

การประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนท่ีมี ต่อการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครในงบประมาณ 2561  เป็นการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชน
ท่ีมีต่อการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ตามภาระหน้าท่ี      
ท่ีกําหนดไว้ในพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2552                    
มีวัตถุประสงค์ของการวิจัย  2 ประการ  คือ  2 ประการ ได้แก่  

1) เพื่อสํารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครท้ัง 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา , ยุทธศาสตร์การ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต, ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ, ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน , ยุทธศาสตร์
การอนุรักษ์และฟื้นฟูส่ิงแวดล้อม และยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองและการบริหาร               

 2) เพื่อทราบถึงความต้องการ ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของประชาชนต่อการดําเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร 

ผู้วิจัยได้ดําเนินการวิจัยโดยการสํารวจความพึงพอใจ (Survey Research) จากกลุ่มตัวอย่างท่ีเป็น
ตัวแทนประชากรท่ีอาศัยอยู่ในเขตพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร จํานวน 379  ตัวอย่าง จาก
จํานวนตัวอย่างเป้าหมายท่ีกําหนด  400  ตัวอย่าง และการสัมภาษณ์เชิงลึก ในช่วงเดือน กันยายน – ตุลาคม 
2561 นําข้อมูลท่ีได้มาวิเคราะห์ทางสถิติ รวมถึงความต้องการ ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่างๆ 
ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 
         วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 เพื่อสํารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ท้ัง 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา , 
ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิต,ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ, ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน, 
ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และฟื้นฟูส่ิงแวดล้อม และยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองและการบริหาร  ผลการศึกษา
สรุปได้ว่า ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดสมุทรสาครอยู่ใน ระดับ มาก (ค่าเฉล่ีย = 4.272) คิดเป็นร้อยละ 85.44  พิจารณาแยกตาม
ยุทธศาสตร์เป็นรายด้าน ดังนี้ 

1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา (ค่าเฉล่ีย = 4.367) คิดเป็นร้อยละ 87.34 
2) ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิต (ค่าเฉล่ีย = 4.246) คิดเป็นร้อยละ 84.92 
3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ (ค่าเฉล่ีย = 3.944) คิดเป็นร้อยละ 78.88 
4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (ค่าเฉล่ีย = 4.661) คิดเป็นร้อยละ 93.22 
5) ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และฟื้นฟูส่ิงแวดล้อม (ค่าเฉล่ีย = 4.257) คิดเป็นร้อยละ 85.14 
6) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองและการบริหาร (ค่าเฉล่ีย = 4.158) คิดเป็นร้อยละ 83.16 
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ในส่วนของความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการดําเนินงานตามนโยบายในภาพรวม  ปีงบประมาณ 
2561  พบว่า อยู่ในระดับความพึงพอใจ มำก  (ค่าเฉล่ีย = 4.451) คิดเป็นร้อยละ 89.02  เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้านสามารถเรียงคะแนนจากมากไปหาน้อยได้  ดังนี้ 

1) ความพึงพอใจต่อการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการของ อบจ.สมุทรสาคร เช่น 
ก่อสร้างถนน /สะพาน, ขยายเขตไฟฟ้า, ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมหอถัง ฯลฯ  มีค่าเฉล่ีย = 4.731  คิดเป็น
ร้อยละ  94.62 

2) ความพึงพอใจต่อการดําเนินงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ อบจ.สมุทรสาคร เช่น          
การขุดลอกคู คลอง, เสริมคันดินป้องกันน้ําท่วม, สนับสนุนกระสอบทราย, ติดต้ังเครื่องสูบน้ํา ฯลฯ  มีค่าเฉล่ีย 
= 4.726   คิดเป็นร้อยละ 94.52 

3) ความพึงพอใจต่อโครงการก่อสร้างสระว่ายน้ําเฉลิมพระเกียรติเทศบาลเมืองกระทุ่มแบน                
อ.กระทุ่มแบน  จ.สมุทรสาคร  มีค่าเฉล่ีย = 4.572  คิดเป็นร้อยละ 91.44 

4) ความพึงพอใจต่อโครงการก่อสร้างอาคารเรียน ค.ส.ล. 4 ช้ัน โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครอ้อมน้อย         
อ.กระทุ่มแบน  จ.สมุทรสาคร  มีค่าเฉล่ีย = 4.540   คิดเป็นร้อยละ 90.80 

5) ความพึงพอใจต่อการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการดําเนินงาน ของ อบจ.สมุทรสาคร 
ให้ประชาชนและหน่วยงานภายนอกรับทราบผ่านช่องทางต่างๆ  มีค่าเฉล่ีย = 3.684  คิดเป็นร้อยละ  73.68 

 
วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 เพื่อทราบถึงความต้องการ ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของประชาชนต่อการ

ดําเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ผลการสอบถามกลุ่มตัวอย่าง
และผู้ท่ีให้สัมภาษณ์เชิงลึกมีข้อเสนอแนะต่อโครงการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์ด้านต่างๆ สรุปได้ ดังนี้ 

 

1. โครงกำรหรือกิจกรรมที่ประชำชนต้องกำรให้องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสมุทรสำคร
ด ำเนินงำนเพ่ิมเติมตำมยุทธศำสตร์ต่ำงๆ 

1) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำ  มีข้อเสนอแนะดังนี้  
    ควรให้การสนับสนุนงบประมาณจ้างครู/บุคลากรมาเสริมการจัดการเรียนการสอนให้แก่นักเรียน     

ในโรงเรียน  การสร้างอาคารเรียน  อาคารอเนกประสงค์ การซ่อมแซมอาคาร ปรับปรุงพื้นท่ีสนามเด็กเล่น  
ตลอดจนการพัฒนาห้องสมุด อย่างต่อเนื่องตลอดไปทุกปี และควรเน้นการจัดกิจกรรม ท่ีอุทยานการเรียนรู้
สมุทรสาคร (SK Park) ให้มีความเด่นชัด มีกิจกรรม     เพิ่มมากขึ้น  ครอบคลุมกลุ่มวัยของประชากร อีกท้ัง
การปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษาให้มีความเป็นสากล เช่น การพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศ 
พัฒนาศักยภาพผู้สอนให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์โลกท่ีเปล่ียนแปลงไป 

 
 
 
 



 

ค 

 2) ยุทธศำสตร์กำรส่งเสริมคุณภำพชีวิต  มีข้อเสนอแนะดังนี้ 
     ควรให้การสนับสนุนงบประมาณอย่างต่อเนื่องตลอดไป ท้ังด้านการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย      
การรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุ การจัดกิจกรรมผู้สูงวัยตลอดจนกิจกรรมทางศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม 
ท้องถิ่น 

 3) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำเศรษฐกิจ  มีข้อเสนอแนะดังนี้ 
     ควรสนับสนุนหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อร่วมกันสร้างผลิตผลทางด้านการเกษตร การประมง  
ผลิตภัณฑ์ชุมชนของกลุ่มวิสาหกิจ กลุ่มอาชีพต่างๆ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม และการขยายช่องทางด้านการตลาด    
ท้ังภายในและภายนอกประเทศ จัดหาสถานท่ีสําหรับจัดต้ังเป็นศูนย์รวมผลผลิตทางด้านการเกษตรและประมง 
ตลอดจนผลิตภัณฑ์ OTOP  จากกลุ่มอาชีพในพื้นท่ีเพื่อเป็นศูนย์กลางการจําหน่ายเผยแพร่สินค้าผลผลิต
ระหว่างผู้ซื้อ และผู้ขายได้มาพบกัน จะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อยกระดับรายได้ของจังหวัดสมุทรสาคร  
ต่อไป 

 4) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน  มีข้อเสนอแนะดังนี้ 
    ควรสนับสนุนงบประมาณช่วยเหลือแก้ไขถนนท่ีชํารุดเสียหาย การทําผนังกั้นป้องกันน้ําท่วม           
ในหลายพื้นท่ีให้ครบและครอบคลุม  ตลอดจนการขยายถนนหรือการสร้างถนนสําหรับลดและแก้ไขปัญหา
การจราจรท่ีติดขัดและเกิดอุบัติเหตุเป็นประจํา เช่น การสร้างสะพานยกระดับข้ามแยกบางปลา จากถนน
เศรษฐกิจ 1 เพื่อลดผลกระทบด้านจราจร การสร้างสะพานหรือวงแหวนเข้าสู่อําเภอบ้านแพ้วจากถนน       
พระราม 2  เพื่อลดอุบัติเหตุ การให้รถยนต์ ยานพาหนะวิ่งสวนทางกันเพื่อกลับรถ 

 5) ยุทธศำสตร์กำรอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม  มีข้อเสนอแนะดังนี้ 
    ควรจัดทําแผนงานโครงการเพื่อบูรณาการแก้ไขปัญหา  การกําจัดขยะ น้ําเน่าเสีย     ในลําคลอง
สายหลัก สายรอง และการสนับสนุนโครงการ/กิจกรรม การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  
ชายฝ่ังทะเลอ่าวไทยอย่างต่อเนื่องเพื่อเกิดผลอย่างยั่งยืน 

 6) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรเมืองและกำรบริหำร  มีข้อเสนอแนะดังนี้ 
     ควรเน้นการประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจท่ีถูกต้องเกี่ยวกับบทบาทหน้าท่ีองค์การบริหารส่วน
จังหวัดสมุทรสาคร ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในกระบวนการทํางานขององค์กรกับภาคประชาชนใน
พื้นท่ี เพื่อความโปร่งใสและการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบติดตามประเมินผลการดําเนินงาน  และเปิดโอกาส
รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ แนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกันอย่างใกล้ชิดและสม่ําเสมอ  เช่น  การจัด
ประชุมสัญจรในทุกพื้นท่ี  โดยกําหนดตัวชี้วัดสําหรับการประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพทุกโครงการฯ 
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2. ข้อคิดเห็นทั่วไป 
    1) ในรอบปี 2561 ประชาชนมีความพึงพอใจ/ประทับใจ ต่อการดําเนินงานขององค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ด้านโครงสร้างพื้นฐานมากท่ีสุด  เพราะมีการสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง ประชาชนมีความ
พึงพอใจในเรื่องของการสร้างถนน ถนนภายในหมู่บ้าน ระบบการขยายเขตไฟฟ้า ผนังกั้นน้ําท่วม การขุดลอก
คลอง และสระว่ายน้ํา  

   2) ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไข หรือพัฒนาการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
สมุทรสาคร  

      การจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสมุทรสาคร ควรให้
ความสําคัญในการแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้นซ้ําซาก เช่น ปัญหาการจราจรติดขัด ปัญหาการกําจัดส่ิงของปฏิกูล 
ปัญหาน้ําเน่าเสียในลําคลองท้ังสายหลักสายรอง โดยการจัดทําโครงการ/กิจกรรมแก้ไขปัญหาเหล่านี้อย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดการพัฒนาแก้ไขท่ียั่งยืน ให้จัดทําแผนบูรณาการโครงการ/กิจกรรมกับองค์กรท้องถิ่นใน
พื้นท่ีร่วมกัน 

  3) การรับทราบข้อมูลข่าวสารการดําเนินงานโครงการท่ีได้รับงบประมาณสนับสนุนจากองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครจากช่องทางการประชาสัมพันธ์  ดังต่อไปนี้ ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการในพื้นท่ี
ดําเนินงาน  การประชุมเพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสารขององค์กรท้องถิ่นในพื้นท่ี การจัดประชุมประจําเดือนของผู้นํา
ชุมชน  ข่าวสารประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด และหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น  

  4) ข้อเสนอแนะอื่นๆ  
      ควรมีการพัฒนาเมืองภายใต้แนวคิด “ เมืองสีเขียวและสะอาด” หรือ “ Green and Clean city 

”  ด้วยการพัฒนาเมืองให้มีความน่าอยู่ สะอาด ปลอดภัย มีสถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจ การออกแบบเมืองเพื่อ
ความยั่งยืนด้วยการคํานึงถึงทรัพยากรธรรมชาติ ด้วยการออกแบบเมืองให้เป็นเมืองของทุกคนรวมไปถึงผู้พิการ       
ท่ีสามารถเดินทางไปยังพื้นท่ีต่างๆ ได้โดยสะดวกเป็นต้น 

     ควรมีการพัฒนาเมืองภายใต้ระบบแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular economy) ภายใต้
แนวคิดพื้นฐาน 3R  คือ Reduce Reuse และ Recycle  ท่ีให้ความสําคัญกับการจัดการของเสียจากการผลิต
และบริโภค ด้วยการนําวัตถุดิบท่ีผ่านการผลิตและบริโภคแล้ว กลับเข้าสู่กระบวนการผลิตใหม่ หรือนํามาใช้ซ้ํา
นั่นเอง 
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กิตตกิรรมประกำศ 
 

การจัดทํารายงานการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์
การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครสําเร็จลงได้ด้วยความอนุเคราะห์จากหลายภาคส่วนท่ี
เกี่ยวข้อง  

คณะผู้วิจัยขอขอบคุณองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครท่ีให้มอบความไว้วางใจให้คณะวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี เป็นผู้วิจัยสํารวจประเมินผลความพึงพอใจของ
ประชาชนท่ีมีต่อการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร 

ขอขอบคุณคณะผู้บริหารและบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครท่ีได้ให้ความอนุเคราะห์
ข้อมูลรวมถึงการประสานงานกับกลุ่มประชากรตัวอย่าง ทําให้การดําเนินการเก็บข้อมูลภาคสนามเป็นไปอย่าง
เรียบร้อยด้วยดี 

ขอขอบคุณประชาชนจังหวัดสมุทรสาครที่สละเวลาในการตอบคําถามและให้ข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับการ
บริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครอย่างดียิ่ง 

คณะผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผลการวิจัยท่ีได้จะเป็นประโยชน์แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สมุทรสาคร บุคลากรผู้เกี่ยวข้อง นักวิชาการ และประชาชนท่ัวไป 
     
 
 
 
 
          อาจารย์วันชัย  เจือบุญ   
                        หัวหน้าโครงการ 

         ตุลาคม  2561 
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บทที่ 1  

บทน ำ 
 

1. ควำมเป็นมำ และควำมส ำคัญของปัญหำ 
 ภายหลังการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 พบว่าบทบัญญัติใน
รัฐธรรมนูญมีการเปล่ียนแปลงในหลายประเด็นท่ีสําคัญ  อย่างไรก็ตามรัฐธรรมนูญยังคงบัญญัติประเด็นเกี่ยวกับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในหมวด 14  ท่ีว่าด้วยการปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีสาระสําคัญในมาตรา 249  
คือ ให้มีการจัดการปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนใน
ท้องถิ่น และมาตรา 250 ยังได้กําหนดหน้าท่ีและอํานาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทําบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชน รวมท้ังส่งเสริม
และสนับสนุนการจัดการศึกษาให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น โดยพิจารณาจากงบประมาณและศักยภาพของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  นอกจากนี้รัฐธรรมนูญยังเปิดโอกาสให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถ
ดําเนินการจัดทําบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ ร่วมมือหรือมอบหมายให้เอกชนหรือหน่วยงานรัฐ
อื่นๆดําเนินการได้ หากการร่วมมือหรือการมอบหมายนั้นจะทําให้ประชาชนได้รับประโยชน์ยิ่งขึ้น  โดย
งบประมาณในการดําเนินการนั้น จะได้มาจากสองส่วนคือ งบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาลกลางและรายได้
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเอง  

จากการที่รัฐธรรมนูญกําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถจัดทําบริการสาธารณะได้เองนั้น 
รัฐธรรมนูญได้วางกลไกในการตรวจสอบการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้ังถิ่นไว้ใน มาตรา ๒๕๓         
โดย ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่นต้องเปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการ
ดําเนินงานให้ประชาชนทราบ อีกท้ังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมใน          
การบริหารงาน ประเมินผลและตรวจสอบการดําเนินงานอีกด้วย  

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นหน่วยราชการบริหารส่วนท้องถิ่นประเภทหนึ่ ง ท่ี จัดต้ังขึ้น                 
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการส่วนจังหวัด พ.ศ.2498 และได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมหลายครั้ง ฉบับ
ปัจจุบันคือ พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2552        
ซึ่งการแก้ไขเพิ่มเติมแต่ละครั้งนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทันยุคสมัยและเพิ่มเติมอํานาจหน้าท่ีรวมถึงบทบาทของ
ประชาชนในการมีส่วนร่วมในการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หรือในอีกนัยหนึ่ง คือการคืนอํานาจให้แก่
ประชาชน ให้ประชาชนได้ใช้อํานาจอธิปไตยในการปกครองตนเองภายใต้กฎหมาย  

การท่ีภาคประชาชนจะเข้าไปประเมินผลการดําเนินงานบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
นั้น การประเมินจะต้องเป็นการประเมินจากผลการดําเนินงานท่ีสอดคล้องกับอํานาจหน้าท่ีในการจัดการ
บริการสาธารณะอันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนในท้องถิ่น ตามท่ีกําหนดไว้ในมาตรา 16  แห่งพระราชบัญญัติ
กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และกฎหมายอื่นๆ 
ท่ีเกี่ยวข้อง ซึ่งอํานาจหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดมีดังต่อไปนี้ 
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 1. อ ำนำจหน้ำที่ตำมพระรำชบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติม       
(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2552  

มาตรา 45 องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอํานาจหน้าท่ีดําเนินกิจการภายในเขตองค์การบริหารส่วน
จังหวัด ดังต่อไปนี้ 

1. ตราข้อบัญญัติโดยไม่ขัดหรือแย้งต่อกฎหมาย 
2. จัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและประสานการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด  ตาม

ระเบียบท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนด 
3. สนับสนุนสภาตําบลและราชการส่วนท้องถิ่นอื่นในการพัฒนาท้องถิ่น 
4. ประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าท่ีของสภาตําบลและราชการส่วนท้องถิ่นอื่น 
5. แบ่งสรรเงินซึ่งตามกฎหมายจะต้องแบ่งให้แก่สภาตําบลและราชการส่วนท้องถิ่นอื่น 
6. อํานาจหน้าท่ีของจังหวัดตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการส่วนจังหวัด พ.ศ.2498 

เฉพาะภายในเขตสภาตําบล 
7. คุ้มครอง ดูแล และบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
8. บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
9. จัดทํากิจกรรมใดๆ อันเป็นอํานาจหน้าท่ีของราชการส่วนท้องถิ่นอื่นท่ีอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วน

จังหวัด และกิจการนี้เป็นการสมควรให้ราชการส่วนท้องถิ่นอื่นร่วมกัน ดําเนินการ หรือให้องค์การบริหารส่วน
จังหวัดจัดทํา ท้ังนี้ ตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง        

10. จัดทํากิจกรรมอื่นใดตามท่ีกําหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎหมายอื่นกําหนดให้เป็นอํานาจ
หน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนจังหวัด บรรดาอํานาจหน้าท่ีใดซึ่งเป็นของราชการส่วนกลางหรือราชการส่วน
ภูมิภาค อาจมอบให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดปฏิบัติได้ ท้ังนี้ ตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
  มาตรา 45/1 การปฏิบัติงานตามอํานาจหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องเป็นไปเพื่อ
ประโยชน์สุขของประชาชนโดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีและให้คํานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการจัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  การจัดทํางบประมาณ  การจัดซื้อจัดจ้าง  การ
ตรวจสอบ  การประเมินผลการปฏิบั ติงาน  และการเปิดเผย  ข้อมูลข่าวสาร  ทังนี้ ให้ เป็นไปตาม
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ว่าด้วยการนั้น และหลักเกณฑ์  วิธีการท่ีกระทรวงมหาดไทยกําหนด 
   

2. อ ำนำจหน้ำที่ในกำรจัดระบบบริกำรสำธำรณะตำมพระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและขั้นตอนกำร
กระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 
        มาตรา 17 ภายใต้บังคับมาตรา 16  ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอํานาจและหน้าท่ีในการจัดระบบ
บริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้ 
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1. การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง และประสานการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดตามระเบียบท่ี
คณะรัฐมนตรีกําหนด 

2. การสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในการพัฒนาท้องถิ่น 
3. การประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น 
4. การแบ่งสรรเงินซึ่งตามกฎหมายจะต้องแบ่งให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น 
5. การคุ้มครอง ดูแล และบํารุงรักษาป่าไม้ ท่ีดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อม 
6. การจัดการศึกษา 
7. การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
8. การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น 
9. การส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 
10. การจัดต้ังและดูแลระบบบําบัดน้ําเสียรวม 
11. การกําจัดมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลรวม 
12. การจัดการส่ิงแวดล้อมและมลพิษต่างๆ       

 13. การจัดการและดูแลสถานีขนส่งท้ังทางบกและทางน้ํา 
14. การส่งเสริมการท่องเท่ียว 
15. การพาณิชย์ การส่งเสริมการลงทุน และการทํากิจการไม่ว่าจะดําเนินการเองหรือร่วมกับบุคคล

อื่น หรือจากสหการ 
16. การสร้างและบํารุงรักษาทางบกและทางน้ําท่ีเช่ือมต่อระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น 
17. การจัดต้ังและดูแลตลาดกลาง 
18. การส่งเสริมการกีฬา จารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น 
19. การจัดให้มีโรงพยาบาลจังหวัด การรักษาพยาบาล การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ 
20. การจัดให้มีพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุ 
21. การขนส่งมวลชนและการวิศวกรรมจราจร 
22. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
23. การจัดให้มีระบบรักษาความสงบเรียบร้อยในจังหวัด 
24. จัดทํากิจการใดอันเป็นอํานาจและหน้าท่ีขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นท่ีอยู่ ในเขตและ

กิจการนั้น เป็นการสมควรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นร่วมกันดําเนินการหรือให้องค์การบริหารส่วน
จังหวัดจัดทํา ท้ังนี้ ตามท่ีคณะกรรมการประกาศกําหนด 

25. สนับสนุนหรือช่วยเหลือส่วนราชการ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาท้องถิ่น 
26. การให้บริการแก่เอกชน ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นอื่น 
27. การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส 
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28. จัดทํากิจการอื่นใดตามท่ีกําหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นกําหนดให้เป็นอํานาจและ
หน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 

29. กิจการอื่นใดท่ีเป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามท่ีคณะกรรมการประกาศกําหนด 
 
3. ประกำศคณะกรรมกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเร่ือง  “ กำรก ำหนด 

อ ำนำจและหน้ำที่ในกำรจัดระบบบริกำรสำธำรณะขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด” 
       เพื่อให้การดําเนินการตามอํานาจหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดในเขตจังหวัดเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย ไม่เกิดความซ้ําซ้อนในการดําเนินการตามอํานาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
จังหวัด  คณะกรรมการการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงประกาศ กําหนดอํานาจหน้าท่ี
และความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดไว้ ดังต่อไปนี้ 
          ข้อ 1 ลักษณะของการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดในการบริการสาธารณะในเขตจังหวัด 

1. ดําเนินงานในโครงการท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในเขต
จังหวัด 

2. เป็นการดําเนินงานท่ีปรากฏถึงกิจกรรมท่ีเป็นภาพรวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดท่ี
มุ่งต่อประโยชน์ของท้องถิ่นหรือประชาชนเป็นส่วนร่วม และไม่เข้าไปดําเนินงานท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อื่นในจังหวัดสามารถดําเนินการได้เอง 

3. เข้าไปดําเนินงานตามแผนงานหรือโครงการในลักษณะท่ีมีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องหรือมีผู้ท่ีได้รับ
ประโยชน์ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมากกว่า 1 แห่งขึ้นไป 
         ข้อ 2 ในการดําเนินการตามอํานาจและหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามข้อ 1 องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดควรจะดําเนินการเพื่อให้เป็นไปในลักษณะดังนี้  คือ 
      1. การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเองและประสานการจัดทําแผนจังหวัด โดยการสร้างและพัฒนา
ระบบการประสานแผนการพัฒนาท้องถิ่นในจังหวัดเพื่อนําไปสู่การใช้จ่ายงบประมาณในการพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความสมบูรณ์และคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ 
      2. การก่อสร้างและบํารุงรักษาโครงการท่ีเป็นโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่หรือมีการ  เกี่ยวเนื่องกัน
หลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือในลักษณะท่ีเป็นเครือข่ายหลักในการเช่ือมโยงกับแผนงานโครงการท่ี
ดําเนินการโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในจังหวัด       
     3. การจัดการศึกษา สาธารณสุข การสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน          
ในระดับจังหวัด และไม่เป็นการซ้ําซ้อนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในจังหวัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ขยายศักยภาพและมุ่งต่อผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการศึกษา สาธารณสุข การสังคมสงเคราะห์ การพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในจังหวัด 
     4. การส่งเสริมจารีตประเพณี วัฒนธรรม การท่องเท่ียว การส่งเสริมการลงทุน และพาณิชยกรรมของ
จังหวัด 
 



 

5 

     5. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมในระดับจังหวัดโดยเฉพาะอย่างยิ่งทําหน้าท่ีเป็น
องค์กรหลักในการกําจัดมูลฝอย ส่ิงปฏิกูลรวม การดูแลระบบบําบัดน้ําเสียรวมให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อื่นในจังหวัด 
    6. ให้บริการด้านเทคนิค วิชาการ เครื่องมือ เครื่องจักรกล บุคลากร แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น
ในเขตจังหวัด 
     7. ดําเนินการตามภารกิจท่ีได้รับการถ่ายโอนภารกิจตามท่ีกําหนดไว้ในแผนปฏิบัติการกําหนดขั้นตอน
การกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งกิจกรรมถ่ายโอนท่ีองค์การบริหารส่วน
จังหวัด “มีหน้าท่ีท่ีต้องท า” 
         ข้อ 3 การให้การสนับสนุนแก่ประชาคม องค์กรประชาชน ควรเป็นไปในลักษณะของการส่งเสริม
ความสามารถดําเนินการ โดยใช้ศักยภาพของตนเองในการบริหารจัดการในลักษณะ  ของการร่วมคิด          
ร่วมทํา ร่วมรับผลประโยชน์ โดยไม่ให้การสนับสนุนในลักษณะของการให้ส่ิงของหรือการเข้าไปดําเนินการแทน 
         ข้อ 4 หากมีปัญหา ข้อขัดข้อง ในการดําเนินงานตามอํานาจและหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ตามท่ีกําหนดไว้ในข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทําหน้าท่ีในการวินิจฉัยและดําเนินการ 
           เมื่อพิจารณาอํานาจหน้าท่ีขององค์การบริหาร ส่วนจังหวัดตามท่ีกําหนดในรัฐธรรมนูญและ
พระราชบัญญัติฯ แล้วจะเห็นว่ามีอยู่หลายด้าน ซึ่งแต่ละด้านจะเกี่ยวข้องกับการใช้อํานาจและการปฏิบัติหน้าท่ี
ท่ีมีผลกระทบต่อวิถีชีวิตความเป็นอยู่และประโยชน์สุขของประชาชนในชุมชนนั้นๆ ท้ังส้ิน ท้ังนี้หากพิจารณา
บทบัญญัติในรัฐธรรมนูญจะเห็นว่ารัฐธรรมนูญใช้คําว่า “หน้าท่ีและอํานาจดูแล” ซึ่งแสดงให้เห็นว่าบทบาทหลัก
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคือการทําหน้าท่ี และใช้อํานาจเพื่อการดูแลประชาชนเท่านั้น  เพราะฉะนั้น 
เมื่อพิจารณาตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญท่ีให้อํานาจแก่ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการปกครองท้องถิ่นของตน
ด้วยแล้ว การที่ประชาชนในท้องถิ่นได้มีส่วนประเมินผลการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัด  จึงถือ
ว่าสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญเป็นอย่างยิ่ง เพราะประชาชนในท้องถิ่นนั้นจะเป็นผู้ท่ีได้รับ
ผลกระทบจากการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดโดยตรง  อีกท้ังองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็น
องค์กรปกครองท้องถิ่นที่มีพื้นท่ีกว้างครอบคลุมท้ังจังหวัด และใกล้ชิดประชาชนในท้องถิ่นมากท่ีสุดองค์กรหนึ่ง 
เพราะฉะนั้น เมื่อพิจารณาตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญท่ีให้อํานาจแก่ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการปกครอง
ท้องถิ่นของตนด้วยแล้ว การท่ีประชาชนในท้องถิ่นได้มีส่วนประเมินผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์ของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด จึงถือว่าสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญเป็นอย่างยิ่ง เพราะประชาชน      
ในท้องถิ่นนั้นจะเป็นผู้ท่ีได้รับผลกระทบจากการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดโดยตรง การสํารวจ
วิจัยและประเมินผลการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดจึงถือเป็นแนวทางการมีส่วนร่วมท่ีสําคัญ     
ของการเมืองภาคประชาชน  อีกท้ังยังเป็นการควบคุม และตรวจสอบการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดไปพร้อมๆ กันด้วยในตัว  
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           ผลสรุปจากการสํารวจวิจัยประเมินผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์ท่ีได้ จะเป็นข้อมูลท่ีช้ีให้คณะ
ผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ได้นําไปใช้ประกอบเป็นแนวทางแก้ไข
ปรับปรุงท้ังด้านนโยบาย ยุทธศาสตร์ วิธีการดําเนินงาน และการให้บริการ เพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับความ
ต้องการและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน  
 
2. วัตถุประสงค์กำรวิจัย 

1. เพื่อสํารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครท้ัง 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ (1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา (2) ยุทธศาสตร์
การส่งเสริมคุณภาพชีวิต (3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ   (4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
(5) ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และฟื้นฟูส่ิงแวดล้อม และ (6) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองและการบริหาร 
 2. เพื่อทราบถึงความต้องการ ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของประชาชนต่อการดําเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร 

 
3. ขอบเขตกำรวิจัย 
         ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ  การวิจัยนี้เป็นการสํารวจประเมินผลความพึงพอใจ ความต้องการความคิดเห็น
และข้อเสนอแนะของประชาชนต่อการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
สมุทรสาครท้ัง  6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ (1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา (2) ยุทธศาสตร์การส่งเสริม      
คุณภาพชีวิต (3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ  (4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน                   
(5) ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และฟื้นฟูส่ิงแวดล้อม และ  (6) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองและการบริหาร 
 ขอบเขตด้ำนพื้นที่ ผู้วิจัยทําการเก็บข้อมูลในพื้นท่ีท้ัง 3  อําเภอของจังหวัดสมุทรสาคร  ได้แก่        
อําเภอเมืองสมุทรสาคร , อําเภอกระทุ่มแบน และอําเภอบ้านแพ้ว 
 ขอบเขตด้ำนเวลำ การวิจัยนี้เป็นสํารวจประเมินผลความพึงพอใจความต้องการ ความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะของประชาชนต่อการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังห วัด
สมุทรสาคร ในรอบปีงบประมาณ 2561 โดยท ำกำรเก็บรวบรวมข้อมูลในช่วงเดือน กันยำยน ถึง ตุลำคม  
2561 
 
4. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับจำกกำรวิจัย 

1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครนําผลการประเมินความพึ งพอใจ ต่อยุทธศาสตร์                
รวมถึงความต้องการ ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ จากประชาชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการ
ดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครไปใช้ในการกําหนดนโยบายและการวางยุทธศาสตร์ 
เพื่อให้ดําเนินงานได้สอดคล้องกับความจําเป็นและความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง 

2. สถาบันและองค์กรท้ังภาครัฐ องค์กรพัฒนาเอกชน รวมถึงภาคประชาสังคมนําข้อมูลท่ีได้จากการ
ศึกษาวิจัยไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทย 
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บทที่ 2 

แนวคิด ทฤษฎี และงำนวิจัยทีเ่กี่ยวข้อง 
 

การประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์พัฒนาขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ผู้วิจัยได้ทําการศึกษาเอกสารงานวิจัย ตํารา แนวคิด  และทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้อง      
เพื่อนํามาใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงประกอบการอธิบายและการวิเคราะห์สรุปผลในประเด็นต่างๆ ดังนี้ 
 1. แนวคิดเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

2. แนวคิดเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะ 
3. แนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวกับความพึงพอใจ 
4. แนวคิดเกี่ยวกับการให้บริการ 
5. ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับการขับเคล่ือน การบริหารจัดการและการประเมินสภาพแวดล้อมและ 
   ศักยภาพ 
6. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 
1. แนวคิดเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1.1 นิยำมขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
      ได้มีนักวิชาการด้านการเมืองการปกครองและสังคมวิทยาให้นิยามของการปกครองส่วนท้องถิ่นไว้

หลากหลาย เช่น Wit (1967)  ได้นิยามว่า การปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นการปกครองท่ีรัฐบาลกลางให้อํานาจ 
หรือกระจายอํานาจไปให้หน่วยการปกครองท้องถิ่น  โดยให้ประชาชนในท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมในการปกครอง
ท้ังหมดหรือบางส่วน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Montagu (1984) ท่ีว่าการปกครองส่วนท้องถิ่น คือ         
การปกครองซึ่งหน่วยการปกครองท้องถิ่นได้มีการเลือกตั้งโดยอิสระ เพื่อเลือกผู้บริหารองค์กรปกครองท้องถิ่น
ซึ่งมีอํานาจอิสระปราศจากการครอบงําจากส่วนกลาง  ท้ังนี้ หากพิจารณาจากนิยามและรูปแบบการปกครอง
ส่วนท้องถิ่นของไทย สามารถให้นิยามของคําว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คือราชการส่วนท้องถิ่นท่ีได้รับ         
การเลือกต้ังจากประชาชนในท้องถิ่น มีอํานาจหน้าท่ีในการบริหารจัดการบริการสาธารณะตามกฎหมายเพื่อ
ประโยชน์สุขของประชาชนเป็นสําคัญ ซึ่งบทบาทอํานาจหน้าท่ีของราชการส่วนท้องถิ่นโดยหลักแล้วจะ          
ถูกกําหนดโดยกฎหมายการจัดต้ังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นๆในรูปข องพระราชบัญญัติ เช่น 
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด, พระราชบัญญัติเทศบาล, และพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วน
ตําบล เป็นต้น   
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1.2 ควำมส ำคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
      ความสําคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติหลาย

ประการ ดังนี้ 
1. เป็นรากฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตยให้ประชาชนรู้จักการนําทฤษฎีไปสู่การปฏิบัติ 

โดยเฉพาะการใช้สิทธิและหน้าท่ีของพลเมืองไทย 
2. สอนให้ประชาชนรู้จักปกครองตนเอง มีส่วนร่วมทางการเมือง 
3. ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นตรงเป้าหมาย เนื่องจากเป็นรูปแบบการปกครองท่ีเน้นการ 

กระจายอํานาจหน้าท่ีไปสู่หน่วยงานต่างๆ  
4. ช่วยให้ชุมชนเข้มแข็งเนื่องจากประชาชนมีอิสระในการปกครองตนเอง การมีส่วนร่วมในชุมชนทํา
ให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างแท้จริง  

 
2. แนวคิดเกี่ยวกับนโยบำยสำธำรณะ 

2.1 ควำมหมำยของนโยบำยสำธำรณะ 
      นักวิชาการสายนโยบายศาสตร์และรัฐศาสตร์ได้ให้คํานิยามไว้อย่างหลากหลาย อาทิเช่น 
      Easton (1965) กล่าวโดยสรุปว่า นโยบายสาธารณะคือ การจัดสรรคุณค่า และผลประโยชน์

ต่างๆ โดยผ่านกลไกอํานาจการบริหาร ขณะท่ี Cochran and Malone (1995) ได้กล่าวว่า คือ การตัดสินใจ
ทางการเมืองเพื่อดําเนินโครงการให้บรรลุเป้าหมายด้านสังคม ซึ่งสอดคล้องกับ Peters (1999) ได้อธิบายว่า
หมายถึง กลุ่มกิจกรรมของรัฐบาลท่ีมีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตของพลเมือง  ท้ังท่ีเป็นการปฏิบัติโดยตรงหรือโดยผ่าน
ตัวแทน 

2.2 องค์ประกอบของนโยบำยสำธำรณะ   
      การแบ่งองค์ประกอบของนโยบายสาธารณะได้มีหลักเกณฑ์ในการแบ่งอย่างหลากหลายขึ้นกับ

ทิศทางของสํานักหรือนักคิดต่างๆ ในงานวิจัยเล่มนี้ ผู้วิจัยได้หยิบยกหลักเกณฑ์องค์ประกอบของนโยบาย
สาธารณะของ Lineburry (1993) มานําเสนอ ซึ่ง Lineburry ได้จําแนกองค์ประกอบของนโยบายสาธารณะ
ไว้  5  ประการ คือ   

1) มีวัตถุประสงค์ท่ีชัดเจนและมุ่งก่อให้เกิดประโยชน์แก่ส่วนรวม 
2) มีการเสนอขั้นตอน         

 3) มีการกําหนดวิธีการปฏิบัติเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย  
4) มีการประกาศให้สาธารณชนรับรู้ด้วยวิธีการต่างๆ 
5) มีการดําเนินงานตามแผนงานท่ีวางไว้เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย  
จากนิยามและองค์ประกอบของนโยบายสาธารณะ กล่าวได้ว่า นโยบายสาธารณะเป็นพลวัตรหนึ่งท่ี

สําคัญในการพัฒนาประเทศ หากขาดนโยบายเท่ากันการพัฒนาประเทศขาดตัวกําหนดทิศทาง ซึ่งส่งผลให้
หน่วยงานต่างๆ มีการดําเนินงานท่ีไม่สอดคล้องกัน ผู้ปฏิบัติงาน  ไม่ทราบถึงแนวทางในการทํางาน ซึ่งเป็น
อุปสรรคในการพัฒนา 
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3. แนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวกับควำมพึงพอใจ 
            Maslow (1970) ได้เสนอทฤษฎีความต้องการของมาสโลว์  โดยทฤษฎีนี้ได้กล่าวไว้ว่ามนุษย์มีความ
ต้องการเหมือนกัน แต่ความต้องการเป็นลําดับขั้น ซึ่ง Maslow ได้ต้ังสมมติฐานความต้องการของมนุษย์ไว้ว่า 
มนุษย์มีความต้องการและความต้องการนี้จะมีอยู่เสมอไม่ส้ินสุด เมื่อความต้องการใดได้รับการตอบสนองแล้ว 
จะไม่เป็นส่ิงจูงใจของพฤติกรรมอีกต่อไป และความต้องการของมนุษย์นั้น เป็นลําดับขั้น เมื่อมีความต้องการท่ี
เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆแม้ได้รับการตอบสนองแล้ว 
       ในส่วนของนักวิชาการไทย ปริญญา จเรรัชต์ และคณะ (2546) ได้ให้ความหมายของความพึงพอใจ    
ไว้ว่า  คือท่าทีความรู้สึก หรือทัศนคติในทางท่ีดีของบุคคลท่ีมีต่อการปฏิบัติงาน หรือการร่วมปฏิบัติงาน        
หรือการได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงาน โดยผลตอบแทนท่ีได้รับ รวมท้ังสภาพแวดล้อมต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงานจะเป็นปัจจัยท่ีก่อให้เกิดความพึงพอใจต่องานท่ีปฏิบัติ เช่นเดียวกับ วาทินี ไล้ง้อ (2549) ได้ให้ไว้      
คือความรู้สึกของบุคคลต่อส่ิงใดๆ ก็ตาม หากว่าได้รับการตอบสนองความต้องการแล้ว  และทําให้บุคคลนั้น       
มีความรู้สึกทางบวก หรือมีความรู้สึกในทางท่ีดีก็หมายถึงความพึงพอใจ  โดยความพึงพอใจจะเกิดขึ้นได้หรือไม่
นั้น ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบด้านการรับรู้คุณภาพของผลิตภัณฑ์บริการและองค์ประกอบด้านการรับรู้คุณภาพ     
ของการนําเสนอบริการ (เกรียงไกร นันทวัน, 2546)  
 จากท่ีกล่าวมาข้างต้น สรุปได้ว่า ความต้องการของมนุษย์นั้นมีอยู่อย่างไม่จํากัด เมื่อความต้องการหนึ่ง
ได้รับการตอบสนอง ก็เกิดความต้องการอีกอย่างหนึ่งขึ้นมาแทนท่ี ขณะท่ีอัตราความต้องการก็มีการเพิ่มขึ้นอยู่
ตลอดเวลาเช่นเดียวกัน โดยความต้องการของมนุษย์แต่ละคนมีความแตกต่างกัน เนื่องจากมนุษย์แต่ละคนต่าง
มีภูมิหลังท่ีต่างกัน อาจมาจากหลายปัจจัยท้ังการอบรมเล้ียงดู การศึกษา ประสบการณ์ และสภาพแวดล้อม
โดยรอบ   
  

4. แนวคิดเกี่ยวกับกำรให้บริกำร 
            4.1 ควำมหมำยของกำรบริกำร 
                  สมิต  สัชฌุกร (2550) ได้กล่าวถึงความหมายของการบริการไว้ว่า การบริการ  คือการ
ปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวข้องกับผู้ใช้บริการในการให้บุคคลต่างๆ ได้ใช้ประโยชน์ในทางใดทางหนึ่งด้วยความพยายาม
ใดๆ ก็ตามในการทําให้บุคคลต่างๆ ท่ีมาติดต่อได้รับความช่วยเหลือ อย่างไรก็ดี ฉัตราพร  เสมอใจ (2546, 
หน้า 10) ได้แสดงทัศนะเกี่ยวกับการบริการไว้ว่า การบริการเป็นกิจกรรม ประโยชน์ หรือความพึงพอใจท่ีจะ
จัดทําเพื่อเสนอขายหรือกิจกรรมท่ีจัดทําขึ้นร่วมกับการขายสินค้า ซึ่งแนวคิดของฉัตราพรเน้นไปท่ีการบริการใน
เชิงธุรกิจ 
            4.2 แนวคิดเก่ียวกับคุณภำพกำรบริกำร 
         หน้าท่ีของผู้ให้บริการ คือ ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ โดยให้ผู้รับบริการได้รับ
ความพึงพอใจมากท่ีสุด ซึ่งนอกจากคุณภาพของการบริการท่ีดีแล้ว ส่ิงท่ีต้องคํานึงถึงอีกประการหนึ่งก็คือ 
หลักการบริการที่ดี ซึ่งชัยสมพล ชาวประเสริฐ (2546) ได้เสนอหลักการบริการที่ดีไว้ สรุปได้ดังนี้ 
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  1. ยึดลูกค้าเป็นหลัก สร้างความน่าเช่ือถือ เอาใจใส่ ให้บริการอย่างรวดเร็ว ช่วยแก้ปัญหาต่างๆ และ
ไม่เอาเปรียบลูกค้า 

 2. ให้บริการอย่างถูกต้อง  
 3. สร้างสายสัมพันธ์กับลูกค้า 
 4. มีจุดติดต่อเพียง 1 จุดในการใช้บริการ หากมีพนักงานคนใดไม่อยู่ ควรมีพนักงาน 

คนอื่นเข้ามารับผิดชอบการส่งต่องานเพื่อไม่ให้การบริการสะดุด 
 5. ช่องทางให้ลูกค้าสามารถติดต่อได้ทุกเวลา เช่น ทางอีเมล์ ทางโทรศัพท์ ทางกล่องรับความคิดเห็น 

เป็นต้น 
 6. โดยท่ัวไปลูกค้ามักรู้สึกว่าการได้ติดต่อกับหัวหน้าหรือผู้จัดการจะได้รับความสะดวกรวดเร็ว

มากกว่าติดต่อกับเจ้าหน้าท่ี  ดังนั้น หัวหน้าหรือผู้จัดการจึงควรมอบหมายอํานาจการตัดสินใจให้กับเจ้าหน้าท่ีท่ี
รับผิดชอบฝ่ายต่างๆ ให้สามารถบริการได้อย่างไม่ติดขัด 

 7. มีการส่ือสารให้ข้อมูลลูกค้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ลูกค้าได้รับรู้ว่าเราไม่ทอดท้ิง 
 8. มีนวัตกรรมออกมาให้บริการลูกค้าเพื่อสร้างความแปลกใหม่ในการให้บริการ 
 9. บรรยากาศของความสนุกสนาน 
 10. มีการปรับปรุงให้บริการอย่างต่อเนื่องและปลูกจิตสํานึกด้านการให้บริการอย่างแท้จริง  

 
5. ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับกำรขับเคลื่อน กำรบริหำรจัดกำรและกำรประเมินสภำพแวดล้อมและ
ศักยภำพ 

ประเด็นเรื่องการบริหารจัดการนั้น พยอม  วงศ์สารศรี (2538) ได้กล่าวถึงการบริหารจัดการสรุป      
ได้ว่า คือ กระบวนการท่ีผู้จัดการใช้ศิลปะและกลยุทธ์ต่างๆ ดําเนินกิจกรรมตามข้ันตอน โดยอาศัยความร่วมมือ
ร่วมใจของสมาชิกในองค์กร การตระหนักถึงความสามารถ ความถนัด ความต้องการและความมุ่งหวังด้านความ
เจริญก้าวหน้าในการปฏิบัติงานของสมาชิกควบคู่ไปด้วยจึงจะสัมฤทธิผล เช่นเดียวกับเถาวัลย์  นันทาภิวัฒน์ 
(2520) ท่ีได้กล่าวถึงการจัดการสรุปได้ว่า การจัดการเกี่ยวข้องกับการกําหนดและบรรลุวัตถุประสงค์ท่ีต้องการ 
ซึ่งปรากฏอยู่ในสถาบันต่างๆ การที่จะประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ท่ีกําหนดไว้ ผู้ท่ีทําหน้าท่ีจะต้องนํา
ปัจจัยต่างๆ เช่น ความคิด เวลา สถานท่ี มารวมกันเพื่อความสําเร็จ โดยจุดมุ่งหมายนั้นอาจมีการกําหนดไว้
อย่างแน่นอนหรือโดยปริยาย และการจัดการจะบรรลุวัตถุประสงค์ได้นั้น บุคคลนับเป็นปัจจัยท่ีสําคัญ และ
ประสิทธิผลของการจัดการจะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อมีการใช้ความรู้และทักษะมาปฏิบัติ 
 นอกจากนี้ การจัดการจะบรรลุเป้าหมายได้จะต้องอาศัยปัจจัย 6 M’s ได้แก่ Man (บุคลากร), 
Money (เงิน), Material (วัสดุ), Method (วิธีการ), Machine (เครื่องจักร) และ Market (ตลาด) ซึ่งหากขาด
ตัวใดตัวหนึ่งไปก็อาจทําให้การบริหารจัดการไม่บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้ 
 การบริหารจัดการนั้น ได้มีวิวัฒนาการมาอย่างต่อเนื่อง แคปแลนและนอร์ตัน (2546) ได้กล่าวถึงการ
บริหารจัดการแนวใหม่สรุปได้ว่า ในการบริหารจัดการแนวใหม่จะต้องมีเครื่องมือในการติดตามผลการใช้  
balanced scorecard นับเป็นเครื่องมือหนึ่งท่ีใช้ในการวิเคราะห์กลยุทธ์การสร้างมูลค่าเพิ่ม 4  ด้าน ได้แก่ 
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1. ด้านการเงิน ประกอบด้วยกลยุทธ์การเติบโต การสร้างผลกําไร และกลยุทธ์เกี่ยวกับความเส่ียง  
2. ด้านลูกค้า ประกอบด้วยกลยุทธ์การสร้างมูลค่าเพิ่มและการสร้างความแตกต่าง 
3. ด้านกระบวนการธุรกิจภายใน ประกอบด้วยกลยุทธ์เกี่ยวกับกระบวนการต่างๆ ใน 

การดําเนินธุรกิจอันนํามาซึ่งความพอใจของลูกค้าและผู้ถือหุ้น 
4. ด้านการเรียนรู้และพัฒนาประกอบด้วยกลยุทธ์ที่เน้นการสร้างบรรยากาศท่ีเอื้อต่อ 

การปรับเปล่ียน การสร้างนวัตกรรม และการพัฒนาองค์กร 
 แนวคิดท่ีกล่าวมาข้างต้นเป็นแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารจัดการองค์กรท่ัวไป ซึ่งจิตติ  มงคลชัยอรัญญา 
(2540) ได้อธิบายกระบวนการและขั้นตอนการจัดการชุมชนไว้ว่าจะต้องดําเนินการด้วยวิธีการดังต่อไปนี้ 

1. ปลูกจิตสํานึกของสมาชิกให้ตระหนักว่ามีปัญหาท่ีเผชิญอยู่ 
2. รวมพลังจากสมาชิกเพื่อแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้น ซึ่งในกระบวนการนี้จะเกิดขึ้นเมื่อตระหนักถึงปัญหา 

และตกลงท่ีจะดําเนินการแก้ไขปัญหา 
3. ส่งเสริมความรู้ด้านเทคโนโลยี 
4. จะต้องมีการบริหารจัดการท่ีดี 
ท้ังนี้ การบริหารจัดการองค์กรชุมชนจะไม่สามารถดําเนินการได้หากขาดการมีส่วนร่วมของคนใน

ชุมชน ซึ่ง ปาริชาติ  วลัยเสถียร และคณะ (2543) ได้กล่าวถึงการมีส่วนร่วมของชุมชนว่าคนในชุมชนจะต้อง     
มีส่วนร่วมในการศึกษาชุมชน เพื่อกระตุ้นให้คนในชุมชนได้มีการเรียนรู้ร่วมกัน  จากนั้นจึงเข้าสู่กระบวนการ
วางแผน ดําเนินงาน รับผลประโยชน์ และติดตามประเมินผลร่วมกันของคนในชุมชน ซึ่งแนวคิดนี้สอดคล้อง    
กับแนวคิด Humphrey (อ้างถึงใน อภิชาติ  ประกอบเส้ง, 2555) ท่ีว่า เมื่อองค์กรมีการวางโครงสร้างระบบ
บริหารจัดการ และได้ดําเนินการไปในระยะหนึ่งแล้ว องค์กรจะต้องมีการประเมินผลการดําเนินงานของตน     
เพื่อปรับปรุงแก้ไขปัญหาข้อผิดพลาด โดย Humphrey ได้ใช้วิธีการการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพ 
(SWOT Analysis) เป็นวิธีการในการประเมินสถานการณ์ขององค์กร ผู้คิดค้นวิธีการดังกล่าวได้ใช้วิธีการหา     
จุดแข็ง (strengths) และจุดอ่อน (weaknesses) ท่ีมีอยู่ภายในองค์กรเพื่อท่ีจะทราบถึงโอกาส (opportunities) 
และอุปสรรค (threats) ท่ีองค์กรต้องเผชิญจากสภาพแวดล้อมภายนอก เพื่อใช้ในการวางแผนทางธุรกิจ         
ในอนาคต   
 
6. งำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 นิรันดร์ ปรัชญกุล (2546) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต่อคุณภาพการให้บริการ
ของเทศบาลตําบลบ้านฉาง ผลการศึกษาพบว่า คุณภาพการให้บริการโดยรวมทุกด้านและรายด้านท้ัง 10 ด้าน 
มีคุณภาพการให้บริการในระดับปานกลาง โดยด้านความสะดวกสบาย ด้านความเป็นธรรม ด้านคุณภาพ          
ด้านความเสมอภาค ด้านความท่ัวถึง และด้านความต่อเนื่อง เป็นด้านท่ีมีค่าคะแนนเฉล่ียสูงกว่าในภาพรวม 
ขณะท่ีด้านประสิทธิภาพ ด้านความพร้อมในการให้บริการ ด้านการสนองตอบความต้องการ และด้านการ
สนองตอบความพึงพอใจ เป็นด้านท่ีมีค่าคะแนนเฉล่ียตํ่ากว่าในภาพรวม 
 



 

12 

 วรนุช บวรนันทเดช (2546) ได้ศึกษาความพึงพอใจของประชาชนต่อบริการของหน่วยบริการปฐมภูมิ
เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ในด้านบริการ
หลัก คือการให้คําปรึกษาและบริการก่อนกลับบ้าน ส่วนปัจจัยส่วนบุคคลท่ีมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจ       
ต่อบริการ ได้แก่ ระดับการศึกษา รายได้ และเขตท่ีอยู่อาศัยของประชาชนท่ีมารับบริการ  
          บุญเลิศ ธงสะอาด และ สมศักด์ิ บุญชุบ (2550) ได้สํารวจความพึงพอใจต่อการให้บริการของ
สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอุบลราชธานี    ซึ่งผลการวิจัยสรุปได้ว่า ในภาพรวม
นั้น ผู้ขอรับการบริการมีความพึงพอใจโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากท้ังในด้านการให้บริการของเจ้าหน้าท่ี             
ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ และด้านส่ิงอํานวยความสะดวกต่างๆ เช่น ท่ีนั่งผู้รับบริการ สถานท่ี
บริการ ความชัดเจนของป้ายต่างๆ เป็นต้น 
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บทที่ 3 

วิธีด ำเนินกำรวิจัย 
 

การประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร อําเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร จะใช้วิธีการวิจัยแบบผสม 
โดยการใช้การวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพร่วมกันโดยกําหนดขั้นตอนการวิจัย ดังนี้  

1. รูปแบบการวิจัย 
2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
3. ตัวแปรท่ีใช้ในการวิจัย 
4. เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
5. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
6. การวิเคราะห์ข้อมูล 

 
1. รูปแบบกำรวิจัย 

การวิจัยนี้เป็นการศึกษาวิจัยแบบผสม (Mixed Method)โดยมีวัตถุประสงค์การวิจัย  2 ประการ คือ  
1) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การ

บริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ในยุทธศาสตร์การพัฒนาท้ัง  6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์การพัฒนา
การศึกษา, ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิต, ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ, ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน, ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และฟื้นฟูส่ิงแวดล้อม และยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองและการ
บริหาร 

2) เพื่อทราบถึงความต้องการ ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของประชาชนต่อการดําเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร 
 
2. ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 

การศึกษาจะใช้ประชาชน บุคลากรภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งอาศัยและ/หรือประกอบอาชีพและ/หรือ
ศึกษาอยู่ในพื้นท่ีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครเป็นกลุ่มประชากร (Population) โดยการเก็บ
ตัวอย่างข้อมูล (data collection) ใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบไม่เจาะจงจากกลุ่มประชากร (simple  random  
sampling) จํานวน 400 ตัวอย่าง ภายใต้ระดับความเช่ือมั่นไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ตามทฤษฎีของ Yamane 
(1970) เพื่อเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ 

ในส่วนของข้อมูลเชิงคุณภาพ ใช้การสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องหรือได้รับผลกระทบจากการ
ดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์โดยตรง ซึ่งเป็นผู้ท่ีทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ทําการคัดเลือกไว้ 
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3. ตัวแปรที่ใช้ในกำรวิจัย 
1. ตัวแปรอิสระ ได้แก่ ข้อมูลคุณสมบัติของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ เพศ อายุ สถานะหรือบทบาทในชุมชน 

ระดับการศึกษา รายได้ อาชีพ ระยะเวลาการอยู่อาศัยในพื้นท่ี และการรับรู้ข้อมูลข่าวสารการดําเนินงาน       
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร 

2. ตัวแปรตาม ได้แก่ ความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างท่ีมีต่อการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา
ท้ัง 6  ยุทธศาสตร์ 
 

4. เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 
เคร่ืองมือในกำรวิจัย 
คณะผู้วิจัยได้สร้างแบบสอบถามขึ้นมา 1 ชุด เพื่อสอบถามกลุ่มตัวอย่างจํานวน 400 ตัวอย่าง ท่ีเป็น

ตัวแทนประชาชน บุคลากรภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งอาศัยและ/หรือประกอบอาชีพและ/หรือศึกษาอยู่ในพื้นท่ี
รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร 
  เครื่องมือท่ีใช้เก็บข้อมูลจะใช้แบบสอบถามและการสัมภาษณ์ จะได้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพส่วนตัว
และความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถาม  
 สร้างแบบสอบถามแบบ จํานวน 400 ชุดโดยกําหนดรูปแบบของแบบสอบถาม โดยจะแบ่งข้อมูล     
ท่ีทําการสํารวจออกเป็น 3  ส่วนดังนี้ 

ข้อมูลส่วนที่ 1 เป็นคําถามเกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่าง โดยเป็นคําถามปลายปิดจํานวน        
8  ข้อท่ีมีคําตอบให้เลือกตอบ และให้ผู้ตอบแบบสอบถามเลือกเพียงคําตอบเดียวท่ีตรงตามความเป็นจริง       
ของผู้ตอบมากท่ีสุด 
 ข้อมูลส่วนที่ 2 เป็นคําถามปลายปิดเกี่ยวกับระดับความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างท่ีมีต่อการ
ดําเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร โดยจะให้ผู้ตอบเลือก           
ให้คะแนน ดังนี้  
 
      พึงพอใจน้อยท่ีสุด        ให้ระดับค่าคะแนน          1 
      พึงพอใจน้อย                           ”                    2 
      พึงพอใจปานกลาง                ”           3 
      พึงพอใจมาก                 ”                         4 
      พึงพอใจมากท่ีสุด                      ”           5 
           โดยการสํารวจข้อมูลในส่วนท่ี 2 นี้ จะแบ่งระดับของความคิดเห็นออกเป็น 5 ระดับ โดยเรียงจากน้อย
ไปหามาก คือ พึงพอใจน้อยท่ีสุด, พึงพอใจน้อย, พึงพอใจปานกลาง  ,  พึงพอใจมาก และพึงพอใจมากท่ีสุด      
โดยมีเกณฑ์สําหรับการแปลความหมายผลการวิเคราะห์จากน้อยไปหามาก  ดังนี้ 
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 ค่าเฉล่ีย  1.00 – 1.50 หมายถึง ระดับความพึงพอใจ น้อยท่ีสุด (ร้อยละ 20.0 - 30)  
    ค่าเฉล่ีย  1.51 – 2.50 หมายถึง ระดับความพึงพอใจ น้อย (ร้อยละ 30.2 - 50) 
    ค่าเฉล่ีย  2.51 – 3.50 หมายถึง ระดับความพึงพอใจ ปานกลาง (ร้อยละ 50.2 - 70) 

ค่าเฉล่ีย  3.51 – 4.50 หมายถึง ระดับความพึงพอใจ มาก (ร้อยละ 70.2 - 90) 
ค่าเฉล่ีย  4.51 – 5.00 หมายถึง ระดับความพึงพอใจ มากท่ีสุด (ร้อยละ 90.2 - 100) 

 ข้อมูลส่วนที่ 3 เป็นข้อมูลคําถามปลายเปิดเกี่ยวกับความต้องการ ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของ
กลุ่มตัวอย่างท่ีมีต่อการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครในแต่ละยุทธศาสตร์ท่ีทํา การ
ประเมิน  รวมถึงข้อคิดเห็นต่อการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครในภาพรวม 

 
กำรทดสอบเคร่ืองมือที่ใช้ในกำรศึกษำ 
ผู้วิจัยได้นําแบบสอบถามท่ีสร้างไปทดสอบความเท่ียงตรงและค่าความเช่ือมั่นโดยให้ผู้เช่ียวชาญ

ตรวจสอบความถูกต้องเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ของข้อคําถามแต่ละข้อว่าถูกต้องเหมาะสม
ตรงตามจุดมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจัยครั้งนี้หรือไม่หลังจากนั้น ผู้วิจัยได้นําแนะนําจาก
ผู้เช่ียวชาญมาปรับปรุงข้อคําถามเพื่อให้ครอบคลุมเนื้อหาและง่ายต่อการตอบแบบสอบถามของกลุ่มตัวอย่าง 
 
5. กำรเกบ็รวบรวมข้อมูล  
            การเก็บรวบรวมข้อมูลจะดําเนินการโดยวิธีแจกแบบสอบถามให้แก่กลุ่มตัวอย่างท่ีสุ่มเลือกจาก
ประชาชน บุคลากรภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งอาศัยและ/หรือประกอบอาชีพและ/หรือศึกษาอยู่ในพื้นท่ี
รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร  โดยการสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย และให้คณะผู้วิจัย
ดําเนินการเก็บและรวบรวมข้อมูลเพื่อนํามาทําการประมวลผลข้อมูลแล้ววิจัยสรุปผลการประเมิน  

ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากตัวอย่างท่ีสุ่มเลือก จะใช้วิธีการ  2 อย่าง ตามแต่กรณีท่ีเกิดขึ้น ดังนี้ 
1) ในกรณีประชากรท่ีถูกเลือกเป็นตัวอย่างสามารถจะทําความเข้าใจ และตอบแบบสอบถามเองได้       

ก็จะให้ ผู้นั้นดําเนินการกรอกแบบสอบถามด้วยตนเอง โดยผู้เก็บข้อมูลภาคสนามจะเป็นผู้ตรวจสอบ
แบบสอบถามท่ีได้กลับคืนมาว่าผู้ตอบได้ครบถ้วนหรือไม่ ถ้าไม่ครบถ้วน ผู้เก็บข้อมูลจะได้ซักถามถามเพิ่มเติม
เพื่อให้ได้คําตอบครบถ้วนตามท่ีกําหนดไว้   

2) ในกรณีกลุ่มตัวอย่างท่ีถูกเลือกเป็นตัวอย่างไม่สะดวก หรือไม่สามารถกรอกแบบสอบถามด้วย
ตนเองได้ครบถ้วน ผู้เก็บรวบรวมข้อมูลก็จะอ่านคําถามทุกข้อทุกตอนให้ผู้ตอบได้ฟัง และบันทึกคําตอบลงใน
แบบสอบถามอย่างครบถ้วนถูกต้องตามท่ีผู้ตอบแบบสอบถามตอบมา 
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6. กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูลจะใช้วิธีการพรรณนาวิเคราะห์ (Description analysis) ตามรายละเอียดของ

ข้อมูลท่ีได้มาจากการแจกแบบสอบถามแล้วนํามาวิเคราะห์เชิงปริมาณ   โดยวิธีการทางสถิติด้วยการคํานวณ     
หาค่าอัตราส่วนร้อยละ (percentage) ค่าเฉล่ีย (mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation: 
S.D.) ในการอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรเพื่อบ่งช้ีและยืนยันผลการประเมินให้เท่ียงตรงมากยิ่งขึ้น และ
นําเสนอในรูปตารางสถิติ และแผนภูมิแท่ง 

ในส่วนของความต้องการ ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ผู้วิจัยจะทําการรวบรวมและสรุปเป็นประเด็น
และนําเสนอในรูปแบบการพรรณนา 
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บทที่ 4 

ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูล 
 

การประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนต่อการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาท้ัง              
6 ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ได้ผลการศึกษาข้อมูลจากการสํารวจกลุ่มตัวอย่าง
จํานวน 379 ราย (จากแบบสอบถามท้ังหมดจํานวน 400 ชุด คัดกรองแบบสอบถามท่ีไม่สมบูรณ์ออกจํานวน 
21 ชุด)  ผลการศึกษาแบ่งเป็น  2  ตอน ดังนี้ 

ตอนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปของกลุ่มตัวอย่าง 
ตอนท่ี 2 ความพึงพอใจของประชาชนต่อการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การ

บริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครทั้ง 6 ยุทธศาสตร์ 
 

ตอนที่ 1  คุณสมบัติทั่วไปของกลุ่มตัวอย่ำง 
คุณสมบัติท่ัวไปของกลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย 8 ตัวแปร คือ เพศ, อายุ, สถานภาพ/บทบาททาง

สังคมท่ีมีต่อชุมชน, การศึกษา, อาชีพ, รายได้, ระยะเวลาท่ีอาศัยในพื้นท่ี และการ รับรู ้ข้อมูลข่าวสารการ
ดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร  แสดงผลเป็น จํานวนและร้อยละ ดังรายละเอียด         
ในตาราง  

 
ตำรำง แสดงจ ำนวนและร้อยละของคุณสมบัติทั่วไปของกลุ่มตัวอย่ำง 

ข้อมูลทั่วไป จ ำนวน ร้อยละ 

เพศ   
ชาย 204 53.83 

หญิง 175 46.17 

อำย ุ   

ไม่เกิน 20 ปี 13 3.43 

21 – 39 ปี 160 42.22 

40 – 59 ปี 154 40.63 

ต้ังแต่ 60  ปีข้ึนไป 52 13.72 
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ข้อมูลทั่วไป จ ำนวน ร้อยละ 

สถำนภำพ/บทบำททำงสังคมที่มีต่อชุมชน   

 ผู้นําชุมชน /กํานัน/ผู้ใหญ่บ้าน 18 4.75 

          ผู้บริหาร อปท. / สมาชิกสภา อปท. 44 11.61 

 สมาชิกสภาองค์กรชุมชน 26 6.86 

  ภาคธุรกิจ/เอกชน/ภาคประชาสังคม 215 56.73 

 หน่วยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ 71 18.73 

 อื่นๆ 5 1.32 

กำรศึกษำ   

ประถมศึกษาหรือตํ่ากว่า 72 19.00 

มัธยม/ปวช./ ปวส. /อนุปริญญา 143 37.73 

ปริญญาตร ี 135 35.62 

สูงกว่าปริญญาตร ี 29 7.65 

รำยได้เฉลี่ยต่อเดือน   

ตํ่ากว่า 5,000 บาท/เดือน 9 2.37 

5,000 บาท - 10,000 บาท/เดือน 26 6.86 

10,001 บาท- 15,000 บาท/เดือน 38 10.03 

15,001 บาท- 20,000 บาท/เดือน 136 35.88 

มากกว่า 20,000 บาท/เดือนขึ้นไป 170 44.86 

อำชีพ   

รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 15 3.96 

เจ้าของธุรกิจ/ค้าขาย 43 11.34 

เกษตร/ประมง 155 40.90 

รับจ้าง/ลูกจ้าง/พนักงานบริษัท 138 36.41 

แม่บ้าน/พ่อบ้าน/เกษียณอายุ 17 4.49 

อื่นๆ 11 2.90 
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ข้อมูลทั่วไป จ ำนวน ร้อยละ 

ระยะเวลำกำรอยู่อำศัยในชุมชน   

เป็นคนในชุมชนโดยกําเนิด 134 35.35 

อยู่ในชุมชนนานกว่า 5 ปี 163 43.01 

อยู่ในชุมชนต้ังแต่ 1 ปี ถึง 5 ปี 67 17.68 

ย้ายมาอยู่ในชุมชนนี้ไม่เกิน 1 ปี 15 3.96 

กำรรับทรำบข้อมูลข่ำวสำรกำรด ำเนินงำน     
ของ อบจ.   

ส่ือประชาสัมพันธ์ต่างๆ/ ประกาศ /ป้าย /
เว็บไซต์/Facebook 

123 32.45 

ผู้นําชุมชนท้องถิ่น 104 27.44 

ผู้บริหาร /สมาชิกสภา อบจ./เจ้าหน้าท่ี อบจ. 52 13.72 

การประชุมประชาคมท้องถิ่น 37 9.76 

เพื่อนบ้าน /ญาติพี่น้อง 55 14.51 

 อื่นๆ  8 2.11 
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 ตอนที่ 2 ควำมพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่ำงท่ีมีต่อกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์   
                    กำรพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสมุทรสำคร 
 
ตำรำงแสดงค่ำเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน และระดับควำมพึงพอใจของประชำชน 
ต่อกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำ 
 

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำ ค่ำเฉลี่ย 
ส่วน

เบี่ยงเบน
มำตรฐำน 

ระดับ
ควำมพึง
พอใจ 

1. ส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของ    
เด็กและเยาวชน เช่น ค่ายวิทยาศาสตร์, กิจกรรมทัศนศึกษา 
แหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน ฯลฯ 
 

4.128 0.788 มาก 

2. สนับสนุนด้านอาคารเรียน/อาคารอเนกประสงค์เพื่อ      
ให้โรงเรียนมีความพร้อมด้านอาคารสถานท่ีสําหรับจัดการ
เรียนการสอนอย่างเพียงพอ 
 

4.527 0.638 มากท่ีสุด 

 3. สนับสนุนงบประมาณจ้างครูและบุคลากรทาง การศึกษา 
เพื่อให้เพียงพอการจัดการศึกษา เช่น ครูอัตราจ้าง 200 
อัตรา, ครูต่างชาติสอนภาษาอังกฤษ, ครูอัตราจ้างของศูนย์
การศึกษาพิเศษฯ 
 

4.753 0.532 มากท่ีสุด 

4. ส่งเสริมความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรมให้แก่เด็กและ
เยาวชน เช่น กิจกรรมประกวดบรรยายธรรม/สวดมนต์หมู่ 
 

4.240 0.610 มาก 

5. พัฒนาอุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร (SK park)  เพื่อเพิ่ม
โอกาสการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องให้แก่เด็กและเยาวชน เช่น 
กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ , กิจกรรมหนังสือหมุนเวียน
เปล่ียนกันอ่าน ฯลฯ 
 

4.186 0.852 มาก 

เฉลี่ย 4.367 0.684 มำก 
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จำกตำรำงสรุปได้ว่ำ ระดับควำมพึงพอใจของประชำชนที่มีต่อกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์      
กำรพัฒนำกำรศึกษำ พบว่ำ  อยู่ในระดับควำมพึงพอใจ มำก  (ค่ำเฉลี่ย = 4.367) คิดเป็นร้อยละ 87.34  
เม่ือพิจำรณำเป็นรำยด้ำนสำมำรถเรียงคะแนนจำกมำกไปหำน้อย  ได้ดังนี ้ 

1) ความพึงพอใจต่อสนับสนุนงบประมาณจ้างครูและบุคลากรทาง การศึกษา เพื่อให้เพียงพอการจัด
การศึกษา เช่น ครูอัตราจ้าง 200 อัตรา, ครูต่างชาติสอนภาษาอังกฤษ,  ครูอัตราจ้างของศูนย์การศึกษาพิเศษฯ 
มีค่าเฉล่ีย = 4.753  คิดเป็นร้อยละ 95.06 

2) ความพึงพอใจต่อสนับสนุนด้านอาคารเรียน/อาคารอเนกประสงค์เพื่อให้โรงเรียนมีความพร้อม       
ด้านอาคารสถานท่ีสําหรับจัดการเรียนการสอนอย่างเพียงพอ มีค่าเฉล่ีย = 4.527  คิดเป็นร้อยละ 90.54 

3) ความพึงพอใจต่อส่งเสริมความรู้ ด้านคุณธรรม จริยธรรมให้แก่เด็กและเยาวชน เช่น กิจกรรม
ประกวดบรรยายธรรม/สวดมนต์หมู่  มีค่าเฉล่ีย = 4.240  คิดเป็นร้อยละ 84.80 

4) ความพึงพอใจต่อพัฒนาอุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร (SK park)  เพื่อเพิ่มโอกาสการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่องให้แก่เด็กและเยาวชน เช่น กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้, กิจกรรมหนังสือหมุนเวียนเปล่ียนกันอ่าน ฯลฯ 
มีค่าเฉล่ีย = 4.186 คิดเป็นร้อยละ 83.72 

5) ความพึงพอใจต่อส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน เช่น ค่าย
วิทยาศาสตร์, กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน ฯลฯ มีค่าเฉล่ีย = 4.128 คิดเป็นร้อยละ 82.56 
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ตำรำงแสดงค่ำเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน และระดับควำมพึงพอใจของประชำชน   
ต่อกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์กำรส่งเสริมคุณภำพชีวิต 

ยุทธศำสตร์กำรส่งเสริมคุณภำพชีวิต ค่ำเฉลี่ย 
ส่วน

เบี่ยงเบน
มำตรฐำน 

ระดับ
ควำมพึง
พอใจ 

1. ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมด้านสาธารณสุข การให้ความรู้
ด้านการป้องกัน ควบคุมโรคระบาด โรคติดต่อ แก่ประชาชน
และชุมชนได้อย่างท่ัวถึง เช่น กิจกรรมอบรมวัยรุ่นวัยใส ใส่ใจ
ป้องกันยาเสพติดและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
 

4.330 0.747 มาก 

2. ส่งเสริมสนับสนุนให้มีสนามกีฬาจังหวัดท่ีได้มาตรฐาน
เพื่อให้ประชาชนมีสถานท่ีสําหรับเล่นกีฬา และการออกกําลัง
กายมากขึ้น   
 

3.981 0.911 มาก 

3. ส่งเสริมสนับสนุนงานด้านสวัสดิการสังคม เพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตแก่เด็ก สตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการและ
ผู้ด้อยโอกาส เช่น กิจกรรมอบรมพัฒนากาย พัฒนาใจ ผู้สูงวัย
มีสุข, กิจกรรมสตรีไทย ห่วงใยสุขภาพ ฯลฯ 
 

4.485 0.784 มาก 

4. ส่งเสริมสนับสนุนงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย การแก้ ไขปัญหาน้ํ า ท่วม ภั ยแล้ง  ในพื้น ท่ี จังหวั ด
สมุทรสาคร เช่น ขุดลอกคูคลอง ร่องระบายน้ํา /สนับสนุน
กระสอบใส่ทราย, ติดต้ังเครื่องสูบน้ํา ฯลฯ 
 

4.609 0.421 มากท่ีสุด 

5. ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการ
ต่อต้านและป้องกันการแพร่ ระบาดของยาเสพติดใน
สถานศึกษา สถานประกอบการและชุมชน   เช่น โครงการ
เยาวชนปลอดภัยห่างไกลยาเสพติด ประจําปี 2561 ฯลฯ 
 

3.824 0.872 มาก 

เฉลี่ย 4.246 0.747 มำก 
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จำกตำรำงสรุปได้ว่ำ ระดับควำมพึงพอใจของประชำชนที่มีต่อกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์กำร
ส่งเสริมคุณภำพชีวิต  พบว่ำ อยู่ในระดับควำมพึงพอใจ มำก  (ค่ำเฉลี่ย = 4.246) คิดเป็นร้อยละ 84.92 
เม่ือพิจำรณำเป็นรำยด้ำนสำมำรถเรียงคะแนนจำกมำกไปหำน้อย  ได้ดังนี ้ 

1) ความพึงพอใจต่อส่งเสริมสนับสนุนงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การแก้ไขปัญหา      
น้ําท่วม ภัยแล้ง ในพื้นท่ีจังหวัดสมุทรสาคร เช่น ขุดลอกคูคลอง ร่องระบายน้ํา /สนับสนุนกระสอบใส่ทราย, 
ติดต้ังเครื่องสูบน้ํา ฯลฯ มีค่าเฉล่ีย = 4.609  คิดเป็นร้อยละ 92.18 

2) ความพึงพอใจต่อส่งเสริมสนับสนุนงานด้านสวัสดิการสังคม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่เด็ก สตรี 
เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส เช่น กิจกรรมอบรมพัฒนากาย พัฒนาใจ ผู้สูงวัยมีสุข, กิจกรรมสตรี
ไทยห่วงใยสุขภาพ ฯลฯ  มีค่าเฉล่ีย = 4.485   คิดเป็นร้อยละ 89.70 

3) ความพึงพอใจต่อส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมด้านสาธารณสุข การให้ความรู้ด้านการป้องกัน ควบคุม
โรคระบาด โรคติดต่อแก่ประชาชนและชุมชนได้อย่างท่ัวถึง เช่น กิจกรรมอบรมวัยรุ่นวัยใส ใส่ใจป้องกันยาเสพ
ติดและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์  มีค่าเฉล่ีย = 4.330   คิดเป็นร้อยละ 86.60 

4) ความพึงพอใจต่อส่งเสริมสนับสนุนให้มีสนามกีฬาจังหวัดท่ีได้มาตรฐานเพื่อให้ประชาชนมีสถานท่ี
สําหรับเล่นกีฬา และการออกกําลังกายมากขึ้น  มีค่าเฉล่ีย = 3.981   คิดเป็นร้อยละ 79.62 

5) ความพึงพอใจต่อส่งเสริมสนับสนุนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการต่อต้านและป้องกันการ
แพร่ระบาดของยาเสพติดในสถานศึกษา สถานประกอบการและชุมชน เช่น โครงการเยาวชนปลอดภัยห่างไกล
ยาเสพติด ประจําปี 2561 ฯลฯ   มีค่าเฉล่ีย = 3.824  คิดเป็นร้อยละ 76.48 
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ตำรำงแสดงค่ำเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน และระดับควำมพึงพอใจของประชำชน                          
ที่มีต่อกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์กำรพัฒนำเศรษฐกิจ 
 

ยุทธศำสตร์กำรกำรพัฒนำเศรษฐกิจ ค่ำเฉลี่ย 
ส่วน

เบี่ยงเบน
มำตรฐำน 

ระดับ
ควำมพึง
พอใจ 

1. ส่งเสริมสนับสนุนการประกอบอาชีพ พัฒนาศักยภาพกลุ่ม
อาชีพ ท้ังด้านการผลิต การแปรรูปและการตลาด เช่น 
สนับสนุนการจัดงานเกษตรและของดี  อําเภอบ้านแพ้ว 

4.168 0.680 มาก 

2. ส่งเสริมสนับสนุนด้านการท่องเท่ียวของจังหวัด  เพื่อ
ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเท่ียวของจังหวัดสมุทรสาครให้เป็น
ท่ีรู้จัก 
 

3.502 0.972 มาก 

3. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น  เช่น การจัดงาน
สืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทยทรงดํา, งานเทิดพระเกียรติ
สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและประเพณีห่อข้าวต้มมัด
สามัคคี  ฯลฯ 
 

3.844 0.898 มาก 

4. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรม เพื่อรักษาและ สืบทอด
ประเพณีท่ีสําคัญของจังหวัดและวัฒนธรรมอันดีงาม เช่น 
ประเพณีแห่เจ้าพ่อหลักเมือง    
 

4.061 0.700 มาก 

5. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อทํานุบํารุงศาสนา
เพื่ อ ให้ เ ด็ก  เยาวชน  พุทธศาสนิกชนไ ด้ตระหนัก ใน
ความสําคัญของพระพุทธศาสนา เช่น ประเพณีแห่เทียน
พรรษา 
 

4.146 0.695 มาก 

เฉลี่ย 3.944 0.789 มำก 
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จำกตำรำงสรุปได้ว่ำ ระดับควำมพึงพอใจของประชำชนที่มีต่อกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์      
กำรพัฒนำเศรษฐกิจ พบว่ำ อยู่ในระดับควำมพึงพอใจ มำก  (ค่ำเฉลี่ย = 3.944)  คิดเป็นร้อยละ 78.88  
เม่ือพิจำรณำเป็นรำยด้ำนสำมำรถเรียงคะแนนจำกมำกไปหำน้อย  ได้ดังนี ้ 

1) ความพึงพอใจต่อส่งเสริมสนับสนุนการประกอบอาชีพ พัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพ ท้ังด้านการผลิต 
การแปรรูปและการตลาด เช่น สนับสนุนการจัดงานเกษตรและของดีอําเภอบ้านแพ้ว   มีค่าเฉล่ีย = 4.168      
คิดเป็นร้อยละ 83.36 

2) ความพึงพอใจต่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อทํานุบํารุงศาสนาเพื่อให้เด็ก เยาวชน 
พุทธศาสนิกชนได้ตระหนักในความสําคัญของพระพุทธศาสนา เช่น ประเพณีแห่เทียนพรรษา  มีค่าเฉล่ีย = 
4.146  คิดเป็นร้อยละ 82.92 

3) ความพึงพอใจต่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรม เพื่อรักษาและสืบทอดประเพณีท่ีสําคัญของ
จังหวัดและวัฒนธรรมอันดีงาม เช่น ประเพณีแห่เจ้าพ่อหลักเมือง  มีค่าเฉล่ีย = 4.061 คิดเป็นร้อยละ 81.22 

4) ความพึงพอใจต่อส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี และ      
ภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น การจัดงานสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทยทรงดํา, งานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้า
ตากสินมหาราชและประเพณีห่อข้าวต้มมัดสามัคคี ฯลฯ  มีค่าเฉล่ีย = 3.844   คิดเป็นร้อยละ 76.88 

5) ความพึงพอใจต่อส่งเสริมสนับสนุนด้านการท่องเท่ียวของจังหวัดเพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเท่ียว
ของจังหวัดสมุทรสาครให้เป็นท่ีรู้จัก  มีค่าเฉล่ีย = 3.502   คิดเป็นร้อยละ 70.04 
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ตำรำงแสดงค่ำเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน และระดับควำมพึงพอใจของประชำชน                           
ที่มีต่อกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน 
 

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน ค่ำเฉลี่ย 
ส่วน

เบี่ยงเบน
มำตรฐำน 

ระดับ
ควำมพึง
พอใจ 

1. การพัฒนาและปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมและการ
ขนส่งให้มีมาตรฐาน เพื่อให้การคมนาคมสะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัย เช่น ก่อสร้างถนน, สะพาน  ฯลฯ 
 

4.680 0.635 มากท่ีสุด 

2. การป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ํ าท่วมและปัญหาภัย
ธรรมชาติอื่นๆ อย่างยั่งยืน เช่น ก่อสร้างเขื่อนกันดิน ค.ส.ล. 
ฯลฯ         
 

4.714 0.489 มากท่ีสุด 

3. การขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะในจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อให้
ประชาชนได้รับความสะดวก เกิดความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน เช่น สนับสนุนงบประมาณให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
สาขาดอนไผ่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสมุทรสาคร 2        
(บ้านแพ้ว), การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาตําบลโคกขาม เพื่อ
ขยายเขตระบบจําหน่ายไฟฟ้าในจังหวัดสมุทรสาคร 
 

4.755 0.460 มากท่ีสุด 

4. การก่อสร้ าง/ปรับปรุ งระบบประปาพื้น ท่ี จังหวั ด
สมุทรสาครเพื่อให้ประชาชนมีน้ําสําหรับอุปโภค บริโภคใช้
อย่างท่ัวถึงและเพียงพอ เช่น สนับสนุนงบประมาณแก่      
อบต.บางกระเจ้า, อบต.บางยาง, อบต.พันท้ายนรสิงห์,       
อบต.ท่าไม้, อบต.เจ็ดริ้ว, อบต.อําแพง, ทต.หลักห้า เพื่อ          
ขุดเจาะบ่อบาดาล / ก่อสร้างหอถังส่งน้ํา  
 

4.494 0.712 มาก 

เฉลี่ย 4.661 0.574 มำกที่สุด 
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จำกตำรำงสรุปได้ว่ำ ระดับควำมพึงพอใจของประชำชนที่มีต่อกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์           
กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน   พบว่ำ อยู่ในระดับควำมพึงพอใจ มำกที่สุด (ค่ำเฉลี่ย = 4.661) คิดเป็น
ร้อยละ 93.22  เม่ือพิจำรณำเป็นรำยด้ำนสำมำรถเรียงคะแนนจำกมำกไปหำน้อย  ได้ดังนี ้ 

1) ความพึงพอใจต่อการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะในจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวก เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เช่น สนับสนุนงบประมาณให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค       
สาขาดอนไผ่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสมุทรสาคร 2 (บ้านแพ้ว), การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาตําบลโคกขาม 
เพื่อขยายเขตระบบจําหน่ายไฟฟ้าในจังหวัดสมุทรสาคร  มีค่าเฉล่ีย = 4.755  คิดเป็นร้อยละ 95.10 

2) ความพึงพอใจต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ําท่วมและปัญหาภัยธรรมชาติอื่นๆ อย่างยั่งยืน เช่น 
ก่อสร้างเข่ือนกันดิน ค.ส.ล. ฯลฯ  มีค่าเฉล่ีย = 4.714  คิดเป็น ร้อยละ 94.28 

3) ความพึงพอใจต่อการพัฒนาและปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมและการขนส่งให้มีมาตรฐาน เพื่อให้
การคมนาคมสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย เช่น ก่อสร้างถนน, สะพาน ฯลฯ  มีค่าเฉล่ีย = 4.680 คิดเป็น     
ร้อยละ 93.60 

4) ความพึงพอใจต่อการก่อสร้าง/ปรับปรุงระบบประปาพื้นท่ีจังหวัดสมุทรสาครเพื่อให้ประชาชนมี      
น้ําสําหรับอุปโภค บริโภคใช้อย่างท่ัวถึงและเพียงพอ  เช่น  สนับสนุนงบประมาณแก่ อบต.บางกระเจ้า ,          
อบต.บางยาง , อบต.พันท้ายนรสิงห์, อบต.ท่าไม้, อบต.เจ็ดริ้ว, อบต.อําแพง, ทต.หลักห้า เพื่อขุดเจาะบ่อบาดาล/
ก่อสร้างหอถังส่งน้ํา  มีค่าเฉล่ีย = 4.494   คิดเป็นร้อยละ 89.88 
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ตำรำงแสดงค่ำเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน และระดับควำมพึงพอใจของประชำชน                             
ที่มีต่อกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์กำรอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม 
 

ยุทธศำสตร์กำรอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม ค่ำเฉลี่ย 
ส่วน

เบี่ยงเบน
มำตรฐำน 

ระดับ
ควำมพึง
พอใจ 

1. การเสริ มสร้ างให้ เยาวชนได้มีความรู้  ความเข้าใจ              
และตระหนักถึงคุณค่าของส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
เช่น โครงการโรงเรียนส่ิงแวดล้อมของ อบจ. 
 

4.422 0.560 มาก 

2.  การ เสริ มสร้ า ง จิ ต สํานึ ก และการมี ส่ วน ร่ วมขอ ง               
ภาคประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม เช่น กิจกรรม ประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้         
ให้แผ่นดิน ฯลฯ 
 

4.443 0.557 มาก 

3. เสริมสร้างความร่วมมือของหน่วยงานทุกภาคส่วนและ
ประชาชน ในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสีย
อันตรายชุมชน เช่น กิจกรรมอบรม การจัดการของเสีย
อันตรายชุมชน สําหรับ อปท. 
 

3.961 0.874 มาก 

4. การกําจัดวัชพืชในแม่น้ําท่าจีนและลําคลองสาธารณะ         
ในจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ํา 
 

4.202 0.613 มาก 

เฉลี่ย 4.257 0.651 มำก 
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จำกตำรำงสรุปได้ว่ำ ระดับควำมพึงพอใจของประชำชนที่มีต่อกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์         
กำรอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม   พบว่ำ อยู่ในระดับควำมพึงพอใจ มำก ค่ำเฉลี่ย = 4.257  คิดเป็น          
ร้อยละ 85.14  เม่ือพิจำรณำเป็นรำยด้ำนสำมำรถเรียงคะแนนจำกมำกไปหำน้อย ได้ดังนี ้ 

1) ความพึงพอใจต่อการการเสริมสร้างจิตสํานึกและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เช่น กิจกรรม ประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน ฯลฯ มีค่าเฉล่ีย = 
4.443  คิดเป็นร้อยละ 88.86 

2) ความพึงพอใจต่อการเสริมสร้างให้เยาวชนได้มีความรู้  ความเข้าใจ และตระหนักถึงคุณค่า              
ของส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ เช่น โครงการโรงเรียนส่ิงแวดล้อมของ อบจ.   มีค่าเฉล่ีย = 4.422         
คิดเป็นร้อยละ 88.44 

3) ความพึงพอใจต่อการกําจัดวัชพืชในแม่น้ําท่าจีนและลําคลองสาธารณะในจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการระบายน้ํา มีค่าเฉล่ีย = 4.202 คิดเป็นร้อยละ 84.04 

4) ความพึงพอใจต่อเสริมสร้างความร่วมมือของหน่วยงานทุกภาคส่วนและประชาชน ในการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายชุมชน เช่น กิจกรรมอบรม การจัดการของเสียอันตรายชุมชน สําหรับ 
อปท.  มีค่าเฉล่ีย = 3.961  คิดเป็นร้อยละ 79.22 
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ตำรำงแสดงค่ำเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน และระดับควำมพึงพอใจของประชำชน                             
ที่มีต่อกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรเมืองและกำรบริหำร 
 

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรเมืองกำรบริหำร ค่ำเฉลี่ย 
ส่วน

เบี่ยงเบน
มำตรฐำน 

ระดับ
ควำมพึง
พอใจ 

1. การพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพ ตลอดจนเสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงานเพื่อ ให้เกิดการบริหาร
จัดการองค์กรท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาล 
 

4.110 0.815 มาก 

2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ภาคประชาชนมี ส่วน ร่วม           
ในกระบวนการทํางานและการตรวจสอบ เช่น  โครงการ อบจ.
สมุทรสาครสัญจร เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน,      
การประชุมประชาคมท้องถิ่น  
 

4.315 0.704 มาก 

3. การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ของ อบจ.โดยการ
ส่งเสริมและรณรงค์ให้ผู้มีหน้าท่ีเสียภาษีชําระภาษีมากขึ้น 
เช่น จัดทําส่ือประชาสัมพันธ์, การออกให้บริการจัดเก็บภาษี
นอกสถานท่ี ฯลฯ 
 

4.222 0.768 มาก 

4. การส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ท้องถิ่น เพื่อสร้างความเข้มแข็งของการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข เช่น 
กิจกรรมการเรียนรู้วิถีประชาธิปไตย, กิจกรรมนวัตกรรมของพ่อ 
สานต่อรักษ์พอเพียง ฯลฯ 
 

4.477 0.632 มาก 

5. การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและประชาสัมพันธ์กิจกรรม/
ผลการดําเนินงานของ อบจ.สมุทรสาคร ผ่านช่องทางต่างๆ 
เช่น เว็บไซต์, Facebook , ป้ายประชาสัมพันธ์ , ส่ือโทรทัศน์ 
และส่ือส่ิงพิมพ์ต่างๆ 
  

3.667 0.840 มาก 

เฉลี่ย 4.158 0.752 มำก 
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จำกตำรำงสรุปได้ว่ำ ระดับควำมพึงพอใจของประชำชนที่มีต่อกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์     
กำรพัฒนำกำรเมืองและกำรบริหำร  พบว่ำ อยู่ในระดับควำมพึงพอใจ มำก (ค่ำเฉลี่ย = 4.158) คิดเป็น       
ร้อยละ 83.16  เม่ือพิจำรณำเป็นรำยด้ำนสำมำรถเรียงคะแนนจำกมำกไปหำน้อย  ได้ดังนี ้ 

1) ความพึงพอใจต่อการส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อสร้างความ
เข้มแข็งของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เช่น กิจกรรมการเรียนรู้       
วิถีประชาธิปไตย , กิจกรรมนวัตกรรมของพ่อ สานต่อรักษ์พอเพียง ฯลฯ มีค่าเฉล่ีย = 4.477 คิดเป็นร้อยละ 
89.54 

2) ความพึงพอใจต่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการทํางานและ       
การตรวจสอบ เช่น โครงการ อบจ.สมุทรสาครสัญจร เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน, การประชุมประชาคม
ท้องถิ่น  มีค่าเฉล่ีย = 4.315  คิดเป็นร้อยละ 86.30 

3) ความพึงพอใจต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ของ อบจ.โดยการส่งเสริมและรณรงค์       
ให้ ผู้มีหน้าท่ีเสียภาษี ชําระภาษีมากขึ้น  เช่น จัดทําส่ือประชาสัมพันธ์ , การออกให้บริการจัดเก็บภาษี           
นอกสถานท่ี ฯลฯ   มีค่าเฉล่ีย = 4.222   คิดเป็นร้อยละ 84.44 

4) ความพึงพอใจต่อการพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพ ตลอดจนเสริมสร้าง คุณธรรมจริยธรรม                 
ในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดการบริหารจัดการองค์กรท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาล   มีค่าเฉล่ีย = 4.110  คิดเป็น
ร้อยละ 82.20 

5) ความพึงพอใจต่อการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและประชาสัมพันธ์กิจกรรม/ผลการดําเนินงาน       
ของ อบจ.สมุทรสาคร ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซต์, Facebook ,  ป้ายประชาสัมพันธ์, ส่ือโทรทัศน์ และ      
ส่ือส่ิงพิมพ์ต่างๆ  มีค่าเฉล่ีย = 3.667   คิดเป็นร้อยละ 73.34 
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ตำรำงแสดงค่ำเฉลี่ยและระดับควำมพึงพอใจของประชำชนต่อกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์                 
ทั้ง 6 ยุทธศำสตร์ 
 

ยุทธศำสตร์ ค่ำเฉลี่ย ระดับควำมพึงพอใจ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา 4.367 มาก 

2. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิต 4.246 มาก 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ 3.944 มาก 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 4.661 มากท่ีสุด 

5. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และฟื้นฟูส่ิงแวดล้อม 4.257 มาก 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองและการบริหาร 4.158 มาก 

เฉลี่ย 4.272 มำก 
 
จากตารางแสดงให้เห็นว่า ค่าเฉล่ียและระดับความพึงพอใจในการดําเนินงานในภาพรวมอยู่ในระดับ มำก 
(ค่าเฉล่ีย = 4.272) คิดเป็นร้อยละ 85.44 
เมื่อพิจารณาเป็นรายยุทธศาสตร์พบว่าอยู่ในระดับความพึงพอใจเรียงคะแนนจากมากไปหาน้อย ได้ดังนี้ 
1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (ค่าเฉล่ีย = 4.661) คิดเป็นร้อยละ 93.22 
2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา (ค่าเฉล่ีย = 4.367) คิดเป็นร้อยละ 87.34 
3) ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และฟื้นฟูส่ิงแวดล้อม (ค่าเฉล่ีย = 4.257) คิดเป็นร้อยละ 85.14 
4) ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิต (ค่าเฉล่ีย = 4.246) คิดเป็นร้อยละ 84.92 
5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองและการบริหาร (ค่าเฉล่ีย = 4.158) คิดเป็นร้อยละ 83.16 
6) ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ (ค่าเฉล่ีย = 3.944) คิดเป็นร้อยละ 78.88 
 
จากข้อมูลดังกล่าวสามารถแสดงในรูปแผนภูมิแท่งได้ ดังนี้  
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แผนภูมิแสดงค่ำเฉลี่ยระดับควำมพึงพอใจของประชำชนที่มีต่อกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์                
ทั้ง 6 ยุทธศำสตร์ 
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ตำรำ งแสดงค่ ำ เ ฉลี่ ย  ส่ วน เบี่ ย ง เบนมำตรฐำน  และระ ดับควำมพึ งพอใจของประชำชน                                
ที่มีต่อกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยในภำพรวม ปีงบประมำณ 2561 
 

 
 
จากตารางสรุปได้ว่า ระดับความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการดําเนินงานตามนโยบายในภาพรวม 
ปีงบประมาณ 2561 พบว่า อยู่ในระดับความพึงพอใจ  มำก  (ค่าเฉล่ีย = 4.451) คิดเป็นร้อยละ 89.02  
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านสามารถเรียงคะแนนจากมากไปหาน้อย ได้ดังนี้  
 
 
 
 
 
 

นโยบำย ค่ำเฉลี่ย 
ส่วน

เบี่ยงเบน
มำตรฐำน 

ระดับควำม
พึงพอใจ 

1. โครงการก่อสร้างสระว่ายน้ําเฉลิมพระเกียรติเทศบาลเมือง
กระทุ่มแบน อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 
 

4.572 0.547 มากท่ีสุด 

2. โครงการก่อสร้างอาคารเรียน ค.ส.ล. 4 ช้ัน โรงเรียนอนุบาล
เทศบาลนครอ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 
 

4.540 0.565 มากท่ีสุด 

3. การดําเนินงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ อบจ.
สมุทรสาคร เช่น การขุดลอกคู คลอง, เสริมคันดินป้องกัน       
น้ําท่วม, สนับสนุนกระสอบทราย, ติดต้ังเครื่อง  สูบน้ํา ฯลฯ 
 

4.726 0.411 มากท่ีสุด 

4.  คว ามพึ งพอใจ ต่อการพัฒนาระบบสาธาร ณูป โภค 
สาธารณูปการของ อบจ.สมุทรสาคร เช่น ก่อสร้างถนน /สะพาน
, ขยายเขตไฟฟ้า, ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมหอถัง  ฯลฯ 
 

4.731 0.406 มากท่ีสุด 

5. การประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการดําเนินงาน     
ของ อบจ.สมุทรสาคร ให้ประชาชนและหน่วยงานภายนอก
รับทราบผ่านช่องทางต่างๆ  
 

3.684 0.810 มาก 

เฉลี่ย 4.451 0.548 มำก 
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1) ความพึงพอใจต่อความพึงพอใจต่อการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการของ อบจ.
สมุทรสาคร เช่น ก่อสร้างถนน /สะพาน, ขยายเขตไฟฟ้า, ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมหอถัง ฯลฯ   มีค่าเฉล่ีย = 
4.731  คิดเป็นร้อยละ 94.62 

2) ความพึงพอใจต่อการดําเนินงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ อบจ.สมุทรสาคร เช่น การ   
ขุดลอกคู คลอง, เสริมคันดินป้องกันน้ําท่วม, สนับสนุนกระสอบทราย, ติดต้ังเครื่องสูบน้ํา ฯลฯ มีค่าเฉล่ีย = 
4.726  คิดเป็นร้อยละ 94.52 

3) ความพึงพอใจต่อโครงการก่อสร้างสระว่ายน้ําเฉลิมพระเกียรติ เทศบาลเมืองกระทุ่มแบน อ.กระทุ่มแบน 
จ.สมุทรสาคร มีค่าเฉล่ีย = 4.572  คิดเป็นร้อยละ 91.44 

4) ความพึงพอใจต่อโครงการก่อสร้างอาคารเรียน ค.ส.ล. 4 ช้ัน โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครอ้อมน้อย       
อ.กระทุ่มแบน  จ.สมุทรสาคร  มีค่าเฉล่ีย = 4.540   คิดเป็นร้อยละ 90.80 

5) ความพึงพอใจต่อการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการดําเนินงานของ อบจ.สมุทรสาคร      
ให้ประชาชนและหน่วยงานภายนอกรับทราบผ่านช่องทางต่างๆ  มีค่าเฉล่ีย = 3.684   คิดเป็นร้อยละ 73.68 
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ตอนที่ 3  สรุปประเด็นควำมต้องกำร ควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะของประชำชนต่อกำรด ำเนินงำน
ขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสมุทรสำครในปีงบประมำณ 2561 

ในส่วนท่ี 3 ของแบบสอบถาม เป็นการสอบถามความต้องการ ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
โดยแบ่งประเด็นคําถามเป็น 2 ส่วน ดังนี้  

1. โครงกำรหรือกิจกรรมที่ประชำชนต้องกำรให้องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสมุทรสำครด ำเนินงำน
เพิ่มเติมตำมยุทธศำสตร์ต่ำงๆ 

1) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำ มีข้อเสนอแนะดังนี้  
              ควรให้การสนับสนุนงบประมาณจ้างครู/บุคลากรมาเสริมการจัดการเรียนการสอนให้แก่นักเรียน     
ในโรงเรียน  การสร้างอาคารเรียน อาคารอเนกประสงค์ การซ่อมแซมอาคาร ปรับปรุงพื้นท่ีสนามเด็กเล่น 
ตลอดจนการพัฒนาห้องสมุด อย่างต่อเนื่องตลอดไปทุกปี และควรเน้นการจัดกิจกรรมท่ีอุทยานการเรียนรู้
สมุทรสาคร (SK Park) ให้มีความเด่นชัด มีกิจกรรม     เพิ่มมากขึ้น ครอบคลุมกลุ่มวัยของประชากร อีกท้ังการ
ปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษาให้มีความเป็นสากล เช่น การพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศ พัฒนา 
ศักยภาพผู้สอนให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์โลกท่ีเปล่ียนแปลงไป 

 2) ยุทธศำสตร์กำรส่งเสริมคุณภำพชีวิต มีข้อเสนอแนะดังนี้ 
     ควรให้การสนับสนุนงบประมาณอย่างต่อเนื่องตลอดไป ท้ังด้านการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 
การ 
รณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุ การจัดกิจกรรมผู้สูงวัยตลอดจนกิจกรรมทางศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น 

 3) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำเศรษฐกิจ มีข้อเสนอแนะดังนี้ 
     ควรสนับสนุนหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อร่วมกันสร้างผลิตผลทางด้านการเกษตร การประมง 
ผลิตภัณฑ์ชุมชนของกลุ่มวิสาหกิจ กลุ่มอาชีพต่างๆ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม และการขยายช่องทางด้านการตลาดท้ัง
ภายในและภายนอกประเทศ จัดหาสถานท่ีสําหรับจัดต้ังเป็นศูนย์รวมผลผลิตทางด้านการเกษตรและประมง 
ตลอดจนผลิตภัณฑ์ OTOP จากกลุ่มอาชีพในพื้นท่ี เพื่อเป็นศูนย์กลางการจําหน่วยเผยแพร่สินค้าผลผลิต
ระหว่างผู้ซื้อ และผู้ขายได้มาพบกัน จะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อยกระดับรายได้ของจังหวัดสมุทรสาคร  
ต่อไป 

 4) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน มีข้อเสนอแนะดังนี้ 
     ควรสนับสนุนงบประมาณช่วยเหลือแก้ไขถนนท่ีชํารุดเสียหาย การทําผนังกั้นป้องกันน้ําท่วมใน
หลายพื้นท่ีให้ครบและครอบคลุมตลอดจนการขยายถนน  หรืการสร้างถนนสําหรับลดและแก้ไขปัญหา
การจราจรท่ีติดขัดและเกิดอุบัติเหตุเป็นประจํา เช่น การสร้างสะพานยกระดับข้ามแยกบางป ลา จากถนน
เศรษฐกิจ 1 เพื่อลดผลกระทบด้านจราจร การสร้างสะพานหรือวงแหวนเข้าสู่อําเภอบ้านแพ้วจากถนน      
พระราม 2 เพื่อลดอุบัติเหตุ การให้รถยนต์ ยานพาหนะวิ่งสวนทางกันเพื่อกลับรถ 
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 5) ยุทธศำสตร์กำรอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม มีข้อเสนอแนะดังนี้ 
     ควรจัดทําแผนงานโครงการเพื่อบูรณาการแก้ไขปัญหา การกําจัดขยะ น้ําเน่าเสียในลําคลอง        
สายหลัก สายรอง และการสนับสนุนโครงการ/กิจกรรม การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ  
ส่ิงแวดล้อมชายฝ่ังทะเลอ่าวไทยอย่างต่อเนื่องเพื่อเกิดผลอย่างยั่งยืน 

 6) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรเมืองและกำรบริหำร มีข้อเสนอแนะดังนี้ 
     ควรเน้นการประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจท่ีถูกต้องเกี่ยวกับบทบาทหน้าท่ีองค์การบริหารส่วน
จังหวัดสมุทรสาคร ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในกระบวนการทํางานขององค์การกับภาคประชาชนใน
พื้นท่ี เพื่อความโปร่งใสและการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบติดตาม ประเมินผลการดําเนินงาน และเปิดโอกาส
รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ แนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกันอย่างใกล้ชิดและสม่ําเสมอ เช่น การจัด
ประชุมสัญจรในทุกพื้นท่ี โดยกําหนดตัวชี้วัดสําหรับการประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพทุกโครงการฯ 
 

2. ข้อคิดเห็นทั่วไป 
     1) ในรอบปี 2561 ประชาชนมีความพึงพอใจ/ประทับใจ ต่อการดําเนินงานของ องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ด้านโครงสร้างพื้นฐานมากท่ีสุด  เพราะมีการสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง ประชาชนมีความ       
พึงพอใจในเรื่องของการสร้างถนน ถนนภายในหมู่บ้าน ระบบการขยายเขตไฟฟ้า ผนังกั้นน้ําท่วม การขุดลอก
คลอง และสระว่ายน้ํา  
    2) ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไข หรือพัฒนาการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
สมุทรสาคร  การจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสมุทรสาคร ควรให้
ความสําคัญในการแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้นซ้ําซาก เช่น ปัญหาการจราจรติดขัด ปัญหาการกําจัดส่ิงของปฎิกูล 
ปัญหาน้ําเน่าเสียในลําคลองท้ังสายหลักสายรอง โดยการจัดทําโครงการ/กิจกรรมแก้ไขปัญหาเหล่านี้อย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดการพัฒนาแก้ไขท่ียั่งยืน ให้จัดทําแผนบูรณาการโครงการ/กิจกรรมกับองค์กรท้องถิ่น           
ในพื้นท่ีร่วมกัน 

3) การรับทราบข้อมูลข่าวสารการดําเนินงานโครงการ ท่ีได้รับงบประมาณสนับสนุนจากองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร จากช่องทางการประชาสัมพันธ์ ดังต่อไปนี้ ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการในพื้นท่ี
ดําเนินงาน การประชุมเพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นท่ี การจัดประชุม
ประจําเดือนของผู้นําชุมชน  ข่าวสารประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด และหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น  
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     4) ข้อเสนอแนะอื่นๆ  
             ควรมีการพัฒนาเมืองภายใต้แนวคิด “เมืองสีเขียวและสะอาด”   หรือ “Green and Clean city”  
ด้วยการพัฒนาเมืองให้มีความน่าอยู่ สะอาด ปลอดภัย มีสถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจ การออกแบบเมืองเพื่อความ
ยั่งยืนด้วยการคํานึงถึงทรัพยากรธรรมชาติ ด้วยการออกแบบเมืองให้เป็นเมืองของทุกคนรวมไปถึงผู้พิการ         
ท่ีสามารถเดินทางไปยังพื้นท่ีต่างๆ ได้โดยสะดวกเป็นต้น 
          ควรมีการพัฒนาเมืองภายใต้ระบบแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular economy) ภายใต้
แนวคิดพื้นฐาน 3R คือ Reduce Reuse และ Recycle ท่ีให้ความสําคัญกับการจัดการของเสียจากการผลิต
และบริโภค ด้วยการนําวัตถุดิบท่ีผ่านการผลิตและบริโภคแล้ว กลับเข้าสู่กระบวนการผลิตใหม่ หรือนํามาใช้ซ้ํา
นั่นเอง 
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บทที่ 5 

สรุปผลกำรวิจัย 
 

การประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนท่ีมี ต่อการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร  ในปีงบประมาณ 2561 เป็นการประเมินผลความพึงพอใจของ
ประชาชนท่ีมีต่อการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ตาม
ภาระหน้าท่ีท่ีกําหนดไว้ในพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 4) 
พ.ศ.2552  มีวัตถุประสงค์ของการวิจัย  2 ประการ ได้แก่  

1) เพื่อสํารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครท้ัง 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา, ยุทธศาสตร์การ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต, ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ, ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน, ยุทธศาสตร์
การอนุรักษ์และฟื้นฟูส่ิงแวดล้อม และยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองและการบริหาร               

 2) เพื่อทราบถึงความต้องการ ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของประชาชนต่อการดําเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร 

ผู้วิจัยได้ดําเนินการวิจัยโดยการสํารวจความพึงพอใจ (Survey Research) จากกลุ่มตัวอย่างท่ีเป็น
ตัวแทนประชากรท่ีอาศัยอยู่ในเขตพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร จํานวน 379 ตัวอย่าง จาก
จํานวนตัวอย่างเป้าหมายท่ีกําหนด 400 ตัวอย่าง และการสัมภาษณ์เชิงลึก ในช่วงเดือน กันยายน - ตุลาคม 
2561 นําข้อมูลท่ีได้มาวิเคราะห์ด้วยวิธีสถิติ  เช่น ค่าเฉล่ีย(mean) ค่าอัตราส่วนร้อยละ (percentage) และ
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน(standard deviation) รวมถึงข้อเสนอแนะต่างๆ ผลการศึกษาสรุปได้ ดังนี้ 

 
สรุปผลกำรศึกษำ 
         วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 เพื่อสํารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครท้ัง 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา , 
ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิต, ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ, ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
, ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และฟื้นฟูส่ิงแวดล้อม และยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองและการบริหาร 

ผลการวิจัยสรุปได้ว่า ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา       
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครอยู่ใน ระดับ มำก (ค่าเฉล่ีย = 4.272) คิดเป็นร้อยละ  85.44  
พิจารณาแยกตามยุทธศาสตร์เป็นรายด้าน ดังนี้ 
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1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา (ค่าเฉล่ีย = 4.367) คิดเป็นร้อยละ 87.34 
2) ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิต (ค่าเฉล่ีย = 4.246) คิดเป็นร้อยละ 84.92 
3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ (ค่าเฉล่ีย = 3.944) คิดเป็นร้อยละ 78.88 
4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (ค่าเฉล่ีย = 4.661) คิดเป็นร้อยละ 93.22 
5) ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และฟื้นฟูส่ิงแวดล้อม (ค่าเฉล่ีย = 4.257) คิดเป็นร้อยละ 85.14 
6) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองและการบริหาร (ค่าเฉล่ีย = 4.158) คิดเป็นร้อยละ 83.16 
ในส่วนของความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการดําเนินงานตามนโยบายในภาพรวม ปีงบประมาณ 

2561  พบว่า อยู่ในระดับความพึงพอใจ มำก (ค่าเฉล่ีย = 4.451) คิดเป็นร้อยละ 89.02   เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้านสามารถเรียงคะแนนจากมากไปหาน้อยได้ ดังนี้ 

1) ความพึงพอใจต่อการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการของ อบจ.สมุทรสาคร เช่น 
ก่อสร้างถนน /สะพาน, ขยายเขตไฟฟ้า, ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมหอถัง ฯลฯ   มีค่าเฉล่ีย = 4.731 คิดเป็น   
ร้อยละ 94.62 

2) ความพึงพอใจต่อการดําเนินงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ อบจ.สมุทรสาคร   เช่น       
การขุดลอกคู คลอง, เสริมคันดินป้องกันน้ําท่วม, สนับสนุนกระสอบทราย, ติดต้ังเครื่องสูบน้ํา ฯลฯ มีค่าเฉล่ีย = 
4.726  คิดเป็นร้อยละ 94.52 

3) ความพึงพอใจต่อโครงการก่อสร้างสระว่ายน้ําเฉลิมพระเกียรติ เทศบาลเมืองกระทุ่มแบน อ.กระทุ่มแบน 
จ.สมุทรสาคร  มีค่าเฉล่ีย = 4.572  คิดเป็นร้อยละ 91.44 

4) ความพึงพอใจต่อโครงการก่อสร้างอาคารเรียน ค.ส.ล. 4 ช้ัน โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครอ้อมน้อย       
อ.กระทุ่มแบน  จ.สมุทรสาคร   มีค่าเฉล่ีย = 4.540   คิดเป็นร้อยละ 90.80 

5) ความพึงพอใจต่อการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการดําเนินงานของ อบจ.สมุทรสาคร        
ให้ประชาชนและหน่วยงานภายนอกรับทราบผ่านช่องทางต่างๆ  มีค่าเฉล่ีย = 3.684  คิดเป็นร้อยละ 73.68 

วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 เพื่อทราบถึงความต้องการ ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของประชาชนต่อการ
ดําเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ผลการสอบถามกลุ่มตัวอย่าง
และผู้ท่ีให้สัมภาษณ์เชิงลึกมีข้อเสนอแนะต่อโครงการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์ด้านต่างๆ สรุปได้  ดังนี้ 

1. โครงกำรหรือกิจกรรมที่ประชำชนต้องกำรให้องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสมุทรสำครด ำเนินงำน
เพิ่มเติมตำมยุทธศำสตร์ต่ำงๆ 

1) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำ มีข้อเสนอแนะดังนี้  
    ควรให้การสนับสนุนงบประมาณจ้างครู/บุคลากรมาเสริมการจัดการเรียนการสอนให้แก่นักเรียน        

ในโรงเรียน  การสร้างอาคารเรียน อาคารอเนกประสงค์ การซ่อมแซมอาคาร ปรับปรุงพื้นท่ีสนามเด็กเล่น 
ตลอดจนการพัฒนาห้องสมุด อย่างต่อเนื่องตลอดไปทุกปี และควรเน้นการจัดกิจกรรมท่ีอุทยานการเรียนรู้
สมุทรสาคร (SK Park) ให้มีความเด่นชัด มีกิจกรรมเพิ่มมากขึ้น ครอบคลุมกลุ่มวัยของประชากร อีกท้ังการ
ปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษาให้มีความเป็นสากล เช่น การพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศ      
พัฒนาศักยภาพผู้สอนให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์โลกท่ีเปล่ียนแปลงไป 
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 2) ยุทธศำสตร์กำรส่งเสริมคุณภำพชีวิต มีข้อเสนอแนะดังนี้ 
     ควรให้การสนับสนุนงบประมาณอย่างต่อเนื่องตลอดไป ท้ังด้านการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย      
การรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุ การจัดกิจกรรมผู้สูงวัยตลอดจนกิจกรรมทางศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม  
ท้องถิ่น 

 3) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำเศรษฐกิจ มีข้อเสนอแนะดังนี้ 
     ควรสนับสนุนหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อร่วมกันสร้างผลิตผลทางด้านการเกษตร การประมง 
ผลิตภัณฑ์ชุมชนของกลุ่มวิสาหกิจ กลุ่มอาชีพต่างๆ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม และการขยายช่องทางด้านการตลาดท้ัง
ภายในและภายนอกประเทศ จัดหาสถานท่ีสําหรับจัดต้ังเป็นศูนย์รวมผลผลิตทางด้านการเกษตรและประมง 
ตลอดจนผลิตภัณฑ์ OTOP จากกลุ่มอาชีพในพื้นท่ี เพื่อเป็นศูนย์กลางการจําหน่ายเผยแพร่สินค้าผลผลิต
ระหว่างผู้ซื้อ และผู้ขายได้มาพบกัน จะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อยกระดับรายได้ของจังหวัดสมุทรสาคร  
ต่อไป 

 4) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน มีข้อเสนอแนะดังนี้ 
     ควรสนับสนุนงบประมาณช่วยเหลือแก้ไขถนนท่ีชํารุดเสียหาย การทําผนังกั้นป้องกันน้ําท่วม          
ในหลายพื้นท่ีให้ครบและครอบคลุมตลอดจนการขยายถนน หรือการสร้างถนนสําหรับลดและแก้ไขปัญหา
การจราจรท่ีติดขัดและเกิดอุบัติเหตุเป็นประจํา เช่น การสร้างสะพานยกระดับข้ามแยกบางปลา จากถนน
เศรษฐกิจ 1 เพื่อลดผลกระทบด้านจราจร การสร้างสะพานหรือวงแหวนเข้าสู่อําเภอบ้านแพ้วจากถนนพระราม  
2  เพื่อลดอุบัติเหตุ การให้รถยนต์ ยานพาหนะวิ่งสวนทางกันเพื่อกลับรถ 

 5) ยุทธศำสตร์กำรอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม มีข้อเสนอแนะดังนี้ 
     ควรจัดทําแผนงานโครงการเพื่อบูรณาการแก้ไขปัญหา การกําจัดขยะ น้ําเน่าเสีย  ในลําคลอง         
สายหลัก สายรอง และการสนับสนุนโครงการ/กิจกรรม การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
ชายฝ่ังทะเลอ่าวไทยอย่างต่อเนื่องเพื่อเกิดผลอย่างยั่งยืน 

 6) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรเมืองและกำรบริหำร มีข้อเสนอแนะดังนี้ 
     ควรเน้นการประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจท่ีถูกต้องเกี่ยวกับบทบาทหน้าท่ีองค์การบริหารส่วน
จังหวัดสมุทรสาคร ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในกระบวนการทํางานขององค์กรกับภาคประชาชนใน
พื้นท่ี เพื่อความโปร่งใสและการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบติดตาม ประเมินผลการดําเนินงาน และเปิดโอกาส
รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ แนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกันอย่างใกล้ชิดและสม่ําเสมอ เช่น การจัด
ประชุมสัญจรในทุกพื้นท่ี โดยกําหนดตัวชี้วัดสําหรับการประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพทุกโครงการฯ 
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2. ข้อคิดเห็นทั่วไป 
1) ในรอบปี 2561 ประชาชนมีความพึงพอใจ/ประทับใจ ต่อการดําเนินงานของ องค์การบริหารส่วน

จังหวัดสมุทรสาคร ด้านโครงสร้างพื้นฐานมากท่ีสุด  เพราะมีการสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง ประชาชนมีความ         
พึงพอใจในเรื่องของการสร้างถนน ถนนภายในหมู่บ้าน ระบบการขยายเขตไฟฟ้า ผนังกั้นน้ําท่วม การขุดลอก
คลอง และสระว่ายน้ํา  

2) ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไข หรือพัฒนาการดําเนินงานขององค์การบริหาร ส่วนจังหวัด
สมุทรสาคร  

    การจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสมุทรสาคร ควรให้
ความสําคัญในการแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้นซ้ําซาก เช่น ปัญหาการจราจรติดขัด ปัญหาการกําจัดส่ิงของปฎิกูล 
ปัญหาน้ําเน่าเสียในลําคลองท้ังสายหลักสายรอง โดยการจัดทําโครงการ/กิจกรรมแก้ไขปัญหาเหล่านี้อย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดการพัฒนาแก้ไขท่ียั่งยืน ให้จัดทําแผนบูรณาการโครงการ/กิจกรรมกับองค์กรท้องถิ่น            
ในพื้นท่ีร่วมกัน 

3) การรับทราบข้อมูลข่าวสารการดําเนินงานโครงการ ท่ีได้รับงบประมาณสนับสนุนจากองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร จากช่องทางการประชาสัมพันธ์ ดังต่อไปนี้ ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการในพื้นท่ี
ดําเนินงาน การประชุมเพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นท่ี การจัดประชุม
ประจําเดือนของผู้นําชุมชน  ข่าวสารประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด และหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น  

4) ข้อเสนอแนะอื่นๆ  
    ควรมีการพัฒนาเมืองภายใต้แนวคิด “เมืองสีเขียวและสะอาด”   หรือ “Green and Clean city”  

ด้วยการพัฒนาเมืองให้มีความน่าอยู่ สะอาด ปลอดภัย มีสถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจ การออกแบบเมืองเพื่อความ
ยั่งยืนด้วยการคํานึงถึงทรัพยากรธรรมชาติ ด้วยการออกแบบเมืองให้เป็นเมืองของทุกคนรวมไปถึงผู้พิการท่ี
สามารถเดินทางไปยังพื้นท่ีต่างๆ ได้โดยสะดวกเป็นต้น 

   ควรมีการพัฒนาเมืองภายใต้ระบบแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular economy) ภายใต้
แนวคิดพื้นฐาน 3R คือ Reduce Reuse และ Recycle ท่ีให้ความสําคัญกับการจัดการของเสียจากการผลิต
และบริโภค ด้วยการนําวัตถุดิบท่ีผ่านการผลิตและบริโภคแล้ว กลับเข้าสู่กระบวนการผลิตใหม่ หรือนํามาใช้ซ้ํา
นั่นเอง 
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กำรประเมนิควำมพึงพอใจของประชำชนตอ่กำรด ำเนนิงำนตำมยทุธศำสตรก์ำรพัฒนำ 

ขององค์กำรบริหำรส่วนจงัหวดัสมทุรสำคร  ปงีบประมำณ 2561 
ค ำชี้แจง  แบบสอบถามน้ีมี  8 หน้า กรุณากรอกแบบสอบถามน้ีตามความเป็นจริงให้ครบทุกข้อ  เพ่ือประโยชน์ในการนําไป
ปรับปรุงการบริหารงานให้ดีย่ิงข้ึน และโปรดใส่เครื่องหมาย   ในช่อง  ตามความเป็นจริง 
ตอนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำม 

1. เพศ             
   1)  ชาย  

    2)  หญิง 
 

 2.  อำย ุ
   1) ไม่เกิน 20 ปี 
   2) 20 – 39 ปี 
  3) 40 – 59 ปี 
  4) 60 ปี ข้ึนไป 

 3.  สถำนภำพ/บทบำททำงสังคมของท่ำน ที่มีต่อชุมชน 
   1) ผู้นําชุมชน /กํานัน/ผู้ใหญ่บ้าน 
   2) ผู้บริหาร อปท. / สมาชิกสภา อปท. 
 3) สมาชิกสภาองค์กรชุมชน 
 4) ภาคธุรกิจ / เอกชน /ภาคประชาสังคม 
 5) หน่วยงานราชการ / รัฐวิสาหกิจ 
 6) อื่นๆ ............................................. 

  4. กำรศกึษำของท่ำน 
 1) ประถมศึกษาหรือตํ่ากว่า  
 2) มัธยมศึกษา ปวช. – ปวส. - อนุปริญญา 
 3) ปริญญาตรี   
 4) สูงกว่าปริญญาตรี 
 

5. รำยได้โดยเฉลี่ย/ต่อเดอืน  
 1) ตํ่ากว่า 5,000 บาท/เดือน 
 2) 5,000 บาท – 10,000 บาท/เดือน 
 3) 10,001 บาท – 15,000 บาท/เดือน  
 4) 15,001 บาท – 20,000 บาท/เดือน  
 5) มากกว่า 20,000 บาท/เดือน ข้ึนไป 

6.  อำชีพ (ตอบอำชีพหลกัเพียงขอ้เดียว) 
 1) รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
 2) เจ้าของธุรกิจ/ค้าขาย 
 3) เกษตรกร/ประมง 
 4) รับจ้าง/ลูกจ้าง/พนักงานบริษัท 
 5) แม่บ้าน/พ่อบ้าน /เกษียณอายุ 
  6) อื่นๆ ระบุ..................................................... 

7.  กำรอยู่อำศัยในชุมชน 
 1) เป็นคนในชุมชนต้ังแต่เกิด 
 2) อยู่ในชุมชนมานานกว่า 5 ปี 
 3) อยู่ในชุมชนต้ังแต่ 1 ปี ถึง 5 ปี  
 4) ย้ายมาอยู่ในชุมชนน้ีไม่เกิน 1 ปี 
 

8.  กำรรับทรำบข้อมูลข่ำวสำรกำรด ำเนินงำนของ อบจ. 
 1) สื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ/ ประกาศ /ป้าย /เว็บไซต์/Facebook 
 2) ผู้นําชุมชนท้องถ่ิน 
 3) ผู้บริหาร /สมาชิกสภา อบจ./เจ้าหน้าท่ี อบจ. 
 4) การประชุมประชาคมท้องถ่ิน 
 5) เพื่อนบ้าน /ญาติพี่น้อง 
 6) อื่นๆ ระบุ..................................................... 
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ตอนที่ 2 ควำมคิดเห็นต่อกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วน 
           จังหวัดสมุทรสำคร ในรอบปีงบประมำณ 2561 
ค ำช้ีแจง โปรดใส่เครื่องหมาย   ในช่องระดับความพึงพอใจตามความคิดของท่าน 
 1 = พึงพอใจน้อยที่สุด , 2 = พึงพอใจน้อย,  3 = พึงพอใจปานกลาง,  4 = พึงพอใจมาก,  5 = พึงพอใจมากทีสุ่ด 

 
                                    ค ำถำม 

                     ระดับควำมพึงพอใจ 
มำกท่ีสุด 
    (5) 

   มำก 
   (4) 

ปำนกลำง 
     (3) 

  น้อย 
   (2) 

น้อยท่ีสุด 
     (1) 

1) ความพึงพอใจต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา 
1.1 ส่งเสริมกำรศึกษำและพัฒนำศักยภำพกำรเรียนรู้ของเด็ก 

และเยำวชน  เช่น  กิจกรรมเข้าค่ายวิทยาศาสตร์ , กิจกรรมทัศนศึกษา 
แหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน ฯลฯ 

     

1.2 สนับสนุนด้ำนอำคำรเรียน/อำคำรอเนกประสงค์ เพ่ือให้โรงเรียน 
มีควำมพร้อมด้ำนอำคำรสถำนท่ีส ำหรับจัดกำรเรียนกำรสอน 
อย่ำงเพียงพอ 

     

1.3 สนับสนุนงบประมำณจ้ำงครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  
เพ่ือให้เพียงพอกำรจัดกำรศึกษำ  เช่น ครูอัตราจ้าง 200 อัตรา ,  

        ครูต่างชาติสอนภาษาอังกฤษ, ครูอัตราจ้างของศูนย์การศึกษาพิเศษฯ 

     

1.4 ส่งเสริมควำมรู้ด้ำนคุณธรรม จริยธรรมให้แก่เด็กและเยำวชน 
       เช่น กิจกรรมประกวดบรรยายธรรม/สวดมนต์หมู่ 

     

1.5 พัฒนำอุทยำนกำรเรียนรู้สมุทรสำคร (SK park)  เพ่ือเพ่ิมโอกำส 
       กำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนือ่งให้แก่เด็กและเยำวชน เช่น กิจกรรม 
       ส่งเสริมการเรียนรู้, กิจกรรมหนังสือหมุนเวียนเปลี่ยนกันอ่าน ฯลฯ 

     

                                  ความพึงพอใจโดยรวม 

2) ความพึงพอใจต่อยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
2.1  ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมด้ำนสำธำรณสุข กำรให้ควำมรู้ด้ำนกำร 
       ปอ้งกัน ควบคุมโรคระบำด โรคติดต่อ แก่ประชำชนและชุมชนได้ 
       อย่ำงท่ัวถึง เช่น กิจกรรมอบรมวัยรุ่นวัยใส  ใส่ใจป้องกันยาเสพติด 
       และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 

     

2.2  ส่งเสริมสนับสนุนให้มีสนำมกีฬำจังหวัดท่ีได้มำตรฐำนเพ่ือให้ 
       ประชำชนมีสถำนท่ีส ำหรับเล่นกีฬำ และกำรออกก ำลังกำยมำกขึ้น   

     

2.3  ส่งเสริมสนับสนุนงำนด้ำนสวัสดิกำรสังคม เพ่ือพัฒนำคุณภำพชีวิต 
       แก่เด็ก สตรี เยำวชน ผู้สูงอำยุ ผู้พิกำรและผู้ด้อยโอกำส   เช่น  
       กิจกรรมอบรม พัฒนากาย พัฒนาใจ ผู้สูงวัยมีสุข , กิจกรรมสตรีไทย 
       ห่วงใยสุขภาพ , กิจกรรมรู้ไว้ ใส่ใจ ป้องกันภัยสังคม ฯลฯ 

     

2.4  ส่งเสริมสนับสนุนงำนด้ำนกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย 
      กำรแก้ไขปัญหำน้ ำท่วม ภัยแล้ง ในพ้ืนท่ีจังหวัดสมุทรสำคร   
      เช่น  ขุดลอกคู คลอง ร่องระบายนํ้า / สนับสนุนกระสอบใส่ทราย ,  
      รถยนต์บรรทุกนํ้าอเนกประสงค์ , ติดต้ังเครื่องสูบน้ํา ฯลฯ 
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                                        ค ำถำม 

                     ระดับควำมพึงพอใจ 
มำกท่ีสุด 
    (5) 

   มำก 
    (4) 

ปำนกลำง 
     (3) 

   น้อย 
    (2) 

น้อยท่ีสุด 
    (1) 

2.5  ส่งเสริมสนับสนุนกำรสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือในกำร 
       ต่อต้ำนและป้องกันกำรแพร่ระบำดของยำเสพติดในสถำนศึกษำ 
       สถำนประกอบกำรและชุมชน เช่น โครงการเยาวชนปลอดภัย   
       ห่างไกลยาเสพติด  ประจําปี 2561 ฯลฯ 

     

                                  ความพึงพอใจโดยรวม 

3) ความพึงพอใจต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ 
3.1  สง่เสริมสนับสนุนกำรประกอบอำชีพ พัฒนำศักยภำพกลุ่มอำชีพ 
      ท้ังด้ำนกำรผลิต กำรแปรรูปและกำรตลำด  เช่น สนับสนุนการจัดงาน 
       เกษตรและของดีอําเภอบ้านแพ้ว 

     

3.2  ส่งเสริมสนับสนุนด้ำนกำรท่องเท่ียวของจังหวัด  เพ่ือประชำ 
       สัมพันธ์แหล่งท่องเท่ียวของจังหวัดสมุทรสำครให้เป็นท่ีรู้จัก 

     

3.3  สง่เสริมสนับสนุนให้ชุมชนมีส่วนร่วมในกำรอนุรักษ์วัฒนธรรม 
       ประเพณี และภูมิปัญญำท้องถ่ิน  เช่น การจัดงานสืบสานประเพณี 
       วัฒนธรรมไทยทรงดํา , งานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสิน – 
       มหาราชและประเพณีห่อข้าวต้มมัดสามัคค ี ฯลฯ 

     

3.4  สง่เสริมสนับสนุนกำรจัดกิจกรรม เพ่ือรักษำและสืบทอดประเพณี 
       ท่ีส ำคัญของจังหวัดและวัฒนธรรมอันดีงำม  เช่น  ประเพณีแห่ 
       เจ้าพ่อหลักเมือง    

     

3.5  สง่เสริมสนับสนุนกำรจัดกิจกรรมเพ่ือท ำนุบ ำรุงศำสนำ เพ่ือให้ 
      เด็ก เยำวชน  พุทธศำสนิกชน ได้ตระหนักในควำมส ำคัญของ 
      พระพุทธศำสนำ  เช่น ประเพณีแห่เทียนพรรษา 

     

                                  ความพึงพอใจโดยรวม 

4) ความพึงพอใจต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
4.1  กำรพัฒนำและปรับปรุงเส้นทำงกำรคมนำคมและกำรขนส่ง  
       ให้มีมำตรฐำน เพ่ือให้กำรคมนำคมสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย 
       เช่น ก่อสร้างถนน, สะพาน ฯลฯ 

     

4.2  กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำน้ ำท่วมและปัญหำภัยธรรมชำติอื่นๆ 
       อย่ำงยั่งยืน  เช่น ก่อสรา้งเขื่อนกันดิน ค.ส.ล. ฯลฯ         

     

4.3  กำรขยำยเขตไฟฟ้ำสำธำรณะในจังหวัดสมุทรสำคร เพ่ือให้ประชำชน 
      ได้รับควำมสะดวก เกิดควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  เช่น  
      สนับสนุนงบประมาณให้แก่การไฟฟา้ส่วนภูมภิาคสาขาดอนไผ่ ,  
      การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคจังหวัดสมุทรสาคร 2 (บ้านแพว้) ,  
      การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคสาขาตําบลโคกขาม เพื่อขยายเขตระบบจําหน่าย 
      ไฟฟ้าในจังหวัดสมุทรสาคร 
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                                       ค ำถำม 
                      ระดับควำมพึงพอใจ 
มำกท่ีสุด 
    (5) 

   มำก 
    (4) 

ปำนกลำง 
     (3) 

   น้อย 
    (2) 

น้อยท่ีสุด 
    (1) 

4.4  กำรก่อสร้ำง/ปรับปรุงระบบประปำพื้นท่ีจังหวัดสมุทรสำคร   
      เพ่ือให้ประชำชนมีน้ ำส ำหรับอุปโภค บริโภคใช้อย่ำงท่ัวถึงและ 
      เพียงพอ เช่น  สนับสนุนงบประมาณแก่ อบต.บางกระเจ้า,  
      อบต.พันท้ายนรสิงห์,  อบต.บางยาง, อบต.ทา่ไม้, อบต.เจ็ดริ้ว,  
      อบต.อําแพง, ทต.หลักห้า เพื่อขุดเจาะบ่อบาดาล / ก่อสร้างหอถังส่งนํ้า  

     

                                  ความพึงพอใจโดยรวม 
5) ความพึงพอใจต่อยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และฟืน้ฟูสิ่งแวดล้อม 

5.1  กำรเสริมสร้ำงให้เยำวชนได้มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และตระหนัก 
      ถึงคุณค่ำของสิ่งแวดล้อมและทรัพยำกรธรรมชำติ เช่น โครงการ 
      โรงเรียนสิ่งแวดล้อมของ อบจ. 

     

5.2  กำรเสริมสร้ำงจิตส ำนึกและกำรมีส่วนร่วมของภำคประชำชน 
      ในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม  เช่น กิจกรรม 
      ประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ใหแ้ผ่นดิน  ฯลฯ 

     

5.3  เสริมสร้ำงควำมร่วมมือของหน่วยงำนทุกภำคส่วนและ 
      ประชำชน  ในกำรบริหำรจัดกำรขยะมูลฝอยและของเสีย 
      อันตรำยชุมชน  เช่น กิจกรรมอบรม การจัดการของเสยีอันตราย 
      ชุมชน สําหรับ อปท. 

     

5.4  กำรก ำจัดวัชพืชในแม่น้ ำท่ำจีนและล ำคลองสำธำรณะ  
      ในจังหวัดสมุทรสำคร เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรระบำยน้ ำ 

     

                                  ความพึงพอใจโดยรวม 
          6) ความพึงพอใจต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองและการบริหาร 
6.1  กำรพัฒนำบุคลำกรให้มีศักยภำพ  ตลอดจนเสริมสร้ำงคุณธรรม  
      จริยธรรมในกำรปฏิบัติงำน  เพ่ือให้เกิดกำรบริหำรจัดกำรองค์กร  
      ท่ีดีตำมหลักธรรมำภิบำล 

     

6.2  ส่งเสริมและสนับสนุนให้ภำคประชำชนมีส่วนร่วมในกระบวนกำร 
      ท ำงำนและกำรตรวจสอบ  เช่น  โครงการ อบจ. สมุทรสาครสญัจร  
      เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน, การประชุมประชาคมท้องถิ่น ฯลฯ 

     

6.3  กำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรจัดเก็บรำยได้ของ อบจ.  โดยกำรส่งเสริม 
      และรณรงค์ให้ผู้มีหน้ำท่ีเสียภำษี ช ำระภำษีมำกขึ้น  เช่น จัดทําสื่อ 
      ประชาสัมพันธ์, การออกให้บริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่แก่ผู้มีหน้าที่ 
      ชําระภาษี ฯลฯ 

     

6.4   กำรส่งเสริมสนับสนุนให้ประชำชนมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำท้องถ่ิน  
       เพ่ือสร้ำงควำมเข้มแข็งของกำรปกครองในระบอบประชำธิปไตย  
       อันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข  เช่น กิจกรรมการเรียนรู้วิถี 
      ประชาธิปไตย, กิจกรรมนวัตกรรม ของพ่อ สานต่อรักษ์พอเพียง ฯลฯ 
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                                       ค ำถำม 

                      ระดับควำมพึงพอใจ 
มำกท่ีสุด 
    (5) 

   มำก 
    (4) 

ปำนกลำง 
     (3) 

   น้อย 
    (2) 

น้อยท่ีสุด 
    (1) 

6.5  กำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรและประชำสัมพันธ์กิจกรรม/ 
       ผลกำรด ำเนินงำนของ อบจ.สมุทรสำคร ผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ   
      เช่น  เว็บไซต์ , Facebook , ป้ายประชาสัมพันธ์ , สื่อโทรทัศน์ 
       และสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ  ฯลฯ   

     

                                   ความพึงพอใจโดยรวม 
•  การประเมินความพึงพอใจต่อการด าเนินงานตามนโยบายในภาพรวม  ปีงบประมาณ พ.ศ.2561  • 
1. โครงกำรก่อสร้ำงสระว่ำยน้ ำเฉลิมพระเกียรติ เทศบำลเมืองกระทุ่มแบน 
    อ.กระทุ่มแบน   จ.สมุทรสำคร 

     

2. โครงกำรก่อสร้ำงอำคำรเรียน ค.ส.ล. 4 ชั้น  โรงเรียนอนุบำลเทศบำล 
    นครอ้อมน้อย  อ.กระทุ่มแบน    จ.สมุทรสำคร 

     

3. กำรด ำเนินงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยของ  อบจ.สมุทรสำคร  
   เช่น การขุดดลอกคูคลอง, เสริมคันดินป้องกันนํ้าท่วม, สนับสนุนกระสอบ 
   ทราย, ติดต้ังเครื่องสูบน้ํา ฯลฯ 

     

4. ควำมพึงพอใจต่อกำรพัฒนำระบบสำธำรณูปโภค สำธำรณูปกำร 
   ของ อบจ.สมุทรสำคร เช่น ก่อสร้างถนน/สะพาน, ขยายเขตไฟฟ้า 
   ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมหอถัง ฯลฯ 

     

5. กำรประชำสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลเก่ียวกับกำรด ำเนินงำนของ 
    อบจ.สมุทรสำคร  ให้ประชำชนและหน่วยงำนภำยนอกรับทรำบ 
    ผ่ำนชอ่งทำงต่ำงๆ  

     

 

ตอนที่ 3  ข้อเสนอแนะของประชำชนต่อกำรด ำเนนิงำนของ อบจ.สมุทรสำคร  
  โครงกำรหรือกิจกรรมที่ท่ำนต้องกำรให้ อบจ.สมุทรสำคร  ด ำเนินกำรเพ่ิมเติม 
1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำ ได้แก่ 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................................................  
2. ยุทธศำสตร์กำรส่งเสริมคุณภำพชีวิต ได้แก่ 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................................................  
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3. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำเศรษฐกิจ ได้แก่  
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................................................  
4. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน ได้แก่ 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................................................  
5. ยุทธศำสตร์กำรอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม ได้แก่ 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................................................  
6. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรเมืองและกำรบริหำร ได้แก่ 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................................................  
  ข้อคิดเหน็ทั่วไป 
1. ในรอบปี 2561  ท่ำนมีควำมพึงพอใจ/ประทับใจ ต่อกำรด ำเนินงำนของ อบจ.สมุทรสำคร  
    ด้ำนใดมำกที่สุด  เพรำะเหตุใด 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................................................  
2. ท่ำนคิดว่ำ อบจ.สมุทรสำคร ควรปรับปรุงแก้ไข หรือพัฒนำกำรด ำเนินงำน ในด้ำนใดมำกที่สุด 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................................................  
3.  ท่ำนรับทรำบข้อมูลข่ำวสำรกำรด ำเนินงำนโครงกำร ที่ได้รับงบประมำณสนับสนุนจำก         
     อบจ.สมุทรสำคร  จำกช่องทำงกำรประชำสัมพันธ์รูปแบบใดบ้ำง 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................................................  
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4. ข้อเสนอแนะอื่นๆ 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................................................  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 . 

ขอขอบคณุผู้ตอบแบบสอบถำมทุกท่ำนที่ใหค้วำมร่วมมือ  
องคก์ำรบริหำรส่วนจังหวัดสมุทรสำคร  โทร. / โทรสำร   0 – 3442 – 8786 
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สรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี  
(พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564)   

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสมุทรสำคร 
ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ.2561   

(ระหว่ำงเดือน ตุลำคม 2560 ถึงเดือน กันยำยน 2561) 
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สรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564)   
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสมุทรสำคร   ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2561   

(ระหว่ำงเดือน ตุลำคม 2560 ถึงเดือน กันยำยน 2561) 
-------------------------------------------------------------------------- 

1. ควำมส ำคัญของกำรติดตำมและประเมินผล 
    พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน    
ท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๔๒  หมวด ๒  มาตรา ๑๗  ภายใต้บังคับ  มาตรา ๑๖  กําหนดให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด
มีอํานาจและหน้าท่ีในการจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง              
มีความเป็นอิสระในการกําหนดนโยบายการบริหาร  การจัดบริการสาธารณะ การบริหารงานบุคคล การเงิน
และการคลัง  มีอํานาจหน้าท่ีของตนเองโดยเฉพาะ โดยจะต้องเป็นการตอบสนองต่อความต้องการและแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในท้องถิ่นและสอดคล้องกับแนวนโยบายการพัฒนาของจังหวัดและ
ประเทศ 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร  เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ท่ีสุด        
ในจังหวัด มีฐานะเป็นนิติบุคคล เขตขององค์การบริหารส่วนจังหวัด  คือเขตจังหวัด พระราชบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.๒๕๔๐ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๒  พระราชบัญญัติกําหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒  ได้กําหนดอํานาจหน้าท่ีขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดในการจัดทําบริการสาธารณะ  โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครได้ดําเนินการ
จัดทําแผนพัฒนาขึ้นเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครให้เป็นไป
ตามเป้าหมายวัตถุประสงค์ท่ีได้วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่
ประชาชนในท้องถิ่น  นอกจากการจัดทําแผนพัฒนาแล้ว  กิจกรรมหนึ ่งที ่องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สมุทรสาครจะต้องดําเนินการควบคู่ไปกับการปฏิบัติตามแผนพัฒนา  คือ การติดตามและประเมินผล  ซึ่งเป็น
ส่ิงสําคัญท่ีจะทําให้ทราบถึงประสิทธิภาพประสิทธิผลของการดําเนินงานตามแผนพัฒนา  ระบบการติดตามและ
ประเมินผลจึงเป็นเครื่องมือท่ีสําคัญท่ีจะวัดผลได้ว่า องค์กรได้ดําเนินงานตามเป้าหมายบรรลุวัตถุประสงค์
หรือไม่อย่างไร  ขณะเดียวกันสามารถนําข้อมูลท่ีได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  มาใช้ประโยชน์
ในการปรับปรุงพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่นและกระบวนการทํางานในอนาคต  ซึ่ง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย     
ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548  และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) 
พ.ศ.2561  กําหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  มีอํานาจหน้าท่ีกําหนดแนวทาง
วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  รายงานผล
และเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น
เสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในท่ีเปิดเผยภายในสิบห้าวัน   นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็น
ดังกล่าว  และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือน
ธันวาคมของทุกปี 
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  กำรติดตำมผล   
       เป็นกระบวนการและวิธีการท่ีใช้ในการติดตามผลระหว่างการปฏิบัติงาน ว่าการดําเนินงาน     

มีความก้าวหน้ามากน้อยเพียงใด เป็นไปตามเป้าหมายท่ีได้กําหนดไว้หรือไม่ ท้ังในเชิงปริมาณ คุณภาพ เวลา 
และต้นทุนอื่นๆ การติดตามผลการปฏิบัติงานนอกจากจะทําให้ทราบถึงความก้าวหน้าของการปฏิบัติงานแล้ว  
ยังทําให้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดขึ้นระหว่างการดําเนินงาน  ซึ่งข้อมูลท่ีได้รับจะเป็นประโยชน์ในการ
พิจารณาปรับปรุงกระบวนการทํางานในอนาคต  รวมถึงการปรับปรุงแผนพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
มากขึ้น   

  กำรประเมินผล   
                 เป็นขั้นตอนการตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานว่าแผนงานหรือโครงการท่ีนําไปสู่    
การปฏิบัติจริงนั้น บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายท่ีกําหนดไว้หรือไม่ ผลสําเร็จอยู่ในระดับใด จะดําเนินการ
หลังจากปฏิบัติงานเสร็จส้ินแล้ว เป็นการเปรียบเทียบผลของการปฏิบัติงานกับผลลัพธ์ท่ีได้กําหนดไว้  โดยจะนํา
ข้อมูลจากการติดตามผลเข้ามาร่วมพิจารณาด้วยเพื่อนําข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในตัดสินใจปรับปรุง แก้ไข ขยาย
ขอบเขต หรือแม้แต่การยุติดําเนินงานของโครงการพัฒนาที่มีลักษณะเดียวกันที่จะดําเนินการในอนาคต           
ซึ่งในการประเมินผลโครงการนั้น จะดําเนินการเก็บข้อมูลเป็นรายโครงการจากผู้ท่ีได้รับผลกระทบจากการ 
ดําเนินงาน   
 
2. วัตถุประสงค์ของกำรติดตำมและประเมินผล 
  1. เพื่อให้ทราบถึงประสิทธิภาพของการนําแผนพัฒนาส่ีปีองค์การบริหารส่วนจังหวัด
สมุทรสาครไปสู่การปฏิบัติ 
  2. เพื่อให้ทราบถึงความก้าวหน้าของการดําเนินงานโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนา       
ว่าเป็นไปตามแผน และวัตถุประสงค์ท่ีกําหนดไว้หรือไม่ 
  3. เพื่อนําผลท่ีได้จากการติดตามและประเมินผล ไปใช้ในการปรับปรุง แก้ไข เปล่ียนแปลง 
ทบทวนยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา  หรือทบทวนการจัดทําโครงการครั้งต่อไป 
  4. เพื่อรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร  เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น 
เสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  และประกาศให้ประชาชนทราบโดยท่ัวกัน 
 

3. องค์กรท่ีรับผิดชอบในกำรติดตำมและประเมินผล 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ. 2548  และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561  หมวด 6 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา    
ข้อ 28 กําหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ดังนี้ 
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  • คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถ่ิน  จํานวน  11  คน  ประกอบด้วย 
(1)  สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก  จํานวน  3  คน 

   (2)  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จํานวน  2  คน 
   (3)  ผู้แทนหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องท่ีผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จํานวน  2  คน 
   (4)  หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง  จํานวน  2  คน 
   (5)  ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก   จํานวน  2  คน  

  โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทําหน้าท่ีประธานกรรมการ  และกรรมการอีก
หนึ่งคนทําหน้าท่ีเลขานุการของคณะกรรมการ 
  กรรมการตาม (1)  (2)  (3)  (4)  และ (5)  ให้มีวาระอยู่ในตําแหน่งคราวละส่ีปีและอาจ
ได้รับการคัดเลือกอีกก็ได้ 
  ข้อ 29  ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีอํานาจหน้าท่ี  ดังนี้  

(1) กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา      
(2) ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
(3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

ท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อม
ท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในท่ีเปิดเผยภายใน
สิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว  และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า
สามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
   (4) แต่งต้ังคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามท่ีเห็นสมควร  

4. ข้ันตอนกำรติดตำมและประเมินผล 

  4.1 กำรด ำเนินกำรติดตำมและประเมินผล 
      องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ได้มีคําส่ังท่ี 260/2560  ลงวันท่ี 31 มีนาคม   

2560  เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร  
และคําส่ังท่ี  330/2560  ลงวันท่ี  28  เมษายน  2560  เรื่อง แต่งต้ังประธานและเลขานุการ
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร  โดยให้คณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครดําเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา    เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี  โดยมีการดําเนินการดังนี้     
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1. ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
สมุทรสาคร เพื่อกําหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ 

2. ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ ตามกรอบแนวทาง วิธีการและห้วงเวลา 
ท่ีกําหนด  

3. ประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อสรุปผลการดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ   
พร้อมรวบรวมความเห็นของคณะกรรมการฯ ท่ีได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ  

4. จัดทํารายงานการติดตามและประเมินผลและเสนอความเห็นต่อนายกองค์การบริหาร  
ส่วนจังหวัดสมุทรสาครเพื่อดําเนินการตามระเบียบฯ   

5. นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ลงนามในประกาศรายงานการติดตามและ  
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร  และประกาศให้ประชาชนทราบภายในเดือน
ธันวาคมของทุกปี 
  4.2 กำรก ำหนดแนวทำงและวิธีกำร 
       คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร  
ได้กําหนดแนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร 
เพื่อนํามาเป็นกรอบแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
สมุทรสาคร  โดยมอบหมายให้กองแผนและงบประมาณ เป็นผู้ดําเนินการติดตามและประเมินผลตามกรอบ
แนวทางและวิธีการท่ีกําหนด  ดังต่อไปนี้ 
  (1) การติดตามผลการดําเนินโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนการดําเนินงาน
ประจําปขีององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครเป็นรายไตรมาส    ดังนี้  
   - ไตรมาสท่ี 1  (เดือนตุลาคม – ธันวาคม) 
   - ไตรมาสท่ี 2  (เดือนมกราคม – มีนาคม) 
   - ไตรมาสท่ี 3  (เดือนเมษายน – มิถุนายน) 
   - ไตรมาสท่ี 4  (เดือนกรกฎาคม – กันยายน)  
  (2) การติดตามผลการดําเนินโครงการตามแผนพัฒนา โดยบันทึกข้อมูลลงในระบบ
สารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (e-plan)  ให้เป็นไปตามปฏิทินการปฏิบัติงานตามท่ีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกําหนด 

 (3) การติดตามการใช้จ่ายโครงการเงินอุดหนุนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร      
ท่ีให้การสนับสนุนแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน ฯลฯ เป็นราย    
ไตรมาส 

 
 
 
 
 



 

58 

 (4) ดําเนินการการลงพื้นท่ีเพื่อตรวจติดตามและประเมินผลโครงการเงินอุดหนุนขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร จากส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง  โดย
เจ้าหน้าท่ีฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผล กองแผนและงบประมาณ ท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร 

  (5) การติดตามและประเมินผลการดําเนินโครงการต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
สมุทรสาคร  โดยจะดําเนินการภายหลังเสร็จส้ินการจัดทําโครงการทุกครั้ง  เนื่องจากในแต่ละปีจะมีการ
ดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมต่างๆ มาก  ดังนั้น ควรมีการประเมินผลการดําเนินงานตามรายโครงการ และ     
รายงานสรุปผลการประเมินเสนอต่อผู้บริหาร  เพื่อประโยชน์ในการพัฒนา ปรับปรุงการดําเนินโครงการในครั้ง 
ต่อไป  ซึ่งจะจัดเก็บข้อมูลโดยเจ้าหน้าท่ีฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผล  กองแผนและงบประมาณ  โดยมี
เกณฑ์สําหรับวัดผลสําเร็จตามแบบประเมิน ประกอบด้วย 
    การประเมินผลความสําเร็จในการดําเนินงานและการใช้งบประมาณแต่ละโครงการ
โดยพิจารณาจากการบรรลุเป้าหมายและตัวชี้วัดของโครงการท่ีได้กําหนดไว้   
    การประเมินผลเชิงคุณภาพ เป็นการประเมินความสําเร็จของโครงการ เฉพาะ
โครงการท่ีมีลักษณะเป็นการจัดกิจกรรม /การฝึกอบรม / ศึกษาดูงาน โดยจะทําการสํารวจความคิดเห็นของ
ผู้เข้าร่วมโครงการท่ีมีต่อการดําเนินงานในภาพรวมของโครงการ เพื่อวิเคราะห์ค่าสถิติ  รวบรวมข้อเสนอแนะ
และความคิดเห็นของผู้ตอบแบบประเมิน  สรุปเป็นรายงานการประเมินผลเสนอต่อผู้บริหารเป็นรายโครงการ  
และแจ้งส่วนราชการเจ้าของโครงการทราบ  เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพัฒนา ปรับปรุงการดําเนินโครงการ
ในครั้งต่อไป 
  (6) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์  เป็นการประเมินคุณภาพแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งกําหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาฯ ดําเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ท่ีกําหนดไว้  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา  โดยดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน  นับแต่วันท่ีประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย 
  (7) การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครในภาพรวม  
เพื่อให้ทราบถึงผลสัมฤทธิ์ในการดําเนินงานตามแผนพัฒนา  โดยดําเนินการอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือน
ธันวาคมของทุกปี 

4.3 กำรรำยงำนผล 
        คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร   
มีอํานาจหน้าท่ีในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร 
ท้องถิ่น  เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  โดยอย่างน้อยปีละหนึ่ง
ครั้งภายในเดือนธันวาคมทุกป ี
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สรุปขั้นตอนในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

คณะกรรมการติดตามและ 
ประเมนิผลแผนพัฒนา 

ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา 

ด าเนินการติดตามและประเมินผล 

รายงานผลและเสนอความเห็น 
การติดตามและประเมินผล 

ผู้บริหารท้องถิ่น 

รายงานต่อสภา อบจ. /  
คณะกรรมการพัฒนา อบจ.  (ภายใน
เดือนธนัวาคมของทุกปี  โดยปิดประกาศ 
ไม่น้อยกว่า 30 วัน) 
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4. เครื่องมือกำรติดตำมและประเมินผล 
  เครื่องมือท่ีใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เครื่องมือในการติดตามและ
ประเมินผลยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย การทดสอบและการวัด การสัมภาษณ์ การสังเกต การสํารวจและเอกสาร  
โดยการพิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการท่ีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ได้กําหนดไว้เพื่อใช้ในการติดตามและประเมินผล  เช่น   แบบสอบถาม (Questionnaires)  แบบ
สัมภาษณ์  (Interview) และแบบสังเกตการณ์  (Observation)  เป็นต้น  โดยอาศัยสภาพพื้นท่ีท่ัวไป อํานาจ
หน้าท่ี ภารกิจขององค์การบริหารส่วนจังหวัด รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่น จึงนําเครื่องมือการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม  ดําเนินการสํารวจและเก็บข้อมูล 
วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลท่ีเป็นจริงต่อไป  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครมีการกําหนดเครื่องมือท่ีใช้ในการติดตามและประเมินผล  ดังนี้ 
  4.1 กำรทดสอบและกำรวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะทําการทดสอบและ
วัดผล เพื่อดูระดับการเปล่ียนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่าง ๆ การประเมินการปฏิบัติงาน   และแนวทาง    
การวัดจะใช้เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนา เช่น   
โครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครสัญจร  จะใช้การทดสอบและวัดโดยแบบประเมินผลความ         
พึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ เป็นต้น 
  4.2 กำรสัมภำษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เด่ียว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์
เป็นการยืนยันว่าผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด  โดยท่ัวไป
การสัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ ( formal or 
semi-formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ดําเนินการสัมภาษณ์ 
และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้าย ๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตอง          
ไม่เคร่งครัดในขั้นตอนและลําดับของข้อความ 
   4.3 กำรสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ ใช้การ
สังเกตเพื่อเฝ้าดูว่ากําลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่น ต้องมีการบันทึกการสังเกต  แนวทางในการสังเกต 
และกําหนดการดําเนินการสังเกต  ในการเก็บข้อมูลเพื่อติดตามและประเมินผลในเชิงคุณภาพนั้น  การสังเกต
จะกระทําควบคู่กับการจดบันทึก หรือบันทึกภาคสนาม การสนทนา และสัมภาษณ์  เพื่อให้ได้ข้อมูลรอบด้าน
สามารถนํามาวิเคราะห์หาความหมายและอธิบายเช่ือมโยงความสัมพันธ์กับส่ิงต่างๆได้  (1) การสังเกตแบบ      
มีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตท่ีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ
เข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชาชนในหมู่บ้านหรือตัวบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมร่วมกัน   (2) การสังเกตแบบไม่มี
ส่วนร่วม  (Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต 
บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของสมาชิกในสังคม ชุมชนนั้นๆ โดยคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลไม่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับกิจกรรมท่ีสังเกต  และผู้ท่ีอยู่ในกิจกรรมนั้นๆ ก็ไม่รู้ตัวว่า
ตนเองถูกสังเกต 
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  4.4 กำรส ำรวจ (surveys) ในท่ีนี้หมายถึง การสํารวจเพื่อประเมินความคิดเห็น การรับรู้  
ทัศนคติ ความพึงพอใจ ความต้องการของประชาชนใน เขตพื้นท่ี คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาฯ จะมีการบันทึกการสํารวจ และทิศทางการสํารวจไว้เป็นหลักฐาน 
  4.5 เอกสำร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความ
จําเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของ
ประชาชนในท้องถิ่น  สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์  
ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

5. ประโยชน์ของกำรติดตำมและประเมินผล 
5.1 ทําให้ทราบผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปีขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 

สมุทรสาคร ว่าสามารถนําไปปฏิบัติและบรรลุวัตถุประสงค์ในแต่ละยุทธศาสตร์ได้มากน้อยเพียงใด 
  5.2 ทําใหท้ราบผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ว่าดําเนินการได้เป็นไปตามเป้าหมาย 
ตัวชี้วัดท่ีกําหนดไว้หรือไม่  และตอบสนองความต้องการของประชาชนได้มากน้อยเพียงใด 
  5.3 เป็นเครื่องมือสําคัญท่ีจะช่วยให้การปรับปรุงประสิทธิภาพในการดําเนินงานของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครให้ดียิ่งขึ้น 
   5.4 ทําให้ทราบปัญหาและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นท่ีแท้จริง  สามารถจัดลําดับ
ความสําคัญของปัญหา และแก้ไขปัญหาทันที  เพื่อนําไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
สมุทรสาคร 
  5.5 เพื่อให้ผู้บริหารได้ใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการกําหนดหรือปรับเปล่ียน
นโยบายแนวทางหรือเป้าหมายการพัฒนาในปีต่อๆไปเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนได้อย่าง
ชัดเจน 

5.6  เป็นตัวบ่งช้ีผลการดําเนินงานว่าเป็นไปตามแผนพัฒนา หรือบรรลุเป้าหมายหรือไม่  
อย่างไร  เพื่อนําข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุง  แก้ไข  ขยายขอบเขต หรือแม้แต่ยุติการดําเนินโครงการต่าง  ๆ 
เพื่อให้สอดคล้องตรงตามแผนการพัฒนาท้องถิ่น  และความต้องการของประชาชนต่อไป 
   5.7 ได้รับทราบความพึงพอใจของประชาชนท่ีได้รับจากการบริการสาธารณะขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร   
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นโยบำยผู้บริหำรและแผนพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสมุทรสำคร 

1. วิสัยทัศน์กำรพัฒนำจังหวัดขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสมุทรสำคร 
  “ เมืองน่าทํางาน  บ้านน่าอยู่อาศัย  ก้าวไกลด้วยการศึกษา พัฒนาอย่างยั่งยืน ” 

  ควำมหมำยของวิสัยทัศน์ 
  เมืองน่ำท ำงำน  หมายถึง  มีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ท่ีเอื้อต่อการส่งเสริมการ
ลงทุนและการประกอบอาชีพ  ท้ังอุตสาหกรรม เกษตรกรรม ประมง การท่องเท่ียว เกิดการกระจายรายได้และ
การจ้างแรงงาน 
  บ้ำนน่ำอยู่อำศัย หมายถึง  มีส่ิงอํานวยความสะดวกในการดํารงชีวิตประจําวันอย่างครบถ้วน 
สมบูรณ์  สังคมมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยปลอดภัย  ปราศจากมลพิษท้ังอากาศ ขยะ น้ําเสียมี
ทรัพยากรธรรมชาติท่ีสมบูรณ์  ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง  ประชาชนมีความเป็นอยู่
ท่ีดี ได้รับความช่วยเหลือและจัดสวัสดิการจากภาครัฐอย่างท่ัวถึง 
  ก้ำวไกลด้วยกำรศึกษำ หมายถึง  การพัฒนาใน  3  ส่วน  คือ  สถาบันการศึกษา ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา  และเด็ก เยาวชนและประชาชน 
   สถำบันกำรศึกษำ  สถาบันการศึกษาท้ังในสังกัดและนอกสังกัดองค์การ 
      บริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร  มีความพร้อมในด้าน 
      อาคาร สถานท่ี มีการพัฒนาหลักสูตร รวมท้ังส่ือการ 
      เรียนการสอนต่างๆ ท่ีทันสมัย สอดคล้องกับการเรียนรู้ 
      ในปัจจุบัน 
   ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  มีการเพิ่มพูนความรู้และเทคนิคในการเพิ่ม 
      ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการจัดการเรียนการสอน 
      อย่างต่อเนื่อง 
   เด็ก เยำวชนและประชำชน เด็ก เยาวชนและประชาชนได้รับโอกาสทางการเรียนรู้ 
      และเข้าถึงการเรียนรู้ได้ง่าย พัฒนาตนเองให้ทันโลกท่ีมี 
      การเปล่ียนแปลงอย่างต่อเนื่อง  สร้างให้เป็นสังคมแห่ง 
      การเรียนรู้ 
  พัฒนำอย่ำงยั่งยืน  หมายถึง  สืบสานศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้     
คงอยู่ต่อไปสู่คนรุ่นหลัง  ประชาชนและทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นและการดูแล บํารุงรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  ประชาชนยึดหลักการดําเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ    
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
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2. พันธกิจกำรพัฒนำ  
  2.1 ส่งเสริมพัฒนาให้ประชาชนมีความรู้ในการดูแลสุขภาพให้แข็งแรงทุกช่วงวัย 
  2.2 สร้างการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วนด้านการอนุรักษ์แหล่งท่องเท่ียว ส่ิงแวดล้อม ประเพณี
และวัฒนธรรมท่ียั่งยืน 
  2.3 ยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนสู่มาตรฐานการศึกษาอย่างท่ัวถึง 
  2.4 มุ่งเน้นการปฏิบัติงานและให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล 
  2.5 พัฒนาสังคมให้น่าอยู่ ผลักดันเศรษฐกิจและส่งเสริมการเกษตร อุตสาหกรรมให้มี
ผลิตภัณฑ์ท่ีได้มาตรฐานสากล 
  2.6 ส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในจังหวัดแบบมีบูรณาการอย่างมีส่วนร่วม 
  2.7 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนให้มีส่วนร่วมใน
การวางแผนการทํางาน และกระบวนการตรวจสอบ 
 
3. ยุทธศำสตร์และแนวทำงกำรพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสมุทรสำคร 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครได้กําหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาไว้           
รวมท้ังส้ินจํานวน  6  ยุทธศาสตร์  
  3.1 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำ 

เป้ำประสงค์ แนวทำงกำรพัฒนำ 

1. สร้างสังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ 
 มีคุณธรรม จริยธรรม 
 

(1) พัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริมการเรียนรู ้
(2) พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 
  3.2 ยุทธศำสตร์กำรส่งเสริมคุณภำพชีวิต 

เป้ำประสงค์ แนวทำงกำรพัฒนำ 

1. สังคมอยู่เย็นเป็นสุข ความเหลื่อมล้ําของคน    
ในสังคมลดลง และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
 

(1) ส่งเสริมงานสาธารณสุข 
(2) ส่งเสริมและพัฒนาการกีฬา 
(3) การจัดระเบียบสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
(4) ส่งเสริมงานสวัสดิการสังคม 
(5) ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
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  3.3 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำเศรษฐกิจ 

เป้ำประสงค์ แนวทำงกำรพัฒนำ 

1. ระบบเศรษฐกิจชุมชนมีความเข้มแข็ง 
วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ินอยู่คู่
ท้องถ่ินสืบไป 
 

(1) ส่งเสริม สนับสนุนการประกอบอาชีพและพัฒนาศักยภาพกลุ่ม
อาชีพ ทั้งด้านการผลิต การแปรรูป และการตลาด 
(2) พัฒนาระบบการจัดการท่องเท่ียวเชิงรุก 
(3) ส่งเสริม สนับสนุนการอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน 
 

 
3.4 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน 

เป้ำประสงค์ แนวทำงกำรพัฒนำ 

1. การคมนาคมสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย 
บริการไฟฟ้าและประปาเพียงพอและทั่วถึง 
 

(1) การวางผังเมืองและการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
(2) พัฒนาการคมนาคมและการขนส่ง 
(3) พัฒนาและปรับปรุงสาธารณูปโภค 
 

 

3.5 ยุทธศำสตร์กำรอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม 

เป้ำประสงค์ แนวทำงกำรพัฒนำ 

1. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ ง แ ว ดล้ อ ม   เ กิ ด ก า ร บู ร ณ า ก า ร อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ ประชาชนและหน่วยงานทุกภาค
ส่วนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อม 
 

(1) ส่งเสริม สนับสนุนความร่วมมือในการรักษาสภาพแวดล้อม 
ทั้งทางธรรมชาติและประวัติศาสตร ์
(2) การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษ 

 
3.6 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรเมืองและกำรบริหำร 

เป้ำประสงค์ แนวทำงกำรพัฒนำ 

1. เกิดการบริหารการจัดการองค์กรที่ดีตาม    
หลักธรรมาภิบาล 
 

(1) ส่งเสริมสวัสดิการและพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพ 
(2) พัฒนาระบบการให้บริการ อุปกรณ์ และสิง่อํานวยความสะดวก 
(3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถ่ินและสร้างสังคมให้มี
ความเข้มแข็ง 
 

 (แหล่งท่ีมาของข้อมูล : แผนพัฒนา อบจ.สมุทรสาคร (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564) 
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4. นโยบำยของผู้บริหำรองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสมุทรสำคร  

1) ด้ำนชำติ  ศำสนำ  พระมหำกษัตริย์ 
           จะธํารงไว้ซึ่งความมั่นคงของชาติ  มีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์  ทํานุ
บํารุงศาสนา  ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต  เพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเป็นสําคัญ 

  2) ด้ำนกำรศึกษำ  ศำสนำ และวัฒนธรรม 
           2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญและ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  โดยยกระดับมาตรฐานการเรียนการสอนให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างมี
ประสิทธิภาพ เช่น  สนับสนุนครูอัตราจ้าง  ๒๐๐  อัตรา  พัฒนาบุคลากรทางการศึกษาและอุปกรณ์การศึกษา 
         ๒.๒ เพิ่มโอกาสของการเรียนรู้ และแหล่งเรียนรู้ท่ีเป็นวิทยาการสมัยใหม่  ศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้องถิ่นให้แก่เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  เช่น  พัฒนาอุทยานการเรียนรู้สมุทรสาครให้
เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต  และสร้างเครือข่ายอุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร  ไปยังอําเภอท้ัง ๓ แห่งในจังหวัด
สมุทรสาคร 
    ๒.๓  ส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ  เช่น  สนับสนุนโครงการ
ส่ือสารภาษาอังกฤษให้แก่นักเรียนอาชีวศึกษา  เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการเปิดเสรีประชาคมอาเซียน 
ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
    ๒.๔ สนับสนุนเด็กและเยาวชนให้มีความสนใจทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เช่น     
ค่ายวิทยาศาสตร์สําหรับเด็กและเยาวชน 
    ๒.๕ ส่งเสริมและสนับสนุนในการทํานุบํารุงพระพุทธศาสนาและศาสนาอื่น  เช่น  ค่ายพุทธ
ศาสนาสําหรับเด็กและเยาวชน  กิจกรรมพุทธศาสนาเนื่องในโอกาสครบรอบ  ๒๖๐๐ ปีแห่งการตรัสรู้ของ
พระพุทธเจ้า 

    3) ด้ำนกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน 
     3.1 พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐานตามแนวทางการวางผังเมือง         
เพื่อลดปัญหาการจราจรคับค่ังและเพื่อความปลอดภัยในการคมนาคม  
     ๓.๒ พัฒนาและปรับปรุงแหล่งน้ําและประสานงานกับหน่วยราชการท่ีเกี่ยวข้อง  เพื่อ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ําท่วมและปัญหาภัยธรรมชาติอื่นๆ อย่างยั่งยืน เช่น  โครงการก่อสร้างประตูระบาย
น้ําตามคลองต่างๆ โครงการขุดลอกแม่น้ําท่าจีนและคลองสายหลัก  โครงการก่อสร้างเขื่อนและคันดินเสริม
ป้องกันน้ําท่วม  โครงการอบรมให้ความรู้ประชาชนในการเตรียมความพร้อมและติดต้ังระบบเตือนภัยเมื่อเกิด
ภัยธรรมชาติ   
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4) ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
      ๔.๑  ร่วมมือและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ภาครัฐ  ภาคเอกชน และ
ประชาชน  เพื่อพัฒนาระบบกําจัดขยะมูลฝอยท่ีมีประสิทธิภาพอย่างเป็นระบบ  โดยใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 
     ๔.๒  สร้างจิตสํานึกให้กับนักเรียนและเยาวชนในการอนุรักษ์และฟื้นฟูส่ิงแวดล้อม เช่น  
โครงการโรงเรียนส่ิงแวดล้อม  โครงการปลูกต้นไม้ป่าชายเลน 
     ๔.๓  สร้างแหล่งเรียนรู้ทางระบบนิเวศวิทยา  เช่น  สวนพฤกษศาสตร์ป่าชายเลน 
     ๔.๔  ควบคุมและกําจัดแมลงศัตรูพืชและผลไม้  ด้วยเทคโนโลยีท่ีปลอดภัยต่อส่ิงแวดล้อม          
เพื่อลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มมูลค่าผลผลิต 
     ๔.๕  สนับสนุนโครงการปะการังเทียม  เพื่อให้เป็นแหล่งท่ีอยู่อาศัยของสัตว์น้ําทะเลวัยอ่อน 

5) ด้ำนสำธำรณสุขและกำรกีฬำ 
      ๕.๑  ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการด้านสาธารณสุข  การป้องกัน  และควบคุม        
โรคระบาด  โรคติดต่อ  และพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน  ให้มีบทบาทในการ
ช่วยเหลือประชาชนและชุมชนได้อย่างท่ัวถึง 
     ๕.๒  ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็ก  สตรี  คนพิการ  และ
ผู้ด้อยโอกาส 
     ๕.๓  ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน  ประชาชนท่ัวไป  ได้ออกกําลังกายและเล่นกีฬา  เพื่อให้มี
สุขภาพดี และสามารถเป็นตัวแทนไปแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ ท้ังในระดับจังหวัด  ระดับชาติ  จนพัฒนาไปสู่การ 
เป็นนักกีฬาอาชีพ 

  6) ด้ำนกำรท่องเที่ยวและนันทนำกำร 
     ๖.๑  ส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเท่ียวเชิงนิเวศน์และเชิงประวัติศาสตร์  เช่น            
การท่องเท่ียวแบบโฮมสเตย์  การศึกษาธรรมชาติป่าชายเลน  ศาลพันท้ายนรสิงห์ 
     ๖.๒  สนับสนุนการวางผังเมือง  การปรับภูมิทัศน์ให้เมืองน่าทํางานและบ้านอยู่อาศัย           
โดยเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวให้มากยิ่งขึ้น 

  7) ด้ำนสังคม 
      ๗.๑  สนับสนุนกิจกรรมสีขาวให้เด็กและเยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์เพื่อจะได้
ห่างไกลจากยาเสพติด  เช่น  จัดแข่งกีฬา ๑๒ เดือน  จัดประกวดส่ิงประดิษฐ์ต่างๆ  จัดแข่งขันดนตรี 

    ๗.๒  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของกลุ่มสตรีในจังหวัดสมุทรสาคร 
      ๗.๓  พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ  เพื่อให้มีสุขภาพกายสุขภาพจิตท่ีดี ตามโครงการ         
“มองเห็นชัด  ยิ้มสวย  กินอร่อย” 
      ๗.๔  ส่งเสริมความสัมพันธ์ของสมาชิกในครอบครัวตามโครงการ “ศูนย์สามวัย  สานสายใย
รักแห่งครอบครัว ” 
 



 

67 

  8) ด้ำนกำรปกครองส่วนท้องถ่ิน   
      ๘.๑  ส่งเสริมการปกครองตามหลักธรรมาภิบาล  และพัฒนาศักยภาพของข้าราชการและ
บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร  ให้มีความรู้ความสามารถและมีวิสัยทัศน์กว้างไกล  
      ๘.๒  ร่วมมือและประสานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ๆ  เพื่อทําแผนพัฒนาแต่ละ
ท้องถิ่น ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดสมุทรสาคร 
      ๘.๓  ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารงานขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสมุทรสาคร  โดยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน  และจัดต้ังศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร  เพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบความโปร่งใสในการบริหารงานได้ 
      ๘.๔  ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการประชุม  อบรม  สัมมนา  ให้ความรู้ เกี่ยวกับ             
การปกครองท้องถิ่นแก่ประชาชน  นักเรียน  นักศึกษา  เพื่อสร้างความเข้มแข็งของการปกครองตามระบอบ
ประชาธิปไตย  อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

9) ด้ำนเศรษฐกิจและกำรส่งเสริมอำชีพ 
      ๙.๑  ส่งเสริม “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ให้แพร่หลายในหมู่ประชาชน  นักเรียน  
นักศึกษาท่ัวไป  เพื่อให้สามารถดํารงชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุข 
      ๙. ๒  ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความเข้าใจทางด้านวิชาการและเทคโนโลยีการผลิตใหม่ ๆ        
เพื่อยกระดับมาตรฐานการผลิต  และเพิ่มช่องทางการจําหน่ายสินค้าให้แก่กลุ่มอาชีพและกลุ่มแม่บ้านต่าง ๆ 
      ๙.๓  ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรกรรมท่ีปลอดสารพิษ  ปลอดภัยต่อชีวิตและ
ส่ิงแวดล้อม 
      ๙.๔  ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการผลิตสินค้าการเกษตร  ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น  และสินค้า               
โอทอป (OTOP) 
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ผลกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสมุทรสำคร 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2561 (ระหว่ำงเดือน ตุลำคม 2560 ถึงเดือน กันยำยน 2561) 

----------------------------------------------------------------------- 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร  

ได้ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ประจําปีงบประมาณ  
พ.ศ.2561  (ระหว่างเดือน ตุลาคม 2560 ถึงเดือน กันยายน 2561)  ซึ่งเป็นการดําเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548  และ
แก้ไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561 สรุปภาพรวมของการดําเนินงาน ดังนี้ 

▪ ด้ำนกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปีขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสมุทรสำคร 
        การติดตามด้านการจัดทําแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร       
ซึ่งเป็นการประเมินตนเองในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  โดยทําการประเมินและรายงานทุกครั้ง
หลังจากท่ีองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว  จากผลการประเมินพบว่าองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครได้ดําเนินการและปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทํา 
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548  และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3)  พ.ศ.2561  ดังนี้ 
การประเมินตนเองในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร 

ประเดน็กำรประเมิน 
มี 

กำรด ำเนนิงำน 
ไม่มี 

กำรด ำเนนิงำน 
ส่วนที ่1 คณะกรรมกำรพัฒนำท้องถ่ิน 
1.  มีกำรจัดตั้งคณะกรรมกำรพฒันำทอ้งถิน่เพือ่จดัท ำแผนพฒันำองค์กำรบรหิำรส่วนจังหวัด   
2.  มีกำรประชุมคณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิน่เพื่อจัดท ำแผนพัฒนำองค์กำรบรหิำรส่วนจังหวัด   
3.  มีกำรประชุมอย่ำงต่อเนื่องสม่ ำเสมอ   
4.  มีกำรจัดตั้งคณะกรรมกำรสนบัสนนุกำรจัดท ำแผนพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด   
5.  มีกำรจัดประชุมคณะกรรมกำรสนับสนนุกำรจดัท ำแผนพัฒนำองค์กำรบรหิำรส่วนจังหวัด   
6.  มีคณะกรรมกำรพฒันำองคก์ำรบรหิำรส่วนจังหวดัและประชำคมท้องถิน่พิจำรณำร่ำง 
    แผนยุทธศำสตรก์ำรพัฒนำ 

  

ส่วนที ่2 กำรจัดท ำแผนกำรพัฒนำท้องถ่ิน 
7.  มีกำรรวบรวมขอ้มูลและปญัหำส ำคัญของท้องถิน่มำจดัท ำฐำนข้อมูล   
8.  มีกำรเปิดโอกำสให้ประชำชนเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรจัดท ำแผน   
9.  มีกำรวิเครำะหศ์กัยภำพของท้องถิน่ (SWOT) เพื่อประเมินสถำนภำพกำรพฒันำของทอ้งถิน่   
10. มีกำรก ำหนดวิสัยทศันแ์ละภำรกจิหลักกำรพัฒนำท้องถิน่ที่สอดคล้องกบัศกัยภำพของทอ้งถิน่   
11. มีกำรก ำหนดวิสัยทศันแ์ละภำรกจิหลักกำรพัฒนำท้องถิน่ที่สอดคล้องกบัยุทธศำสตรจ์ังหวดั   
12. มีกำรก ำหนดจดุมุ่งหมำยเพื่อกำรพฒันำทอ้งถิน่ที่ย่ังยืน   
13. มีกำรก ำหนดเป้ำหมำยกำรพัฒนำท้องถิน่   
14. มีกำรก ำหนดยุทธศำสตรก์ำรพัฒนำและแนวทำงกำรพัฒนำ   
15. มีกำรก ำหนดยุทธศำสตรท์ี่สอดคล้องกับยุทธศำสตรจ์ังหวัด   
16. มีกำรอนุมัตแิละประกำศใชแ้ผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ   
17. มีกำรจัดท ำบญัชีกลุ่มโครงกำรในแผนยุทธศำสตร ์   
18. มีกำรก ำหนดรูปแบบกำรตดิตำมประเมินผลแผนพัฒนำยุทธศำสตร ์   
19. มีกำรทบทวนแผนยุทธศำสตรห์รอืไม่   
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▪ กำรติดตำมและประเมินผลยุทธศำสตร์เพ่ือควำมสอดคล้องแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี  
   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน  

ท้องถิ่น  พ.ศ.2549  และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3)  พ.ศ.2561  ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.3/ว 5797  ลงวันท่ี  10  ตุลาคม  2559  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทําและ
ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ.2561 – 2564) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้กําหนดให้
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นดําเนินการประเมินคุณภาพของแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาโดยให้คะแนนตามเกณฑ์ท่ีกําหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดย
ดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน  นับแต่วันท่ีประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย ซึ่งคณะกรรมการได้
พิจารณาให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี  ในคราว
ประชุม ครั้งท่ี 2/2560  เมื่อวันท่ี  30 ตุลาคม 2560  ปรากฏผลดังนี้ 

(1) สรุปคะแนนกำรพิจำรณำกำรติดตำมและประเมินผลยุทธศำสตร์เพื่อควำมสอดคล้อง 
ของแผนพัฒนำท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564) องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสมุทรสำคร 

ล ำดบั ประเด็นพิจำรณำ คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได ้

1 ข้อมูลสภำพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 20 18.91 
2 กำรวิเครำะห์สภำวกำรณ์และศักยภำพ 15 13.50 
3 ยุทธศำสตร์ ประกอบด้วย      65  
 3.1 ยุทธศำสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (10) 9.95 
 3.2 ยุทธศำสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด (10) 9.81 
 3.3 ยุทธศำสตร์จังหวัด  (10) 9.81 
 3.4 วิสัยทัศน์       (5) 4.91 
 3.5 กลยุทธ ์ (5) 4.90 
 3.6 เป้ำประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (5) 5 
 3.7 จุดยืนทำงยุทธศำสตร์ (5) 4.90 
 3.8 แผนงำน (5) 4.61 
 3.9 ควำมเชื่อมโยงทำงยุทธศำสตร์ในภำพรวม (5) 4.65 
 3.10 ผลผลิต/โครงกำร (5) 4.50 

รวมคะแนน 100 95.45 
ผลการพิจารณาให้คะแนนของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การ  

บริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร  ปรากฏว่า  ได้คะแนนการประเมิน  95.45   คะแนน  จากคะแนนรวม  100  
คะแนน  ซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์ท่ีเหมาะสมเพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคล่ือนการพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน)) 
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(2) สรุปคะแนนกำรพิจำรณำกำรติดตำมและประเมินผลโครงกำรเพื่อควำมสอดคล้อง 
ของแผนพัฒนำท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564) องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสมุทรสำคร 
ผลการพิจารณาให้คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร       
ในคราวประชุม  ครั้งท่ี 2/2561   เมื่อวันท่ี  19  พฤศจิกายน  2561  ปรากฏผลดังนี้ 

ล ำดบั ประเด็นพิจำรณำ คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได ้

1 กำรสรุปสถำนกำรณ์กำรพัฒนำ   10 9.66 

2 กำรประเมินผลกำรน ำแผนพัฒนำท้องถ่ินสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมำณ  10 9.59 

3 กำรประเมินผลกำรน ำแผนพัฒนำท้องถ่ินสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภำพ  10 9.58 

4 แผนงำนและยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ   10 9.59 

5 โครงกำรพัฒนำ  ประกอบด้วย 60  

 5.1 ควำมชัดเจนของชื่อโครงกำร (5) 4.84 

 5.2 ก ำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงกำร (5) 4.67 

 5.3 เป้ำหมำย (ผลผลิตของโครงกำร) มีควำมชัดเจนน ำไปสู่กำรต้ังงบประมำณ
ได้ถูกต้อง  

(5) 4.58 

 5.4 โครงกำรมีควำมสอดคล้องกับแผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี  (5) 4.15 

 5.5 เป้ำหมำย (ผลผลิตของโครงกำร) มีควำมสอดคล้องกับแผนพัฒนำ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ   

(5) 4.60 

 5.6 โครงกำรมีควำมสอดคล้องกับ Thailand 4.0  (5) 4.45 

 5.7 โครงกำรสอดคล้องกับยุทธศำสตร์จังหวัด  (5) 4.10 

 5.8 โครงกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนหรือกำรเสริมสร้ำงให้ประเทศชำติ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนภำยใต้หลักประชำรัฐ  

(5) 4.37 

 5.9 งบประมำณ มีควำมสอดคล้องกับเป้ำหมำย (ผลผลิตของโครงกำร)   (5) 4.92 

 5.10 มีกำรประมำณกำรรำคำถูกต้องตำมหลักวิธีกำรงบประมำณ  (5) 4.95 

 5.11 มีกำรก ำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ 
ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

(5) 4.83 

 5.12 ผลที่คำดว่ำจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์  (5) 4.68 

รวมคะแนน 100 93.56 

 
ผลการพิจารณาให้คะแนนของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การ 

บริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร  ปรากฏว่า  ได้คะแนนการประเมิน  93.56  คะแนน  จากคะแนนรวม  100  
คะแนน  ซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์ท่ีเหมาะสมเพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคล่ือนการพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน)) 
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▪ กำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสมุทรสำคร 
    องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครได้จัดทําแผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564)  

เมื่อวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2559  และประกาศใช้แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564)  เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง  ครั ้งที ่ 1  เมื ่อวันที่ 10 สิงหาคม  2561  ตามกระบวนการที่บ ัญญัติไว้ในระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548  และ
แก้ไขเพิ ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561  โดยให้ความสําคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยผ่าน
กระบวนการจัดเวทีประชาคมระดับอําเภอ  เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการท่ีแท้จริงของประชาชนในพื้นท่ี  
ก่อนนํามาจัดทําโครงการเพื่อพัฒนาและบรรจุไว้ในแผนพัฒนาส่ีปีต่อไป  โดยได้บรรจุโครงการท่ีจะดําเนินการ
ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ดังนี้  
ตำรำงที่ 1   แสดงจ ำนวนโครงกำรที่องคก์ำรบริหำรส่วนจังหวัดสมุทรสำครด ำเนนิกำร  (ผ.01)   
          ตำมแผนพฒันำสีป่ี (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564) องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสมุทรสำคร 

 

ยุทธศำสตร ์

ปี  พ.ศ.2561 ปี  พ.ศ.2562 ปี  พ.ศ.2563 ปี  พ.ศ.2564 รวม 4  ปี 

จ ำนวน 
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน 
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน 
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน 
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน 
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

1.กำรพัฒนำกำรศึกษำ 29 209,341,600 23 154,289,600 14 71,825,600 10 48,899,600 76 484,356,400 

2.กำรส่งเสริมคุณภำพชีวิต 24 138,546,000 21 114,630,000 21 114,630,000 21 114,630,000 87 482,436,000 

3.กำรพัฒนำเศรษฐกิจ 3 800,000 3 800,000 3 800,000 3 800,000 12 3,200,000 

4.กำรพัฒนำโครงสร้ำง
พ้ืนฐำน 

25 243,233,100 10 158,665,000 2 15,000,000 3 32,000,000 40 448,898,100 

5.กำรอนุรักษ์และฟ้ืนฟู 
สิ่งแวดล้อม 

7 12,650,000 7 12,650,000 7 12,650,000 7 12,650,000 28 50,600,000 

6.กำรพัฒนำกำรเมือง 
และกำรบริหำร 

21 66,040,000 19 12,630,000 19 12,630,000 19 12,630,000 78 103,930,000 

รวม 109 670,610,700 83 453,664,600 66 227,535,600 63 221,609,600 321 1,573,420,500 

รวมทั้งสิ้น  6  ยุทธศำสตร์   321  โครงกำร    งบประมำณ  1,573,420,500  บำท 

  ท่ีมำ : แผนพัฒนำสี่ปี องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสมุทรสำคร (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564)  เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง  คร้ังท่ี 1  
 
ตำรำงที่ 2   แสดงจ ำนวนโครงกำรอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ส่วนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ องค์กรประชำชน (ผ.02) 
        ตำมแผนพฒันำสีป่ี (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564) องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสมุทรสำคร 

 

ยุทธศำสตร ์

ปี  พ.ศ.2561 ปี  พ.ศ.2562 ปี  พ.ศ.2563 ปี  พ.ศ.2564 รวม 4  ปี 

จ ำนวน 
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน 
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน 
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน 
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน 
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

1.กำรพัฒนำกำรศึกษำ 10 47,954,710 - - - - - - 10 47,954,710 

2.กำรส่งเสริมคุณภำพชีวิต 3 10,436,000 - - - - - - 3 10,436,000 

3.กำรพัฒนำเศรษฐกิจ 4 800,000 - - - - - - 4 800,000 

4.กำรพัฒนำโครงสร้ำง 
พ้ืนฐำน 

2 20,000,000 2 20,000,000 2 20,000,000 2 20,000,000 8 80,000,000 

5.กำรอนุรักษ์และฟ้ืนฟู 
สิ่งแวดล้อม 

1 120,000 1 120,000 1 120,000 1 120,000 4 480,000 

6.กำรพัฒนำกำรเมือง 
และกำรบริหำร 

1 712,000 1 712,000 1 712,000 1 712,000 4 2,848,000 

รวม 21 80,022,710 4 20,832,000 4 20,832,000 4 20,832,000 33 142,518,710 

  ท่ีมำ : แผนพัฒนำสี่ปี องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสมุทรสำคร (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564)  เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง  คร้ังท่ี 1  
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ตำรำงที่ 3   แสดงจ ำนวนโครงกำรประสำนแผนพัฒนำท้องถ่ินในเขตจังหวัดสมุทรสำคร  (ผ.04) 
         ตำมแผนพฒันำสีป่ี (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564) องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสมุทรสำคร 

 

ยุทธศำสตร ์

ปี  พ.ศ.2561 ปี  พ.ศ.2562 ปี  พ.ศ.2563 ปี  พ.ศ.2564 รวม 4  ปี 

จ ำนวน 
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน 
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน 
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน 
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน 
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

1.กำรพัฒนำกำรศึกษำ 1 7,200,000 - - - - - - 1 7,200,000 

2.กำรส่งเสริมคุณภำพชีวิต 4 98,930,000 3 78,390,900 5 64,267,200 8 132,200,000 20 373,788,100 

3.กำรพัฒนำเศรษฐกิจ 1 50,000,000 1 50,000,000 - - - - 2 100,000,000 

4.กำรพัฒนำโครงสร้ำง 
พ้ืนฐำน 

63 865,143,285 36 418,902,000 43 523,963,600 58 580,306,185 200 2,388,315,070 

5.กำรอนุรักษ์และฟ้ืนฟู 
สิ่งแวดล้อม 

2 10,259,000 1 25,000,000 1 15,210,000 - - 4 50,469,000 

6.กำรพัฒนำกำรเมือง 
และกำรบริหำร 

- - - - - - - - - - 

รวม 71 1,031,532,285 41 572,292,900 49 603,440,800 66 712,506,185 227 2,919,772,170 

  ท่ีมำ : แผนพัฒนำสี่ปี องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสมุทรสำคร (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564)  เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง  คร้ังท่ี 1  
 

ตำรำงที่ 4   แสดงจ ำนวนโครงกำรเพิ่มเติมแผนพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสมุทรสำคร (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564)  
    • โครงกำรทีอ่งค์กำรบริหำรสว่นจังหวัดสมุทรสำครด ำเนินกำร  (ผ.01)  
 

ยุทธศำสตร ์

ปี  พ.ศ.2561 ปี  พ.ศ.2562 ปี  พ.ศ.2563 ปี  พ.ศ.2564 รวม 4  ปี 

จ ำนวน 
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน 
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน 
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน 
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน 
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

1.กำรพัฒนำกำรศึกษำ 1 1,350,000 5 8,135,000 3 450,000 3 450,000 12 10,385,000 

2.กำรส่งเสริมคุณภำพชีวิต - - 1 236,000 1 236,000 1 236,000 3 708,000 

3.กำรพัฒนำเศรษฐกิจ - - 3 600,000 3 600,000 3 600,000 9 1,800,000 

4.กำรพัฒนำโครงสร้ำง 
พ้ืนฐำน 

- - 3 12,032,000 - - - - 3 12,032,000 

5.กำรอนุรักษ์และฟ้ืนฟู 
สิ่งแวดล้อม 

- - 1 400,000 1 400,000 1 400,000 3 1,200,000 

6.กำรพัฒนำกำรเมือง 
และกำรบริหำร 

- - 3 2,420,000 1 400,000 1 400,000 5 3,220,000 

รวม 1 1,350,000 16 23,823,000 9 2,086,000 9 2,086,000 35 29,345,000 

  ท่ีมำ : แผนพัฒนำสี่ปี องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสมุทรสำคร (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564)  เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง  คร้ังท่ี 1  
 
 
ตำรำงที่ 5   แสดงจ ำนวนโครงกำรเพิ่มเติมแผนพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสมุทรสำคร (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564)  

    • โครงกำรอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ส่วนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ องค์กรประชำชน (ผ.02) 
 

ยุทธศำสตร ์

ปี  พ.ศ.2561 ปี  พ.ศ.2562 ปี  พ.ศ.2563 ปี  พ.ศ.2564 รวม 4  ปี 

จ ำนวน 
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน 
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน 
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน 
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน 
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

1.กำรพัฒนำกำรศึกษำ - - 5 37,769,760 5 37,769,760 5 37,769,760 15 113,309,280 

2.กำรส่งเสริมคุณภำพชีวิต - - 2 4,972,000 2 4,972,000 2 4,972,000 6 14,916,000 

3.กำรพัฒนำเศรษฐกิจ - - - - - - - - - - 

4.กำรพัฒนำโครงสร้ำง 
พ้ืนฐำน 

- - - - - - - - - - 

5.กำรอนุรักษ์และฟ้ืนฟู 
สิ่งแวดล้อม 

- - - - - - - - - - 

6.กำรพัฒนำกำรเมือง 
และกำรบริหำร 

- - - - - - - - - - 

รวม - - 7 42,741,760 7 42,741,760 7 42,741,760 21 128,225,280 

  ท่ีมำ : แผนพัฒนำสี่ปี องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสมุทรสำคร (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564)  เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง  คร้ังท่ี 1  
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ตำรำงที่ 6   แสดงจ ำนวนโครงกำรเพิ่มเติมแผนพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสมุทรสำคร (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564)  
    • โครงกำรประสำนแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสมุทรสำคร (ผ.04) 
 

ยุทธศำสตร ์

ปี  พ.ศ.2561 ปี  พ.ศ.2562 ปี  พ.ศ.2563 ปี  พ.ศ.2564 รวม 4  ปี 

จ ำนวน 
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน 
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน 
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน 
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน 
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

1.กำรพัฒนำกำรศึกษำ - - - - - - - - - - 

2.กำรส่งเสริมคุณภำพชีวิต - - 1 7,459,000 - - - - 1 7,459,000 

3.กำรพัฒนำเศรษฐกิจ - - - - - - - - - - 

4.กำรพัฒนำโครงสร้ำง 
พ้ืนฐำน 

- - 13 139,215,000 - - - - 13 139,215,000 

5.กำรอนุรักษ์และฟ้ืนฟู 
สิ่งแวดล้อม 

- - - - - - - - - - 

6.กำรพัฒนำกำรเมือง 
และกำรบริหำร 

- - - - - - - - - - 

รวม - - 14 146,674,000 - - - - 14 146,674,000 

  ท่ีมำ : แผนพัฒนำสี่ปี องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสมุทรสำคร (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564)  เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง  คร้ังท่ี 1  

 

• กำรประเมินศักยภำพกำรแปลงแผนสู่กำรปฏิบัติขององค์กำรบริหำรส่วน 
จังหวัดสมุทรสำคร  

การดําเนินงานภายใต้กรอบการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร   
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561  พบว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ได้กําหนดแผนงาน/โครงการ
ตามแผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564) ท่ีจะดําเนินการในปีงบประมาณ 2561  ไว้ท้ังส้ินจํานวน  
156  โครงการ  มีโครงการท่ีได้รับการอนุมัติงบประมาณเพื่อนําไปสู่การปฏิบัติภายใต้แผนการดําเนินงาน 
ประจําปี 2561  จํานวน  102  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  65.38  ของจํานวนโครงการท้ังหมดตาม
แผนพัฒนาปี 2561  ถือได้ว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร  มีศักยภาพในการแปลงแผนไปสู่การ
ปฏิบัติ  คิดเป็นร้อยละ  65.38 
ตำรำงที่  7    ตำรำงแสดงกำรเปรียบเทียบจ ำนวนโครงกำรตำมแผนพฒันำและขอ้บญัญตัิงบประมำณรำยจ่ำย   
  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561  

 

 

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 

โครงกำรที่ปรำกฏอยู่ใน 
แผนพัฒนำ   
ปี 2561 

โครงกำรที่ได้รับอนุมตั ิ
งบประมำณตำมข้อบญัญัต ิ

ในปี 2561 
ร้อยละของกำร 

แปลงแผน 
ไปสูก่ำรปฏบิัต ิจ ำนวน

โครงกำร 
จ ำนวนเงนิ 

(บำท) 
จ ำนวน
โครงกำร 

จ ำนวนเงนิ 
(บำท) 

1.กำรพัฒนำกำรศึกษำ 40 258,646,310 14 73,770,360 35.00 

2.กำรส่งเสริมคุณภำพชวีิต 26 48,982,000 17 9,416,000 65.38 

3.กำรพัฒนำเศรษฐกิจ 7 1,600,000 7 1,150,000 100.00 

4.กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน 53 664,012,700 41 496,348,000 77.36 

5.กำรอนุรักษแ์ละฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม 8 12,770,000 5 6,120,000 62.50 

6.กำรพัฒนำกำรเมืองและกำรบริหำร 22 66,752,000 18 13,135,000 81.82 

รวมทั้งสิ้น 156 1,052,763,010 102 599,939,360 65.38 
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• ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำและตำมข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 
งบประมำณ พ.ศ.2561  

ในปีงบประมาณ 2561 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ได้ดําเนินการจัดทําข้อบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ตามกรอบแนวทางตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 – 
พ.ศ.2564)  และแผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564) เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลง  ครั้งท่ี 1  ซึ่งทุกส่วน
ราชการได้บรรจุโครงการพัฒนาให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาทั้ง 6 ด้าน  
โดยมีโครงการพัฒนาที่มีเป้าหมายดําเนินการในปี 2561 จํานวนทั้งสิ้น 156 โครงการ  และผู้บริหารได้
พิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ.2561   เพื่อดําเนินโครงการพัฒนาต่างๆ รวมท้ังส้ิน จํานวน 
102  โครงการ  สามารถจําแนกรายละเอียดตามรายยุทธศาสตร์  ได้ดังนี้ 
 
ตำรำงที่  8    ตำรำงแสดงกำรเปรียบเทียบจ ำนวนโครงกำรและงบประมำณตำมแผนพฒันำปี 2561 

ที่ไดด้ ำเนนิกำรจริง ป ี2561   
 

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 
โครงกำรที่ปรำกฏใน 
แผนพัฒนำปี 2561  

โครงกำรที่ได้รับอนุมัติงบประมำณ 
ตำมข้อบัญญัติฯ ปี 2561 

โครงกำรที่ได้ 
ด ำเนินกำรจริง 

โครงกำร งบประมำณ โครงกำร งบประมำณ โครงกำร งบประมำณ 

1.กำรพัฒนำกำรศึกษำ 40 258,646,310 14 73,770,360 14 70,756,247.56 

2.กำรส่งเสริมคุณภำพชวีิต 26 48,982,000 17 9,416,000 16 3,195,417 

3.กำรพัฒนำเศรษฐกิจ 7 1,600,000 7 1,150,000 6 1,037,771 

4.กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน 53 664,012,700 41 496,348,000 39 480,596,872.10 

5.กำรอนุรักษ์และฟืน้ฟูสิง่แวดล้อม 8 12,770,000 5 6,120,000 5 2,361,878.83 

6.กำรพัฒนำกำรเมืองและกำรบริหำร 22 66,752,000 18 13,135,000 17 8,903,365 

รวมทั้งสิ้น 156 1,052,763,010 102 599,939,360 97 566,851,551.49 

 
 

ตารางที่  9    ตารางสรปุจ านวนโครงการทีด่ าเนินการจริงตามแผนพฒันาปี 2561   
                     และตามข้อบญัญตัิงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  2561 

รายการ 

โครงการทีป่รากฏใน
แผนพัฒนา 
ปี 2561 

 

โครงการทีไ่ดร้ับ
อนุมัติงบประมาณ
ตามข้อบญัญตั ิ

ปี 2561 

โครงการทีไ่ด ้
ด าเนนิการจริง 

 

ด าเนนิการจริง 
คดิเปน็รอ้ยละ 
ของปี 2561 

(เทียบตามแผนพฒันา) 

ด าเนนิการจริง 
คดิเปน็รอ้ยละ 
ของปี 2561 

(เทียบตามข้อบญัญตัิ) 

จ านวนโครงการ 
(โครงการ) 

156 102 97 62.18 95.09 

จ านวนงบประมาณ 
(บาท) 

1,052,763,010 599,939,360 566,851,551.49 53.84 94.48 
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• กำรติดตำมกำรด ำเนินโครงกำรตำมแผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปี  2561   
 การติดตามผลการดําเนินงานโครงการตามแผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2561  พบว่า จากจํานวนโครงการท่ีได้รับอนุมัติงบประมาณ รวมท้ังส้ิน  102  โครงการ  สามารถ
ดําเนินโครงการแล้วเสร็จ  จํานวน 64  โครงการ   มีโครงการท่ีอยู่ระหว่างดําเนินการ จํานวน  33  โครงการ ซึ่ง
ได้มีการดําเนินการกันเง ินและก่อหนี ้ผูกพันตามระเบียบไว้แล้ว  และมีโครงการที่ยกเลิกจํานวน  5  
โครงการ รายละเอียดปรากฏตามตาราง 
 
ตำรำงที่  10    ตำรำงแสดงผลกำรด ำเนนิงำนโครงกำรตำมแผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปี  2561   

 
 

ยุทธศำสตรก์ำรพัฒนำ 

โครงกำร 
ที่ได้รบัอนุมัติ
งบประมำณ 
ปี 2561 

สรุปผลกำรด ำเนนิงำนโครงกำร 
(ระหว่ำงเดือนตุลำคม 2560 – เดือนกนัยำยน 2561) 

โครงกำร 
ทีด่ ำเนนิกำรแล้วเสรจ็ 

โครงกำร 
ที่อยู่ระหว่ำงด ำเนนิกำร 

โครงกำร 
ที่ยกเลิก 

จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ 

1.กำรพัฒนำกำรศึกษำ 14 11 78.57 3 21.43 - - 

2.กำรส่งเสริมคณุภำพชีวิต 17 15 88.24 1 5.88 1 5.88 

3.กำรพัฒนำเศรษฐกจิ 7 6 85.71 - - 1 14.29 

4.กำรพัฒนำโครงสร้ำงพืน้ฐำน 41 12 29.27 27 65.85 2 4.88 

5.กำรอนุรักษแ์ละฟืน้ฟูสิ่งแวดลอ้ม 5 5 100.00 - - - - 

6.กำรพัฒนำกำรเมืองและกำรบริหำร 18 15 83.33 2 11.11 1 5.56 

 
รวม 

 

 
102 

 
64 

 
62.75 

 
33 

 
32.35 

 
5 

 
4.90 

 
หมำยเหตุ  :  โครงกำรตำมแผนพฒันำสีป่ี (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564)  และเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง  

  ครั้งที่ 1 (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564)  ที่มีเป้ำหมำยกำรด ำเนนิงำนในปี 2561  จ ำนวน  156 โครงกำร 
  :  มีโครงกำรที่ได้รบักำรจัดสรรงบประมำณในปี 2561  จ ำนวนทั้งสิ้น  102  โครงกำร  
  • สรุปผลการดําเนินงาน  ณ  ส้ินสุด วันท่ี 30 กันยายน 2561 

- โครงการท่ีดําเนินการแล้วเสร็จ  คิดเป็นร้อยละ  62.75 
- โครงการท่ีอยู่ระหว่างดําเนินการ คิดเป็นร้อยละ  32.35 
- โครงการท่ียกเลิกไม่ได้ดําเนินการ คิดเป็นร้อยละ  4.90 

 

 
 
 



 

76 

• กำรติดตำมกำรด ำเนินโครงกำรจัดหำครุภัณฑ์ ประจ ำปี 2561   
  ผลการติดตามความก้าวหน้าของการดําเนินงานโครงการจัดหาครุภัณฑ์ตามข้อบัญญัติ 

งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561  ปรากฏว่า จากจํานวนโครงการท่ีได้รับอนุมัติ
งบประมาณ จํานวน  17  โครงการ (เฉพาะโครงการจัดหาครุภัณฑ์) มีโครงการท่ีดําเนินการแล้วเสร็จ จํานวน  
13  โครงการ  และโครงการท่ีอยู่ระหว่างดําเนินการ  จํานวน  4  โครงการ  ซึ่งได้มีการดําเนินการกันเงินและ
ก่อหนี้ผูกพันตามระเบียบไว้แล้ว  รายละเอียดปรากฏตามตาราง 
 
ตำรำงที่  11    ตำรำงแสดงผลกำรด ำเนนิงำนโครงกำรจัดหำครุภณัฑต์ำมแผนกำรด ำเนนิงำน ประจ ำปี  2561   

 

 

บัญชีครุภัณฑ์ 
(ผ.08) 

 
โครงกำรจัดหำครุภัณฑ ์

ตำมแผนพัฒนำ  
ปี 2561 

 
โครงกำรจัดหำครุภัณฑ ์

ที่ได้รับอนุมตัิงบประมำณ 
ตำมขอ้บญัญตัิปี 2561 

สรุปผลกำรด ำเนนิงำนโครงกำร 
(ระหว่ำงเดือนตุลำคม 2560 – เดือนกนัยำยน 2561) 

ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร ยกเลิก 

จ ำนวน
โครงกำร 

จ ำนวนเงิน 
(บำท) 

จ ำนวน
โครงกำร 

จ ำนวนเงิน 
(บำท) 

จ ำนวน
โครงกำร 

จ ำนวนเงิน 
(บำท) 

จ ำนวน
โครงกำร 

จ ำนวนเงิน 
(บำท) 

จ ำนวน
โครงกำร 

จ ำนวนเงิน 
(บำท) 

1.จัดหาครุภณัฑ ์
  ส านักงาน 

15 533,500 9 508,000 9 491,780 - - - - 

2.จัดหาครุภณัฑ ์
   คอมพิวเตอร์ 

13 469,100 4 357,800 - - 4 310,680 - - 

3.จัดหาครุภณัฑ์  
  การศึกษา 

1 450,000 1 450,000 1 396,000 - - - - 

4.จัดหาครุภณัฑ ์
  โฆษณาและเผยแพร่ 

1 450,000 1 444,000 1 444,000 - - - - 

5.จัดหาครุภณัฑ ์
  งานบ้านงานครัว 

2 38,700 2 38,700 2 38,300 - - - - 

รวม (รำยกำร) 32 1,941,300 17 1,798,500 13 1,370,080 4 310,680 - - 

 
  • ผลการดําเนินงานโครงการจัดหาครุภัณฑ์ตามข้อบัญญัติฯ  ประจําปงีบประมาณ 2561   
รวมท้ังส้ิน  17  โครงการ  (ระหว่างเดือนตุลาคม 2560 – กันยายน 2561)    

• สรุปผลการดําเนินงาน  ณ  ส้ินสุด วันท่ี 30 กันยายน 2561 
- โครงการท่ีดําเนินการแล้วเสร็จ  คิดเป็นร้อยละ  76.47 
- โครงการท่ีอยู่ระหว่างดําเนินการ คิดเป็นร้อยละ  23.53 
- โครงการท่ียกเลิกไม่ได้ดําเนินการ คิดเป็นร้อยละ      - 
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• กำรติดตำมด้ำนกำรบริหำรงบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2561 
    องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร  ได้ดําเนินการจัดทําข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.2561  โดยประกาศใช้ข้อบัญญัติ  เมื่อวันท่ี  14  กันยายน 2560  และจัดทํา
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  ฉบับท่ี 1  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561  โดยประกาศใช้
ข้อบัญญัติ เมื่อวันท่ี  25  กันยายน 2561   สรุปข้อมูลงบประมาณรายรับ – รายจ่าย ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสมุทรสาคร  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561  ดังนี้ 
 

งบประมาณรายรับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 
รายการ 

 

ประมาณการ 
ปี 2561 

รับจริง 
ปี 2561 

รายได้จัดเกบ็   
  หมวดภำษีอำกร 65,000,000 74,595,515.68 
  หมวดค่ำธรรมเนียม ค่ำปรับ และใบอนุญำต 900,000 4,811,976 
  หมวดรำยได้จำกทรัพย์สิน 20,040,000 25,178,998.50 
  หมวดรำยได้เบ็ดเตล็ด 3,310,000 5,168,030.31 
  หมวดรำยได้จำกทุน 20,000 332,000 

  รวมรายได้จัดเกบ็ 89,270,000 110,086,520.49 

รายได้ที่รัฐบาลเกบ็แล้วจัดสรรให้องคก์รปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 

  

  หมวดภำษีจัดสรร 570,000,000 717,492,413.16 

  รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้    
  องคก์รปกครองส่วนท้องถิน่ 

 
570,000,000 

 
717,492,413.16 

รายได้ที่รัฐบาลอดุหนุนใหอ้งค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 

  

  หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป 141,180,000 134,170,969 
  หมวดเงินอุดหนุนเฉพำะกิจ - 14,361,296.70 

รายได้ที่รัฐบาลอดุหนุนใหอ้งค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 

 
141,180,000 

 
148,532,265.70 

รวมทั้งสิ้น 800,450,000 976,111,199.35 
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งบประมาณรายจ่ายองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 
ด้าน/แผนงาน 

 

ประมาณการ 
ปี 2561 

จ่ายจริง 
ปี 2561 

ด้านบริหารทั่วไป   
1. แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป 82,870,540 57,760,007.63 
2. แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน 900,000 900,000 

ด้านบรกิารชุมชนและสังคม   
1. แผนงำนกำรศึกษำ 147,998,760 124,766,900.42 
2. แผนงำนสำธำรณสุข 26,750,000 24,840,694 
3. แผนงำนสังคมสงเครำะห์ 250,000 79,040 
4. แผนงำนเคหะและชุมชน 490,848,000 478,807,632.10 
5. แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน 5,350,000 3,388,248.68 
6. แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและ

นันทนำกำร 
10,483,000 4,546,074.33 

ด้านการเศรษฐกิจ   
1. แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 24,047,000 19,419,159.58 
2. แผนงำนกำรเกษตร 200,000 200,000 

ด้านการด าเนนิงานอื่น   
1. แผนงำนงบกลำง 10,752,700 10,073,429 

รวมทั้งสิ้น 800,450,000 724,781,185.74 
 

 
ตารางแสดงรายละเอียดรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  จ าแนกตามงบรายจ่าย 
 

 
งบรายจ่าย 

 

ประมาณการ 
ปี 2561 

จ่ายจริง 
ปี 2561 

  1. งบกลาง 10,752,700 10,073,429 

  2. งบบคุลากร 139,854,440 100,673,067.76 

  3. งบด าเนนิการ 92,653,600 76,141,216.88 

  4. งบลงทนุ 463,127,500 449,980,924.45 

  5. งบเงนิอดุหนุน 93,761,760 87,712,547.65 

  6. งบรายจ่ายอื่น 300,000 200,000 

รวมทั้งสิ้น 800,450,000 724,781,185.74 
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• กำรติดตำมกำรด ำเนินงำนโครงกำรหมวดเงินอุดหนุนขององค์กำรบริหำรส่วน 
จังหวัดสมุทรสำคร  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2561 

 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครได้ต้ังงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.  
2561 โครงการหมวดเงินอุดหนุน ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กร
ประชาชน และองค์กรการกุศล  ในการดําเนินโครงการเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นต่างๆ  รวมท้ังส้ิน
จํานวน  46  โครงการ   เป็นเงิน  93,761,760.- บาท    ดังนี้ 

 

ท่ี โครงกำร/กิจกรรม หน่วยงำน งบประมำณ 
ท่ีอนุมัติ 

งบประมำณ 
ท่ีด ำเนินกำร 

1 
 
 

โครงกำรป้องกันและลดอุบตัิเหตุทำงถนน 
ในช่วงเทศกำลปีใหม่ และสงกรำนต ์2561 

สถำนีต ำรวจภูธรเมืองสมุทรสำคร 200,000 200,000 

2 โครงกำรจ้ำงบุคลำกรเสริมกำรเรียนกำรสอน 
ของสถำนศึกษำในสังกัด สปถ. จ ำนวน  163 อัตรำ 

ส ำนักงำนเขตพื้นทีก่ำรศึกษำ
ประถมศึกษำสมุทรสำคร 

29,340,000 29,340,000 

 
3 โครงกำรจ้ำงบุคลำกรเสริมกำรเรียนกำรสอน 

ของสถำนศึกษำในสังกัด สพม. เขต 10   
จ ำนวน 37 อัตรำ 

ส ำนักงำนเขตพื้นทีก่ำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ  เขต 10 

6,660,000 6,660,000 

4 โครงกำรเรียนรู้ภำษำที่สองกับครูชำวต่ำงชำต ิ
ของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ 
สมุทรสำคร 

ส ำนักงำนเขตพื้นทีก่ำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ  เขต 10 

450,000 450,000 

5 โครงกำรส่งเสริมเพิ่มโอกำสให้นกัเรียนเรียนภำษำ 
ต่ำงประเทศกบัชำวต่ำงชำติปกีำรศึกษำ 2561   
ของโรงเรียนวัดธรรมจริยำภิรมย์ 

ส ำนักงำนเขตพื้นทีก่ำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ  เขต 10 

450,000 450,000 

6 โครงกำรจ้ำงครูอัตรำจ้ำงของศูนย์กำรศกึษำพิเศษ
ประจ ำจังหวัดสมทุรสำคร 

ศูนย์กำรศึกษำพิเศษประจ ำ 
จังหวัดสมทุรสำคร 

540,000 540,000 

7 โครงกำรส่งเสริมภำษำอังกฤษ สถำบันกำรพลศึกษำ 
วิทยำเขตสมทุรสำคร 

329,760 164,880 

8 โครงกำรส่งเสริมพัฒนำกีฬำจังหวดัสมุทรสำคร  
ประจ ำปีงบประมำณ 2561 

สมำคมกีฬำแห่งจังหวดั
สมุทรสำคร 

5,000,000 132,700 

9 โครงกำรกิจกรรมด้ำนกำรอนรุักษท์รัพยำกร 
ธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม  (เครือข่ำยโรงเรียน 
สิ่งแวดลอ้มของ อบจ.สมุทรสำคร) 

โรงเรียนสมุทรสำครวทิยำลัย 20,000 20,000 

10 โครงกำรกิจกรรมด้ำนกำรอนรุักษท์รัพยำกร 
ธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม  (เครือข่ำยโรงเรียน 
สิ่งแวดลอ้มของ อบจ.สมุทรสำคร) 

โรงเรียนวัดหลกัสี่พิพัฒน ์
รำษฎรอ์ุปถัมภ ์
 

20,000 20,000 
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ท่ี โครงกำร/กิจกรรม หน่วยงำน งบประมำณ 
ท่ีอนุมัติ 

งบประมำณ 
ท่ีด ำเนินกำร 

11 โครงกำรกิจกรรมด้ำนกำรอนรุักษท์รัพยำกร 
ธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม  (เครือข่ำยโรงเรียน 
สิ่งแวดลอ้มของ อบจ.สมุทรสำคร) 

โรงเรียนวัดธรรมจริยำภิรมย์ 
 

20,000 20,000 

12 โครงกำรกิจกรรมด้ำนกำรอนรุักษท์รัพยำกร 
ธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม  (เครือข่ำยโรงเรียน 
สิ่งแวดลอ้มของ อบจ.สมุทรสำคร) 

โรงเรียนวัดนำงสำว 
(ถำวรรำษฎรบ์ ำรุง) 
 

20,000 20,000 

13 โครงกำรกิจกรรมด้ำนกำรอนรุักษท์รัพยำกร 
ธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม  (เครือข่ำยโรงเรียน 
สิ่งแวดลอ้มของ อบจ.สมุทรสำคร) 

โรงเรียนหลวงสินธ์ุรำษฎร ์-
รังสฤษฎ ์
 

20,000 20,000 

14 โครงกำรกิจกรรมด้ำนกำรอนรุักษท์รัพยำกร 
ธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม  (เครือข่ำยโรงเรียน 
สิ่งแวดลอ้มของ อบจ.สมุทรสำคร) 

โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ 
 

20,000 20,000 

15 โครงกำรสืบสำนประเพณีวัฒนธรรมไทยทรงด ำ  
ประจ ำปี 2561  (วดัหนองสองหอ้ง) 

ส ำนักงำนวัฒนธรรมจังหวดั
สมุทรสำคร 

300,000 300,000 

16 โครงกำรงำนเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้ำตำกสิน
มหำรำชและประเพณหี่อข้ำวต้มมดัสำมัคคี   
ประจ ำปี 2561  (วดัหนองนกไข่) 

ส ำนักงำนวัฒนธรรมจังหวดั
สมุทรสำคร 

100,000 100,000 

17 โครงกำรสืบสำนประเพณีวัฒนธรรมควำมกตัญญู 
คู่แผ่นดินไทย  (วดัคลองตันรำษฎร์บ ำรุง) 

ส ำนักงำนวัฒนธรรมจังหวดั
สมุทรสำคร 

200,000 200,000 

18 โครงกำรจัดงำนวันส ำคัญทำงพระพุทธศำสนำ  
(วันมำฆบูชำ – วันวิสำขบูชำ-วันอำสำฬหบูชำ) 
 แก่เยำวชนและประชำชนทั่วไป  (วัดเจษฎำรำม) 

ส ำนักงำนวัฒนธรรมจังหวดั
สมุทรสำคร 

236,000 236,000 

19 โครงกำรงำนเกษตรและของดีอ ำเภอบ้ำนแพ้ว   
ประจ ำปี 2561 

ส ำนักงำนเกษตรอ ำเภอบ้ำนแพ้ว 200,000 200,000 

20 โครงกำรขุดเจำะบ่อบำดำลพร้อมก่อสร้ำง 
หอถังส่งน้ ำ  หมูท่ี่ 2  ต.บำงกระเจ้ำ   
อ.เมืองฯ  จ.สมุทรสำคร 

อบต.บำงกระเจ้ำ 2,436,000 2,436,000 

21 โครงกำรขุดเจำะบ่อบำดำล   หมูท่ี่ 6   
ต.บำงกระเจ้ำ  อ.เมืองฯ  จ.สมุทรสำคร 

อบต.บำงกระเจ้ำ 1,440,500 1,440,500 

22 โครงกำรขุดเจำะบ่อบำดำล  หมูท่ี่ 6 
ต.พันท้ำยนรสิงห์  อ.เมืองฯ จ.สมุทรสำคร 

อบต.พันท้ำยนรสิงห ์ 1,925,000 1,925,000 

23 โครงกำรขุดเจำะบ่อบำดำลพร้อมก่อสร้ำงหอถัง 
ส่งน้ ำ หมูท่ี่ 12 (บ้ำนแหลมบำงยำง) 
ต.บำงยำง  อ.กระทุ่มแบน  จ.สมุทรสำคร 

อบต.บำงยำง 1,876,000 1,876,000 

24 โครงกำรขุดเจำะบ่อบำดำลพร้อมก่อสร้ำงหอถัง 
ส่งน้ ำ  หมูท่ี ่13 (บ้ำนโรงจักร) ต.บำงยำง   
อ.กระทุ่มแบน  จ.สมุทรสำคร 

อบต.บำงยำง 1,876,000 1,876,000 
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ท่ี โครงกำร/กิจกรรม หน่วยงำน งบประมำณ 
ท่ีอนุมัติ 

งบประมำณ 
ท่ีด ำเนินกำร 

25 โครงกำรขุดเจำะบ่อบำดำลพร้อมก่อสร้ำง 
หอถังส่งน้ ำ  หมูท่ี่ 11  ต.ท่ำไม ้ 
อ.กระทุ่มแบน  จ.สมุทรสำคร 

อบต.ท่ำไม้ 2,063,000 2,063,000 

26 โครงกำรขุดเจำะบ่อบำดำลพร้อมก่อสร้ำง 
หอถังส่งน้ ำ  หมูท่ี่ 5  ต.เจ็ดริ้ว  อ.บ้ำนแพ้ว  
จ.สมุทรสำคร 

อบต.เจ็ดริ้ว 2,063,000 2,063,000 

27 โครงกำรขุดเจำะบ่อบำดำลพร้อมก่อสร้ำงหอถัง 
ส่งน้ ำ  หมูท่ี ่7  ต.อ ำแพง  อ.บ้ำนแพว้   
จ.สมุทรสำคร 

อบต.อ ำแพง 2,063,000 2,063,000 

28 โครงกำรขุดเจำะบ่อบำดำลพร้อมก่อสร้ำงหอถัง 
ส่งน้ ำ บริเวณชุมชนโค้งตำหวัง  หมูท่ี่ 2   
ต.ยกกระบัตร  อ.บ้ำนแพ้ว  จ.สมุทรสำคร 

ทต.หลักห้ำ 1,721,000 1,721,000 

29 โครงกำรขุดเจำะบ่อบำดำลพร้อมก่อสร้ำงหอถัง 
ส่งน้ ำ บริเวณชุมชนท่ำแร้งบริเวณบ้ำนก ำนันบุญยืน  
หมู่ที ่6 ต.ยกกระบัตร  อ.บ้ำนแพ้ว  จ.สมุทรสำคร 

ทต.หลักห้ำ 1,715,000 1,715,000 

30 ขยำยเขตระบบจ ำหน่ำยไฟฟ้ำ 
บริเวณหมู่ที ่6  ต.พันท้ำยนรสิงห ์
อ.เมืองฯ  จ.สมุทรสำคร 

กำรไฟฟ้ำส่วนภูมภิำค 
สำขำต ำบลโคกขำม 

198,500 198,123.34 

31 ขยำยเขตระบบจ ำหน่ำยไฟฟ้ำ  
บริเวณถนนสำยหมูท่ี่ 1 เชื่อมหมู่ที ่2   
ต.โรงเข้ (ช่วง A)  อ.บ้ำนแพว้  จ.สมทุรสำคร 

กำรไฟฟ้ำส่วนภูมภิำค 
สำขำดอนไผ ่

992,500 892,927.70 

32 ขยำยเขตระบบจ ำหน่ำยไฟฟ้ำ  
บริเวณถนนสำยหมูท่ี่ 1 เชื่อมหมู่ที ่2   
ต.โรงเข้ (ช่วง B)  อ.บ้ำนแพ้ว จ.สมุทรสำคร 

กำรไฟฟ้ำส่วนภูมภิำค 
สำขำดอนไผ ่

1,592,500 1,562,115.52 

33 ขยำยเขตระบบจ ำหน่ำยไฟฟ้ำ  
บริเวณถนนสำยหมูท่ี่ 1 เชื่อมหมู่ที ่2   
ต.โรงเข้ (ช่วง C)  อ.บ้ำนแพว้ จ.สมุทรสำคร 

กำรไฟฟ้ำส่วนภูมภิำค 
สำขำดอนไผ ่

1,319,500 1,121,256.67 

34 ขยำยเขตระบบจ ำหน่ำยไฟฟ้ำ  
บริเวณถนนสำยหลักห้ำ – หนองสองห้อง 
หมู่ที ่10  ต.หนองสองหอ้ง  อ.บ้ำนแพ้ว 
จ.สมุทรสำคร 

กำรไฟฟ้ำส่วนภูมภิำค 
สำขำดอนไผ ่

1,561,000 1,556,629.32 

35 ขยำยเขตระบบจ ำหน่ำยไฟฟ้ำ  
บริเวณหมู่บ้ำนหนองปรง (เพิ่มเติม) 
หมู่ที ่7  ต.โรงเข้  อ.บ้ำนแพ้ว 
จ.สมุทรสำคร 

กำรไฟฟ้ำส่วนภูมภิำค 
สำขำดอนไผ ่

348,500 348,366.68 

36 ขยำยเขตระบบจ ำหน่ำยไฟฟ้ำ  
บริเวณถนนสำยร่วมรัฐพัฒนำ หมู่ที ่1   
ต.คลองตัน  อ.บ้ำนแพ้ว   จ.สมุทรสำคร 

กำรไฟฟ้ำส่วนภูมภิำค 
จังหวัดสมทุรสำคร 2 
(บ้ำนแพ้ว) 

4,140,500 4,140,138.16 
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ท่ี โครงกำร/กิจกรรม หน่วยงำน งบประมำณ 
ท่ีอนุมัติ 

งบประมำณ 
ท่ีด ำเนินกำร 

37 ขยำยเขตระบบจ ำหน่ำยไฟฟ้ำ  
บริเวณถนนรำงสำยบัว ซอย 1  
(สำครแดงจีน) หมูท่ี ่5  ต.คลองตัน  
อ.บ้ำนแพ้ว   จ.สมุทรสำคร 

กำรไฟฟ้ำส่วนภูมภิำค 
จังหวัดสมทุรสำคร 2 
(บ้ำนแพ้ว) 

1,213,000 1,212,657.75 

38 ขยำยเขตระบบจ ำหน่ำยไฟฟ้ำ  
บริเวณถนนสมเด็จย่ำ หมูท่ี่ 5  เชื่อม หมูท่ี่ 8   
ต.ยกกระบัตร   อ.บ้ำนแพว้  จ.สมทุรสำคร 

กำรไฟฟ้ำส่วนภูมภิำค 
จังหวัดสมทุรสำคร 2 
(บ้ำนแพ้ว) 

5,085,500 5,085,170.72 

39 ขยำยเขตระบบจ ำหน่ำยไฟฟ้ำ  
บริเวณริมคลองแพ้ว  หมูท่ี ่7 เชื่อม หมู่ที ่3  
ต.หนองบัว  อ.บ้ำนแพว้  จ.สมุทรสำคร 

กำรไฟฟ้ำส่วนภูมภิำค 
จังหวัดสมทุรสำคร 2 
(บ้ำนแพ้ว) 

593,500 593,229.40 

40 ขยำยเขตระบบจ ำหน่ำยไฟฟ้ำ  
บริเวณถนนเทิดพระเกียรต ิหมูท่ี่ 1 เชื่อมหมูท่ี่ 2   
ต.หนองบัว  อ.บ้ำนแพว้  จ.สมุทรสำคร 

กำรไฟฟ้ำส่วนภูมภิำค 
จังหวัดสมทุรสำคร 2 
(บ้ำนแพ้ว) 

1,322,000 1,321,552.72 

41 ขยำยเขตระบบจ ำหน่ำยไฟฟ้ำ  
บริเวณถนนสำยหลักสำม – หลักห้ำ 
จำกคลองสองหอ้ง ถึงคลองโชคกำญจนำ 
หมู่ที ่8 เชื่อมหมู่ที ่6   ต.หนองบวั  อ.บ้ำนแพ้ว  
จ.สมุทรสำคร 

กำรไฟฟ้ำส่วนภูมภิำค 
จังหวัดสมทุรสำคร 2 
(บ้ำนแพ้ว) 

1,198,000 1,197,677.75 

42 ขยำยเขตระบบจ ำหน่ำยไฟฟ้ำ  
บริเวณถนนเลียบคลองชลประทำนดี 4 
(ฝั่งตะวันตก) หมู่ที ่4  เชื่อมหมูท่ี่ 10  
ต.ยกกระบัตร  อ.บ้ำนแพ้ว  จ.สมุทรสำคร 

กำรไฟฟ้ำส่วนภูมภิำค 
จังหวัดสมทุรสำคร 2 
(บ้ำนแพ้ว) 

4,432,000 4,431,600.81 

43 ขยำยเขตระบบจ ำหน่ำยไฟฟ้ำ  
บริเวณถนนเฉลิมรำษฎร์ หมูท่ี่ 5 เชื่อมหมูท่ี่ 10  
ต.ยกกระบัตร  อ.บ้ำนแพ้ว จ.สมุทรสำคร 

กำรไฟฟ้ำส่วนภูมภิำค 
จังหวัดสมทุรสำคร 2 
(บ้ำนแพ้ว) 

507,500 507,343.71 

44 ขยำยเขตระบบจ ำหน่ำยไฟฟ้ำ  
บริเวณถนนหน้ำวดักระโจมทองถึงสุดเขต   
หมู่ที ่5,6  ต.หลักสอง อ.บ้ำนแพ้ว  จ.สมุทรสำคร 

กำรไฟฟ้ำส่วนภูมภิำค 
จังหวัดสมทุรสำคร 2 
(บ้ำนแพ้ว) 

981,500 981,440.38 

45 ขยำยเขตระบบจ ำหน่ำยไฟฟ้ำ  
บริเวณถนนสำยดอกไม้แดงถึงซอยสุนทรประสำทพร  
หมู่ที่ 6  ต.หลกัสำม  อ.บ้ำนแพ้ว  จ.สมุทรสำคร  

กำรไฟฟ้ำส่วนภูมภิำค 
จังหวัดสมทุรสำคร 2 
(บ้ำนแพ้ว) 

2,687,500 2,687,201.21 

46 ขยำยเขตระบบจ ำหน่ำยไฟฟ้ำ  
บริเวณถนนพุทธมณฑล เชื่อมถนนมะลิวัลย์   
หมู่ที ่2  ต.อ ำแพง  อ.บ้ำนแพ้ว  จ.สมุทรสำคร  

กำรไฟฟ้ำส่วนภูมภิำค 
จังหวัดสมทุรสำคร 2 
(บ้ำนแพ้ว) 

2,284,000 2,283,575.81 

 
รวมทั้งสิน้  46  โครงกำร 

 

 
93,761,760 

 
88,393,087.65 
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บัญชีสรุปผลกำรติดตำมและประเมินผลโครงกำร 
ตำมแผนพัฒนำสี่ปี (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564) 

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสมุทรสำคร 
(ระหว่ำงเดือนตลุำคม 2560 – กันยำยน 2561) 
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รายงานสรปุผลการตดิตามและประเมินผลโครงการการตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564) 
 

 

ท่ี 

 
โครงกำรพัฒนำ 

ตำมแผนพัฒนำองคก์ำรบริหำรส่วนจงัหวัดสมุทรสำคร  
(พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564) 

สรุปผลกำรด ำเนินงำน  
ณ  วันที่  30  กันยำยน 2561 

หมายเหต ุ

โครงกำร/กิจกรรม 
ประจ ำปี 2561 

งบประมำณ 
ตำมแผนฯ 

งบประมำณ 
ตำมขอ้บญัญตั ิ

ด ำเนินกำร
จริง 

ไม่ได ้
ด าเนินการ 

งบประมำณ 
ที่ใช้ด ำเนินกำร  

ยุทธศำสตร์ที่ 1 : กำรพัฒนำกำรศกึษำ 
แนวทำงท่ี 1: พัฒนำระบบกำรศึกษำและส่งเสริมกำรเรียนรู้ 
1. สนับสนุนกำรบริหำรสถำนศกึษำในสังกดั 

อบจ.สมุทรสำคร 
      

1) ปรับปรุงหลักสตูรสถำนศึกษำ 40,000 40,000  - 40,000  

2) อินเทอร์เน็ตโรงเรียนระบบ  
Asymmetric Digital Subscriber 
Line: ADSL และระบบ Wireless 
Fidelity : WiFi 

33,600 33,600  - 33,600  

3) พัฒนำห้องสมดุโรงเรียน 200,000 200,000  - 200,000  

4) พัฒนำแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน 100,000 100,000  - 100,000  

5) ค่ำอำหำรกลำงวันเด็กนกัเรียน 9,000,000 7,020,000   7,020,000  

6) กำรพัฒนำข้ำรำชกำรครู 297,000 - - - -  

7) ค่ำปัจจัยพื้นฐำนส ำหรับนกัเรียน
ยำกจน 

40,000 30,000  - 22,500  

8) กำรจัดกำรศกึษำตั้งแต่ระดบัอนบุำล 
จนจบกำรศกึษำขั้นพืน้ฐำน 

10,000,000 8,600,000  - 8,600,000  

9) ค่ำอำหำรเสริม (นม) 4,300,000 3,360,000  - 2,945,915.76  

10) ค่ำใช้จ่ำยในกำรปรับปรุง/ซอ่มแซม 
อำคำรเรียน และอำคำรประกอบ 

400,000 400,000 -  -  

11) ค่ำใช้จ่ำยในกำรรณรงค์ปอ้งกัน 
ยำเสพติดในสถำนศึกษำ 

39,000 9,000 -  -  

2. ค่ำยวิทยำศำสตร์เทคโนโลยีและ 
สิ่งแวดลอ้ม 

200,000 200,000  - 114,082  

3. ส่งเสริมกำรศึกษำและพฒันำศกัยภำพ 
กำรเรียนรู้ของเด็กและเยำวชน 

500,000 500,000  - 297,480  

4. ส่งเสริมกำรเรียนรู้เพื่อผู้ใช้บริกำรอุทยำน 
กำรเรียนรู้สมุทรสำคร 

100,000 100,000  - 71,668  

5. จัดหำทรัพยำกรสื่อสำรสนเทศและ 
สื่ออิเล็คทรอนกิส์ เพื่อผู้ใช้บริกำรอุทยำน 
กำรเรียนรู้สมุทรสำคร 

500,000 300,000  - 152,946.80  

6. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมเด็ก 
และเยำวชน 

700,000 300,000  - 213,175  

7. ประกวดยุวศำสนพิธีกร จดักจิกรรม 
ประกวดแบ่งออกเป็น 2 ระดบั 

200,000 - - - -  

8. ก่อสร้ำงอำคำรเรียนอนุบำล 
โรงเรียนวัดหลักสี่รำษฎร์สโมสร 
 

10,000,000 11,115,000  - 11,115,000 กันเงินกรณี 
ยังมิได้ก่อหน้ีผกูพัน 

ไว้เบิกจ่าย 
ในปี 2562 

9. ปูพื้นยำงสนำมเดก็เล่นโรงเรียน 
วัดหลักสี่รำษฎร์สโมสร 

2,000,000  - - - -  
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ท่ี 

 
โครงกำรพัฒนำ 

ตำมแผนพัฒนำองคก์ำรบริหำรส่วนจงัหวัดสมุทรสำคร  
(พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564) 

ผลกำรด ำเนินงำน  
ณ  วันที่  30  กันยำยน 2561 

หมายเหต ุ

โครงกำร/กิจกรรม 
ประจ ำปี 2561 

งบประมำณ 
ตำมแผนฯ 

งบประมำณ 
ตำมขอ้บญัญตั ิ

ด ำเนินกำร
จริง 

ไม่ได ้
ด าเนินการ 

งบประมำณ 
ที่ใช้ด ำเนินกำร  

10. ปรับปรุง พัฒนำอำคำร สถำนที่  
โรงเรียนบ้ำนปลอ่งเหลี่ยม 

      

1) ก่อสร้ำงหลังคำเชื่อมระหว่ำง 
อำคำรเรียน ทำงเท้ำ 

6,000,000 1,300,000  - 1,300,000 กันเงินกรณี 
ยังมิได้ก่อหน้ีผกูพัน 

ไว้เบิกจ่าย 
ในปี 2562 

2) จัดท ำหอ้งศูนย์สื่อปฐมวัย  500,000 - - - -  

3) จัดท ำรำงระบำยน้ ำฝน 
อำคำรเอนกประสงค ์

500,000 60,000  - 60,000 กันเงินกรณี 
ยังมิได้ก่อหน้ีผกูพัน 

ไว้เบิกจ่าย 
ในปี 2562 

4) ติดตั้งตำข่ำยกันนก 
   

500,000 118,000 -  -  

5) ติดตั้งตำข่ำยกันนก  
โรงเรียนบ้ำนปลอ่งเหลี่ยม 
  (โอนต้ังจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่/สภำอนุมัติ 26 ก.ย.61) 

 865,000  - 865,000 กันเงินกรณี 
ยังมิได้ก่อหน้ีผกูพัน 

ไว้เบิกจ่าย 
ในปี 2562 

6) ก่อสร้ำงท่อระบำยน้ ำ 600,000 - - - -  

7) ปรับปรุงก ำแพงด้ำนตดิแมน่้ ำ 200,000 - - - -  

8) ก่อสร้ำงทำงเชื่อมระหว่ำง 
อำคำรเรียน 

2,000,000 - - - -  

11. พัฒนำห้องเรียนรู้ผ่ำนเทคโนโลยี 
โรงเรียนบ้ำนปลอ่งเหลี่ยม 

100,000 - - - -  

12. ก่อสร้ำงอำคำรพิพิธภณัฑ์อำชีพ 
ชุมชนปล่องเหลี่ยม 

1,200,000 - - - -  

13. ก่อสร้ำงห้องส้วมส ำหรับนกัเรียนปฐมวัย 
โรงเรียนบ้ำนปลอ่งเหลี่ยม 

500,000 - - - -  

14. ก่อสร้ำงอำคำรอเนกประสงค์โรงเรียน 
บ้ำนคลองซื่อ ต.บำงโทรัด อ.เมอืงฯ 

7,200,000 - - - -  

15. ก่อสร้ำงอำคำรอเนกประสงค์โรงเรียน 
วัดบำงปลำ ต.บำ้นเกำะ อ.เมืองฯ 

7,200,000 - - - -  

16. ก่อสร้ำงอำคำรอเนกประสงค์โรงเรียน 
วัดบำงกระเจ้ำ  ต.บำงกระเจ้ำ อ.เมอืงฯ 

4,000,000 - - - -  

17. ก่อสร้ำงอำคำรอเนกประสงค ์
โรงเรียนวัดรำษฎร์ศรัทธำกะยำรำม  
ต.หลกัสำม  อ.บ้ำนแพ้ว 

7,200,000 - - - -  

18. ก่อสร้ำงอำคำรอเนกประสงค์     
โรงเรียนทีปังกรวิทยำพัฒน์  
ต.อ ำแพง  อ.บ้ำนแพ้ว 

15,500,000 - - - -  

19. ก่อสร้ำงอำคำรอเนกประสงค ์
วิทยำลัยกำรอำชีพบำ้นแพ้ว  
ต.เจด็ร้ิว  อ.บำ้นแพ้ว 

15,500,000 - - - -  

20. ก่อสร้ำงอำคำรเรียนโรงเรียน     
อนุบำลบำ้นแพ้ว 

13,000,000 - - - -  

21. ก่อสร้ำงอำคำรหลังคำโค้งค่ำยลกูเสือ 
มหำชัย (ผิน แจ่มวิชำสอน) 

14,100,000 - - - -  
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ท่ี 

 
โครงกำรพัฒนำ 

ตำมแผนพัฒนำองคก์ำรบริหำรส่วนจงัหวัดสมุทรสำคร  
(พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564) 

ผลกำรด ำเนินงำน  
ณ  วันที่  30  กันยำยน 2561 

หมายเหต ุ

โครงกำร/กิจกรรม 
ประจ ำปี 2561 

งบประมำณ 
ตำมแผนฯ 

งบประมำณ 
ตำมขอ้บญัญตั ิ

ด ำเนินกำร
จริง 

ไม่ได ้
ด าเนินการ 

งบประมำณ 
ที่ใช้ด ำเนินกำร  

22. ก่อสร้ำงอำคำรอเนกประสงค ์
โรงเรียนหลวงสินธุ์รำษฎร์รังสฤษฎ์ 

4,392,000 - - - -  

23. ก่อสร้ำงอำคำรเรียนโรงเรียน 
วัดหนองนกไข ่

13,000,000 - - - -  

24. ก่อสร้ำงอำคำรเรียนโรงเรียน 
บ้ำนทำ่ทรำย ต.ท่ำทรำย อ.เมืองฯ 

3,000,000 - - - -  

25. ก่อสร้ำงอำคำรอเนกประสงค ์
โรงเรียนวัดใต้บ้ำนบอ่  

5,800,000 - - - -  

26. ก่อสร้ำงอำคำรเรียนโรงเรียนวัดนำงสำว  
(ถำวรรำษฎร์บ ำรุง) ต.ท่ำไม้  
อ.กระทุ่มแบน 

13,000,000 - - - -  

27. ก่อสร้ำงอำคำรอเนกประสงค ์
โรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติกำรำม 

22,200,000 - - - -  

28. ก่อสร้ำงอำคำร ค.ส.ล. อเนกประสงค ์
โรงเรียนพันท้ำยนรสิงห์วิทยำ อ.เมืองฯ 

13,000,000 - - - -  

29. จ้ำงบุคลำกรครูเสริมกำรเรยีนกำรสอน       

1) สนับสนุนงบประมาณจ้างครูให้แก่
สํานักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศกึษา
สมุทรสาคร 

29,700,000 29,340,000  - 29,340,000  

2) สนับสนุนงบประมาณจ้างครูให้แก่
สํานักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษามัธยมศกึษา  
เขต 10  

6,660,000 6,660,000  - 6,660,000  

30. จ้ำงครูอัตรำจ้ำงให้แกศู่นย์กำรศกึษำ 
พิเศษประจ ำจังหวดั 

540,000 540,000  - 540,000  

31. เรียนรู้ภำษำอังกฤษกับครูตำ่งชำต ิ
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ – 
พระศรีนครินทร์สมุทรสำคร 

450,000 450,000  - 450,000  

32. ส่งเสริมเพิ่มโอกำสให้กับนักเรียนเรียน
ภำษำต่ำงประเทศกบัชำวตำ่งชำต ิ
โรงเรียนวัดธรรมจริยำภิรมย์ 

450,000 450,000  - 450,000  

33. ส่งเสริมทักษะทำงภำษำเพื่อก้ำวสู่
ประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน สถำบัน 
กำรพลศึกษำ วิทยำเขตสมุทรสำคร 

329,760 329,760  - 164,880  

34. จัดหำเคร่ืองดนตรีสำกลโรงเรียน 
วัดอ้อมน้อย (มิตรครูรำษฎร์รังสรรค์)    
อ.กระทุ่มแบน 

431,900 - - - -  

35. จัดหำอปุกรณ์ส ำหรับห้องคอมพิวเตอร์
โรงเรียนวัดหลักสองรำษฎร์บ ำรุง 
ต.หลกัสอง อ.บำ้นแพ้ว 

870,700 - - - -  

36. พัฒนำระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์
อินเตอร์เนต็และ ICT 
โรงเรียนสมุทรสำครวุฒิชัย 

2,610,000 - - - -  

37. ห้องส่งเสริมกำรเรียนรู้โรงเรียน
สมุทรสำครวุฒิชัย 

1,763,350 - - - -  

38. พัฒนำระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์
อินเตอร์เนต็และ ICT 
โรงเรียนกระทุ่มแบน “ วิเศษสมุทคุณ” 

4,149,000 - - - -  
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ท่ี 

 
โครงกำรพัฒนำ 

ตำมแผนพัฒนำองคก์ำรบริหำรส่วนจงัหวัดสมุทรสำคร  
(พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564) 

ผลกำรด ำเนินงำน  
ณ  วันที่  30  กันยำยน 2561 

หมายเหต ุ

โครงกำร/กิจกรรม 
ประจ ำปี 2561 

งบประมำณ 
ตำมแผนฯ 

งบประมำณ 
ตำมขอ้บญัญตั ิ

ด ำเนินกำร
จริง 

ไม่ได ้
ด าเนินการ 

งบประมำณ 
ที่ใช้ด ำเนินกำร  

39. โครงกำรจัดหำและพัฒนำระบบกำร
บริหำรจัดกำรศกึษำอิเล็กทรอนิกสข์อง
องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเข้ำสู่
ประเทศไทย 4.0  

1,350,000      

-สําหรับใช้ในราชการกองการศึกษาฯ  450,000  - - ค้างจ่าย/ก่อหน้ี 
งบเพ่ิมเติม ฉ.1 

-สําหรับใช้ในโรงเรียนบ้านปล่องเหล่ียม  450,000  - - โอนต้ังจ่ายเป็น
รายการใหม่ 

-สําหรับใช้ในโรงเรียนวัดหลักส่ีฯ  450,000  - - โอนต้ังจ่ายเป็น
รายการใหม่ 

แนวทำงท่ี 2 : พัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
40. อบรมเชิงปฏบิตัิกำรจดัท ำแผนพฒันำ

กำรศกึษำและงบประมำณทำงกำรศกึษำ
ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ในเขต
จังหวดัสมุทรสำคร 
 

500,000 - - - -  

งบประมำณรวม (บำท) 258,646,310 73,770,360 - - 70,756,247.56  

จ ำนวนโครงกำรท้ังหมด (โครงกำร) 40 14 14 - -  
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ท่ี 

 
โครงกำรพัฒนำ 

ตำมแผนพัฒนำองคก์ำรบริหำรส่วนจงัหวัดสมุทรสำคร  
(พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564) 

สรุปผลกำรด ำเนินงำน  
ณ  วันที่  30  กันยำยน 2561 

หมายเหต ุ

โครงกำร/กิจกรรม 
ประจ ำปี 2561 

งบประมำณ 
ตำมแผนฯ 

งบประมำณ 
ตำมขอ้บญัญตั ิ

ด ำเนินกำร
จริง 

ไม่ได ้
ด าเนินการ 

งบประมำณ 
ที่ใช้ด ำเนินกำร  

ยุทธศำสตร์ที่ 2 : กำรส่งเสริมคณุภำพชีวิต 
แนวทำงท่ี 1: ส่งเสริมงำนสำธำรณสุข 
1. ส่งเสริมสุขภำพร่ำงกำยและป้องกัน 

โรคติดต่อหรือโรคระบำด 
2,000,000 200,000  - 92,214  

2. กินอยู่ปลอดภัยห่ำงไกลโรค 500,000 100,000  - 38,680  

แนวทำงท่ี 2: ส่งเสริมและพัฒนำกำรกีฬำ 
3. แข่งขันกีฬำองค์กำรบริหำรส่วน 

จังหวดัภำคกลำง 
500,000 - -  - ต้ังไว้ 500,000 

โอนลดไป 500,000 

4. แข่งขันกีฬำภำยใน อบจ.สมุทรสำคร 200,000 - - - -  

5. ปรับปรุงสนำมกีฬำจังหวดัสมุทรสำคร 1,500,000 1,500,000  - 1,202,900 ค้างจ่าย/ก่อหน้ี 

6. ปรับปรุงสนำมกีฬำประจ ำอ ำเภอ 
บ้ำนแพ้วบริเวณโรงเรียนไทยรัฐวิทยำ 9 
 

7,000,000 - - - -  

7. ส่งเสริมและพัฒนำกำรกีฬำจังหวดั 
สมุทรสำคร 

10,000,000 5,000,000  - 132,700  

แนวทำงท่ี 3: กำรจัดระเบียบสังคมและกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย 
8. จัดระบบรักษำควำมสงบเรียบร้อยและ 

ควำมปลอดภัยในชีวติและทรัพย์สิน 
ของประชำชน 

1,000,000 - - - -  

9. ให้ควำมช่วยเหลือและบรรเทำทุกข ์
ผู้ประสบภัย 

100,000 - -  -  

10. ฝึกอบรมด้ำนบรรเทำสำธำรณภัย 300,000 - - - -  

11. บริหำรจัดกำรน้ ำในพื้นที่ จ.สมุทรสำคร 2,000,000 700,000  - 700,000  

12. ก่อสร้ำงคันลูกรังป้องกันน้ ำท่วมบริเวณ
สะพำน ค.ส.ล. ขำ้มคลองนำงล ำเจียก-
สะพำน ค.ส.ล. วดับำงยำง หมู่ที่ 4      
ต.คลองตนั อ.บ้ำนแพ้ว 

2,916,000 - - - -  

13. ก่อสร้ำงประตูระบำยน้ ำ ค.ส.ล. 
คลองเกตุม  หมู่ที่ 6 เชื่อม หมู่ที่ 10 
ต.บำงโทรัด  อ.เมืองฯ 

14,000,000 - - - -  

14. ป้องกันและลดอบุตัิเหตกุำรจรำจร 
ในช่วงเทศกำลปีใหม่และสงกรำนต์  

200,000 200,000  - 200,000  
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ท่ี 

 
โครงกำรพัฒนำ 

ตำมแผนพัฒนำองคก์ำรบริหำรส่วนจงัหวัดสมุทรสำคร  
(พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564) 

สรุปผลกำรด ำเนินงำน  
ณ  วันที่  30  กันยำยน 2561 

หมายเหต ุ

โครงกำร/กิจกรรม 
ประจ ำปี 2561 

งบประมำณ 
ตำมแผนฯ 

งบประมำณ 
ตำมขอ้บญัญตั ิ

ด ำเนินกำร
จริง 

ไม่ได ้
ด าเนินการ 

งบประมำณ 
ที่ใช้ด ำเนินกำร  

แนวทำงท่ี 4 : ส่งเสริมงำนสวสัดิกำรสังคม 
15. ส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพผู้สูงอำยุ 800,000 150,000  - 70,040  

16. ส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพสตรี 800,000 150,000  - 63,135  

17. ส่งเสริมพัฒนำศกัยภำพเด็กและเยำวชน 
จังหวดัสมุทรสำคร 

500,000 150,000  - 34,840  

18. ส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวติ 
ผู้พิกำรและผูด้้อยโอกำส 

500,000 100,000  - 9,000  

19. ฝึกอบรมและส่งเสริมอำชีพประชำชน 
ในจังหวัดสมุทรสำคร 

1,000,000 100,000  - 7,885  

20. จัดงำนวันคนพิกำรสำกล 200,000 - - - -  

21. วันเด็กแห่งชำติและวนัเยำวชนแห่งชำติ 600,000 200,000  - 183,073  

22. ตำมรอยโครงกำรอันเนือ่งมำจำก 
พระรำชด ำริ 

500,000 - - - -  

23. จัดงำนวันส ำคญัทำงศำสนำ 
1) วันมำฆบูชำ 
2) วันวิสำขบชูำ 
3) วันอำสำฬหบชูำ 

236,000 236,000  - 236,000  

แนวทำงท่ี 5 : ป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด 
24. พัฒนำศักยภำพเครือขำ่ยแกนน ำ 

ผู้ประสำนพลังแผ่นดินเอำชนะยำเสพตดิ 
ในสถำนประกอบกำรและชุมชน 

400,000 400,000  - 201,050  

25. วันต่อต้ำนยำเสพตดิสำกล 30,000 30,000  - 8,700  

26. เด็กและเยำวชนปลอดภัย 
ห่ำงไกลยำเสพติด 

1,200,000 200,000  - 15,200  

งบประมำณรวม (บำท) 48,982,000 9,416,000 - - 3,195,417  

จ ำนวนโครงกำรท้ังหมด (โครงกำร) 26 17 16 1 -  
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ท่ี 

 
โครงกำรพัฒนำ 

ตำมแผนพัฒนำองคก์ำรบริหำรส่วนจงัหวัดสมุทรสำคร  
(พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564) 

สรุปผลกำรด ำเนินงำน  
ณ  วันที่  30  กันยำยน 2561 

หมายเหต ุ

โครงกำร/กิจกรรม 
ประจ ำปี 2561 

งบประมำณ 
ตำมแผนฯ 

งบประมำณ 
ตำมขอ้บญัญตั ิ

ด ำเนินกำร
จริง 

ไม่ได ้
ด าเนินการ 

งบประมำณ 
ที่ใช้ด ำเนินกำร  

ยุทธศำสตร์ที่ 3 : กำรพัฒนำเศรษฐกิจ 
แนวทำงท่ี 1: ส่งเสริม สนับสนุนกำรประกอบอำชีพและพัฒนำศักยภำพกลุ่มอำชีพท้ังด้ำนกำรผลิต กำรแปรรูป และกำรตลำด 
1. งำนเกษตรและของดีอ ำเภอบ้ำนแพ้ว 200,000 200,000  - 200,000  

แนวทำงท่ี 2: พัฒนำระบบกำรจัดกำรท่องเท่ียวเชิงรุก 
2. ประชำสัมพันธแ์ละส่งเสริมกำรท่องเที่ยว 

ของจังหวดัสมุทรสำคร 
500,000 50,000 -  -  

แนวทำงท่ี 3: ส่งเสริม สนับสนุนกำรอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญำท้องถ่ิน 
3. สืบสำนประเพณีแห่เทียนพรรษำ 150,000 150,000  - 107,909  

4. สืบสำนประเพณีแห่เจ้ำพ่อหลกัเมือง 
สมุทรสำคร 

150,000 150,000  - 129,862  

5. สืบสำนประเพณีวัฒนธรรมควำมกตญัญ ู
คู่แผน่ดินไทย 

200,000 200,000  - 200,000  

6. สืบสำนประเพณีวัฒนธรรมไทยทรงด ำ 300,000 300,000  - 300,000  

7. เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้ำตำกสนิ
มหำรำชและประเพณีห่อข้ำวตม้มัด 
สำมัคค ี
 

100,000 100,000  - 100,000  

งบประมำณรวม (บำท) 1,600,000 1,150,000 - - 1,037,771  

จ ำนวนโครงกำรท้ังหมด (โครงกำร) 7 7 6 1 -  
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ท่ี 

 
โครงกำรพัฒนำ 

ตำมแผนพัฒนำองคก์ำรบริหำรส่วนจงัหวัดสมุทรสำคร  
(พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564) 

สรุปผลกำรด ำเนินงำน  
ณ  วันที่  30  กันยำยน 2561 

หมายเหต ุ

โครงกำร/กิจกรรม 
ประจ ำปี 2561 

งบประมำณ 
ตำมแผนฯ 

งบประมำณ 
ตำมขอ้บญัญตั ิ

ด ำเนินกำร
จริง 

ไม่ได ้
ด าเนินการ 

งบประมำณ 
ที่ใช้ด ำเนินกำร  

ยุทธศำสตร์ที่ 4 : กำรพัฒนำโครงสร้ำงพืน้ฐำน 
แนวทำงท่ี 1: กำรวำงผังเมืองและกำรใช้ประโยชน์ท่ีดิน 
1. จัดท ำหรือปรับปรุงผังเมืองรวมจงัหวัด 200,000 - - - -  

แนวทำงท่ี 2: พัฒนำกำรคมนำคมและกำรขนส่ง 
2. ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนหรือสะพำน 

ในเขตจังหวดัสมุทรสำคร 
5,000,000 5,500,000  - 1,108,700  

3. ศึกษำออกแบบเพื่อพัฒนำกำรคมนำคม 
ในจังหวัดสมุทรสำคร 

1,000,000 - - - -  

4. ก่อสร้ำงสะพำนกลับรถจักรยำนยนต ์
บนทำงหลวงหมำยเลข 35  
(ถนนพระรำม 2) 

40,000,000 65,000,000  - 65,000,000 กันเงินกรณี 
ยังมิได้ก่อหน้ีผกูพัน 

ไว้เบิกจ่าย 
ในปี 2562 

5. เสริมผิวจรำจรแอสฟัลท์ตกิคอนกรีต 
ถนนซอยคลองมะเดือ่ 11 หมู่ที่ 5 
เชื่อมหมู่ที่ 3,4,6 ต.คลองมะเดือ่ 

14,000,000 - - - -  

6. ก่อสร้ำงสะพำน ค.ส.ล. ข้ำมคลอง 
พิพัฒน์ผล หมู่ที่ 6  ต.บำงยำง  
อ.กระทุ่มแบน 

5,000,000 1,620,000  - 1,148,000  

7. ก่อสร้ำงถนน ค.ส.ล. ซอยนวลทอง 21 
หมู่ที่ 9 ต.สวนหลวง  เชื่อม หมู่ที่ 2  
ต.ออ้มนอ้ย อ.กระทุ่มแบน 

5,400,000 4,003,000  - 3,993,000  

8. ก่อสร้ำงถนน ค.ส.ล. สำยผู้ใหญ่นำจ  
หมู่ที่ 9 ต.สวนหลวง  เชื่อมหมู่ที่ 2  
ต.ออ้มนอ้ย อ.กระทุ่มแบน 

3,500,000 2,442,000  - 2,434,000  

9. ก่อสร้ำงถนน ค.ส.ล.สำยพัฒนำ 3  
หมู่ที่ 3 ต.บำงหญ้ำแพรก อ.เมืองฯ 

6,965,000 - - - -  

10. ก่อสร้ำงถนน ค.ส.ล.สำยเลียบ 
คลองปำกบอ่ (ซอยคลองขดุใหม่)  
หมู่ที่ 8  ต.บำงกระเจ้ำ เชื่อมหมูท่ี่ 8  
ต.บ้ำนเกำะ อ.เมืองฯ 

9,350,000 - - - -  

11. ก่อสร้ำงถนน ค.ส.ล. สำยเลียบ 
คลองรำษฎร์เจริญ หมู่ที่ 7,8  
ต.บ้ำนเกำะ  เชื่อมหมู่ที่ 5  ต.ชัยมงคล  
อ.เมืองฯ 

15,300,000 15,997,000  - 15,997,000 กันเงินกรณี 
ยังมิได้ก่อหน้ีผกูพัน 

ไว้เบิกจ่าย 
ในปี 2562 

12. ปรับปรุงถนน ค.ส.ล.สำยปำกบ่อ 
โรงเรียนบ้ำนอ้อมโรงหีบ หมู่ที่ 7  
ต.บ้ำนเกำะ  หมู่ที่  8  ต.บำงกระเจ้ำ  
อ.เมืองฯ 

12,639,000 - - - -  

13. ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. สำยพระรำม 2 
เชื่อมถนนเศรษฐกจิ 1 หมู่ที่ 4 ต.นำดี  
เชื่อมหมู่ที่ 8  ต.ท่ำทรำย อ.เมืองฯ 

7,908,000 11,700,000  - 11,700,000 กันเงินกรณี 
ยังมิได้ก่อหน้ีผกูพัน 

ไว้เบิกจ่าย 
ในปี 2562 
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ท่ี 

 
โครงกำรพัฒนำ 

ตำมแผนพัฒนำองคก์ำรบริหำรส่วนจงัหวัดสมุทรสำคร  
(พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564) 

สรุปผลกำรด ำเนินงำน  
ณ  วันที่  30  กันยำยน 2561 

หมายเหต ุ

โครงกำร/กิจกรรม 
ประจ ำปี 2561 

งบประมำณ 
ตำมแผนฯ 

งบประมำณ 
ตำมขอ้บญัญตั ิ

ด ำเนินกำร
จริง 

ไม่ได ้
ด าเนินการ 

งบประมำณ 
ที่ใช้ด ำเนินกำร  

14. ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. สำยพระรำม 2- 
เอกชัย (อู่ปรีชำ) ต.นำดี  อ.เมืองฯ 

2,780,000 10,898,000  - 8,452,119.83 ค้างจ่าย/ก่อหน้ี 
 

15. ก่อสร้ำงถนนโดยเร่ิมจำกทำงแยกถนน 
ทำงหลวงชนบทสำยบำงยำง – 
เกษตรพัฒนำ หมู่ที่ 1  ต.บำงยำง  
อ.กระทุ่มแบน เชื่อมสำยคลองมะพลับ- 
วัดบำงยำง หมู่ที่ 4  ต.คลองตนั   
อ.บำ้นแพ้ว 

3,904,100 - - - -  

16. ก่อสร้ำงถนน ค.ส.ล. เข้ำโรงเรียน   
บ้ำนปล่องเหลี่ยม 

2,052,000 1,664,000  - 1,664,000  

17. ก่อสร้ำงสะพำน ค.ส.ล.ข้ำมคลอง 
เขื่อนขันธ์ บริเวณศำลเจ้ำสุวรรณสำม 
หมู่ที่ 4 ต.หลกัสอง อ.บำ้นแพ้ว 

3,500,000 - - - -  

18. ก่อสร้ำงถนนค.ส.ล.สำยเลียบคลอง 
พิทยำลงกรณ์  หมู่ที่ 4  
ต.พันท้ำยนรสิงห์  อ.เมืองฯ 

5,400,000 - - - -  

19. ปรับปรุงถนนสำยบำ้นหลักสอง -    
บ้ำนรำงสำยบัว  ต.หลักสอง เชื่อม 
ต.เจด็ร้ิว อ.บ้ำนแพ้ว 

19,940,000 5,130,000  - 4,985,000  

20. ปรับปรุงถนนสำยบำ้นปลำยนำ- 
บ้ำนรำงสำยบัว ต.เจด็ร้ิว อ.บำ้นแพ้ว 

19,230,000 - - - -  

21. ก่อสร้ำงถนนแอสฟัลทต์กิคอนกรีต  
ถนนหมูท่ี่ 6  เชื่อมหมู่ที่ 1 ต.นำโคก   
อ.เมืองฯ 

21,350,000 - - - -  

22. ก่อสร้ำงถนนลูกรังหมู่ที่ 6  
ต.นำโคก  อ.เมืองฯ 

8,000,000 - - - -  

23. ก่อสร้ำงถนน ค.ส.ล. ซอยเอกชัย 13 
(สุสำนน่ ำเกก็) ต.มหำชัย อ.เมืองฯ 
(โครงการประสานแผน ทน.สมุทรสาคร) 

16,400,000 12,819,000  - 12,811,000 ค้างจ่าย/ก่อหน้ี 
 

24. ก่อสร้ำงเขื่อนกันดิน ค.ส.ล.  
เลียบคลองสีว่ำพำสวัสดิ์  หมู่ที่ 2,6   
ต.นำดี อ.เมืองฯ 

17,680,000 20,258,000  - 20,258,000 กันเงินกรณี 
ยังมิได้ก่อหน้ีผกูพัน 

ไว้เบิกจ่าย 
ในปี 2562 

25. เสริมผิวจรำจรแอสฟัลท์ตกิคอนกรีต  
ถนนสำยฮั่งชิว 
(โครงการประสานแผน อบต.คอกกระบือ) 

4,000,000 5,434,000  - 4,568,000 ค้างจ่าย/ก่อหน้ี 
 

26. ก่อสร้ำงถนนลูกรังสำยเลียบคลอง 
สหกรณ์สำย 2  หมู่ที่ 8 
ต.โคกขำม  อ.เมืองฯ 
(โครงการประสานแผน อบต.โคกขาม) 

22,000,000 21,290,000  - 21,265,000 ค้างจ่าย/ก่อหน้ี 
 

27. ก่อสร้ำงถนน ค.ส.ล. สำยบ้ำนบำงสะแก 
(ตอนที่ 2) หมู่ที่ 1 ต.ชัยมงคล อ.เมืองฯ 
(โครงการประสานแผน อบต.ชัยมงคล)    

8,449,000 5,379,000 -  - ยกเลิก 
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ท่ี 

 
โครงกำรพัฒนำ 

ตำมแผนพัฒนำองคก์ำรบริหำรส่วนจงัหวัดสมุทรสำคร  
(พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564) 

สรุปผลกำรด ำเนินงำน  
ณ  วันที่  30  กันยำยน 2561 

หมายเหต ุ

โครงกำร/กิจกรรม 
ประจ ำปี 2561 

งบประมำณ 
ตำมแผนฯ 

งบประมำณ 
ตำมขอ้บญัญตั ิ

ด ำเนินกำร
จริง 

ไม่ได ้
ด าเนินการ 

งบประมำณ 
ที่ใช้ด ำเนินกำร  

28. ก่อสร้ำงถนน ค.ส.ล.เลียบคลองหัวตะเข้ 
หมู่ที่ 3  ต.ชัยมงคล อ.เมืองฯ 
(โครงการประสานแผน อบต.ชัยมงคล)    

27,800,000 19,364,000  - 19,364,000 กันเงินกรณี 
ยังมิได้ก่อหน้ีผกูพัน 

ไว้เบิกจ่าย 
ในปี 2562 

29. ก่อสร้ำงถนนแอสฟัลทต์กิคอนกรีต  
เลียบคลองนำเกลือ  หมู่ที่ 2   
ต.นำโคก  อ.เมืองฯ 
(โครงการประสานแผน อบต.นาโคก)                

17,326,000 4,946,000  - 4,944,000  

30. ก่อสร้ำงเขื่อน ค.ส.ล. เลียบคลองเกตุม  
หมู่ที่ 6,10  ต.บำงโทรัด  อ.เมืองฯ 
(โครงการประสานแผน อบต.บางโทรดั)                

12,600,000 10,159,000  - 10,159,000 กันเงินกรณี 
ยังมิได้ก่อหน้ีผกูพัน 

ไว้เบิกจ่าย 
ในปี 2562 

31. เสริมผิวจรำจรแอสฟัลท์ตกิคอนกรีต  
ถนนสำยเชดิมหำชัย หมู่ที่ 5  
ต.บำงน้ ำจดื  อ.เมืองฯ 
(โครงการประสานแผน อบต.บางน้ําจืด)                

32,000,000 10,445,000  - 10,369,341  

32. ก่อสร้ำงถนน ค.ส.ล. ซอยเพชรเกษม 
122  
(โครงการประสานแผน ทน.อ้อมน้อย)                             

15,000,000 18,042,000  - 18,038,000 ค้างจ่าย/ก่อหน้ี 
 

33. ก่อสร้ำงเขื่อนกันดิน ค.ส.ล. 
เลียบคลองตะโก หมู่ที่ 3,4  
ต.ดอนไกด่ี   อ.กระทุ่มแบน 
(โครงการประสานแผน ทต.ดอนไก่ด)ี                             

4,290,000 5,169,000  - 5,169,000 กันเงินกรณี 
ยังมิได้ก่อหน้ีผกูพัน 

ไว้เบิกจ่าย 
ในปี 2562 

34. ก่อสร้ำงถนน ค.ส.ล. สำยสวนหลวง 3  
หมู่ที่ 4  ต.สวนหลวง อ.กระทุ่มแบน 
(โครงการประสานแผน ทต.สวนหลวง)                                   

24,000,000 30,640,000  - 30,640,000 กันเงินกรณี 
ยังมิได้ก่อหน้ีผกูพัน 

ไว้เบิกจ่าย 
ในปี 2562 

35. ก่อสร้ำงถนน ค.ส.ล. สำยเลียบ 
คลองแครำย หมู่ที่ 2,3  ต.แครำย  
เชื่อมหมู่ที่ 12,6  ต.สวนหลวง  
อ.กระทุ่มแบน (ระยะที่ 2) 
(โครงการประสานแผน ทต.สวนหลวง)                                   

15,150,000 22,045,000  - 22,038,000 ค้างจ่าย/ก่อหน้ี 
 

36. เสริมผิวจรำจรแอสฟัลท์ตกิคอนกรีต  
ถนนหมูท่ี่ 3,4,5,8  ต.คลองมะเดื่อ    
อ.กระทุ่มแบน  
(โครงการประสานแผน อบต.คลองมะเดื่อ)                                   

21,126,600 14,332,000  - 14,300,000 ค้างจ่าย/ก่อหน้ี 
 

37. ก่อสร้ำงถนนแอสฟัลทต์กิคอนกรีต  
สำยหลังวัดนำงสำวถงึแยกซอย 
วิรุณรำษฎร์ หมู่ที่ 7   ต.ท่ำไม้  
อ.กระทุ่มแบน 
(โครงการประสานแผน อบต.ท่าไม)้                                   

3,560,000 7,913,000  - 7,315,203.62  

38. ก่อสร้ำงถนนแอสฟัลทต์กิคอนกรีต  
สำยวิรุณรำษฎร์   หมู่ที่  8  ต.ท่ำไม ้
อ.กระทุ่มแบน 
(โครงการประสานแผน อบต.ท่าไม)้                                   

5,130,000 844,000 -  - ต้ังไว้ 6,223,000 
โอนลดไป 
5,379,000 

39. ก่อสร้ำงถนนแอสฟัลทต์กิคอนกรีต   
สำยเลียบคลองชลประทำนดี 2  
(ฝั่งตะวันออก)  หมู่ที่ 1  ต.โรงเข้  
อ.บำ้นแพ้ว 
(โครงการประสานแผน ทต.หลักห้า)                                   

16,573,000 7,811,000  - 7,811,000 กันเงินกรณี 
ยังมิได้ก่อหน้ีผกูพัน 

ไว้เบิกจ่าย 
ในปี 2562 
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ท่ี 

 
โครงกำรพัฒนำ 

ตำมแผนพัฒนำองคก์ำรบริหำรส่วนจงัหวัดสมุทรสำคร  
(พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564) 

สรุปผลกำรด ำเนินงำน  
ณ  วันที่  30  กันยำยน 2561 

หมายเหต ุ

โครงกำร/กิจกรรม 
ประจ ำปี 2561 

งบประมำณ 
ตำมแผนฯ 

งบประมำณ 
ตำมขอ้บญัญตั ิ

ด ำเนินกำร
จริง 

ไม่ได ้
ด าเนินการ 

งบประมำณ 
ที่ใช้ด ำเนินกำร  

40. ก่อสร้ำงถนนแอสฟัลทต์กิคอนกรีต   
สำยเจริญพัฒนำ หมู่ที่ 3,4              
ต.หนองสองห้อง  อ.บ้ำนแพ้ว 
(โครงการประสานแผน ทต.หลักห้า)                                   

25,000,000 5,352,000  - 5,250,000  

41. ก่อสร้ำงสะพำน ค.ส.ล. ข้ำมคลอง
ชลประทำน  บริเวณทำงเข้ำวดัใหม ่
คลองตันหมู่ที่  5  ต.คลองตัน  
อ.บำ้นแพ้ว 
(โครงการประสานแผน อบต.คลองตัน)                                   

1,500,000 2,489,000  - 2,489,000 กันเงินกรณี 
ยังมิได้ก่อหน้ี
ผูกพันไว้เบิกจ่าย
ในปี 2562 

42. ก่อสร้ำงเขื่อนกันดิน ค.ส.ล.  
เลียบคลองสหกรณ์และคลองหม้อแกง  
หมู่ที่ 5,6,12,8,2   ต.หลกัสำม   
อ.บำ้นแพ้ว (ระยะที่ 5) 
(โครงการประสานแผน อบต.หลักสาม)                                    

18,745,000 10,430,000  - 10,430,000 กันเงินกรณี 
ยังมิได้ก่อหน้ี
ผูกพันไว้เบิกจ่าย
ในปี 2562 

43. ก่อสร้ำงถนน ค.ส.ล.สำยสหกรณ์ 2  
ฝั่งเหนือ  หมู่ที่ 2,6  ต.พันท้ำยนรสิงห ์
อ.เมืองฯ เชื่อมเขตบำงขุนเทียน 
(โครงการประสานแผน อบต.พันท้ายนรสิงห์)  
(โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่/สภาฯอนุมัติ 26 ก.ย.61)                                  

10,260,000 12,641,000  - 12,641,000 กันเงินกรณี 
ยังมิได้ก่อหน้ี
ผูกพันไว้เบิกจ่าย
ในปี 2562 

44. ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ถนนซอยเฉลิม – 
พระเกียรติ หมู่ที่ 6,9  ต.บางกระเจ้า   
อ.เมืองฯ 
(โครงการประสานแผน อบต.บางกระเจ้า)  
(โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่/สภาฯอนุมัติ 26 ก.ย.61)                                  

10,030,000 15,562,000  - 15,562,000 กันเงินกรณี 
ยังมิได้ก่อหน้ี
ผูกพันไว้เบิกจ่าย
ในปี 2562 

45. ก่อสร้างถนนแอสฟัลทต์กิคอนกรีต 
สายแคราย  หมู่ที่ 1 ต.แคราย   
อ.กระทุ่มแบน  เชื่อม ต.บางน้ าจดื   
อ.เมืองฯ 
(โครงการประสานแผน อบต.แคราย)  
(โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่/สภาฯอนุมัติ 26 ก.ย.61)                                  

4,000,000 3,734,000  - 3,734,000 กันเงินกรณี 
ยังมิได้ก่อหน้ี
ผูกพันไว้เบิกจ่าย
ในปี 2562 

46. ก่อสร้ำงเขื่อนกันดิน ค.ส.ล.เลียบคลอง
แนวลิขติ จำกวิทยำลัยประมงถึงสุดเขต
ต ำบลท่ำเสำ 
(โครงการประสานแผน ทต.ดอนไก่ดี)  
(โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่/สภาฯอนุมัติ 26 ก.ย.61)                                  

9,350,000 11,191,000  - 11,191,000 กันเงินกรณี 
ยังมิได้ก่อหน้ี
ผูกพันไว้เบิกจ่าย
ในปี 2562 

47. ก่อสร้างถนนแอสฟัลทต์กิคอนกรีต 
สายเลียบคลองพาดหมอน  หมู่ที่ 3,4   
ต.เจด็ร้ิว  อ.บา้นแพ้ว 
(โครงการประสานแผน อบต.เจ็ดริ้ว)  
(โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่/สภาฯอนุมัติ 26 ก.ย.61)                                  

12,500,000 7,650,000  - 7,650,000 กันเงินกรณี 
ยังมิได้ก่อหน้ี
ผูกพันไว้เบิกจ่าย
ในปี 2562 

48. ก่อสร้างถนนแอสฟัลทต์กิคอนกรีต 
สายเลียบคลองแพ้วฝั่งเหนือ  หมู่ที่ 3  
ต.บ้านแพ้ว  อ.บ้านแพ้ว  
(โครงการประสานแผน อบต.บ้านแพ้ว)  
(โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่/สภาฯอนุมัติ 26 ก.ย.61)                                  

6,000,000 2,163,000  - 2,163,000 กันเงินกรณี 
ยังมิได้ก่อหน้ี
ผูกพันไว้เบิกจ่าย
ในปี 2562 

49. ก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล.ข้ามคลองคันพนัง 
หมู่ที่ 5  ต.สวนส้ม   อ.บ้านแพ้ว 
(โครงการประสานแผน อบต.สวนส้ม)  
(โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่/สภาฯอนุมัติ 26 ก.ย.61)                                  
 

3,000,000 2,964,000  - 2,964,000 กันเงินกรณี 
ยังมิได้ก่อหน้ี
ผูกพันไว้เบิกจ่าย
ในปี 2562 
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ท่ี 

 
โครงกำรพัฒนำ 

ตำมแผนพัฒนำองคก์ำรบริหำรส่วนจงัหวัดสมุทรสำคร  
(พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564) 

สรุปผลกำรด ำเนินงำน  
ณ  วันที่  30  กันยำยน 2561 

หมายเหต ุ

โครงกำร/กิจกรรม 
ประจ ำปี 2561 

งบประมำณ 
ตำมแผนฯ 

งบประมำณ 
ตำมขอ้บญัญตั ิ

ด ำเนินกำร
จริง 

ไม่ได ้
ด าเนินการ 

งบประมำณ 
ที่ใช้ด ำเนินกำร  

50. ก่อสร้างเขื่อนกันดิน ค.ส.ล. เลียบคลอง
นิคม 2 หมู่ที่ 5  ต.นาโคก  อ.เมืองฯ 
(โครงการประสานแผน อบต.สวนส้ม)  
(โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่/สภาฯอนุมัติ 26 ก.ย.61)                           
 

20,625,000 17,455,000  - 17,455,000 กันเงินกรณี 
ยังมิได้ก่อหน้ี
ผูกพันไว้เบิกจ่าย
ในปี 2562 

51. ก่อสร้างเขื่อนกันดิน ค.ส.ล. บริเวณ 
บ้านนายเลียบ  เปียปญัญา 
หมู่ที่  8  ต.บ้านเกาะ  อ.เมืองฯ 
(โครงการประสานแผน อบต.บ้านเกาะ)  
(โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่/สภาฯอนุมัติ 26 ก.ย.61)                           
 

17,500,000 14,237,000  - 14,237,000 กันเงินกรณี 
ยังมิได้ก่อหน้ี
ผูกพันไว้เบิกจ่าย
ในปี 2562 

แนวทางท่ี 3: พัฒนาและปรับปรุงสาธารณูปโภค 
52. ก่อสร้าง / ปรับปรุงระบบประปาพื้นที่

จังหวดัสมุทรสาคร 
20,000,000      

1) อุดหนุน อบต.บางกระเจ้า       

- ขุดเจำะบ่อบำดำล พร้อมก่อสร้ำงหอถัง 
ส่งน  ำ หมู่ที่ 2  ต.บำงกระเจ้ำ อ.เมืองฯ 

 2,436,000  - 2,436,000  

- ขุดเจำะบ่อบำดำล  หมู่ที่ 6   
ต.บำงกระเจ้ำ  อ.เมืองฯ 

 1,440,500  - 1,440,500  

2) อุดหนุน อบต.พนัท้ายนรสิงห ์       

- ขุดเจำะบ่อบำดำล  หมู่ที่ 6   
ต.พันท้ำยนรสิงห์  อ.เมืองฯ 

 1,925,000  - 1,925,000  

3) อุดหนนุ อบต.บำงยำง       

- ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมก่อสร้าง 
หอถังส่งน้ํา หมู่ที่ 12 (บ้านแหลมบางยาง) 
ต.บางยาง  อ.กระทุ่มแบน 

 1,876,000  - 1,876,000  

- ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมก่อสร้าง 
หอถังส่งน้ํา  หมู่ที่ 13  (บ้านโรงจักร) 
ต.บางยาง  อ.กระทุ่มแบน 

 1,876,000  - 1,876,000  

4) อุดหนนุ อบต.ท่ำไม ้       

-ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมก่อสร้าง 
หอถังส่งน้ํา  หมู่ที่ 11  ต.ท่าไม้  อ.เมืองฯ 

 2,063,000  - 2,063,000  

5) อุดหนนุ อบต.เจ็ดร้ิว       

-ขุดเจาะบอ่บาดาลพร้อมก่อสร้าง 
หอถังส่งนํ้า  หมู่ที่ 5  ต.เจ็ดร้ิว  อ.บ้านแพ้ว 

 2,063,000  - 2,063,000  

6) อุดหนนุ อบต.อ ำแพง       

-ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมกอ่สร้าง 
หอถังส่งนํ้า  หมู่ที่ 7  ต.อําแพง อ.บ้านแพ้ว 

 2,063,000  - 2,063,000  

7) อุดหนนุ ทต.หลักห้ำ       

-ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมก่อสร้าง 
หอถังส่งน้ํา  บริเวณชุมชนโค้งตาหวงั 
หมู่ที่ 2  ต.ยกกระบัตร  อ.บ้านแพ้ว 

 1,721,000  - 1,721,000  

-ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมก่อสร้าง 
หอถังส่งน้ํา บริเวณชุมชนท่าแร้ง   
บริเวณบ้านกํานันบุญยืน  หมู่ที่ 6  
ต.ยกกระบัตร  อ.บ้านแพ้ว 

 1,715,000  - 1,715,000  
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ท่ี 

 
โครงกำรพัฒนำ 

ตำมแผนพัฒนำองคก์ำรบริหำรส่วนจงัหวัดสมุทรสำคร  
(พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564) 

สรุปผลกำรด ำเนินงำน  
ณ  วันที่  30  กันยำยน 2561 

หมายเหต ุ

โครงกำร/กิจกรรม 
ประจ ำปี 2561 

งบประมำณ 
ตำมแผนฯ 

งบประมำณ 
ตำมขอ้บญัญตั ิ

ด ำเนินกำร
จริง 

ไม่ได ้
ด าเนินการ 

งบประมำณ 
ที่ใช้ด ำเนินกำร  

53. ขยำยเขตระบบจ ำหน่ำยไฟฟ้ำ 
ในจังหวัดสมุทรสำคร 

10,000,000      

 1) อุดหนุนกำรไฟฟ้ำส่วนภมูิภำค 
ต ำบลโคกขำม  

      

 -ขยายเขตระบบจําหน่ายไฟฟ้า บริเวณ 
หมู่ที่ 6  ต.พันท้ายนรสิงห์  อ.เมืองฯ 

 198,500  - 198,123.34  

 2) อุดหนนุกำรไฟฟ้ำส่วนภมูิภำค 
สำขำดอนไผ ่

      

 -ขยายเขตระบบจําหน่ายไฟฟ้า 
บริเวณถนนสายหมู่ที่ 1 เช่ือมหมู่ที่ 2  
ต.โรงเข้  (ช่วงA)  อ.บ้านแพ้ว 

 992,500  - 892,927.70  

 -ขยายเขตระบบจําหน่ายไฟฟ้า 
บริเวณถนนสายหมู่ที่ 1 เช่ือมหมู่ที่ 2  
ต.โรงเข้  (ช่วงB)  อ.บ้านแพ้ว 

 1,592,500  - 1,562,115.52  

 -ขยายเขตระบบจําหน่ายไฟฟ้า 
บริเวณถนนสายหมู่ที่ 1 เช่ือมหมู่ที่ 2  
ต.โรงเข้  (ช่วง C)  อ.บ้านแพ้ว 

 1,319,500  - 1,121,256.67  

 -ขยายเขตระบบจําหน่ายไฟฟ้า 
บริเวณถนนสายหลักห้า-หนองสองห้อง    
หมู่ที่ 10 ต.หนองสองห้อง อ.บ้านแพ้ว 

 1,561,000  - 1,556,629.32  

 -ขยายเขตระบบจําหน่ายไฟฟ้า 
บริเวณหมู่บ้านหนองปรง (เพ่ิมเติม)  
หมู่ที่ 7   ต.โรงเข้ อ.บ้านแพ้ว 

 348,500  - 348,366.68  

 3) อุดหนนุกำรไฟฟ้ำส่วนภมูิภำคจังหวดั
สมุทรสำคร 2 (บ้ำนแพ้ว 

      

 -ขยายเขตระบบจําหน่ายไฟฟ้า 
บริเวณถนนสายร่วมรัฐพัฒนา หมู่ที่ 1  
ต.คลองตัน อ.บ้านแพ้ว  

 4,140,500  - 4,140,138.16  

 -ขยายเขตระบบจําหน่ายไฟฟ้า 
บริเวณถนนรางสายบัวซอย 1 
(สาครแดงจีน)  หมูท่ี่ 5  ต.คลองตัน  
อ.บ้านแพ้ว  

 1,213,000  - 1,212,657.75  

 -ขยายเขตระบบจําหน่ายไฟฟ้า 
บริเวณถนนสมเด็จย่า หมู่ที่ 5 เช่ือม 
หมู่ที่ 8  ต.ยกกระบัตร อ.บ้านแพ้ว 

 5,085,500  - 5,085,170.72  

 -ขยายเขตระบบจําหน่ายไฟฟ้า 
บริเวณริมคลองแพ้ว หมู่ที่ 7 เช่ือม 
หมู่ที่ 3 ต.หนองบัว  อ.บ้านแพ้ว  

 593,500  - 593,229.40  

 -ขยายเขตระบบจําหน่ายไฟฟ้า 
บริเวณถนนเทิดพระเกียรติ หมู่ที่ 1          
เช่ือมหมู่ที่ 2  ต.หนองบัว อ.บ้านแพ้ว 

 1,322,000  - 1,321,552.72  

 -ขยายเขตระบบจําหน่ายไฟฟ้า 
บริเวณถนนสายหลักสาม-หลักห้า 
จากคลองสองห้องถึงคลองโชคกาญจนา  
หมู่ที่ 8  เช่ือมหมู่ที่ 6 ต.หนองบัว  
อ.บ้านแพ้ว 

 1,198,000  - 1,197,677.75  
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ท่ี 

 
โครงกำรพัฒนำ 

ตำมแผนพัฒนำองคก์ำรบริหำรส่วนจงัหวัดสมุทรสำคร  
(พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564) 

สรุปผลกำรด ำเนินงำน  
ณ  วันที่  30  กันยำยน 2561 

หมายเหต ุ

โครงกำร/กิจกรรม 
ประจ ำปี 2561 

งบประมำณ 
ตำมแผนฯ 

งบประมำณ 
ตำมขอ้บญัญตั ิ

ด ำเนินกำร
จริง 

ไม่ได ้
ด าเนินการ 

งบประมำณ 
ที่ใช้ด ำเนินกำร  

 -ขยายเขตระบบจําหน่ายไฟฟ้า 
บริเวณถนนเลียบคลองชลประทานดี 4     
(ฝั่งตะวันตก) หมูท่ี่ 4  เช่ือมหมู่ที่ 10  
ต.ยกกระบัตร  อ.บ้านแพ้ว 
 

 4,432,000  - 4,431,600.81  

 -ขยายเขตระบบจําหน่ายไฟฟ้า 
บริเวณถนนเฉลิมราษฎร์  หมู่ที่ 5 เชือ่ม
หมู่ที่ 10  ต.ยกกระบตัร  อ.บ้านแพว้  
 

 507,500  - 507,343.71  

 -ขยายเขตระบบจําหน่ายไฟฟ้า 
บริเวณถนนหน้าวดักระโจมทอง  
ถึงสุดเขต  หมู่ที่ 5,6   ต.หลักสอง   
อ.บ้านแพ้ว  

 981,500  - 981,440.38  

 -ขยายเขตระบบจําหน่ายไฟฟ้า 
บริเวณถนนสายดอกไม้แดง  
ถึงซอยสุนทรประสาทพร หมู่ที่ 6   
ต.หลักสาม อ.บ้านแพว้ 
 

 2,687,500  - 2,687,201.21  

 -ขยายเขตระบบจําหน่ายไฟฟ้า 
บริเวณถนนพทุธมณฑลเชือ่ม 
ถนนมะลิวัลย์ หมู่ที่ 2  ต.อําแพง  
อ.บ้านแพ้ว  
 

 2,284,000  - 2,283,575.81  

งบประมำณรวม(บำท) 664,012,700 496,348,000 - - 480,596,872.10  

จ ำนวนโครงกำรท้ังหมด(โครงกำร) 53 41 39 2 -  
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ท่ี 

 
โครงกำรพัฒนำ 

ตำมแผนพัฒนำองคก์ำรบริหำรส่วนจงัหวัดสมุทรสำคร  
(พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564) 

สรุปผลกำรด ำเนินงำน  
ณ  วันที่  30  กันยำยน 2561 

หมายเหต ุ

โครงกำร/กิจกรรม 
ประจ ำปี 2561 

งบประมำณ 
ตำมแผนฯ 

งบประมำณ 
ตำมขอ้บญัญตั ิ

ด ำเนินกำร
จริง 

ไม่ได ้
ด าเนินการ 

งบประมำณ 
ที่ใช้ด ำเนินกำร  

ยุทธศำสตร์ที่ 5 : กำรอนุรกัษแ์ละฟืน้ฟูสิ่งแวดลอ้ม 
แนวทำงท่ี 1 : ส่งเสริม สนับสนุนควำมร่วมมือในกำรรักษำสภำพแวดล้อมท้ังทำงธรรมชำติและประวัติศำสตร์ 
1. โรงเรียนสิ่งแวดล้อม 2,000,000 2,000,000  - 1,872,463.68  

2. รณรงค์วันปลอดรถ ลดโลกร้อน
(สมุทรสำครคำร์ฟรีเดย์) 

150,000 - - -  
- 

 

3. เสริมสร้ำงจิตส ำนกึและกำรมีส่วนร่วม  
ของภำคประชำชนในกำรอนุรักษ ์
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

1,000,000 500,000  - 85,687  

4. 
 

สนับสนุนโรงเรียนเครือข่ำยโรงเรียน
สิ่งแวดลอ้ม 

120,000      

 1) โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย   20,000   - 20,000   

 2) โรงเรียนหลักสี่พิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์   20,000  - 20,000  

 3) โรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์  20,000  - 20,000  

 4) โรงเรียนวัดนางสาว (ถาวรราษฎร์บํารุง)   20,000  - 20,000  

 5) โรงเรียนหลวงสินธุ์ราษฎร์รังสฤษฎ์   20,000  - 20,000  

 6) โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์  20,000  - 20,000  

แนวทำงท่ี 2 : กำรบริหำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมและมลพิษ 
5. ส่งเสริมกำรใช้พลังงำนทดแทน 1,000,000 - - - -  

6. ก ำจดัวัชพืชในแม่น้ ำทำ่จีน 
และล ำคลอง 

3,000,000 3,000,000  - 274,978.15  

7. กำรจัดกำรขยะมูลฝอยและของเสีย
อันตรำยชุมชน 

500,000 500,000  - 8,750  

8. ป้องกันและแก้ไขปญัหำน้ ำทะเล 
กัดเซำะชำยฝั่ง 

5,000,000 - - - -  

งบประมำณรวม (บำท) 12,770,000 6,120,000 - - 2,361,878.83  

จ ำนวนโครงกำรท้ังหมด (โครงกำร) 8 5 5 - -  
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ท่ี 

 
โครงกำรพัฒนำ 

ตำมแผนพัฒนำองคก์ำรบริหำรส่วนจงัหวัดสมุทรสำคร  
(พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564) 

สรุปผลกำรด ำเนินงำน  
ณ  วันที่  30  กันยำยน 2561 

หมายเหต ุ

โครงกำร/กิจกรรม 
ประจ ำปี 2561 

งบประมำณ 
ตำมแผนฯ 

งบประมำณ 
ตำมขอ้บญัญตั ิ

ด ำเนินกำร
จริง 

ไม่ได ้
ด าเนินการ 

งบประมำณ 
ที่ใช้ด ำเนินกำร  

ยุทธศำสตร์ที่ 6 : กำรพัฒนำกำรเมืองและกำรบริหำร 
แนวทำงท่ี 1: ส่งเสริมสวัสดิกำรและพัฒนำบุคลำกรให้มีศักยภำพ 
1. ฝึกอบรม สัมมนำ และศึกษำดูงำน

ภำยในประเทศและตำ่งประเทศ 
2,000,000 2,000,000  - 1,045,060  

2. พัฒนำศักยภำพผูบ้ริหำร สมำชิกสภำฯ 
และบคุลำกร 

2,500,000 626,000  - 128,061  

3. เสริมสร้ำงสุขภำพกำย ใจ และพัฒนำ
คุณภำพชีวติของบคุลำกร 

500,000 900,000  - 596,288  

4. เสริมสร้ำงคุณธรรมและจริยธรรม 
ในกำรปฏิบตัิรำชกำร  

400,000 350,000  - 236,500  

5. ส่งเสริมกำรจัดกำรควำมรู้ในองคก์ร 
(Knowledge Management : KM) 

500,000 500,000  - 64,425  

แนวทำงท่ี 2: พัฒนำระบบกำรให้บริกำร อุปกรณ์ และสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 
6. เผยแพร่และประชำสัมพันธ์กจิกรรม    

และผลงำนของ อบจ.สมุทรสำคร 
2,000,000 1,050,000  - 693,594  

7. เพิ่มประสิทธิภำพกำรจัดเก็บรำยได้ 100,000 100,000  - 4,930  

8. จัดหำอปุกรณ์และซอฟแวร์ลิขสิทธิ ์
อุทยำนกำรเรียนรู้สมุทรสำคร 

1,500,000 1,000,000  - 1,000,000 กันเงินกรณี 
ยังมิได้ก่อหน้ี
ผูกพันไว้เบิกจ่าย
ในปี 2562 

9. ปรับปรุงอำคำรอุทยำนกำรเรียนรู้
สมุทรสำคร (SK Park) 

3,360,000      

 1) ทาสีภายนอกและภายในอาคาร
อุทยานการเรยีนรู้สมุทรสาคร (SK Park)  

 559,000   - 559,000  กันเงินกรณี 
ยังมิได้ก่อหน้ี
ผูกพันไว้เบิกจ่าย
ในปี 2562 

 2) ก่อสร้างหลังคาบริเวณลานสานฝัน
อุทยานการเรยีนรู้สมุทรสาคร (SK Park)  

 1,400,000   - 1,400,000  กันเงินกรณี 
ยังมิได้ก่อหน้ี
ผูกพันไว้เบิกจ่าย
ในปี 2562 

10. รักษำควำมสะอำดอำคำรส ำนกังำน อบจ.
และอุทยำนกำรเรียนรู้สมุทรสำคร 

250,000 - - - -  

แนวทำงท่ี 3: ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำท้องถ่ินและสร้ำงสังคมให้มีควำมเข้มแข็ง 
11. เฉลิมพระเกียรติสถำบันพระมหำกษตัริย์  

และปกปอ้งสถำบันส ำคัญของชำต ิ
1,000,000 1,700,000  - 1,253,638  

12. วันท้องถิน่ไทย 100,000 100,000  - 99,131  

13. วันองค์กำรบริหำรส่วนจังหวดั 30,000 - - - -  

14. สมุทรสำครรวมใจไถ่ชีวติโคกระบอื 100,000 - - - -  

 

 



 

100 

 

 

ท่ี 

 
โครงกำรพัฒนำ 

ตำมแผนพัฒนำองคก์ำรบริหำรส่วนจงัหวัดสมุทรสำคร  
(พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564) 

สรุปผลกำรด ำเนินงำน  
ณ  วันที่  30  กันยำยน 2561 

หมายเหต ุ

โครงกำร/กิจกรรม 
ประจ ำปี 2561 

งบประมำณ 
ตำมแผนฯ 

งบประมำณ 
ตำมขอ้บญัญตั ิ

ด ำเนินกำร
จริง 

ไม่ได ้
ด าเนินการ 

งบประมำณ 
ที่ใช้ด ำเนินกำร  

15. อบจ.สมุทรสำครสัญจร 300,000 200,000  - 92,970  

16. เลือกตั้งผู้บริหำรหรือสมำชกิสภำ อบจ. 50,000,000 - -  - ตัง้ไว้ 30,000,000 
โอนลดไป 

30,000,000 

17. ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของประชำชน 500,000 1,000,000  - 877,568  

18. อบรมลูกเสือชำวบำ้น 
จ.สมุทรสำคร 

150,000 150,000  - 142,500  

19. กำรตดิตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ 
อบจ.สมุทรสำคร 

200,000 200,000  - 100,000  

20. ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมในกำรแก้ไขปญัหำ
และพัฒนำทอ้งถิน่ 

500,000 500,000  - 9,700  

21. คลินกิกฎหมำย 50,000 - - - -  

22. สนับสนุนกำรปฏิบตัิงำนของ 
สมำคม อบจ.แหง่ประเทศไทย 
 

712,000 800,000 
 

 - 600,000  

งบประมำณรวม(บำท) 66,752,000 13,135,000 - - 8,903,365  

จ ำนวนโครงกำรท้ังหมด(โครงกำร) 22 18 17 1 -  
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สรุปผลกำรตดิตำมกำรด ำเนินงำน 
ตำมแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 

ขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสมุทรสำคร 
ประจ ำปี  2561 
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กำรติดตำมกำรด ำเนินงำนตำมแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสมุทรสำคร ประจ ำปี 2561 
 

ควำมเชื่อมโยง
กับยุทธศำสตร์

จังหวัด 

 
ยุทธศำสตร์ 

อปท. 
ในเขตจังหวัด 

 
ยุทธศำสตร์ 

อปท. 

 
เป้ำประสงค์ 
ตำมพนัธกิจ 

 
ตัวชี้วัด 

 

ค่ำเป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน 

ปีงบประมำณ 
2561 

จ ำนวนที่
ด ำเนนิกำร

จริง 

 
รำยละเอยีดโครงกำร/กจิกรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 
พัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ให้เต็มตาม
ศักยภาพและ
สร้างสังคมใฝ่
คุณธรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนา
การศึกษา 

ยุทธศำสตร์ท่ี 1 
กำรพัฒนำ
กำรศึกษำ 

สร้างสังคมแห่ง
ภูมิปัญญาและ
การเรียนรู้       
มีคุณธรรม 
จริยธรรม 

1) จํานวนอาคารเรียน/
อาคารอเนกประสงค์ท่ี
ก่อสรา้งหรือปรับปรงุ 
ซ่อมแซม ให้กับ
สถานศึกษาท้ังในและ
นอกสังกดั อบจ.
สมุทรสาคร 

ปีละ 3  หลัง 2 หลัง 1) ปรับปรุง พัฒนาอาคาร สถานท่ี โรงเรียน 
บ้านปล่องเหล่ียม 
2) ก่อสรา้งอาคารเรียนอนุบาลโรงเรียนวัดหลักส่ีราษฎร์
สโมสร 

    2) จํานวนสถานศกึษา
ในสังกัดและนอกสังกัด 
อบจ.สมุทรสาคร ท่ี
ได้รับการสนับสนุนส่ือ
และอุปกรณ์การเรียน  
การสอน 

ปีละ 3 แห่ง 1 แห่ง 1) จัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (รร.บ้านปล่องเหล่ียม) 
 - เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร/์ชนิด LED 3 เครื่อง 
 - เครื่องคอมพิวเตอร์ จาํนวน 12 เครือ่ง 
 - เครื่องสํารองไฟ จาํนวน 12 เครือ่ง 
2) จัดหาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่(รร.บ้านปล่องเหล่ียม) 
 - โทรทัศน์ (Led TV) จํานวน 12 เครื่อง 

    3) จํานวนครอูัตราจ้าง
ทดแทนจํานวนท่ี  
ขาดแคลน 

200 อัตรา 200 
อัตรา 

1) โครงการจ้างบุคลากรเสริมการเรียนการสอนให้แก ่
สถานศึกษาในสังกัดสํานกังานเขตพ้ืนท่ีการศกึษาประถม 
ศึกษาสมุทรสาคร และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยม  
ศึกษา เขต 10 
  
  

    4) จํานวนครูและ
บุคลากรทางการศกึษา
ในสังกัด อบจ.
สมุทรสาคร ท่ีได้รับการ
เพ่ิมความรู้และทักษะ 
การปฏิบัตงิาน 

เพ่ิมข้ัน 5 % เพ่ิมข้ึน 
29 % 

- ปีงบประมาณ 2561 ครู จํานวน 69 ราย อบรม 69 ราย 
 คิดเป็นรอ้ยละ 100 
- ปีงบประมาณ 2560 ครู จํานวน 69 ราย อบรม 49 ราย 
  คิดเป็นรอ้ยละ 71 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การพัฒนาสภาพ 
แวดล้อมให้เป็น
เมืองท่ีน่าอยู่อาศัย 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

ยุทธศำสตร์ท่ี 2 
กำรส่งเสริม
คุณภำพชีวิต 

สังคมอยู่เย็น
เป็นสุข 
ความเหล่ือมลํ้า 
ของคนใน
สังคมลดลง
และประชาชน
มีคุณภาพชีวิต
ท่ีดี 

1) สถิติการระบาดของ
โรคไข้เลือดออกไม่ติด 1 
ใน 10 ของประเทศ 
(ปี 2560 อันดับ 10) 

ลดลงปีละ 1 
อันดับ 

เพ่ิมข้ึน 
7 อันดับ 

1) โครงการส่งเสริมสุขภาพร่างกายและป้องกันโรคติดต่อ
หรือโรคระบาด 
(สถิติการระบาดของโรคไข้เลือดออก ปี 2561 อยู่ในอันดับ 
3  ของประเทศ) 
 
 

    2) จํานวนโครงการหรอื
กิจกรรมเพ่ือพัฒนา
ศักยภาพผู้ทําหน้าท่ี 
ดูแลสุขภาพในชุมชน/ 
หมู่บ้าน 

ปีละ 1 
โครงการ/
กิจกรรม 

- - 

    3) จํานวนสนามกฬีา
หรือสถานท่ีออกกาํลัง
กายท่ีได้รับการกอ่สร้าง 
ปรับปรุง ซอ่มแซมจาก 
อบจ.สมุทรสาคร 

ปีละ 1 แห่ง 1 แห่ง 1) ก่อสรา้ง/ปรับปรุงสนามกฬีาจังหวัดสมุทรสาคร 
 

    4) จํานวนครัง้ท่ีจัดให้มี
การแข่งขันกีฬาระดับ 
จังหวัด 

ปีละ 5 ครั้ง 1 
โครงการ 

1) โครงการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลประชาชนจงัหวัด
สมุทรสาคร 

    5) จํานวนครัง้ท่ีมีการ
ซ้อมแผนป้องกัน 
อัคคีภัย 

ปีละ 2 ครั้ง 4 ครั้ง 1) โครงการรวมพลคนกู้ภัย ประจาํปี 2561 
2) กิจกรรมฝึกซอ้มดับเพลิงและอพยพหนีไฟประจําปี 2561 
3) ฝึกอบรมการป้องกันและระงับอคัคีภัยในสถานศึกษา
ประจําปีงบประมาณ 2561 
4) การฝึกซอ้มดับเพลิงและฝึกซอ้มอพยพหนีไฟ 

    6) จํานวนโครงการหรอื
กิจกรรมท่ีดาํเนนิการ
เพ่ือป้องกนัภัยแก ่
ประชาชน 

ปีละ 3 
โครงการ/
กิจกรรม 

2 กิจกรรม จัดกจิกรรมจาํนวน 2 ครัง้  
- โครงการป้องกันและลดอุบัตเิหตกุารจราจรในช่วงเทศกาล
ปีใหม่ และเทศกาลสงกรานต ์

    7) จํานวนโครงการหรอื
กิจกรรมท่ีดาํเนนิการ 
เพ่ือพัฒนาผู้สูงอาย ุ

ปีละ 2 
โครงการ/
กิจกรรม 

2 กิจกรรม โครงการส่งเสริมและพัฒนาศกัยภาพผู้สูงอายุ  
จํานวน 2 กจิกรรม  ดังนี ้
 - กิจกรรม “พัฒนากาย พัฒนาใจ  ผู้สูงวัยมีสุข” 
 - กิจกรรม “ชีวีสดใสวัยสูงอาย”ุ 
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ควำมเชื่อมโยง
กับยุทธศำสตร์

จังหวัด 

 
ยุทธศำสตร์ 

อปท. 
ในเขตจังหวัด 

 
ยุทธศำสตร์ 

อปท. 

 
เป้ำประสงค์ 
ตำมพนัธกิจ 

 
ตัวชี้วัด 

 

ค่ำเป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน 

ปีงบประมำณ 
2561 

จ ำนวนที่
ด ำเนนิกำร

จริง 

 
รำยละเอยีดโครงกำร/กจิกรรม 

    8) จํานวนโครงการหรอื
กิจกรรมท่ีดาํเนนิการ
เพ่ือยกระดับคุณภาพ
ชีวิตผู้พิการ 
 

ปีละ 2 
โครงการ/
กิจกรรม 

1 กิจกรรม กิจกรรม “ห่วงใยใส่ใจผู้พิการ” 

    9) จํานวนโครงการหรอื
กิจกรรมท่ีดาํเนนิการ
เพ่ือพัฒนาและ
สงเคราะห์คนไร้ท่ีพ่ึง 
 

ปีละ 1
โครงการ/
กิจกรรม 

- - 

    10) จํานวนโครงการ
หรือกจิกรรมในการ
ป้องกนัและแก้ไขปัญหา
ยาเสพตดิท่ีมีผู้เข้าร่วม
โครงการไม่น้อยกว่า  
50 คน  

ปีละ 3 
โครงการ/
กิจกรรม 

4 
โครงการ 

1)โครงการเดก็และเยาวชนปลอดภัยห่างไกลยาเสพติด รุน่ 1 
2)โครงการเดก็และเยาวชนปลอดภัยห่างไกลยาเสพติด รุน่ 2 
3)โครงการวันต่อต้านยาเสพติดสากล ปี 2561 
4)โครงการพัฒนาศักยภาพเครอืข่ายแกนนาํผู้ประสานพลัง
แผ่นดินเอาชนะยาเสพติดในสถานประกอบการและชุมชน
ประจําปีงบประมาณ 2561 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
พัฒนา
อุตสาหกรรม 
การประมง 
ประมงต่อเนื่อง
และการเกษตรให้
มีมาตรฐานสากล 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนา
เศรษฐกิจ 

ยุทธศำสตร์ท่ี 3 
กำรพัฒนำ
เศรษฐกิจ 

ระบบ
เศรษฐกิจ
ชุมชนมีความ
เข้มแข็ง 
วัฒนธรรม
ประเพณีและ
ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นอยู่คู่
ท้องถิ่นสืบไป 

1) จํานวนโครงการหรอื
กิจกรรมเพ่ือการส่งเสริม
อาชีพ 

ปีละ 2 
โครงการ/
กิจกรรม 

1 
โครงการ 

1) โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพประชาชน           
ในจังหวัดสมุทรสาคร 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การเป็นครัว 
ของโลกในด้าน
อาหารทะเล 
และการเกษตร 

   2) จํานวนโครงการหรอื
กิจกรรมประชาสัมพันธ์
แหล่งท่องเท่ียวของ
จังหวัด 

ปีละ 2 
โครงการ/
กิจกรรม 

7 กิจกรรม 1) ประชาสัมพันธ์ผ่านส่ือออนไลน์ จํานวน 3 กิจกรรม 
2) ประชาสัมพันธ์ผ่านวารสาร จํานวน 4 เล่ม 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การเป็นแหล่ง
ท่องเท่ียวเชิง
อนุรักษ์และเชิง
ประวัติศาสตร ์

   3) จํานวนโครงการหรอื
กิจกรรมเพ่ือการส่งเสริม
ทํานุบํารงุศาสนา 

ปีละ 6
โครงการ/
กิจกรรม 

2 
โครงการ 

1) สืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา 
2) จัดงานวันสําคัญทางศาสนา 
    - วันมาฆบูชา 
    - วันวิสาขบูชา 
    - วันอาสาฬหบูชา 

    4) จํานวนโครงการหรอื
กิจกรรมเพ่ือการส่งเสริม
และอนุรักษ์วัฒนธรรม
และประเพณี 

ปีละ 3
โครงการ/
กิจกรรม 

3 
โครงการ 

1) สืบสานประเพณีแห่เจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร 
2) สืบสานประเพณีวัฒนธรรมความกตัญญูคู่แผ่นดินไทย 
3) สืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทยทรงดาํ 
 

    5) จํานวนโครงการหรอื
กิจกรรมเพ่ือการอนรุักษ์
ศิลปะและภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน 

ปีละ 1
โครงการ/
กิจกรรม 

1 
โครงการ 

1) โครงการงานเทิดพระเกียรติสมเดจ็พระเจ้าตากสิน
มหาราชและประเพณีห่อข้าวต้มมัดสามัคค ี

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การพัฒนาสภาพ 
แวดล้อมให้เป็น
เมืองท่ีน่าอยู่อาศัย 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

ยุทธศำสตร์ท่ี 4 
กำรพัฒนำ
โครงสร้ำงพ้ืนฐำน 

การคมนาคม
สะดวก 
รวดเร็ว และ
ปลอดภัย 
บริการไฟฟ้า
และประปา
เพียงพอและ
ท่ัวถึง 

1) จํานวนครัง้ท่ีมีการ
จัดทํา/ปรับปรุงผังเมือง
รวม 

จํานวน 
1 ครั้ง 

- - 

    2) จํานวนถนนท่ีได้รับ
การกอ่สร้างหรอื
ปรับปรุงซอ่มแซมให้ 
อยู่ในสภาพท่ีสมบูรณ์ 
ได้มาตรฐาน 
 

ปีละ 12 สาย 28 สาย ก่อสรา้ง/ปรับปรุงถนน 
1) อําเภอเมือง จาํนวน 12 สาย 
2) อําเภอกระทุ่มแบน จํานวน 11 สาย 
3) อําเภอบ้านแพ้ว จาํนวน 5 สาย 
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ควำมเชื่อมโยง
กับยุทธศำสตร์

จังหวัด 

 
ยุทธศำสตร์ 

อปท. 
ในเขตจังหวัด 

 
ยุทธศำสตร์ 

อปท. 

 
เป้ำประสงค์ 
ตำมพนัธกิจ 

 
ตัวชี้วัด 

 

ค่ำเป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน 

ปีงบประมำณ 
2561 

จ ำนวนที่
ด ำเนนิกำร

จริง 

 
รำยละเอยีดโครงกำร/กจิกรรม 

    3) สะพานท่ีได้รับการ
ก่อสรา้งหรือปรับปรงุ
ซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพ 
ท่ีสมบูรณ์ ได้มาตรฐาน 

ปีละ 2 แห่ง 4 แห่ง ก่อสรา้ง/ปรับปรุงสะพาน 
1) อําเภอเมือง จาํนวน 1 แห่ง 
2) อําเภอกระทุ่มแบน จํานวน 1 แห่ง 
3) อําเภอบ้านแพ้ว จาํนวน 2 แห่ง 

    4) จํานวนเข่ือนกันดิน
ป้องกนัถนนทรุดตัวท่ี
ได้รับการกอ่สร้างหรอื
ปรับปรุง ซอ่มแซมให้อยู่
ในสภาพท่ีสมบูรณ์  
ได้มาตรฐาน 

ปีละ 2 แห่ง 7 แห่ง ก่อสรา้ง/ปรับปรุงเข่ือนกันดิน 
1) อําเภอเมือง จาํนวน 4 แห่ง 
2) อําเภอกระทุ่มแบน จํานวน 2 แห่ง 
3) อําเภอบ้านแพ้ว จาํนวน 1 แห่ง 

    5) จํานวนโครงการ
ขยายเขตไฟฟ้าหรือ
ติดตัง้ไฟฟ้าแสงสว่าง 
 

ปีละ 1 แห่ง 17 แห่ง 1) อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตาํบลโคกขาม 
  - ขยายเขตระบบจําหนา่ยไฟฟ้าจํานวน 1 แห่ง 
2) อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาดอนไผ่ 
  - ขยายเขตระบบจําหนา่ยไฟฟ้าจํานวน 5 แห่ง 
3) อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจงัหวัดสมุทรสาคร 2      
    (บ้านแพ้ว) 
  - ขยายเขตระบบจําหนา่ยไฟฟ้าจํานวน 11 แห่ง 
 

    6) จํานวนโครงการ
ก่อสรา้งหรือปรับปรงุ 
ซ่อมแซมระบบประปา 

ปีละ 2 แห่ง 10 แห่ง 1) อุดหนุน อบต.บางกระเจ้า 
   - ขุดเจาะบ่อบาดาลฯ จํานวน 2 แห่ง 
2) อุดหนุน อบต.พันท้ายนรสิงห์ 
   - ขุดเจาะบ่อบาดาลฯ จํานวน 1 แห่ง 
3) อุดหนุน อบต.บางยาง 
   - ขุดเจาะบ่อบาดาลฯ จํานวน 2 แห่ง 
4) อุดหนุน อบต.ท่าไม้ 
   - ขุดเจาะบ่อบาดาลฯ จํานวน 1 แห่ง 
5) อุดหนุน อบต.เจด็ริ้ว 
   - ขุดเจาะบ่อบาดาลฯ จํานวน 1 แห่ง 
6) อุดหนุน อบต.อาํแพง 
   - ขุดเจาะบ่อบาดาลฯ จํานวน 1 แห่ง 
7) อุดหนุน ทต.หลักห้า 
   - ขุดเจาะบ่อบาดาลฯ จํานวน 2 แห่ง 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การพัฒนาสภาพ 
แวดล้อมให้เป็น
เมืองท่ีน่าอยู่อาศัย 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
การอนุรักษ์และ
ฟื้นฟูส่ิงแวดล้อม 

ยุทธศำสตร์ท่ี 5 
กำรอนุรักษ์และ
ฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อม 

การบริหาร
จัดการ
ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 
เกิดการบูรณา
การอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
ประชาชนและ
หน่วยงานทุก
ภาคส่วนมีส่วน
ร่วมในการ
อนุรักษ์และ
ฟื้นฟู
ส่ิงแวดล้อม 

1) จํานวนโครงการหรอื
กิจกรรมการถ่ายทอด
ความรู้และเสริมสรา้ง
จิตสํานกึ 

ปีละ 2 
โครงการ/
กิจกรรม 

2 
โครงการ/
กิจกรรม 

1) โรงเรียนส่ิงแวดล้อมขององคก์ารบริหารส่วนจังหวัด
สมุทรสาคร ประจาํปี พ.ศ.2561 
2) สนับสนุนโรงเรียนเครอืข่ายโรงเรียนส่ิงแวดล้อม 
 

    2) จํานวนโครงการหรอื
กิจกรรมด้านการบริหาร
จัดการมลพิษและ
ส่ิงแวดล้อมท่ีบูรณาการ 
ร่วมกับหน่วยงานอื่น 

ปีละ 2 
โครงการ/
กิจกรรม 

5 
โครงการ/
กิจกรรม 

1) โครงการบริหารจดัการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย
ชุมชน กิจกรรมฝึกอบรม การจัดการของเสียอนัตรายชุมชน
สําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 2) โครงการเสริมสร้างจติสํานกึและการมีส่วนร่วมของภาค
ประชาชนในการอนรุักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
กิจกรรมจิตอาสา เราท าความดีด้วยหัวใจ สร้างป่ารักษ์น้ า 
3) โครงการเสริมสร้างจติสํานกึและการมีส่วนร่วมของภาค
ประชาชนในการอนรุักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
กิจกรรมประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน 
4) โครงการเสริมสร้างจติสํานกึและการมีส่วนร่วมของภาค
ประชาชนในการอนรุักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
กิจกรรม ศูนย์การเรียนรู้สมุนไพรไทยในท้องถ่ิน 
5) กิจกรรม ทอดผ้าป่าด้วยขยะรีไซเคิล เนื่องในวันฟ้ืนฟู 
ส่ิงแวดล้อมจงัหวัดสมุทรสาคร 
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ควำมเชื่อมโยง
กับยุทธศำสตร์

จังหวัด 

 
ยุทธศำสตร์ 

อปท. 
ในเขตจังหวัด 

 
ยุทธศำสตร์ 

อปท. 

 
เป้ำประสงค์ 
ตำมพนัธกิจ 

 
ตัวชี้วัด 

 

ค่ำเป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน 

ปีงบประมำณ 
2561 

จ ำนวนที่
ด ำเนนิกำร

จริง 

 
รำยละเอยีดโครงกำร/กจิกรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การพัฒนาสภาพ 
แวดล้อมให้เป็น
เมืองท่ีน่าอยู่อาศัย 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 
การพัฒนา
การเมืองและการ
บริหาร 

ยุทธศำสตร์ท่ี 6 
กำรพัฒนำ
กำรเมืองและกำร
บริหำร 

เกิดการบริหาร
จัดการองค์กร
ท่ีดีตามหลัก
ธรรมาภิบาล 

1) จํานวนของบุคลากร
ท่ีได้รับการพัฒนา 
องคค์วามรูเ้สริมสรา้ง
คุณธรรมจริยธรรม 
ในการปฏิบัตงิาน 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

ต่อปี 

ร้อยละ 
18.35 

1) กิจกรรม “ปฏิบัติธรรม พัฒนาจิต ชีวิตสมดุล” 

    2) จํานวนรายการ
จัดหา/ปรับปรุงอาคาร 
สถานท่ี อุปกรณ์ในการ
ปฏิบัติงานและอาํนวย
ความสะดวกแก ่
ประชาชน 

ปีละ 5 
รายการ 

28 
รายการ 

1) จัดหาอุปกรณ์และซอฟแวร์ลิขสิทธ์ิอุทยานการเรียนรู้
สมุทรสาคร จาํนวน 12 รายการ 
2) ปรับปรุงอาคารอุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร (SK Park) 
จํานวน 2 รายการ 
3) จัดหาครุภัณฑ์สํานกังาน จาํนวน 14 รายการ 
   

    3) มีการปรับปรงุ/
ทบทวนกระบวนการ 
ปฏิบัติงาน 

ปีละ 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1) เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได ้

    4) จํานวนโครงการ/
กิจกรรมท่ีเปิดโอกาสให้
ประชาชนเข้าร่วมแสดง
ความคิดเห็นหรือร่วม 
ลงมือดาํเนินการ 

ปีละ 2 
โครงการ/
กิจกรรม 

4 กิจกรรม โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาและ
พัฒนาท้องถ่ิน 
1) การประชาคมแผนพัฒนาฯ  อาํเภอเมืองสมุทรสาคร 
2) การประชาคมแผนพัฒนาฯ  อาํเภอกระทุ่มแบน 
3) การประชาคมแผนพัฒนาฯ  อาํเภอบ้านแพ้ว 
4) การประชาคมแผนพัฒนาฯ  จงัหวัดสมุทรสาคร 
 

    5) จํานวนครัง้ท่ี
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 
ท่ีมีผลกระทบต่อความ 
เป็นอยู่ของประชาชน 

12 ครั้ง/ปี 13 ครั้ง 1) โครงการองค์การบริหารส่วนจงัหวัดสมุทรสาครสัญจร  
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
 - กิจกรรมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตอ่การกอ่สร้าง
โครงการฯ ในอาํเภอเมืองสมุทรสาคร จาํนวน 5 ครั้ง 
 - กิจกรรมรับฟังความคดิเห็นของประชาชนต่อการกอ่สรา้ง
โครงการฯ ในอาํเภอกระทุ่มแบน จํานวน 6 ครัง้ 
 - กิจกรรมรับฟังความคดิเห็นของประชาชนต่อการกอ่สรา้ง
โครงการฯ ในอาํเภอบ้านแพ้ว จาํนวน 2 ครั้ง 
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ผลกำรด ำเนนิงำน 

ระบบสำรสนเทศกำรบรหิำรจัดกำรเพื่อกำรวำงแผนและประเมินผล 
กำรใช้จ่ำยงบประมำณขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น (e-plan) 

ประจ ำปีงบประมำณ  2561 
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รำยละเอียดโครงกำรในข้อบัญญัติงบประมำณประจ ำปี  2561  อบจ.สมุทรสำคร มีดังน้ี 
  ยุทธศำสตร์ โครงกำร  

แหล่งที่มำ 
งบประมำณ 

จ ำนวน
งบประมำณ 

วัตถ ุ
ประสงค ์

ผลผลิต 

1. การพัฒนา
การศึกษา 

สนับสนุนการบริหารสถานศึกษา      ใน
สังกัด อบจ.สมุทรสาคร 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

19,792,600.00 เพ่ือปฏิรูปการศึกษาและกระจายอํานาจ
ทางการศึกษา 

ปรับปรุงหลักสูตร/ค่าปัจจัยพ้ืนฐาน/
พัฒนาห้องสมุดโรงเรียน/คา่อาหาร
กลางวัน/     การพัฒนาข้าราชการครู 

2. การพัฒนา
การศึกษา 

ค่ายวทิยาศาสตร์เทคโนโลยีและ
สิ่งแวดล้อม 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

200,000.00 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนได้รับความรู้    
ความเข้าใจด้านวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และสิ่งแวดล้อม 

นักเรียนชั้นประถมศึกษาโรงเรียนในสังกัด
และนอกสังกัด อบจ.สมุทรสาคร 

3. การพัฒนา
การศึกษา 

ส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาศักยภาพ
การเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

500,000.00 เพ่ือเพ่ิมการเรียนรู้ในสิ่งใหม่ๆ ให้แก่
นักเรียนในจังหวัดสมุทรสาคร 

การจัดนิทรรศการ ทัศนศึกษา 

4. การพัฒนา
การศึกษา 

ส่งเสริมการเรียนรู้เพ่ือผู้ใช้บริการอุทยาน
การเรียนรู้สมุทรสาคร 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

100,000.00 เพ่ือเสริมสร้างการเรียนรู้ การพัฒนา 
เสริมสร้างประสิทธิภาพและการพัฒนา
องค์ความรู้เพ่ือผู้ใช้บริการ 

จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้              
เพ่ือผู้ใช้บริการทุกวันเสาร์ อาทิตย ์

5. การพัฒนา
การศึกษา 

จัดหาทรัพยากรส่ือสารสนเทศและสื่อ
อิเล็คทรอนิกส์เพ่ือผู้ใช้บริการอุทยาน
การเรียนรู้สมุทรสาคร 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

300,000.00 เพ่ือจัดหาทรัพยากรส่ือสารสนเทศและ 
ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัยเพียงพอและ
ให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้บริการ 

จัดหาทรัพยากรส่ือสารสนเทศและสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ จัดหา สื่อการเรียนการ
สอน 

6. การพัฒนา
การศึกษา 

ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมเด็กและ
เยาวชน 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

300,000.00 เพ่ือให้เด็กและเยาวชนเรียนรู้           
หลักศีลธรรมในการดําเนินชีวิตและ     
สร้างสมาธิความอดทน 

จัดกิจกรรมประกวดบรรยายธรรมและ     
สวดมนต์หมู่ทํานองสรภัญญะ 

7. การพัฒนา
การศึกษา 

ก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาลโรงเรียน    
วัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

11,115,000.00 เพ่ือให้มีอาคารเรียนเพียงพอสําหรับ      
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

อาคารเรียนขนาด 3 ชั้น12 ห้องเรียน     
ใต้ถุนโล่ง 

8. การพัฒนา
การศึกษา 

ปรับปรุงพัฒนาอาคาร สถานที่    
โรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

2,343,000.00 เพ่ือจัดระเบียบด้านอาคารสถานที่ให้
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงแผนผัง
โรงเรียน 

ก่อสร้างหลังคาเช่ือมระหว่างอาคารเรียน 
จัดทําห้องศูนย์สื่อปฐมวัย ก่อสร้างท่อ
ระบายน้ํา 

9. การพัฒนา
การศึกษา 

จ้างบุคลากรครูเสริมการเรียนการสอน รายได้จัดเก็บ
เอง 

36,000,000.00 เพ่ือแก้ไขปัญหาการขาดแคลนคร ู สนับสนุนงบประมาณจ้างครูให้แก่
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรสาคร และสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10  

10. การพัฒนา
การศึกษา 

จ้างครูอัตราจ้างให้แก่ศูนย์การศึกษา
พิเศษประจําจังหวัด 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

540,000.00 เพ่ือแก้ไขปัญหาการขาดแคลนคร ู สนับสนุนงบประมาณจ้างครูให้แก่        
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจําจังหวัด
สมุทรสาคร 3 อัตรา 

11. การพัฒนา
การศึกษา 

เรียนรู้ภาษาอังกฤษกับครูต่างชาติ
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ    พระ
ศรีนครินทร์สมุทรสาคร 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

450,000.00 เพ่ือให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษ 

สนับสนุนงบประมาณจ้างครูอัตราจ้าง
ชาวต่างชาติสอนภาษาอังกฤษ 

12. การพัฒนา
การศึกษา 

ส่งเสริมเพ่ิมโอกาสให้กับนักเรียน     
เรียนภาษาต่างประเทศกับชาวต่างชาติ
โรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย ์

รายได้จัดเก็บ
เอง 

450,000.00 เพ่ือให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษ 

สนับสนุนงบประมาณจ้างครูอัตราจ้าง
ชาวต่างชาติสอนภาษาอังกฤษ 

13. การพัฒนา
การศึกษา 

ส่งเสริมทักษะทางภาษาอังกฤษ          
เพ่ือก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขต
สมุทรสาคร 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

329,760.00 เพ่ือให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษ 

สนับสนุนงบประมาณจ้างครูอัตราจ้าง
ชาวต่างชาติสอนภาษาอังกฤษ 

14. การพัฒนา
การศึกษา 

จัดหาและพัฒนาระบบการบริหารจัด
การศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ของ อปท.     
เพ่ือเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

1,350,000.00 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาและ
พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา
อิเล็กทรอนิกส์ 

ระบบการบริหารจัดการศึกษา
อิเล็กทรอนิกส์สําหรับกองการศึกษา      
ร.ร.บ้านปล่องเหลี่ยม /ร.ร.วัดหลักสี่ฯ 

15. การส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

ส่งเสริมสุขภาพร่างกายและป้องกัน
โรคติดต่อหรือโรคระบาด 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

200,000.00 เพ่ือส่งเสริมทักษะและพัฒนาให้ความรู้
ในเรื่องการดูแลสุขภาพให้กับประชาชน 
เพ่ือส่งเสริมให้มีการเผยแพร่ข่าวสาร
ด้านสาธารณสุข 

ประชาสัมพันธ์ จัดอบรมให้ความรู้      
จัดซ้ือยาป้องกัน เช่น ทรายทีมีฟอส 

 



 

108 

  ยุทธศำสตร์ โครงกำร  
แหล่งที่มำ 

งบประมำณ 
จ ำนวน

งบประมำณ 
วัตถ ุ

ประสงค ์
ผลผลิต 

16. การส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

กินอยู่ปลอดภัยห่างไกลโรค รายได้จัดเก็บ
เอง 

100,000.00 เพ่ือสร้างความตระหนัก ความเข้าใจในการ
ดูแลสุขภาพให้ห่างไกลโรค 

ผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงที่จะเกิดโรคอ้วน 

17. การส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

แข่งขันกีฬาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดภาคกลาง 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

0.00 เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากร
ภายในหน่วยงานและ อบจ.ทั่วประเทศ 
และส่งเสริมการออกกําลังกายทุกรูปแบบ 

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และบุคลากรของ 
อบจ.สมุทรสาคร 

18. การส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

ก่อสร้าง/ปรับปรุงสนามกีฬาจังหวัด
สมุทรสาคร 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

1,500,000.00 เพ่ืออํานวยความสะดวกแก่ผู้มาใช้สนาม
กีฬา 

ปรับปรุงอัฒจันทร์ พ้ืนสนามฟุตบอล ลู่วิ่ง 
ระบบไฟ 

19. การส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

บริหารจัดการน้ําในพ้ืนที่จังหวัด
สมุทรสาคร 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

700,000.00 เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ําท่วม ภัย
แล้ง ในพ้ืนที่จังหวัดสมุทรสาคร 

ขุดลอกคูคลองเพ่ือการระบายน้ําและเก็บกักน้ํา 

20. การส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอาย ุ รายได้จัดเก็บ
เอง 

150,000.00 เพ่ือถ่ายทอดความรูท้ี่เป็นประโยชน์แก่
ผู้สูงอายุ เพ่ือให้ผู้สูงอายุได้ทํากิจกรรมที่
เป็นประโยชน์ร่วมกัน 

ผู้สูงอายุในจังหวัดสมุทรสาคร 

21. การส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสตร ี รายได้จัดเก็บ
เอง 

150,000.00 เพ่ือพัฒนาศักยภาพสตรีและกลุ่มสตรีใน
จังหวัดสมุทรสาคร 

สตรีและกลุ่มสตรีในจังหวัดสมุทรสาคร 

22. การส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพเด็กและ
เยาวชนจังหวัดสมุทรสาคร 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

150,000.00 เพ่ือพัฒนาศักยภาพเยาวชนในจังหวัด
สมุทรสาคร 

เด็กและเยาวชนในจังหวัดสมุทรสาคร 

23. การส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้
พิการและผู้ด้อยโอกาส 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

100,000.00 เพ่ือส่งเสริมสุขภาพกาย ใจ พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตให้กับผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส 

ผู้พิการและผู้เก่ียวข้อง ผู้ด้อยโอกาส 

24. การส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

ฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพ
ประชาชนในจังหวัดสมุทรสาคร 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

100,000.00 เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านอาชีพให้
ประชาชน 

ผู้สูงอายุ เยาวชน ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และ
ประชาชนทั่วไป 

25. การส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

งานวันเด็กแห่งชาติและวันเยาวชน
แห่งชาต ิ

รายได้จัดเก็บ
เอง 

200,000.00 เพ่ือเสริมสร้างพัฒนาการให้กับเด็กและ
เยาวชน ได้มีเวทีในการแสดงความสามารถ 

จัดหาของขวัญ ของที่ระลึก จัดกิจกรรม
สนับสนุนการแสดงออกของเด็กและเยาวชน 

26. การส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

พัฒนาศักยภาพเครือข่ายแกนนําผู้
ประสานพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพ
ติดในสถานประกอบการและชุมชน 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

400,000.00 เพ่ือสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังและป้องกัน     
การแพร่ระบาดของยาเสพติดใน         
สถานประกอบการและชุมชน 

ฝึกอบรมให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่
เก่ียวกับยาเสพติดในสถานประกอบการและ
ผู้นําชุมชนรอบสถานประกอบการ ประมาณ 
150 คน 

27. การส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

วันต่อต้านยาเสพตดิสากล รายได้จัดเก็บ
เอง 

30,000.00 เพ่ือร่วมกับจังหวัดสมุทรสาครจัดงานวัน
ต่อต้านยาเสพตดิสากล 

จัดงานวันต่อตา้นยาเสพติดสากล 

28. การส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

เด็กและเยาวชนปลอดภัยห่างไกลยา
เสพติด 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

200,000.00 เพ่ือสร้างผู้นําเด็กและเยาวชนในการ
ต่อต้านและป้องกันการแพร่ระบาดของยา
เสพติดในสถานศึกษาและชุมชน 

ฝึกอบรมให้ความรู้กับเด็กเยาวชนใน
สถานศึกษาและนอกสถานศึกษา จํานวน 3 รุ่น  

29. การส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

ส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาจังหวัด
สมุทรสาคร 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

5,000,000.00 เพ่ือส่งเสริมประชาชนทุกคนให้ออกกําลัง
กายหรือเล่นกีฬา เพ่ือพัฒนากีฬาขั้น
พ้ืนฐาน กีฬาเพ่ือมวลชน 

พัฒนานักกีฬา ผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสิน จัดหา
อุปกรณ์กีฬา จัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ  

30. การส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

ป้องกันและลดอุบัติเหตุจราจรในช่วง
เทศกาลปีใหม่และสงกรานต์ 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

200,000.00 เพ่ืออํานวยความสะดวกด้านการจราจร 
เพ่ือให้บริการประชาชนระหว่างการ
เดินทาง 

สนับสนุนงบประมาณป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต ์

31. การส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

จัดงานวันสําคัญทางศาสนา รายได้จัดเก็บ
เอง 

236,000.00 เพ่ือเป็นการทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา 
เพ่ือให้พุทธศาสนิกชนนําหลักธรรมคําสอน
มาปรับใช้ในการดําเนินชีวิตประจําวัน 

สนับสนุนงบประมาณจัดงานวันสําคัญทาง
พระพุทธศาสนา 

32. การพัฒนา
เศรษฐกิจ 

ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวของจังหวดัสมุทรสาคร 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

50,000.00 เพ่ือประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวที่มีอยู่
เดิมและแหล่งท่องเทีย่วที่เกิดขึ้นใหม่ 

จัดทําปฏิทินการท่องเทีย่ว ป้ายประชาสัมพันธ์
แหล่งท่องเที่ยว นิทรรศการภาพถ่ายสถานที่
ท่องเที่ยว 

33. การพัฒนา
เศรษฐกิจ 

สืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา รายได้จัดเก็บ
เอง 

150,000.00 เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนและเสริมสร้างให้
เด็กและเยาวชนพุทธศาสนิกชนทุกหมู่
เหล่าเกิดความศรัทธาเล่ือมใสใน
พระพุทธศาสนา 

บุคลากรของ อบจ.สมุทรสาคร พุทธศาสนิกชน
ทุกหมู่เหล่า 
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34. การพัฒนา
เศรษฐกิจ 

สืบสานประเพณีแห่เจ้าพ่อหลักเมือง
สมุทรสาคร 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

150,000.00 เพ่ือรักษาและสืบทอดประเพณีสําคัญของ
จังหวัดและวัฒนธรรมอันดงีาม 

จัดขบวนเข้าร่วมแห่เจ้าพ่อหลักเมือง
สมุทรสาคร 

35. การพัฒนา
เศรษฐกิจ 

งานเกษตรและของดีอําเภอบ้านแพ้ว รายได้จัดเก็บ
เอง 

200,000.00 เพ่ือเป็นการส่งเสริมสนับสนุนและเผยแพร่
ผลผลิตทางการเกษตรของอําเภอ         
บ้านแพ้วให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง 

ขบวนแห่ผลไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับ 

36. การพัฒนา
เศรษฐกิจ 

สืบสานประเพณีวัฒนธรรมความกตัญญู
คู่แผ่นดินไทย 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

200,000.00 เพ่ืออนุรักษ์วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม
ประเพณีของไทยให้ดํารงไว้ตลอดไป 

สนับสนุนงบประมาณจัดงานประเพณี
สงกรานต ์

37. การพัฒนา
เศรษฐกิจ 

สืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทยทรงดํา รายได้จัดเก็บ
เอง 

300,000.00 เพ่ือเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี
ท้องถิ่น 

สนับสนุนงบประมาณจัดงานสืบสาน
ประเพณีวัฒนธรรมไทยทรงดาํ 

38. การพัฒนา
เศรษฐกิจ 

เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสิน
มหาราชและประเพณีห่อข้าวต้มมัด
สามัคค ี

รายได้จัดเก็บ
เอง 

100,000.00 เพ่ือเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสิน
มหาราชและสืบสานประเพณีวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

สนับสนนุงบประมาณจัดงาน
เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสิน
มหาราชและประเพณีห่อข้าวต้มมัด
สามัคค ี

39. การพัฒนา
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนหรือสะพานใน
เขตจังหวัดสมุทรสาคร 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

5,500,000.00 เพ่ือปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนหรือสะพานให้
มีสภาพเหมาะสมต่อการใช้งาน 

ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนหรือสะพานทั้ง
ผิวจราจร ค.ส.ล. แอสฟัลท์ติกคอนกรีต 

40. การพัฒนา
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

ก่อสร้างสะพานกลับรถจักรยานยนต์ 
บนทางหลวงหมายเลข 35  (ถนน
พระราม 2) 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

65,000,000.00 เพ่ืออํานวยความสะดวกให้แก่ประชาชนใน
การสัญจรและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ 

สะพานกลับรถจักรยานยนต์ บนทาง
หลวงหมายเลข 35 (ถนนพระราม 2) 

41. การพัฒนา
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

ก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล.ข้ามคลองพิพัฒน์
ผล หมู่ที่ 6 ต.บางยาง อ.กระทุ่มแบน 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

1,620,000.00 เพ่ือพัฒนาเส้นทางการคมนาคมให้
ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร 

ผิวจราจรกว้าง 7 ม. ยาว 8 ม. 

42. การพัฒนา
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยนวลทอง 21 
หมู่ที่ 9ต.สวนหลวง เช่ือมหมู่ที่ 2        
ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

4,003,000.00 เพ่ือพัฒนาเส้นทางการคมนาคมให้
ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร 

ผิวจราจรกว้าง 6 ม. ระยะทาง 255ม. 
หนา 0.20 ม. พร้อมท่อระบายน้ําและ
บ่อพัก 

43. การพัฒนา
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายผู้ใหญ่นาจ      
หมู่ที่ 9 ต.สวนหลวง เช่ือมหมู่ที่ 2      
ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

2,442,000.00 เพ่ือพัฒนาเส้นทางการคมนาคมให้
ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร 

ผิวจราจรกว้าง 6 ม. ระยะทาง 195 ม. 
หนา 0.20 ม. พร้อมท่อระบายน้ําและ
บ่อพัก 

44. การพัฒนา
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายเลียบคลอง
ราษฎร์เจริญ หมู่ที่ 7,8 ต.บ้านเกาะ 
เช่ือมหมู่ที่ 5 ต.ชัยมงคล อ.เมืองฯ 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

15,997,000.00 เพ่ือพัฒนาเส้นทางการคมนาคมให้
ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร 

ผิวจราจรกว้าง 6 ม. ระยะทาง 1800 
ม. หนา 0.20 ม.  

45. การพัฒนา
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

ปรับปรุงถนน ค.ส.ล.สายพระราม 2
เช่ือมถนนเศรษฐกิจ 1 หมู่ที่ 4 ต.นาดี 
เช่ือมหมู่ที่ 8 ต.ท่าทราย อ.เมือง 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

11,700,000.00 เพ่ือพัฒนาเส้นทางการคมนาคมให้
ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร 

ผิวจราจรกว้าง 8 ม. ระยะทาง 2400 
ม.  

46. การพัฒนา
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

ปรับปรุงถนน ค.ส.ล.สายพระราม 2 
เอกชัย (อู่ปรีชา) ต.นาดี อ.เมือง 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

10,898,000.00 เพ่ือพัฒนาเส้นทางการคมนาคมให้
ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร 

ผิวจราจรกว้าง 6 ม. ระยะทาง 1100 
ม.  

47. การพัฒนา
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.เข้าโรงเรียน       
บ้านปล่องเหลี่ยม 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

1,664,000.00 เพ่ืออํานวยความสะดวกแก่ประชาชน ครู 
นักเรียน และแก้ไขปัญหาน้ําท่วมผิวจราจร 

ผิวจราจรกว้าง 6 ม. ระยะทาง 160 ม. 
พร้อมวางท่อระบายน้ําและบ่อพัก 

48. การพัฒนา
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

ปรับปรุงถนนสายบ้านหลักสอง-บ้านราง
สายบัว ต.หลักสอง เช่ือม ต.เจ็ดริ้ว         
อ.บ้านแพ้ว 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

5,130,000.00 เพ่ือพัฒนาเส้นทางการคมนาคมให้
ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร 

ผิวจราจรกว้าง 6 ม. ระยะทาง 5,330 
ม. หนา 0.05 ม. 

49. การพัฒนา
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

ขยายเขตระบบจําหน่ายไฟฟ้า/ติดตั้ง
ไฟฟ้าสาธารณะในเขตจังหวัด
สมุทรสาคร 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

30,457,500.00 เพ่ือแก้ไขปัญหากระแสไฟฟ้าไม่เพียงพอ 
เพ่ืออํานวยความสะดวกแก่ประชาชนใน
การดําเนินชีวิตประจําวัน 

สนับสนุนงบประมาณแก่การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคดําเนินการขยายเขตระบบ
จําหน่ายไฟฟ้า 

50. การพัฒนา
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เลียบคลองหัว
ตะเข้ หมู่ที่ 3 ต.ชัยมงคล อ.เมืองฯ 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

19,364,000.00 เพ่ือพัฒนาเส้นทางการคมนาคมให้
ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร 

กว้าง 6 ม. ระยะทาง 1,500 ม. หนา 
0.20 ม. พร้อมเขื่อนกันดิน ค.ส.ล. 
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51. การพัฒนา
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยเอกชัย 13 (สุสาน
น่ําเก็ก) ต.มหาชัย อ.เมือง 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

12,819,000.00 เพ่ือพัฒนาเส้นทางการ
คมนาคมให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการสัญจร 

กว้าง 12 ม. ระยะทาง 577 ม. หนา 0.20 ม. 
พร้อมบ่อพักและท่อระบายน้ํา 

52. การพัฒนา
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายบ้านบางสะแก (ตอน
ที่ 2) หมู่ที่ 1 ต.ชัยมงคล อ.เมืองฯ 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

5,379,000.00 เพ่ือพัฒนาเส้นทางการ
คมนาคมให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการสัญจร 

ผิวจราจรกว้าง 8 ม. ระยะทาง 1,025 ม.    
หนา 0.20 ม. 

53. การพัฒนา
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเลียบคลอง
นาเกลือ หมู่ที่ 2 ต.นาโคก อ.เมือง 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

4,946,000.00 เพ่ือพัฒนาเส้นทางการ
คมนาคมให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการสัญจร 

ผิวจราจรกว้าง 8 ม.ระยะทาง 1,800 ม.     
หนา 0.05 ม. พร้อมรางระบายน้ําทั้ง 2 ข้าง  

54. การพัฒนา
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

เสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสาย
ฮั่งชิว 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

5,434,000.00 เพ่ือพัฒนาเส้นทางการ
คมนาคมให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการสัญจร 

ผิวจราจรกว้าง 9 ม.ระยะทาง 700 ม.       
หนา 0.05 ม. 

55. การพัฒนา
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

เสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสาย
เชิดมหาชัย หมู่ที่ 5 ต.บางน้ําจืด อ.เมือง 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

10,445,000.00 เพ่ือพัฒนาเส้นทางการ
คมนาคมให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการสัญจร 

ผิวจราจรกว้าง 6 ม.ระยะทาง 2,550 ม.       
หนา 0.05 ม. 

56. การพัฒนา
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

ก่อสร้างเขื่อนกันดิน ค.ส.ล.เลียบคลองสี่วาพา
สวัสดิ ์หมู่ที่ 2,6 ต.นาด ีอ.เมือง 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

20,258,000.00 เพ่ือป้องกันการพังทลายของ
ดินริมตลิ่ง 

ความยาว 1,360 เมตร 

57. การพัฒนา
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

ก่อสร้างถนนลูกรังสายเลียบคลองสหกรณ์สาย 
2 หมู่ที่ 8 ต.โคกขาม อ.เมืองฯ 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

21,290,000.00 เพ่ือพัฒนาเส้นทางการ
คมนาคมให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการสัญจร 

ผิวจราจรกว้าง 8 ม.ระยะทาง 2,200 ม. สูง
จากระดับดินเดิมเฉลี่ย 1.20 ม. 

58. การพัฒนา
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยเพชรเกษม 122 รายได้จัดเก็บ
เอง 

18,042,000.00 เพ่ือพัฒนาเส้นทางการ
คมนาคมให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการสัญจร 

ผิวจราจรกว้าง 7 ม.ระยะทาง 960 ม.      
หนา 0.20 ม. 

59. การพัฒนา
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายสวนหลวง 3       
หมู่ที่ 4 ต.สวนหลวง อ.กระทุ่มแบน 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

30,640,000.00 เพ่ือพัฒนาเส้นทางการ
คมนาคมให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการสัญจร 

กว้าง 6 ม. ระยะทาง 2,114 ม. หนา 0.20 
ม. พร้อมบ่อพักและท่อระบายน้ํา 

60. การพัฒนา
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายเลียบคลองแคราย 
หมู่ที่ 2,3 ต.แคราย เช่ือมหมู่ที่ 2,6           
ต.สวนหลวง อ.กระทุ่มแบน (ระยะที่ 2) 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

22,045,000.00 เพ่ือพัฒนาเส้นทางการ
คมนาคมให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการสัญจร 

ผิวจราจรกว้าง 7 ม.ระยะทาง 1,750 ม.    
หนา 0.20 ม. 

61. การพัฒนา
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายหลังวัด
นางสาวถึงแยกซอยวิรุณราษฎร์ หมู่ที่ 7 ต.ท่า
ไม้ อ.กระทุ่มแบน 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

7,913,000.00 เพ่ือพัฒนาเส้นทางการ
คมนาคมให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการสัญจร 

กว้าง 6 ม. ระยะทาง 1,321 ม.             
หนา 0.07 ม.  

62. การพัฒนา
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายวิรุณ
ราษฎร ์หมู่ที่ 8 ต.ท่าไม ้อ.กระทุ่มแบน 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

844,000.00 เพ่ือพัฒนาเส้นทางการ
คมนาคมให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการสัญจร 

กว้าง 6 ม. ระยะทาง 1,900 ม.               
หนา 0.07 ม. 

63. การพัฒนา
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

เสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนน     
หมู่ที่ 3,4,5,8 ต.คลองมะเดื่อ อ.กระทุ่มแบน 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

14,332,000.00 เพ่ือพัฒนาเส้นทางการ
คมนาคมให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการสัญจร 

ผิวจราจรกว้าง 6 ม.ระยะทาง 2,178 ม.     
หนา 0.07 ม. พร้อมท่อระบายน้ํา บ่อพัก และ
ก่อสร้างเขื่อนกันดิน ค.ส.ล. ความยาว 500 ม. 

64. การพัฒนา
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

ก่อสร้างเขื่อนกันดิน ค.ส.ล.เลียบคลองตะโก 
หมู่ที่ 3,4 ต.ดอนไก่ดี อ.กระทุ่มแบน 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

5,169,000.00 เพ่ือป้องกันการพังทลายของ
ดินริมตลิ่ง 

ความยาว 335 ม. 

65. การพัฒนา
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเจริญ
พัฒนา หมู่ที่ 3,4 ต.หนองสองห้อง              
อ.บ้านแพ้ว 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

5,352,000.00 เพ่ือความสะดวกในการ
สัญจร 

ผิวจราจรกว้าง 6 ม. ระยะทาง 1,800 ม. หนา 
0.05 ม. 

66. การพัฒนา
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเลียบ
คลองชลประทานดี 2 (ฝั่งตะวันออก) หมู่ที่ 1 
ต.โรงเข ้อ.บ้านแพ้ว 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

7,811,000.00 เพ่ือความสะดวกในการ
สัญจร 

ผิวจราจรกว้าง 8 ม. ระยะทาง 2,300 ม. หนา 
0.05 ม. พร้อมก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล.    1 
แห่ง  
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67. การพัฒนา
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

ก่อสร้างเขื่อนกันดิน ค.ส.ล.เลียบคลอง
สหกรณ์และคลองหม้อแกง หมู่ที่ 
5,6,12,8,2 ต.หลักสาม อ.บ้านแพ้ว    
(ระยะที่ 5) 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

10,430,000.00 เพ่ือป้องกันการพังทลายของดินริมตลิ่ง ความยาวรวม 1,274 ม. 

68. การพัฒนา
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

ก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล. ข้ามคลอง
ชลประทาน บริเวณทางเข้าวดัใหม่คลองตัน 
หมู่ที่ 5 ต.คลองตัน อ.บ้านแพ้ว 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

2,489,000.00 เพ่ือพัฒนาเส้นทางการคมนาคมให้
ประชาชนได้รับความสะดวก 

ผิวจราจรกว้าง 8 ม. ความยาว 
18 ม. 

69. การพัฒนา
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล.เลียบคลองเกตุม        
หมู่ที่ 6,10 ต.บางโทรดั อ.เมือง 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

10,159,000.00 เพ่ือป้องกันการพังทล่ายของดินริมตลิ่งและ
การทรุดตัวของถนน 

ความยาว 630 เมตร 

70. การพัฒนา
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

ก่อสร้าง/ปรับปรุงระบบประปาพ้ืนที่จังหวัด
สมุทรสาคร 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

19,178,500.00 เพ่ือให้ประชาชนมีน้ําสําหรับอุปโภค บริโภค
อย่างเพียงพอ 

สนับสนุนงบประมาณแก่ อปท.    
ในเขตจังหวัดเพ่ือดําเนินการขุด
เจาะบ่อบาดาล ก่อสร้างหอถังเก็บ
น้ํา 

71. การพัฒนา
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

ก่อสร้างเขื่อนกันดิน ค.ส.ล.บริเวณบ้าน     
นายเลียบ เปียธัญญา ถึงสดุเขตหมู่ที่ 8          
ต.บ้านเกาะ อ.เมืองฯ 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

14,237,000.00 เพ่ือป้องกันน้ําท่วมและการทรุดตัวของถนน ความยาว 1000 เมตร 

72. การพัฒนา
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

ก่อสร้างเขื่อนกันดินเลียบคลองนิคม 2       
หมู่ที่ 5 ต.นาโคก อ.เมืองฯ 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

17,455,000.00 เพ่ือป้องกันการพังทลายของดินริมตลิ่งและ
การทรุดตัวของถนน 

ความยาว 1,250 เมตร 

73. การพัฒนา
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ถนนซอยเฉลิมพระ
เกียรติ หมู่ที่ 6,7 ต.บางกระเจ้า อ.เมืองฯ 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

15,562,000.00 เพ่ือพัฒนาเส้นทางการคมนาคมให้
ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร 

ผิวจราจรกว้าง 6 ม. ระยะทาง 
1,075 ม. หนา 0.20 ม. พร้อม
วางท่อระบายน้ํา 

74. การพัฒนา
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายสหกรณ์ 2 ฝั่งเหนือ 
หมู่ที่ 2,6 ต.พันท้ายนรสิงห์ อ.เมืองฯ เช่ือม
เขตบางขุนเทียน 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

12,641,000.00 เพ่ือพัฒนาเส้นทางการคมนาคมให้
ประชาชนได้รับความสะดวก 

ผิวจราจรกว้าง 6 ม. ระยะทาง 
1,900 ม. หนา 0.20 ม. 

75. การพัฒนา
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายแคราย หมูท่ี่ 1       
ต.แคราย อ.กระทุ่มแบน เช่ือมต่อ            
ต.บางน้ําจืด อ.เมืองฯ 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

3,734,000.00 เพ่ือพัฒนาเส้นทางการคมนาคมให้
ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร 

ผิวจราจรกว้าง 7 ม. ระยะทาง 
950 ม. หนา 0.05 ม. 

76. การพัฒนา
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเลียบ
คลองพาดหมอน หมู่ที่ 3,4 ต.เจ็ดริ้ว        
อ.บ้านแพ้ว 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

7,650,000.00 เพ่ือพัฒนาเส้นทางการคมนาคมให้
ประชาชนได้รับความสะดวก 

ผิวจราจรกว้าง 6 ม. ระยะทาง 
1,233 ม. หนา 0.05 ม. พร้อม
ก่อสร้างสะพาน 

77. การพัฒนา
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเลียบ
คลองแพ้วฝั่งเหนือ หมู่ที่ 3 ต.บ้านแพ้ว        
อ.บ้านแพ้ว 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

2,163,000.00 เพ่ือพัฒนาเส้นทางการคมนาคมให้
ประชาชนได้รับความสะดวก 

ผิวจราจรกว้าง 6 ม. ระยะทาง 
600 ม. หนา 0.05 ม. 

78. การพัฒนา
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

ก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล.ข้ามคลองคันพนัง        
หมู่ที่ 5 ต.สวนส้ม อ.บ้านแพ้ว 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

2,964,000.00 เพ่ือความสะดวกในการสัญจร ขนาดผิวจราจรกว้าง 8 เมตร     
ยาว 20 เมตร  

79. การพัฒนา
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

ก่อสร้างเขื่อนกันกิน ค.ส.ล.เลียบคลอง        
แนวลิขิต จากวิทยาลัยประมงถึงสดุเขต     
ตําบลท่าเสา 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

11,191,000.00 เพ่ือป้องกันการพังทลายของดินริมตลิ่ง ความยาว 786 เมตร 

80. การอนุรักษ์และ
ฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อม 

โรงเรียนสิ่งแวดล้อม รายได้จัดเก็บ
เอง 

2,000,000.00 เพ่ือเสริมสร้างให้เยาวชนมีความรู้ ความ
เข้าใจ ตลอดจนตระหนักถึงความสําคัญของ
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาต ิ

จัดการเรียนการสอนด้านการ
จัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมโดย
คัดเลือกนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย 

81. การอนุรักษ์และ
ฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อม 

กําจัดวัชพืชในแม่น้ําท่าจีนและลําคลอง รายได้จัดเก็บ
เอง 

3,000,000.00 เพ่ือลดปริมาณวัชพืชในแม่น้ําท่าจีนและ
คลองต่างๆ  

จัดเก็บวัชพืชในแม่น้ําท่าจีน     
คลองต่างๆ ในจังหวดัสมุทรสาคร 

82. การอนุรักษ์และ
ฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อม 

เสริมสร้างจิตสํานึกและการมีส่วนร่วมของ
ภาคประชาชนในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

500,000.00 เพ่ือเสริมสร้างองค์ความรู้และจิตสํานึก       
ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมให้แก่ประชาชน 

ฝึกอบรมสร้างจิตสํานึก การ
อนุรักษ์ฟ้ืนฟูพ้ืนที่สีเขียว 
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83. การอนุรักษ์และ
ฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อม 

การจัดการขยะมูลฝอยและ
ของเสียอันตรายชุมชน 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

500,000.00 เพ่ือลดปริมาณขยะมูลฝอยและของเสีย
อันตรายชุมชน 

ส่งเสริมการคัดแยกขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย
ชุมชน อบรมให้ความรู้ด้านขยะมูลฝอยและของเสีย
อันตรายชุมชน 

84. การอนุรักษ์และ
ฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อม 

สนับสนุนเครือข่ายโรงเรียน
สิ่งแวดล้อม 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

120,000.00 เพ่ือสร้างจิตสํานึกด้านสิ่งแวดล้อมและ
ปลูกฝังแนวคิดจิตสาธารณะแก่เยาวชน 

สนับสนุนการจัดกิจกรรมด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

85. การพัฒนา
การเมืองการ
บริหาร 

ฝึกอบรมสัมมนาและศึกษา     
ดูงานภายในประเทศและ
ต่างประเทศ 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

2,000,000.00 เพ่ือเพ่ิมความรู้ ประสบการณ์ในการ
ทํางานและการพัฒนาจังหวัดสมุทรสาคร 

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และบุคลากรของ       
อบจ.สมุทรสาคร 

86. การพัฒนา
การเมืองการ
บริหาร 

พัฒนาศักยภาพผู้บริหาร 
สมาชิกสภาฯ และบุคลากร 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

626,000.00 เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ในการปฏิบัติงานและ
การพัฒนาท้องถิ่น 

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และบุคลากรของ       
อบจ.สมุทรสาคร 

87. การพัฒนา
การเมืองการ
บริหาร 

เสริมสร้างสุขภาพกาย ใจ 
และพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
บุคลากร 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

900,000.00 เพ่ือสร้างความเข้มแข็งทางร่างกายและ
จิตใจของบุคลากรรวมถึงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของบุคลากร 

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และบุคลากรของ      
อบจ.สมุทรสาคร 

88. การพัฒนา
การเมืองการ
บริหาร 

เสริมสร้างคุณธรรมและ
จริยธรรมในการปฏิบัติ
ราชการ 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

350,000.00 เพ่ือเสรมิสร้างคุณธรรมและจริยธรรม      
ในการปฏิบัติงานแก่บุคลากรของ อบจ.
สมุทรสาคร 

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และบุคลากรของ      
อบจ.สมุทรสาคร 

89. การพัฒนา
การเมืองการ
บริหาร 

ส่งเสริมการจัดการความรู้     
ในองค์กร (Knowledge 
Management : KM) 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

500,000.00 เพ่ือส่งเสริมกระบวนการจัดการความรู้    
ของบุคลากรในองค์กร 

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และบุคลากรของ          
อบจ.สมุทรสาคร 

90. การพัฒนา
การเมืองการ
บริหาร 

เผยแพร่และประชาสัมพันธ์
กิจกรรมและผลงานของ     
อบจ.สมุทรสาคร 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

1,050,000.00 เพ่ือเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผลงาน   
ของ อบจ.สมุทรสาคร 

จัดทํารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานของนายก 
อบจ.สมุทรสาคร จัดทําวารสารสาครบุรี สื่อวิทยุ 
โทรทัศน ์หนังสือพิมพ์ ป้ายประชาสัมพันธ์ และ     
สื่อรูปแบบอ่ืนๆ  

91. การพัฒนา
การเมืองการ
บริหาร 

เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บ
รายได ้

รายได้จัดเก็บ
เอง 

100,000.00 เพ่ือส่งเสริมและรณรงค์ให้ประชาชน       
พึงพอใจในการชําระภาษีและเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ 

จัดทําสื่อประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีประเภท
ต่างๆ รณรงค์ใช้ทะเบียนรถจังหวัดสมทุรสาคร 

92. การพัฒนา
การเมืองการ
บริหาร 

จัดหาอุปกรณ์และซอฟแวร์
ลิขสิทธิ์อุทยานการเรียนรู้
สมุทรสาคร 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

1,000,000.00 เพ่ือรักษาความปลอดภัยและดูแลระบบ
สารสนเทศภายในอุทยานการเรียนรู้
สมุทรสาคร 

อุปกรณ์สลับสัญญาณหลัก อุปกรณ์สลับสัญญาณ
รอง อุปกรณ์บริหารเครือข่ายระบบแลนแบบไร้สาย 

93. การพัฒนา
การเมืองการ
บริหาร 

ปรับปรุงอาคารอุทยานการ
เรียนรู้สมุทรสาคร (SK Park) 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

1,959,000.00 เพ่ือสามารถรองรับการให้บริการได้ดียิ่งขึ้น สร้างที่ก้ันห้องอ่านหนังสือ ทาสีอาคาร สร้างหลังคา
บริเวณลานสานฝัน 

94. การพัฒนา
การเมืองการ
บริหาร 

เฉลิมพระเกียรติสถาบัน
พระมหากษัตริย์และปกป้อง
สถาบันสําคัญของชาต ิ

รายได้จัดเก็บ
เอง 

1,700,000.00 เพ่ือเทิดพระเกียรติสถาบัน
พระมหากษัตริย์  

จัดงานรัฐพิธี กิจกรรมเทิดพระเกียรติ 

95. การพัฒนา
การเมืองการ
บริหาร 

วันท้องถิ่นไทย รายได้จัดเก็บ
เอง 

100,000.00 เพ่ือให้สาธารณชนได้เห็นความสําคัญของ
การปกครองท้องถิ่น อันเป็นพ้ืนฐานของ
การปกครองระบอบประชาธิปไตย 

ร่วมกับ อปท.ในจังหวัดจัดงานวันท้องถิ่นไทย 

96. การพัฒนา
การเมืองการ
บริหาร 

อบจ.สมุทรสาครสัญจร รายได้จัดเก็บ
เอง 

200,000.00 เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
ดําเนินงานของ อบจ.สมุทรสาคร 

ออกพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนให้ประชาชนเข้าถึง
การบริการและข้อมูลข่าวสารของ อบจ.สมุทรสาคร 

97. การพัฒนา
การเมืองการ
บริหาร 

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

1,000,000.00 เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจในการมีส่วน
ร่วมทางการเมืองการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข 

นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป 

98. การพัฒนา
การเมืองการ
บริหาร 

อบรมลูกเสือชาวบ้านจังหวัด
สมุทรสาคร 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

150,000.00 เพ่ือเสริมสร้างความสามัคคีและพัฒนา
คุณภาพชีวิตด้วยกระบวนการลูกเสือ
ชาวบ้าน 

สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สัมมนาวิชาการ 
ศึกษาดูงาน 
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  ยุทธศำสตร์ โครงกำร  
แหล่งที่มำ 

งบประมำณ 
จ ำนวน

งบประมำณ 
วัตถ ุ

ประสงค ์
ผลผลิต 

99. การพัฒนาการเมือง
การบริหาร 

การติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา อบจ.สมุทรสาคร 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

200,000.00 เพ่ือติดตามการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนา 

จ้างหน่วยงาน/บุคคลภายนอกสํารวจ
ความพึงพอใจของประชาชน 

100. การพัฒนาการเมือง
การบริหาร 

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการ
แก้ไขปัญหาและพัฒนาท้องถิ่น 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

500,000.00 เพ่ือส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนา อบจ.
สมุทรสาคร 

จัดเวทีสาธารณะ/ประชาคมท้องถิ่น 

101. การพัฒนาการเมือง
การบริหาร 

สนับสนุนการปฏิบัติงานของ
สมาคม อบจ.แห่งประเทศไทย 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

800,000.00 เพ่ือส่งเสริมกิจการและการดําเนินงานของ 
อบจ.ที่เป็นสมาชิก 

สนับสนุนงบประมาณเป็นค่าบํารุง
สมาคม อบจ.แห่งประเทศไทย 

102. การพัฒนาการเมือง
การบริหาร 

เลือกตั้งผู้บริหารหรือสมาชิก
สภา อบจ. 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

30,000,000.00 เพ่ือให้การจัดการเลือกตั้งเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย บริสุทธิ์ยุติธรรม 

จัดการเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิก
สภา อบจ. 

 

 

 

 


