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คํานํา 

 
  ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550  มาตรา 287  วรรค 3  ได้
บัญญัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ต้องรายงานผลการดําเนินงานต่อประชาชนในเร่ืองของการจัดทํา
งบประมาณการใช้จ่ายและผลการดําเนินงานในรอบปี เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและ
กํากับการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทํา
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ.2548 หมวด 6 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
ข้อ 30 (5)  กําหนดให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภา
ท้องถ่ิน คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชน 
ทราบโดยท่ัวกันอย่างน้อยปีละหน่ึงคร้ังภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

  ดังน้ัน คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
สมุทรสาคร  จึงเป็นคณะกรรมการท่ีมีภารกิจในการกําหนดแนวทาง วิธีการ และดําเนินการในการ
ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนา โดยคํานึงถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล คุ้มค่า 
และสนองตอบต่อความต้องการของประชาชนเป็นส่ิงสําคัญ และเพ่ือให้การติดตามประเมินผลแผนงาน
และโครงการมีประสิทธิภาพ โปร่งใส จึงมอบหมายให้คณะทีมงานวิจัยจากหน่วยงานภายนอก คือ        
รองศาสตราจารย์เสรี  ลีลาลัย  เป็นผู้ดําเนินการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนต่อการ
ดําเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร  ในรอบปีงบประมาณ 
พ.ศ.2556 เพ่ือนําผลประเมินมาปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาสามปี ตลอดจนทราบ
ถึงปัญหา ความต้องการ ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่างๆ ในการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร   เพ่ือให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของ 
ประชาชนในจังหวัดสมุทรสาครได้ดียิ่งข้ึน 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร 
ขอขอบคุณทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้องในการดําเนินงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดสมุทรสาคร  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2556  ในคร้ังน้ี  รวมท้ังประชาชนผู้รับบริการในพ้ืนท่ี
การดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครท่ีมีส่วนสําคัญท่ีทําให้การประเมินผลคร้ังน้ี
สําเร็จลงได้ด้วยดีและหวังเป็นอย่างย่ิงว่ารายงานฉบับน้ี จะเป็นเคร่ืองมือสําคัญสําหรับผู้บริหารของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร  และผู้ท่ีเก่ียวข้องอันจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาท้องถ่ินต่อไป   
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บทสรุปผู้บริหาร 
 

การประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนต่อการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เป็นการประเมินผลความพึงพอใจของ
ประชาชนต่อการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
สมุทรสาคร ตามภาระหน้าท่ีท่ีกําหนดไว้ในพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.
2540 แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2552 และพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการ
กระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2542  มีวัตถุประสงค์ของการวิจัย       
ข้อท่ีหน่ึง เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของประชาชนต่อการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร  ท้ัง  6  ด้าน  คือ  

(1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมือง – การบริหาร  
(2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาสวัสดิการสังคมและความม่ันคงของมนุษย์  
(3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
(4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาสาธารณสุข กีฬาและนันทนาการ  
(5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและส่ิงแวดล้อม 
(6) ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ  
วัตถุประสงค์ข้อท่ีสอง เพ่ือทราบถึงความต้องการ ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ

ของประชาชนต่อการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
สมุทรสาคร  ตามภาระและหน้าท่ีท่ีกําหนดไว้ในพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.
2540 แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2552  และพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการ 
กระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2542 

ดําเนินการวิจัยโดยการสํารวจความพึงพอใจ (Survey Research) ประชาชนท่ีเป็น
ตัวแทนครอบครัวท่ีอาศัยอยู่ในเขตพ้ืนท่ีองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร จํานวน 400 
ตัวอย่าง ในช่วงเดือน พฤศจิกายน 2556 ถึงเดือน ธันวาคม 2556 นําข้อมูลท่ีได้มาวิเคราะห์
ด้วยวิธีสถิติ  เช่น ค่าเฉล่ีย(mean) ค่าอัตราส่วนร้อยละ (percentage) และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (standard deviation) ผลการศึกษาสรุปได้ดังน้ี 
 

สรุปผลการศึกษา 

จากการศึกษาวิจัยพบว่า ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการดําเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร  ในการจัดทําบริการ
สาธารณะตามยุทธศาสตร์การพัฒนาท้ัง  6  ด้าน  อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย =4.15)  คิดเป็น
ร้อยละ  83  หากพิจารณาแยกด้านมีรายละเอียดดังน้ี 
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การศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างท้ังหมด  400 คน พบว่า  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น
เพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 53.5  ส่วนใหญ่มีอายุ 21 – 40 ปี คิดเป็นร้อยละ 61.0 ส่วนใหญ่     
มีการศึกษา  มัธยมศึกษา/ ปวช. /ปวส. /อนุปริญญา คิดเป็นร้อยละ 40.0  ส่วนใหญ่มีรายได้
เฉล่ียต่อเดือน  5,000-10,000 บาท/เดือน   คิดเป็นร้อยละ 40.2   ส่วนใหญ่มีอาชีพรับจ้าง 
คิดเป็นร้อยละ 55.2   ส่วนใหญ่เป็นคนในชุมชนต้ังแต่เกิด   คิดเป็นร้อยละ 51.8  

 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมือง – การบริหาร  
ประชาชนผู้มารับบริการมีความพึงพอใจ แยกตามแนวทางการพัฒนา ในภาพรวมอยู่ใน

ระดับมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย = 4.21) คิดเป็นร้อยละ 84.2 สําหรับแนวทางการพัฒนาแสดง
รายละเอียด ดังน้ี 

แนวทางท่ี 1 การเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรและบริหารการจัดการองค์กร        
ในภาพรวมพบว่าอยู่ในระดับมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย = 4.27) คิดเป็นร้อยละ 85.4 

แนวทางท่ี 3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาล      
ในภาพรวมพบว่าอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย = 4.14) คิดเป็นร้อยละ 82.8 

 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสวัสดิการสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  
ประชาชนผู้มารับบริการมีความพึงพอใจ แยกตามแนวทางการพัฒนา ในภาพรวม      

อยู่ในระดับมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย = 4.20) คิดเป็นร้อยละ 84.0  สําหรับแนวทางการพัฒนาแสดง
รายละเอียด ดังน้ี 

แนวทางท่ี 1 การรักษาความสงบเรียบร้อยของท้องถิ่น ในภาพรวมพบว่าอยู่ในระดับ
มาก (ค่าเฉล่ีย = 4.09) คิดเป็นร้อยละ  81.8 

แนวทางท่ี 2 การสร้างสังคมให้มีความเข้มแข็ง ในภาพรวมพบว่าอยู่ในระดับมาก 
(ค่าเฉล่ีย = 4.19) คิดเป็นร้อยละ  83.8 

แนวทางท่ี 3 การบริหารการจัดการด้านสังคมสงเคราะห์และยกระดับคุณภาพ
ชีวิต เด็ก สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ และผู้ติดเชื้อเอดส์ ในภาพรวมพบว่าอยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย = 4.26)  คิดเป็นร้อยละ 85.2 

แนวทางท่ี 4 การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  ในภาพรวมพบว่าอยู่ในระดับ
มากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย = 4.25) คิดเป็นร้อยละ 85 

 
3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
ประชาชนผู้มารับบริการมีความพึงพอใจ แยกตามแนวทางการพัฒนา ในภาพรวม     

อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย = 4.12) คิดเป็นร้อยละ 82.4  สําหรับแนวทางการพัฒนาแสดง
รายละเอียด ดังน้ี 
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แนวทางท่ี 1 การบริหารการจัดองค์กรการศึกษาและองค์ความรู้ ในภาพรวมพบว่า     
อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย = 4.08) คิดเป็นร้อยละ 81.6 

แนวทางท่ี 2 ส่งเสริมการเรียนรู้ และพัฒนาสื่อการเรียนการสอน ในภาพรวม
พบว่าอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย = 4.11) คิดเป็นร้อยละ 82.2 

แนวทางท่ี 3 การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  ในภาพรวมพบว่าอยู่ใน
ระดับมาก (ค่าเฉล่ีย = 4.15)  คิดเป็นร้อยละ 83 

แนวทางท่ี 4 ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศาสนา การอนุรักษ์ประเพณี 
วัฒนธรรมท้องถิ่น และภูมิปัญญาท้องถิ่น ในภาพรวมพบว่าอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย = 4.13) 
คิดเป็นร้อยละ 82.6 

 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสาธารณสุข กีฬาและนันทนาการ 
ประชาชนผู้มารับบริการมีความพึงพอใจ แยกตามแนวทางการพัฒนา ในภาพรวม       

อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย = 4.07) คิดเป็นร้อยละ 81.4  สําหรับแนวทางการพัฒนาแสดง
รายละเอียด ดังน้ี 

แนวทางท่ี 2 การป้องกัน ควบคุม และบําบัดโรค ในภาพรวมพบว่าอยู่ในระดับ         
มากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย = 4.07)  คิดเป็นร้อยละ 81.4 

แนวทางท่ี 3  ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการกีฬา และสุขภาพของประชาชน       
ในภาพรวมพบว่าอยู่ในระดับมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย = 4.06)  คิดเป็นร้อยละ 81.2  

 
5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งแวดล้อม 
ประชาชนผู้มารับบริการมีความพึงพอใจ แยกตามแนวทางการพัฒนา ในภาพรวม      

อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย = 4.14) คิดเป็นร้อยละ 82.8 สําหรับแนวทางการพัฒนาแสดง
รายละเอียด ดังน้ี 

แนวทางท่ี 2 พัฒนาและปรับปรุงสาธารณูปโภค สาธารณูปการ  ในภาพรวมพบว่า
อยู่ในระดับมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย = 4.46) คิดเป็นร้อยละ 89.2 

แนวทางท่ี 3 ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  ในภาพรวมพบว่าอยู่ในระดับมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย = 4.28)  คิดเป็น
ร้อยละ 85.6 

แนวทางท่ี 4 การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ ในภาพรวมพบว่า
อยู่ในระดับมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย = 4.42) คิดเป็นร้อยละ 88.4 

 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ  
ประชาชนผู้มารับบริการมีความพึงพอใจ แยกตามแนวทางการพัฒนา ในภาพรวมอยู่ใน

ระดับมาก (ค่าเฉล่ีย = 4.16)  คิดเป็นร้อยละ 83.2สําหรับแนวทางการพัฒนาแสดงรายละเอียด 
ดังน้ี 
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แนวทางท่ี 3  ส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเท่ียว ในภาพรวมพบว่าอยู่ในระดับ   
มากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย = 4.16)  คิดเป็นร้อยละ 83.2 

จากวัตถุประสงค์ข้อท่ี 1  เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของประชาชนต่อการดําเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการพัฒนาการเมือง – การบริหาร ยุทธศาสตร์การพัฒนาสวัสดิการสังคมและความม่ันคง
ของมนุษย์ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ยุทธศาสตร์การพัฒนา
สาธารณสุข กีฬาและนันทนาการ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและส่ิงแวดล้อม และ
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 

  ผลการศึกษา พบว่า ความพึงพอใจในการดําเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์            
ในภาพรวมท้ัง  6  ด้าน อยู่ในระดับพึงพอใจมาก (ค่าเฉล่ีย = 4.15)   คิดเป็นร้อยละ 83        
โดยระดับความพึงพอใจในยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมือง – การบริหาร มากท่ีสุด รองลงมา 
คือ ยุทธศาสตร์การพัฒนาสวัสดิการสังคมและความม่ันคงของมนุษย์  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เศรษฐกิจ  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและส่ิงแวดล้อม ยุทธศาสตร์การพัฒนา
การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  และยุทธศาสตร์การพัฒนาสาธารณสุข กีฬาและนันทนาการ 
น้อยท่ีสุด 

จากผลการศึกษาความพึงพอใจในการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
สมุทรสาคร ท่ีอยู่ในเกณฑ์ของความพึงพอใจมากดังกล่าว สะท้อนให้เห็นถึงการกําหนด
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา รวมไปถึงการกําหนดโครงการในการพัฒนาตรงกับความ
จําเป็นและความต้องการของประชาชนภายในจังหวัด ส่งผลทําให้ผลการประเมินความพึงพอใจ
อยู่ในระดับมากดังกล่าว มีเพียงบางยุทธศาสตร์ท่ีได้รับคะแนนความพึงพอใจน้อยกว่า
ยุทธศาสตร์อ่ืนๆ  

จากวัตถุประสงค์ข้อท่ี 2 เพ่ือทราบถึงความต้องการ ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ    
ของประชาชนต่อการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
สมุทรสาคร  ตามภาระและหน้าท่ีท่ีกําหนดไว้ในพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด     
พ.ศ.2540 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2552 และพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอน   
การกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2542  ผลการศึกษาแบ่งแยกการ
นําเสนอออกเป็น  3  ส่วน  คือ   

(1) ความต้องการและความคิดเห็น   
(2) ข้อเสนอแนะในการพัฒนาแยกตามยุทธศาสตร์                 
(3) ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ  
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(1) ความต้องการและความคิดเห็น 

(1.1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมือง การบริหาร  ยังมีการกระจาย
งบประมาณการพัฒนาก็ยังไม่ท่ัวถึง  มีแค่การพัฒนาเป็นบางจุดเท่าน้ัน 

ปัญหาเร่ืองช่องทางการเข้าไปมีส่วนร่วมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดมีน้อย  
ปัญหาการประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดไม่ท่ัวถึง เป็นผลให้

ประชาชนในพ้ืนท่ีได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร และบทบาทหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
น้อย  

ปัญหาการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารในด้านการจัดสรรงบประมาณ  การจัดซื้อจัดจ้าง
ต่างๆ  ประชาชาชนไม่ทราบว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีการจัดซื้อ จัดจ้าง โครงการใด  
แบบไหน อย่างไร  

 
(1.2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาสวัสดิการ และความมั่นคงของมนุษย์  ปัญหา

ผู้ด้อยโอกาส โดยเฉพาะผู้สูงอายุของ อบจ. ควรได้รับการดูแลให้ท่ัวถึงและครอบคลุม เช่น มี
กิจกรรมให้ผู้สูงอายุได้ออกกําลังกาย มีศูนย์นัดพบปะพูดคุย การตรวจสุขภาพ 

ปัญหาการจัดสรรงบประมาณการพัฒนาด้านน้ีน้อยเกินไป ไม่ครอบคลุม และ       
ไม่เพียงพอ 

ปัญหาความไม่ต่อเน่ืองในการดูแลในเร่ืองผู้สูงอายุ  ผู้ด้อยโอกาส    
ปัญหาในเร่ืองค่าครองชีพ อยากให้ลดเร่ืองเคร่ืองใช้อุปโภคบริโภคให้มีราคาลดลง

เพราะทุกวันน้ีค่าครองชีพสูงมาก 
 
(1.3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
ปัญหาด้านจริยธรรม ซึ่งไม่เป็นไปตามสโลแกน ความรู้คู่คุณธรรม คุณธรรมนํา

วิชาการ 
ปัญหาการการขาดแคลนบุคลากรทางด้านการศึกษาของจังหวัด 
ปัญหาการดูแลและจัดสรรงบประมาณด้านการศึกษาน้อย 
 
 (1.4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาสาธารณสุข กีฬาและนันทนาการ  
ปัญหาเร่ืองสาธารณสุขและระบบสุขภาพของประชาชน เช่น การเข้าถึงการบริการ

ด้านสุขภาพของภาครัฐ การส่งเสริมระบบสุขภาพในระดับหมู่บ้าน 
ปัญหาการจัดสรรงบประมาณให้กับวันเด็กมากย่ิงข้ึน 
ปัญหาเร่ืองความไม่ต่อเน่ืองในการสนับสนุนการทํางานของ อสม. และผู้นําชุมชน 
ปัญหาการแพร่ระบาดของสัตว์ท่ีเป็นพาหะนําโรค เช่น ยุงลาย แมงสาบ หนู 
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(1.5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งแวดล้อม  
ปัญหานํ้าท่วมขังถนน บริเวณรอยต่อระหว่างถนนของ อบต. กับ อบจ.  
ปัญหาการสัญจรเน่ืองจากถนนชํารุด หลุมเป็นบ่อ ไม่เรียบ ก่อให้เกิดอันตราย 

รวมถึงความต่อเน่ืองของการก่อสร้าง การก่อสร้างมีการทําคร่ึงๆ  กลางๆ  ไม่เสร็จสมบูรณ์  
ปัญหาไฟฟ้าตามถนน ควรเพ่ิมแสงสว่างให้พอเพียง 
ปัญหานํ้าในลําคลองส่งกล่ินเน่าเหม็น  อยากให้มีการแก้ปัญหาในด้านน้ี  เพราะบ่อ

บําบัดจากโรงงานปล่อยลงมาในแม่น้ํา นํ้าในคลองเน่าเสีย 
ปัญหาสะพาน โดยเฉพาะบริเวณคอสะพานท้ังสองแห่งควรท่ีจะทําให้เรียบร้อยกว่า

น้ี เพราะอันตราย เน่ืองจากมีเนิน หากมีการลาดยางจะดีมากเพราะได้ใช้ประโยชน์เยอะข้ึน 
ปัญหานํ้าประปาไม่ค่อยไหล ไหลช้า และมีสีเหลือง 

 ปัญหาขยะหล่นจากรถขนขยะบ่อย (บางคัน) ซึ่งอาจเป็นบ่อเกิดของเชื้อโรค และ
ปัญหาในเร่ืองของการท้ิงขยะไม่ลงถัง  ถังขยะน้อย  
 ปัญหาในเร่ืองยาเสพติดเยอะ ม. 2 ต.นาดี   
            ปัญหาผลักดันให้มีไฟฟ้าสาธารณะ ติดตามถนน  

 
(1.6) ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ   
ปัญหาการว่างงานของประชาชน ควรส่งเสริมอาชีพ เพ่ือรองรับให้กับประชาชน  
ปัญหาแหล่งท่องเท่ียวเส่ือมโทรม ขยะมาก 
ปัญหางานด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
ปัญหาการดูแลเร่ืองแรงงานต่างด้าว  แย่งงานคนในพ้ืนท่ี 
ปัญหาด้านการขาดการส่งเสริม และพัฒนาด้านเศรษฐกิจอย่างเป็นระบบ การ 

ประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเท่ียว การสร้างจุดเด่นของพ้ืนท่ีในชุมชน เช่น เบญจรงค์ การโฆษณา
และส่งเสริมการท่องเท่ียวยังมีให้เห็นน้อย 

  

(2) ข้อเสนอแนะในการพัฒนาแยกตามยุทธศาสตร์ 
 

ตอนท่ี 3 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นและความต้องการของประชาชนท่ีมีต่อ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร   จากแบบสอบถามและจากการสัมภาษณ์เชิงลึก 
สามารถสรุปประเด็นแยกนําเสนอตามยุทธศาสตร์ได้ดังน้ี 

 
 
 
 
 



 ( 
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(2.1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมือง การบริหาร  
ควรมีการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ  รวมไปถึงการสนับสนุนส่งเสริมในด้าน    

องค์ความรู้สมัยใหม่ให้กับผู้นําในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้รู้เท่าทันต่อการเปล่ียนแปลง       
ท่ีเกิดข้ึนอย่างรวดเร็วในสังคมยุคปัจจุบัน 

การจัดโครงการ อบจ.เคล่ือนท่ีควรกระจายลงในทุกพ้ืนท่ี  และควรประชาสัมพันธ์
ให้ประชาชนทราบล่วงหน้า นอกจากน้ันแล้ว อบจ. ควรใช้โครงการน้ีเป็นเวทีในการทําความเข้าใจ
ถึงภาระ หน้าท่ีของ อบจ. ตามท่ีกฎหมายกําหนด  

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมผ่านการจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น จัดทําเวทีสาธารณะ เพ่ือรับ
ฟังความคิดเห็นด้านใดด้านหน่ึงท่ีจะนําไปสู่วาระสําคัญของจังหวัดสมุทรสาคร  

 อบจ.สมุทสาคร ควรกําหนดแนวทางการประชาสัมพันธ์ เพ่ือตอบโจทย์ปัญหาใน
ด้านการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของ อบจ.ในด้านต่างๆ  

ส่งเสริมการป้องกันการคอรัปชั่น โดยการรณรงค์สร้างจิตสํานึกในการรับผิดชอบต่อ
ชาติบ้านเมืองอย่างกว้างขวางในทุกระดับ กล่าวคือ ต้ังแต่ระดับประถมศึกษาจนถึงประชาชน
ท่ัวไป นอกจากน้ันแล้วควรกําหนดช่องทางในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนทราบเป็นการท่ัวไป 

 
(2.2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาสวัสดิการ และความมั่นคงของมนุษย์  
ปัญหาเร่ืองสินค้าราคาแพง ค่าครองชีพท่ีสูงส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจําวัน 

ดังน้ัน อบจ.ควรเข้าไปมีส่วนร่วมในการดูแลสวัสดิการ และแก้ปัญหาด้านแรงงานภายในจังหวัด 
 ส่งเสริมให้ผู้ด้อยโอกาส โดยเฉพาะผู้สูงอายุ อบจ. ควรมีการสนับสนุนส่งเสริม 

และดูแลอย่างต่อเน่ืองและเป็นระบบ รวมไปถึงการเป็นแม่ข่ายในการเชื่อมโยง กลุ่ม ชมรมของ
ผู้สูงอายุให้มีกิจกรรมมีศูนย์รวมนัดพบปะพูดคุย การตรวจสุขภาพให้ครอบคลุม พร้อมท้ังมีการ
จัดสรรงบประมาณให้เพียงพอ และมีความต่อเน่ือง 

 
(2.3)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดควรเป็นแม่ข่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้มีอาจารย์ใน

สาขาท่ีขาดแคลน  เพ่ือส่งเสริมให้เด็กได้เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมท้ังจัดสรรงบประมาณ
ด้านการศึกษาในกิจกรรมดังกล่าวอย่างต่อเน่ือง  และส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียนท่ีด้อยโอกาส 
ครูน้อย ให้มีบุคลากรมากข้ึน พร้อมท้ังสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนอย่างต่อเน่ืองและ   
เป็นระบบสอดคล้องกับความต้องการของท้องถ่ิน 

    องค์การบริหารส่วนจังหวัดควรส่งเสริมการสืบสานศิลปวัฒนธรรมของท้องถ่ิน    
เป็นเคร่ืองมือในการเสริมสร้างความอ่อนโยนทางจิตใจ โดยเน้นการมีส่วนร่วมของครอบครัว 
ชุมชนและกลุ่มท่ีสนใจในโอกาสสําคัญ ๆ เช่น วันท่ี 5 ธันวาคม (วันพ่อ) วันท่ี 12 สิงหาคม    



 ( � ) 

(วันแม่) หรือวันสําคัญทางศาสนา และวันสําคัญทางประเพณีต่าง ๆ โครงการอาจออกมา       
ในรูปการทํากิจกรรมร่วมกันของครอบครัวต้นแบบ 

 รวมไปถึงส่งเสริมให้องค์กรภาคประชาสังคม และกลุ่มท่ีหลากหลาย เช่น วัด โรงเรียน 
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีเล็กกว่า เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาจิตใจ โดยเฉพาะองค์กรท่ี
ส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม รวมท้ังสร้างมาตรฐานการจูงใจให้ภาคเอกชนท่ีเก่ียวข้องกับ
ศิลปะ ดนตรี และกีฬาเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็ก เยาวชน และประชาชน โครงการ
ภายใต้ยุทธศาสตร์นี้อาจออกมาในรูปลานดนตรีต้นแบบ หรือลานกีฬาต้นแบบในระดับต่างๆ  

องค์การบริหารส่วนจังหวัดควรสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของหน่วยงานทางด้าน
การศึกษาในเขตจังหวัด เช่น อบจ.เป็นเจ้าของโครงการในการฝึกอบรมให้บุคลากรของส่วน
ราชการอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการศึกษาของเด็กและเยาวชนภายในจังหวัดเข้ามาเป็นผู้ร่วมฝึก   
อบรมโดยการวางข่ายใยเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบ สร้างการแลกเปล่ียนเรียนรู้ข้ึนในโครงข่าย
ดังกล่าว  

 
(2.4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาสาธารณสุข กีฬาและนันทนาการ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดควรเป็นแม่ข่ายในการพัฒนาด้านการกีฬา   จัดให้มีการ 

ฝึกอบรมผู้ฝึกสอนกีฬา กรรมการกีฬา รวมไปถึงการพัฒนาสนามแข่งและการวางรากฐานสู่การ
เป็นมืออาชีพ นอกจากน้ันแล้วควรใช้การกีฬาและสันทนาการเป็นเคร่ืองมือท่ีสําคัญในการ
เสริมสร้างความสามัคคีกันในชุมชน พร้อมท้ังควรสนับสนุนให้มีการเต้นแอโรบิคเพ่ือเสริมสร้าง
สุขภาพของคนในท้องถ่ิน 

องค์การบริหารส่วนจังหวัด ควรสนับสนุนการจัดต้ังศูนย์แพทย์ประจําตําบล เพ่ือเป็น
การเข้าถึงโอกาสทางการรักษาพยาบาลของประชาชนในเขตพ้ืนรับผิดชอบของ  อบจ. ในระดับท่ี
เพียงพอต่อการขับเคล่ือนศูนย์ 

 องค์การบริหารส่วนจังหวัด ควรสนับสนุนท้ังทางด้านงบประมาณ เทคโนโลยี        
องค์ความรู้ทางด้านวิชาการ และบุคลากร ในการป้องกันยุงลาย 

 

(2.5)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งแวดล้อม   
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ควรส่งเสริม รณรงค์ในการสร้างจิตสํานึกสาธารณะ   

ให้คนภายในจังหวัด ร่วมกันดูแลสาธารณสมบัติ โดยเฉพาะการเฝ้าดูแลท่ีดินสาธารณประโยชน์
ริมแม่น้ําท่าจีน ป่าชายเลนบางกระเจ้า โคกขาม และตําบลอ่ืน ๆ ท่ีมีการบุกรุกกันอย่างหนัก  
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รวมไปถึงสนับสนุนการรวมกลุ่มกันของชุมชน และสร้างเครือข่ายเรียนรู้ในการมีส่วนร่วมในการ 
เฝ้าระวัง ฟ้ืนฟู รักษาส่ิงแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติ เน้นปลูกจิตสํานึกให้ทุกคนตระหนัก 
ในการมีบทบาทร่วม เพ่ือลดการทําลายส่ิงแวดล้อม การบําบัดนํ้าเสีย การกําจัดขยะ  การ 
ปรับปรุงแม่น้ําคูคลอง ลดมลพิษในด้านต่าง ๆ รวมท้ังองค์การบริหารส่วนจังหวัด ควรเพ่ิมพ้ืนท่ี 
พักผ่อนหย่อนใจ สวนสาธารณะ  และสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินระดับท่ีเล็กกว่าจัด 
ภูมิทัศน์ของชุมชนให้เป็นระเบียบและสวยงาม 

 
(2.6) ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ   
องค์การบริหารส่วนจังหวัดควรส่งเสริมโครงการเก่ียวกับการอบรมอาชีพ และแนวทาง

การลงทุนการประกอบอาชีพให้แก่ชาวบ้านในชุมชน  เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนมีรายได้
เพ่ิมข้ึน และส่งเสริมการร่วมตัวของชุมชน จัดให้มีเวทีสร้างความเข้าใจ เรียนรู้ และดําเนิน
กิจกรรมกลุ่มอย่างต่อเน่ือง ควบคู่ไปกับกระบวนการพัฒนาการเรียนรู้ท่ีหลากหลายให้คนในชุมชน
ได้รับการศึกษาท่ีสอดคล้องกับศักยภาพของชุมชน ภูมิปัญญาท้องถ่ิน และวัฒนธรรม ได้รับการ
ฝึกอบรมท่ีสอดคล้องกับศักยภาพของชุมชน ภูมิปัญญาท้องถ่ิน และวัฒนธรรม ได้รับการ
ฝึกอบรมท่ีสอดคล้องกับความต้องการ และวัสดุของพ้ืนท่ี และสามารถนําไปเป็นอาชีพหลัก หรือ
อาชีพเสริมได้ 

ค้นหาศักยภาพชุมชน โดยทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นแกนประสานในการ
รวบรวมองค์ความรู้ในพ้ืนท่ี สนับสนุนให้สถาบันการศึกษาท้องถ่ินเข้ามาทําการศึกษาวิจัยร่วมกับ
ชุมชน เพ่ือค้นหาทุนทางสังคม ภูมิปัญญา และทรัพยากรในพ้ืนท่ี ควบคู่ไปกับการจัดทํา
ฐานข้อมูลเพ่ือแจกจ่ายให้ชุมชนได้ใช้ประโยชน์ ซึ่งจังหวัดสมุทรสาครมีสถานท่ีสําคัญทาง
ประวัติศาสตร์มากมาย รวมไปถึงแหล่งท่องเท่ียวธรรมชาติท่ีมีอยู่อย่างหลากหลาย 

สนับสนุนด้านการประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเท่ียวภาพรวมท้ังจังหวัด   พัฒนาถนน 
ป้ายบอกทาง   ศูนย์ข้อมูลการท่องเท่ียวผ่านทาง Website ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
และต้ังเป็นศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารการท่องเท่ียวท่ีทันสมัย ประสานเครือข่ายธุรกิจท่องเท่ียว 
และขนส่งเพ่ือแจ้งข้อมูลในทุกด้านท่ีเป็นปัจจุบัน 
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กิตติกรรมประกาศ 

 
 การประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์      
การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครคร้ังน้ีสําเร็จลงได้ด้วยความร่วมมือของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครและบุคคลหลายฝ่าย 
 ขอขอบคุณองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครให้โอกาสเลือกทีมงานวิจัยชุดน้ี       
ทีมงานวิจัยรู้สึกเป็นเกียรติ และขอขอบคุณพ่อแม่พ่ีน้องประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วน
จังหวัดสมุทรสาครท่ีกรุณาสละเวลาให้ข้อมูลท่ีเก่ียวข้อง 

กระผมหวังเป็นอย่างย่ิงว่า ผลการวิจัยท่ีได้จากการดําเนินโครงการวิจัยน้ี จะเป็น
ประโยชน์แก่ผู้เก่ียวข้อง และวงวิชาการในโอกาสต่อไป 
     
 
 
 
            รองศาสตราจารย์เสรี  ลีลาลัย 

             หัวหน้าโครงการ 

               ธันวาคม  2556 
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บทที่ 1  
 

บทนํา 
 

1.  ความเป็นมา และความสําคัญของปัญหา 
 
 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นราชการบริหารส่วนท้องถ่ินประเภทหน่ึงท่ีจัดต้ังข้ึนตาม
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการส่วนจังหวัด พ.ศ.2498 และได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติม    
หลายคร้ัง  ปัจจุบันใช้พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2552 ซึ่งเป็นการแก้ไขเพ่ิมเติมให้ทันยุคสมัยมากข้ึน  นอกจากน้ี ตามบทบัญญัติ
ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ก็ได้บัญญัติถึงการปกครองส่วนท้องถ่ิน
ไว้ในหมวด 14 ท่ีว่าด้วยการปกครองส่วนท้องถ่ิน  ซึ่งมีสาระสําคัญ คือ รัฐต้องให้อิสระ      
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นหน่วยงานหลักใน   
การจัดทําบริการสาธารณะ  มีอํานาจหน้าท่ีในการจัดเก็บภาษี และรายได้อ่ืนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน ดูแลและจัดทําบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถ่ิน มีอิสระ     
ในการกําหนดนโยบายการบริหาร การจัดทําบริการสาธารณะ การบริหารงานบุคคล การเงิน
และการคลัง และมีอํานาจหน้าท่ีของตนเองโดยเฉพาะ ซึ่งทําให้มีความเป็นอิสระในการกําหนด
นโยบายการบริหารงานเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในท้องถ่ินได้อย่าง         
มีประสิทธิภาพ   
           นอกจากน้ี เม่ือพิจารณาความในมาตรา 282 วรรคสองของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 ก็ได้กําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีกลไกการตรวจสอบ
การดําเนินงานโดยประชาชนเป็นหลัก  ซึ่งเท่ากับให้อํานาจประชาชนในการตรวจสอบและ 
ประเมินผลการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในมาตรา 287  ก็ได้กําหนด        
ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารกิจการขององค์การปกครองส่วนท้องถ่ิน โดยองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินต้องจัดให้มีวิธีการท่ีให้ประชาชนมีส่วนร่วมดังกล่าวได้ด้วย และในวรรคสาม
ของมาตราเดียวกันน้ี ยังกําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้องรายงานการดําเนินงาน       
ต่อประชาชนในเร่ืองการจัดทํางบประมาณ การใช้จ่าย และผลการดําเนินงานในรอบปีเพ่ือให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกํากับการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
และในมาตรา 290 (4) ได้ระบุถึง “การมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น” ซึ่งหมายถึง องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นต้องยอมให้ประชาชนในท้องถิ่นสามารถตรวจสอบ แสดงความคิดเห็น 
ลงมติ หรือประเมินผลการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้  
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            การท่ีภาคประชาชนจะเข้าไปประเมินผลการดําเนินงานบริหารจัดการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน ซึ่งได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดน้ัน จะต้องเป็นการประเมินผลการ
ดําเนินงานท่ีสอดคล้องกับอํานาจหน้าท่ีในการจัดการบริการสาธารณะอันเป็นประโยชน์แก่
ประชาชนในท้องถ่ิน    อํานาจหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
1. อํานาจหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วน 
จังหวัด พ.ศ.2540 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2552  

หมวด 4  อํานาจหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 

มาตรา 45 องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอํานาจหน้าท่ีดําเนินกิจการภายในเขตองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด ดังต่อไปน้ี 

1.  ตราข้อบัญญัติโดยไม่ขัดหรือแย้งต่อกฎหมาย 
2.  จัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและประสานการจัดทําแผนพัฒนา

จังหวัด ตามระเบียบท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนด 
3. สนับสนุนสภาตําบลและราชการส่วนท้องถ่ินอ่ืนในการพัฒนาท้องถ่ิน 
4. ประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าท่ีของสภาตําบลและราชการส่วน

ท้องถ่ินอ่ืน 
5. แบ่งสรรเงินซึ่งตามกฎหมายจะต้องแบ่งให้แก่สภาตําบลและราชการส่วนท้องถ่ินอ่ืน 
6. อํานาจหน้าท่ีของจังหวัดตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการส่วนจังหวัด 

พ.ศ.2498 เฉพาะภายในเขตสภาตําบล 
7. คุ้มครอง ดูแล และบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
8. บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถ่ิน และวัฒนธรรมอันดีของท้องถ่ิน 
9. จัด ทํากิจกรรมใดๆ อันเป็นอํานาจหน้าท่ีของราชการส่วนท้องถ่ินอ่ืนท่ีอยู่ในเขต

องค์การบริหาร ส่วนจังหวัด และกิจการน้ีเป็นการสมควรให้ราชการส่วนท้องถ่ินอ่ืนร่วมกัน 
ดําเนินการ หรือให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดทํา ท้ังน้ี ตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

10. จัดทํากิจกรรมอ่ืนใดตามท่ีกําหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎหมายอ่ืนกําหนดให้
เป็นอํานาจหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนจังหวัด บรรดา อํานาจหน้าท่ีใดซึ่งเป็นของราชการ
ส่วนกลางหรือราชการส่วนภูมิภาค อาจมอบให้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปฏิบัติได้ ท้ังน้ี ตามท่ี
กําหนดในกฎกระทรวง 

 
  มาตรา 45 (7) เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับท่ี 2) 
พ.ศ.2542 

มาตรา 45/1  การปฏิบัติงานตามอํานาจหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนโดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีและให้คํานึง 
ถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด   การจัดทํา
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งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผย 
ข้อมูลข่าวสาร ทังน้ี ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการน้ัน และหลักเกณฑ์
วิธีการท่ีกระทรวงมหาดไทยกําหนด 
  (มาตรา 45/1 เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับท่ี 3)  
พ.ศ.2546 ) 
 
2. อํานาจหน้าท่ีองค์การบริหารส่วนจังหวัดในการจัดระบบบริการสาธารณะตาม
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2542 
        หมวด 2 การกําหนดอํานาจและหน้าท่ีในการจัดระบบการบริการสาธารณะ 

        มาตรา 17 ภายใต้บังคับมาตรา 16 ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอํานาจและหน้าท่ี
ในการจัดระบบบริการสาธารณะ เพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถ่ินของตนเอง ดังน้ี 

1. การจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ินของตนเอง และประสานการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด
ตามระเบียบท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนด 

2. การสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอ่ืนในการพัฒนาท้องถ่ิน 
3. การประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

อ่ืน 
4. การแบ่งสรรเงินซึ่งตามกฎหมายจะต้องแบ่งให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอ่ืน 
5. การคุ้มครอง ดูแล และบํารุงรักษาป่าไม้ ท่ีดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อม 
6. การจัดการศึกษา 
7. การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
8. การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถ่ิน 
9. การส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 
10. การจัดต้ังและดูแลระบบบําบัดนํ้าเสียรวม 
11. การกําจัดมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลรวม 
12. การจัดการส่ิงแวดล้อมและมลพิษต่างๆ 
13. การจัดการและดูแลสถานีขนส่งท้ังทางบกและทางนํ้า 
14. การส่งเสริมการท่องเท่ียว 
15. การพาณิชย์ การส่งเสริมการลงทุน และการทํากิจการไม่ว่าจะดําเนินการเองหรือ

ร่วม กับบุคคลอ่ืน หรือจากสหการ 
16. การสร้างและบํารุงรักษาทางบกและทางนํ้าท่ีเชื่อมต่อระหว่างองค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ินอ่ืน 
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17. การจัดต้ังและดูแลตลาดกลาง 
18. การส่งเสริมการกีฬา จารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถ่ิน 
19. การจัดให้มีโรงพยาบาลจังหวัด การรักษาพยาบาล การป้องกันและควบคุม

โรคติดต่อ 
20. การจัดให้มีพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุ 
21. การขนส่งมวลชนและการวิศวกรรมจราจร 
22. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
23. การจัดให้มีระบบรักษาความสงบเรียบร้อยในจังหวัด 
24. จัด ทํากิจการใดอันเป็นอํานาจและหน้าท่ีขององค์การปกครองส่วนท้องถ่ินอ่ืนท่ีอยู่ 

ในเขตและกิจการน้ัน เป็นการสมควรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอ่ืนร่วมกันดําเนินการหรือให้ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดทํา ท้ังน้ี ตามท่ีคณะกรรมการประกาศกําหนด 

25. สนับสนุนหรือช่วยเหลือส่วนราชการ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในการพัฒนา
ท้องถ่ิน 

26. การให้บริการแก่เอกชน ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินอ่ืน 

27. การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และ
ผู้ด้อยโอกาส 

28. จัดทํากิจการอ่ืนใดตามท่ีกําหนดไว้ในพระราชบัญญัติน้ีหรือกฎหมายอ่ืนกําหนดให้
เป็นอํานาจและหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 

29. กิจการอ่ืนใดท่ีเป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถ่ินตามท่ีคณะกรรมการประกาศ
กําหนด 

 
3. ประกาศคณะกรรมการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเรื่องการ
กําหนด อํานาจและหน้าท่ีในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วน
จังหวัด 
       เพ่ือให้การดําเนินการตามอํานาจหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดในเขตจังหวัด
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่เกิดความซ้ําซ้อนในการดําเนินการตามอํานาจหน้าท่ีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินใน จังหวัด จึงสมควรกําหนดลักษณะของอํานาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบ
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดข้ึน อาศัยอํานาจตามมาตรา 12 (15)  และมาตรา 20        
แห่งพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน 
ท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 คณะกรรมการการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน       
จึงประกาศ กําหนดอํานาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ไว้  ดังต่อไปน้ี 



 

 

5

         ข้อ 1 ลักษณะของการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดในการบริการ
สาธารณะในเขตจังหวัด 

1. ดําเนินงานในโครงการท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอ่ืน
ในเขตจังหวัด 

2. เป็น การดําเนินงานท่ีปรากฏถึงกิจกรรมท่ีเป็นภาพรวมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินในจังหวัดท่ีมุ่งต่อประโยชน์ของท้องถ่ินหรือประชาชนเป็นส่วนร่วม และไม่เข้าไปดําเนินงาน
ท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอ่ืนในจังหวัดสามารถดําเนินการได้เอง 

3. เข้าไปดําเนินงานตามแผนงานหรือโครงการในลักษณะท่ีมีความคาบเก่ียวต่อเน่ืองหรือ 
มีผู้ท่ีได้รับประโยชน์ในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมากกว่า 1 แห่งข้ึนไป 

        ข้อ 2   ในการดําเนินการตามอํานาจและหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามข้อ 
1  องค์การบริหารส่วนจังหวัดควรจะดําเนินการเพ่ือให้เป็นไปในลักษณะดังน้ี คือ 
      1. การจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ินของตนเองและประสานการจัดทําแผนจังหวัด โดยการ
สร้างและพัฒนาระบบการประสานแผนการพัฒนาท้องถ่ินในจังหวัดเพ่ือนําไปสู่การใช้จ่าย
งบประมาณในการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีมีความสมบูรณ์และคุ้มค่าทาง
เศรษฐกิจ 
      2. การก่อสร้างและบํารุงรักษาโครงการท่ีเป็นโครงสร้างพ้ืนฐานขนาดใหญ่หรือมีการ 
เก่ียวเน่ืองกันหลายองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน หรือในลักษณะท่ีเป็นเครือข่ายหลัก ในการ
เชื่อมโยงกับแผนงานโครงการท่ีดําเนินการโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอ่ืนในจังหวัด 
     3. การจัดการศึกษา สาธารณสุข การสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับ 
ประชาชนในระดับจังหวัด และไม่เป็นการซ้ําซ้อนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอ่ืนในจังหวัด โดย
มีวัตถุประสงค์เพ่ือขยายศักยภาพและมุ่งต่อผลสัมฤทธ์ิในการพัฒนาการศึกษา สาธารณสุข  การ
สังคมสงเคราะห์  การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอ่ืนใน
จังหวัด 
     4. การส่งเสริมจารีตประเพณี วัฒนธรรม การท่องเท่ียว การส่งเสริมการลงทุน และ
พาณิชยกรรมของจังหวัด 
     5. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมในระดับจังหวัดโดยเฉพาะอย่างย่ิง    
ทําหน้าท่ีเป็นองค์กรหลักในการกําจัดมูลฝอย ส่ิงปฏิกูลรวม การดูแลระบบบําบัดนํ้าเสียรวมให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอ่ืนในจังหวัด 
    6. ให้บริการด้านเทคนิค วิชาการ เคร่ืองมือ เคร่ืองจักรกล บุคลากร แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินอ่ืนในเขตจังหวัด 
     7. ดําเนินการตามภารกิจท่ีได้รับการถ่ายโอนภารกิจตามท่ีกําหนดไว้ในแผนปฏิบัติ การ
กําหนดข้ันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โดยเฉพาะอย่างย่ิงกิจกรรม
ถ่ายโอนท่ีองค์การบริหารส่วนจังหวัด  “ มีหน้าท่ีท่ีต้องทํา ” 
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        ข้อ 3 การให้การสนับสนุนแก่ประชาคม องค์กรประชาชน ควรเป็นไปในลักษณะของ
การส่งเสริมความสามารถดําเนินการ โดยใช้ศักยภาพของตนเองในการบริหารจัดการในลักษณะ 
ของการร่วมคิด ร่วมทํา ร่วมรับผลประโยชน์ โดยไม่ให้การสนับสนุนในลักษณะของการให้ส่ิงของ
หรือการเข้าไปดําเนินการแทน 
        ข้อ 4 หากมีปัญหา ข้อขัดข้อง ในการดําเนินงานตามอํานาจและหน้าท่ีขององค์การ
บริหาร ส่วนจังหวัดตามท่ีกําหนดไว้ในข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทําหน้าท่ีในการ
วินิจฉัยและดําเนินการ 
           เม่ือพิจารณาอํานาจหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ข้างต้น จะเห็นว่า
มีอยู่หลายด้าน  ซึ่งแต่ละด้านจะเก่ียวข้องกับการใช้อํานาจ และการปฏิบัติหน้าท่ีท่ีมีผลกระทบต่อ
วิถีชีวิตความเป็นอยู่และประโยชน์สุขของประชาชนในชุมชนน้ันๆ ท้ังส้ิน อีกท้ังองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด เป็นองค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีมีพ้ืนท่ีกว้างครอบคลุมท้ังจังหวัด และมีใกล้ชิด
ประชาชนในท้องถ่ินมากท่ีสุดองค์กรหน่ึง เพราะฉะน้ัน เม่ือพิจารณาตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญท่ี
ให้อํานาจแก่ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการปกครองท้องถ่ินของตนด้วยแล้ว การท่ีประชาชนใน
ท้องถ่ินได้มีส่วนประเมินผลการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัด จึงถือว่าสอดคล้องกับ
เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญเป็นอย่างย่ิง เพราะประชาชนในท้องถ่ินน้ันจะเป็นผู้ท่ีได้รับผลกระทบ
จากการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดโดยตรง การสํารวจวิจัยและประเมินผลการ
ดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัด จึงถือเป็นแนวทางการมีส่วนร่วมท่ีสําคัญของการเมือง
ภาคประชาชน อีกท้ังยังเป็นการควบคุม และตรวจสอบการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดไปพร้อมๆ กันด้วยในตัว  
           ผลสรุปจากการสํารวจวิจัยประเมินผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์ท่ีได้ จะเป็น
ข้อมูลท่ีชี้ให้คณะผู้บริหาร และข้าราชการประจําในองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ได้
นําไปใช้ประกอบเป็นแนวทางแก้ไขปรับปรุงท้ังด้านนโยบาย ยุทธศาสตร์ วิธีการดําเนินงาน และ
การให้บริการ เพ่ือให้เกิดสอดคล้องกับความต้องการและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน อันจะ
นํามาซึ่งความสุขความเจริญแก่ท้องถ่ินจังหวัดสมุทรสาครย่ิงๆ ข้ึน 
 

2.  วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 

1.    เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของประชาชนต่อการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ท้ัง  6  ด้าน 

2.    เพ่ือทราบถึงความต้องการ ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะของประชาชนต่อ
การดําเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร 
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3.  ขอบเขตของการวิจัย 
 
                 ประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์การ
พัฒนาท้ัง  6  ด้าน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ในปีงบประมาณ พ.ศ.2556            
จากประชาชนท่ีเป็นตัวแทนครอบครัวท่ีอาศัยอยู่ในเขตพ้ืนท่ีองค์การบริหารส่วนจังหวัด
สมุทรสาคร จํานวน 400 ครัวเรือนในช่วงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2556 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ.
2556 
 

4. ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย 
 

1. นําข้อค้นพบไปเป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการกําหนดนโยบาย และยุทธศาสตร์การ
พัฒนาให้สอดคล้องกับความจําเป็นและความต้องการของประชาชนในจังหวัด 

2. ได้ทราบถึงความคิดเห็น  ความต้องการ  และข้อเสนอแนะในการดําเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร และนําข้อมูลดังกล่าวไป
ใช้ในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครให้ดียิ่งข้ึน 
 

5.  วิธีดําเนินการวิจัย 
 

5.1 วิธีการวิจัย  
 ใช้การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research ) โดยสํารวจความคิดเห็น (Survey  

Research) จากแบบสอบถามประชาชนท่ีเป็นตัวแทนครอบครัวท่ีอาศัยอยู่ในเขตพ้ืนท่ีองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร และการวิจัยเชิงคุณภาพ(Qualitative Research) โดยการ
วิเคราะห์เปรียบเทียบกับแนวคิดทฤษฏี และผลสรุปจากการศึกษาท่ีเคยมีผู้ทําไว้ก่อนหน้า 

5.2 การเลือกประชากร และกลุ่มตัวอย่าง 
ในการศึกษาจะใช้ประชาชนท้ังหมดในเขตของจังหวัดสมุทรสาคร เป็นกลุ่มประชากร 

(Population) และจะเก็บตัวอย่างจากประชากรท่ีอาศัยอยู่ในเขตน้ัน ซึ่งตัวอย่างท่ีได้จะเป็น
ตัวแทนของครอบครัวท่ีอาศัยอยู่ในเขตพ้ืนท่ีองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร โดยคํานวณ
ขนาดกลุ่มตัวอย่างจากสูตรของ  Taro Yamane (1970)  ดังน้ี 
 n =   N 
      1 + Ne2 
โดยแทนค่า n =  ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
 N =  ขนาดของประชากร 
 E =  ความคลาดเคล่ือน 
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การเก็บข้อมูลตัวอย่าง(Data Collection) จะทําโดยวิธีการสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย 
(Simple Random Sampling)  จากบัญชีรายชื่อตามบ้านเลขท่ีท่ีอยู่ในเขตจังหวัดสมุทรสาคร  
โดยสํารวจครัวเรือนละ 1 ตัวอย่าง จํานวนท้ังหมด 400 ครัวเรือน   
 

5.3 เครื่องมือในการวิจัยและตัวแปรในการศึกษา 
              เครื่องมือในการวิจัย 

       คณะผู้วิจัยได้สร้างแบบสอบถามข้ึนมา 1 ชุด เพ่ือสอบถามประชาชน กลุ่ม
ตัวอย่างจํานวน  400  ครัวเรือน ท่ีเป็นตัวแทนครอบครัวท่ีต้ังอยู่ในเขตจังหวัดสมุทรสาคร 

       ตัวแปรในการศึกษา 
       1. คุณลักษณะเฉพาะของประชาชน ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา รายได้ อาชีพ  

และระยะเวลาท่ีอาศัยในชุมชน 
       2. ความพึงพอใจของประชาชนท่ีเป็นตัวแทนครอบครัวท่ีอาศัยอยู่ในเขตพ้ืนท่ี

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ต่อประสิทธิผลของการบริหารงานและการดําเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร  
        เคร่ืองมือท่ีใช้เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลท่ีเก่ียวกับ
สถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชน   

      แบบสอบถามแบบปลายเปิดจํานวน 400 ชุดโดยกําหนดรูปแบบของแบบสอบถาม
ออกเป็น 3 ส่วน ดังน้ี 

 ข้อมูลในส่วนท่ี 1 เป็นข้อมูลพ้ืนฐานของประชากร ประกอบด้วยคําถามข้อ     1 - 6 
โดยเป็นคําถามท่ีมีคําตอบให้เลือกตอบเรียบร้อยแล้ว โดยให้ผู้ตอบแบบสอบถามเลือกเพียงคําตอบ
เดียวท่ีตรงกับความเป็นจริงของผู้ตอบมากท่ีสุด 

 ข้อมูลในส่วนท่ี 2 เป็นคําถามด้านความพึงพอใจ โดยจะให้ผู้ตอบเลือกให้คะแนน
ดังน้ี 
  คําถามเชิงบวก 
  ผู้ตอบ  พึงพอใจน้อยท่ีสุด  ให้คะแนน 1 
    พึงพอใจน้อย             “  2 
    พึงพอใจปานกลาง            “  3 
    พึงพอใจมาก                   “      4 
    พึงพอใจมากท่ีสุด                    “  5 
 
 ส่วนท่ี 2 น้ีจะแบ่งระดับของความพึงพอใจ ออกมาเป็น 5 ระดับ คือ  พึงพอใจน้อย
ท่ีสุด  พึงพอใจน้อย พึงพอใจปานกลาง พึงพอใจมาก และพึงพอใจมากท่ีสุด โดยมีเกณฑ์
สําหรับการแปลความหมายผลการวิเคราะห์ มีดังน้ี 
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        ค่าพิสัยของแต่ละระดับสามารถหาได้จากสูตรคํานวณดังน้ี 

 พิสัย    =       คะแนนสูงสุด – คะแนนตํ่าสุด  =   5-1          =   0.8 
    จํานวนชั้น              5 

 ซึ่งทําให้ได้เกณฑ์สําหรับการแปลความหมายผลการวิเคราะห์  มีดังน้ี 
 ค่าเฉล่ีย 1.00 – 1.80 หมายถึง  ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อยท่ีสุด  
      (ร้อยละ 20 - 36)  
 ค่าเฉล่ีย 1.81 – 2.60 หมายถึง  ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อย     
      (ร้อยละ 36.2 - 52) 
 ค่าเฉล่ีย 2.61 – 3.40 หมายถึง ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง   
      (ร้อยละ 52.2 - 68) 
 
 ค่าเฉล่ีย 3.41 – 4.20 หมายถึง  ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก    
      (ร้อยละ 68.2 - 84) 
 ค่าเฉล่ีย 4.21 – 5.00 หมายถึง  ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด  
        (ร้อยละ 84.2-100) 
  
 ข้อมูลในส่วนท่ี 3  เป็นข้อเสนอแนะของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 
                    5.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล  
                        การเก็บรวบรวมข้อมูลจะดําเนินการโดยวิธีแจกแบบสอบถามให้แก่
ประชาชนของครอบครัวท่ีอาศัยอยู่ในเขตจังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งถูกสุ่มเลือกเป็นตัวอย่างโดย
หัวหน้าโครงการเป็นผู้กําหนดการสุ่มตัวอย่าง ให้คณะผู้ดําเนินการเก็บตัวอย่างข้อมูลนําไป
ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือนํามามอบให้ผู้ช่วยนักวิจัยได้ทําการประมวลผลข้อมูลให้หัวหน้า
โครงการวิจัยสรุปผลการประเมิน  
                       ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากตัวอย่างท่ีสุ่มเลือก จะใช้วิธีการ 2 อย่าง 
ตามแต่กรณีท่ีเกิดข้ึน ดังน้ี 

            1)   ในกรณีประชาชนท่ีถูกเลือกเป็นตัวอย่างสามารถจะทําความเข้าใจ 
และตอบแบบสอบถามเองได้ ก็จะให้ผู้น้ันดําเนินการกรอกแบบสอบถามด้วยตนเอง โดยผู้เก็บ
ข้อมูลภาคสนามจะเป็นผู้ตรวจสอบแบบสอบถามท่ีได้กลับคืนมาว่าผู้ตอบได้ครบถ้วนหรือไม่ ถ้าไม่
ครบถ้วน ผู้เก็บข้อมูลจะได้ซักถามถามเพ่ิมเติมเพ่ือให้ได้คําตอบครบถ้วนตามท่ีกําหนดไว้   

 
 
 



 

 

10 

             2)   ในกรณีประชาชนท่ีถูกเลือกเป็นตัวอย่างไม่สะดวก หรือไม่สามารถ
กรอกแบบ สอบถามด้วยตนเองได้ครบถ้วน ผู้เก็บรวบรวมข้อมูลก็จะอ่านคําถามทุกข้อทุกตอนให้
ผู้ตอบได้ฟัง และบันทึกคําตอบลงในแบบสอบถามอย่างครบถ้วนถูกต้องตามท่ีผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอบมา 
                     5.5 การวิเคราะห์ข้อมลู 
           การวิเคราะห์ข้อมูลจะใช้ วิ ธีการพรรณนาวิเคราะห์(Description 
analysis) ตามรายละเอียดของข้อมูลท่ีได้มาจากการแจกแบบสอบถาม แล้วนํามาวิเคราะห์เชิง
ปริมาณโดยวิธีการทางสถิติด้วยการคํานวณหาค่าเฉล่ีย (mean) ค่าอัตราส่วนร้อยละ 
(percentage) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation: S.D.) ในการอธิบาย
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่างๆ เพ่ือบ่งชี้ และยืนยันผลการประเมินให้เท่ียงตรงมากย่ิงข้ึน 
 



บทที่ 2 
 

แนวคิด  ทฤษฎี และงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 

การประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนต่อการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์ของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด เพ่ือเป็นข้อเสนอแนะการปฏิบัติงานน้ัน ต้องใช้การกําหนดตัวชี้วัด 
และการประเมินผลสัมฤทธ์ิของงาน สําหรับเคร่ืองมือในการศึกษาวิจัยจะมีการศึกษาท่ีเป็น
กระบวนอย่างเป็นข้ันตอน หรือเรียกว่ากระบวนการทางการวิจัย เพ่ือท่ีจะค้นหาคําตอบท่ีถูกต้อง
ตามวัตถุประสงค์ท่ีได้ต้ังไว้ ดังน้ัน การศึกษาในคร้ังน้ีจึงต้องมีการทบทวนแนวความคิดทฤษฎี   
ต่าง ๆ  รวมท้ังงานวิจัยอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือประกอบกันเป็นกรอบแนวของการศึกษาในเร่ือง
ดังกล่าว โดยจะประกอบไปด้วย คือ 
 1.  แนวคิดเก่ียวกับนโยบายสาธารณะ 
 2.  แนวคิดคุณภาพการให้บริการ 
 3.  ทฤษฎีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 
 4. งานวิจัยอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง      
 

1.  แนวคิดเก่ียวกับนโยบายสาธารณะ 
 
1.1  ความหมายของคําว่า นโยบายสาธารณะ 

           มีนักวิชาการด้านรัฐศาสตร์ และนโยบายศาสตร์หลายท่านได้ให้ความหมายของ
นโยบายสาธารณะไว้มากมาย ซึ่งความหมายท่ีน่าสนใจ และควรนํามาพิจารณามีดังน้ี 
           David Easton (1953) “นโยบายสาธารณะ หมายถึง การจัดสรรคุณค่า และ
ผลประโยชน์ต่างๆ โดยผ่านกลไกอํานาจการบริหาร”  
           Harold Lasswell และ Abraham Caplan (1971) “นโยบายสาธารณะ หมายถึง 
แผนงานท่ีถูกกําหนดข้ึนโดยประกอบด้วยเป้าหมาย คุณค่า และแนวทางปฏิบัติต่างๆ “ 
           James E. Anderson (1975) “นโยบายสาธารณะ หมายถึง กิจกรรมท่ีมีความ
มุ่งหวังเชิงนโยบาย ซึ่งถูกนําไปปฏิบัติโดยบุคคล หรือกลุ่มบุคคลท่ีมีหน้าท่ีจัดการกับปัญหา หรือ
เร่ืองราวเก่ียวข้องกับปัญหาน้ัน”  
           Thomas R. Dye (1978) “นโยบายสาธารณะ หมายถึง กิจกรรมท่ีรัฐบาลเลือกท่ีจะ
ทํา หรือไม่เลือกท่ีจะทํา”  



 12 

            Clarke E. Cochran (1998)   “นโยบายสาธารณะ หมายถึง กิจกรรมของรัฐบาล
และความต้ังใจท่ีจะกําหนดและปฏิบัติกิจกรรมเหล่าน้ัน”   “นโยบายสาธารณะคือ ผลลัพธ์ท่ีเกิด
จากการพยายามของรัฐบาลเพ่ือให้บรรลุผลลัพธ์นั้น”  
                       

1.2 องค์ประกอบของนโยบายสาธารณะ   

  รัฐบาลเป็นผู้ท่ีดําเนินกระบวนการนโยบายสาธารณะภายใต้กรอบแห่งอํานาจการบริหาร 
อํานาจนิติบัญญัติ และอํานาจตุลาการ ซึ่งอํานาจสามสายน้ีเปรียบเสมือนโครงร่างของการ
ปกครองประเทศตามระบอบประชาธิปไตย อีกท้ังในกรณีประเทศไทย บทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ
ยังได้ระบุถึงแนวนโยบายแห่งรัฐไว้เป็นกรอบสําหรับการจัดทํานโยบายสาธารณะของรัฐบาลอีก
ด้วย อย่างไรก็ตาม เม่ือพิจารณานโยบายสาธารณะ จะเห็นว่าประกอบด้วยองค์ประกอบ 4 
ประการด้วยกัน คือ      

1.เจตนารมณ์ของรัฐบาลท่ีจะดําเนินการ หรือไม่ดําเนินการในกิจกรรมบางอย่าง 
ดังจะเห็นได้จากคําประกาศ หรือแถลงนโยบาย ซึ่งอาจอยู่ในรูปแบบท่ีเป็นทางการ 

เช่น การแถลงมติคณะรัฐมนตรีต่อสาธารณชน หรืออย่างไม่เป็นทางการ เช่น คําให้สัมภาษณ์
ของรัฐมนตรี หรือนายกรัฐมนตรีแก่ส่ือมวลชน โดยท่ัวไป เจตนารมณ์ดังกล่าวมักจะมีท่ีมาจากข้อ
เรียกร้อง หรือความต้องการของประชาชน และจะต้องอิงกับบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญท่ีว่าด้วย
แนวนโยบายแห่งรัฐด้วย  

อย่างไรก็ดี เจตนารมณ์ท่ีรัฐบาลประกาศน้ี อาจจะมีการนําไปปฏิบัติจริงๆ หรือไม่น้ัน 
ก็ข้ึนอยู่กับปัจจัยแวดล้อมต่างๆ ท้ังด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และพันธะสัญญา
กับต่างประเทศ เช่น แม้ว่ารัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตรประกาศว่า รัฐบาล
จะใช้มาตรการปกป้องสินค้าเกษตร แต่เม่ือถึงข้ันตอนท่ีจะดําเนินการแล้ว ผลการวิเคราะห์
นโยบายสาธารณะก็จะสรุปได้ว่า ไม่สามารถดําเนินการได้ เร่ืองจากผิดข้อตกลงการค้าเสรีท่ี
ประเทศมีกับองค์การค้าโลก เป็นต้น     

2.การตัดสินใจดําเนินการของรัฐบาล 
             การตัดสินใจในการดําเนินการตามนโยบายของรัฐบาลเป็นผลมาจากเจตนารมณ์ท่ี
รัฐบาลประกาศหรือแถลงไว้ การตัดสินใจของรัฐบาลจะเก่ียวข้องกับการกําหนดว่าจะแบ่งสรร
งบประมาณอย่างไร ประชาชนกลุ่มใดจะได้รับประโยชน์อะไร และได้มากกว่าน้อยกว่ากันอย่างไร 
การกําหนดแนวปฏิบัติจะดําเนินการในรูปแบบใด เช่น การกําหนดออกมาเป็นกฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับ หรือมติคณะรัฐมนตรี ซึ่งก็ข้ึนอยู่กับระดับความสําคัญของนโยบายสาธารณะน้ันๆ เช่น 
นโยบายการปฏิรูปท่ีดินจะออกในรูปของกฎหมายเป็นพระราชบัญญัติ การห้ามจําหน่ายสุราใน
บางช่วงเวลาเป็นระเบียบข้อบังคับหรือกฎกระทรวง ส่วนการช่วยเหลือประชาชนท่ีประสบภัยแล้ง
รุนแรงก็อาจจะออกมาเป็นมติคณะรัฐมนตรี ฯลฯ จะเห็นได้ว่า การตัดสินใจดําเนินนโยบาย
สาธารณะของรัฐบาลแต่ละระดับมีผลกระทบต่อประชาชนกลุ่มต่างๆ มากน้อยแตกต่างกันในกรณี
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ท่ีเป็นนโยบายสาธารณะท่ีส่งผลกระทบประชาชนวงกว้างและต้องการให้มีผลตลอดไป หรือ
กระทบต่อโครงสร้างการจัดสรรทรัพยากรของประเทศ (เช่น การกระจายการถือครองท่ีดิน) ก็
มักออกเป็นกฎหมาย ส่วนท่ีมีหวังผลแก้ปัญหาเฉพาะกิจระยะหน่ึง หรือเป็นเร่ืองฉุกเฉิน ก็จะ
ตัดสินใจและกําหนดโดยมติคณะ รัฐมนตรี      

3.กิจกรรมของรัฐบาล 
กิจกรรมของรัฐบาลเป็นส่ิงบ่งบอกให้เห็นถึงการดําเนินงานตามนโยบายของ

หน่วยงานภาครัฐท่ีมีส่วนเก่ียวข้องกับนโยบายสาธารณะ ซึ่งจะช่วยให้เห็นว่ามีกระทําตาม
เจตนารมณ์และแนวนโยบายสาธารณะท่ีกําหนดไว้อย่างไร หรือไม่ มีการระดมจัดหาทรัพยากร 
หรือมีมาตรการอย่างอ่ืนมาเพ่ือสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมดังกล่าวอย่างไร หรือไม่ และมาก
น้อยเพียงใด เช่น นโยบายการตรวจสอบคุณภาพอาหารเพ่ือความปลอดภัยของผู้บริโภค รัฐบาล
จะต้องมีกิจกรรมเสริมอย่างจริงจัง นอกเหนือไป จากการตรวจสอบว่า อาหารเป็นอันตราย
หรือไม่ แต่จะต้องมีการบังคับใช้กฎหมายในส่วนของบทลงโทษแก่ผู้ฝ่าฝืนอย่างจริงจังด้วย เพราะ
หากปล่อยปละละเลย ไม่เคร่งครัดการบังคับใช้กฎหมายในส่วนของบทลงโทษ ก็เท่ากับว่า 
รัฐบาลยังมิได้ดําเนินกิจกรรมตามนโยบายท่ีกําหนดน้ันอย่างได้ผล (กล่าวคือ ยังมีผู้ผลิตอาหารท่ี
เป็นอันตรายออกมาขาย เพราะไม่ต้องเกรงกลัวบทลงโทษ) 

โดยท่ัวไป เราสามารถจะพิจารณากิจกรรมของรัฐบาลได้จากโครงการ และแผนงาน
ต่างๆ ของหน่วยงานราชการว่า ได้มีการนํามาปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร และดําเนินการอย่างจริงจัง
เพียงใด  เช่น โครงการกองทุนหมู่บ้านน้ัน ปรากฏว่า ในส่วนของการระดมเม็ดเงินลงสู่หมู่บ้าน
น้ัน ได้มีการดําเนินงานอย่างท่ัวถึง แต่ส่ิงท่ีมิได้ดําเนินการควบคู่ไปด้วยอย่างจริงจัง คือ การให้
คําแนะนําในการใช้เงินท่ีชาวบ้านกู้ไปเพ่ือทําประโยชน์ให้สมเจตนารมณ์ท่ีรัฐบาลวางไว้ ดังน้ัน 
จากการประเมินติดตามผลภายหลังจึงมีรายงานออกมาว่า กองทุนหมู่บ้านประสบความสําเร็จไม่
ถึงร้อยละ 60  ซึ่งหมายความว่า จากเม็ดเงินตามโครงการท้ังหมดจํานวน 50,000 ล้านบาท 
เป็นการใช้เงินไม่คุ้มค่าเชิงเศรษฐกิจถึง 20,000 ล้านบาท  

4.ผลลัพธ์ท่ีเกิดข้ึนจากกิจกรรมของรัฐบาล 
โดยปกติ การดําเนินกิจกรรมของรัฐบาลตามท่ีประกาศเจตนารมณ์ไว้ จะมีการ

กําหนดเป้าหมาย หรือผลลัพธ์ท่ีคาดหวังของกิจกรรมไว้ต้ังแต่เร่ิมจัดทําแผนงาน ดังน้ัน ซึ่ง
ผลลัพธ์ท่ีเกิดข้ึนจากการดําเนินกิจกรรมจึงเป็นส่ิงท่ีแสดงถึงความสําเร็จ หรือความล้มเหลวของ
กิจกรรมรัฐบาล เช่น โครงการรณรงค์ลดสถิติ “เมาแล้วขับ” น้ัน ผลลัพธ์ท่ีออกมาควรจะแสดง
แนวโน้มจํานวนผู้กระทําผิดลดลง แต่หากไม่ลดลง ก็แสดงว่า นโยบายท่ีกําหนดข้ึนไม่บรรลุผล
ตามท่ีต้ังเป้าหมายไว้   
           

1.3 ประเภทของนโยบายสาธารณะ  
ดังท่ีกล่าวแล้วว่า ความหมายของนโยบายสาธารณะความหมาย หน่ึงก็คือ ส่ิงท่ี 

รัฐบาลเลือกกระทํา หรือไม่กระทํา ซึ่งกระทบต่อผลประโยชน์ของเรา ซึ่งเป็นนิยามท่ี 
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ดูง่ายท่ีสุด แต่ในกระบวน การนโยบายจริงๆ มีความซับซ้อนมากกว่าน้ัน สมมติว่า ประธานาธิบดี
มีอํานาจเด็ดขาดตัดสินใจ ดังน้ัน ประธานาธิบดีจะมีบทบาทแต่ผู้เดียวในการดําเนินการ และต้อง
รับผิดชอบต่อนโยบายท่ีดําเนินการไป เช่น ในกรณีสหรัฐอเมริกา ถ้าประธานาธิบดีออกกฎหมาย
อนุญาตให้ว่ายนํ้า และตกปลาในแม่น้ําได้ในช่วงเวลา 5 ปี กฎหมายแบบน้ีจะมีผลเพียงเป้าหมาย
เดียว คือ การอนุญาตให้ใช้ประโยชน์จากแม่นํ้า การออกกฎหมายแบบน้ีจึงดูง่าย ไม่ยุ่งซับซ้อนท่ี
จะประกาศ และยังมีประสิทธิผลในทางปฏิบัติด้วย 

แต่เน่ืองจากระบอบการเมืองของอเมริกาไม่ได้เรียบง่ายเหมือนตัวอย่างข้างต้น แต่อํานาจ
ทางการเมืองแบ่งออกเป็น 3 ส่วน และแต่ละส่วนยังแตกต่างกันไปในแต่ละระดับรัฐบาล (เช่น 
รัฐบาลกลาง รัฐบาลมลรัฐ และรัฐบาลท้องถ่ิน) น่ันคือ ระบบการเมืองของสหรัฐประกอบด้วย 3 
ส่วน มี 50 มลรัฐ และมีรัฐบาลท้องถ่ิน 80,000 แห่ง และท้ังหมดดําเนินการไปตามระบอบ
การเมือง 3 ส่วนคือ ด้านนิติบัญญัติ บริหาร และตุลาการ ซึ่งทําให้มีผลต่อการกําหนดรูปแบบ
ของนโยบายสาธารณะ ด้วย เช่น การออกกฎหมายเก่ียวกับขนาดมาตรฐานของตาข่ายจับกุ้งเพ่ือ
ไม่มีขนาดเล็กเกินไปจนส่งผลกระทบต่อเต่าทะเล ซึ่งใกล้จะสูญพันธ์ุ กฎหมายเก่ียวกับส่ิงแวดล้อม
ส่วนรวม จึงออกมาในระดับกฎหมายหลัก อย่างไรก็ดี ในรายละเอียดเฉพาะแต่ละมลรัฐ หรือแต่
ละท้องถ่ินอาจจะมีการกฎหมายย่อยประกอบก็ได้ หรือบางคร้ังเป็นเพียงกฎหมายของเฉพาะมล
รัฐก็ได้ เช่น กฎหมายห้ามกีฬาชนไก่ บางรัฐมีกฎหมายน้ี แต่บางรัฐไม่มี ซึ่งความแตกต่างกัน
ดังกล่าว ก็คงเป็นเพราะแต่ละรัฐมีขนบประเพณีวัฒนธรรมท้องถ่ินเฉพาะแตกต่างกันก็เป็นได้ 
ดังน้ัน จะเห็นว่า นโยบายสาธารณะของอเมริกาจะมีความหลากหลายแตกต่างกันในแต่ละ
ประเภท นอกจากน้ี สาเหตุการท่ีมีการออกมีการออกกฎหมายระดับมลรัฐและท้องถ่ินก็เพราะ
ระดับท้องถ่ินอาจมีความรู้ความชํานาญมากกว่า รวมท้ังอาจมีทรัพยากรในการดําเนินการ
มากกว่ารัฐสภา(congress) นอกจากน้ี ในส่วนของเจ้าหน้าท่ีรัฐระดับท้องถ่ินก็อยู่ใกล้ชิดกับ
ประชาชน และมีความเป็นกลางมากกว่าสมาชิกรัฐสภาซึ่งมาจากการเมือง ดังน้ัน การเสนอ
กฎหมายระดับท้องถ่ินจึงเป็นการตัดสินใจของผู้เชี่ยวชาญท่ีเป็นกลางมากกว่านักการเมือง 

ตามหลักการจําแนกประเภท(typology) นักวิชาการได้พัฒนาการจําแนกประเภทนโยบาย
สาธารณะ การแบ่งในยุคแรกสุด โดยม่ัวไปจะแบ่งเป็นประเภทตามประเภทของเร่ือง เช่น 
นโยบายการศึกษา นโยบายด้านสุขภาพ หรือนโยบายด้านการขนส่ง ฯลฯ การจัดแบ่งประเภท
แบบน้ี แม้ว่าจะเป็นประโยชน์ในการจําแนกความแตกต่างของขอบเขตนโยบาย แต่จะไม่ช่วยให้
เรามองเห็นข้อสรุปท่ัวไปเก่ียวกับแง่คิดรัฐศาสตร์ซึ่งอยู่ภายใต้นโยบายเหล่าน้ีได้ 

ทฤษฎีการแบ่งประเภทนโยบายของ Theodore Lowi, Randall Ripley และ Grace 
Franklin 

ทฤษฎีการแบ่งประเภทนโยบาย(policy typologies) ได้พัฒนามาเป็นลําดับ กระท่ังถึง
ยุคใหม่ของการพัฒนาการแบ่งประเภทนโยบายซึ่งเร่ิมต้นในปีค.ศ.1964 Theodore Lowi ได้วาง
รูปแบบการจําแนกประเภทของนโยบายท่ีดีไว้แบบหน่ึง ซึ่งเป็นท่ีนิยมใช้สอนในระดับมหาวิทยาลัย
ท่ัวไปในปัจจุบัน Lowi ได้จําแนกประเภทนโยบายสาธารณะเป็น 3 ประเภท ได้แก่  
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1.นโยบายจัดสรร(Distributive Policies) เป็นนโยบายท่ีมุ่งจัดสรรทรัพยากรเพ่ือให้
ประโยชน์บางอย่างแก่กลุ่มผลประโยชน์เฉพาะกลุ่ม เช่น นโยบายอุดหนุนเกษตรกร(farm 
subsidies) และการจ่ายชดเชยของรัฐบาลกลางให้กับการสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานในชนบท 
(local infrastructures) เช่น โครงการสร้างเข่ือน (เช่น กรณีจีนสร้างเข่ือนก้ันแม่นํ้า ต้องชดเชย
ด้วยการหาท่ีอยู่ให้ผู้ท่ีถูกเวนคืนท่ีดิน) ระบบป้องกันนํ้าท่วม สนามบิน ทางหลวง และโรงเรียน 
ผลประโยชน์จากโครงการสาธารณะเหล่าน้ีโดยปกติจะกระจายไปในกระบวนการของอํานาจ
บริหารและกระบวนการด้านงบประมาณ นโยบายกระจายน้ีทําให้เกิดการเจรจาต่อรองแบ่งปัน
ผลประโยชน์กันในระหว่างกลุ่มสมาชิกรัฐสภา เพราะพวกเขาจะอ้างถึงประสิทธิภาพของเขาใน
การนําเอาเงินงบประมาณเหล่าน้ีไปพัฒนาให้ท้องถ่ินของเขา เพ่ือเป็นการรณรงค์หาเสียงสําหรับ
การเลือกต้ังคร้ังต่อไป แต่น่าสังเกตว่าโครงการรายจ่ายท่ีลงไปสู่งบประมาณของท้องถ่ินน้ัน 
บ่อยคร้ังจะเน้นการจัดสรรแบ่งงบประมาณอย่างยุติธรรมโดยยึดตามสัดส่วนของเสียภาษีท่ีผู้เสีย
ภาษีในแต่ละท้องถ่ินเป็นผู้จ่าย      

อย่างไรก็ดี Theodore Lowi ได้ต้ังข้อสังเกตเก่ียวกับนโยบายน้ีไว้ใน  The End of 
Liberalism(1979) ว่า เ น่ืองจากในการดําเนินโครงการรัฐบาลมักจะก่อให้เกิดมีผู้ได้รับ
ผลประโยชน์ และกลุ่มท่ีเป็นตัวแทนผู้ได้รับผลประโยชน์เสมอ ดังน้ัน Lowi จึงเรียกระบอบ
การเมืองอเมริกาแบบน้ีว่าเป็นแบบ “เสรีนิยมกลุ่มผลประโยชน์” (interest group liberalism) ซึ่ง
เป็นระบอบการเมืองท่ีทุกกลุ่มผลประโยชน์เรียกร้องการสนับสนุนจากรัฐบาลกลาง ดังน้ัน 
สมาชิกพรรคการเมืองท่ีได้รับเลือกต้ังก็จะสนใจให้บริการแก่กลุ่มผลประโยชน์เฉพาะมากกว่าจะ
ให้ผลประโยชน์แก่สาธารณชน        

2.นโยบายควบคุม (Regulatory Policies) เป็นนโยบายท่ีกําหนดข้ึนมาเพ่ือใช้บังคับ 
หรือควบคุมธุรกิจ ซึ่งการควบคุมมีอยู่ 2 ประเภท คือ นโยบายควบคุมแบบแข่งขัน หรือ  
Competitive regulatory policy และนโยบายควบคุมแบบปกป้อง หรือ Protective regulatory 
policy  

1)  นโยบายควบคุมแบบแข่งขัน เก่ียวข้องกับนโยบายท่ีมีลักษณะ “จํากัดการ
จัดหาสินค้าและบริการให้แก่ผู้ค้าส่งให้มีเพียง 2-3 ราย และเป็น 2-3 รายท่ีคัดเลือกมาจากผู้ค้า
ส่งจํานวนมากท่ีแข่ง ขันกัน” เช่น  การจัดสรรคล่ืนความถ่ีวิทยุ โทรทัศน์ และการออก
ใบอนุญาตแฟรนส์ไชส์(franchise) อีกตัวอย่างก็คือ นโยบายท่ีต้ังใจเพ่ือควบคุมการค้า หรือ
วิชาชีพ เช่น กฎหมาย ยา การรักษาพยาบาล  วิศวกรรม ไฟฟ้า ประปา และช่างออกแบบ 
รัฐบาลจะมีนโยบายเพ่ือควบคุมการประกอบอาชีพอิสระเหล่าน้ี โดยรัฐบาลเป็นผู้กําหนดอํานาจ
ในการออกใบอนุญาตให้แก่สมาชิกของสมาคมอาชีพ เช่น อาชีพทนายความ หรือใบอนุญาต
ประกอบเวชกรรมสําหรับอาชีพแพทย์ นโยบายควบคุมแบบน้ี แม้ว่าจะมีข้อเสียตรงท่ีเป็นการ
จํากัดการเข้าสู่อาชีพของบางคน และเป็นการจํากัดจํานวนผู้ประกอบวิชาชีพ แต่ข้อดีคือ สามารถ
จะกําหนดหรือสร้างมาตรฐานด้านวิชาชีพน้ันๆ ได้ เพราะในทางปฏิบัติก็จะมีการกําหนด
คุณสมบัติของผู้ท่ีเหมาะสมจะได้รับใบอนุญาต เป็นต้น อย่างไรก็ดี นโยบายควบคุมแบบแข่งขันน้ี 
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ส่วนมากแล้วจะไม่เป็นท่ีสังเกตของสาธารณชนมากนัก ดังน้ัน ในสหรัฐ นโยบายน้ีจึงมักจะออกมา
ในระดับมลรัฐ ส่วนกรณีของไทย เป็นประเทศเล็ก จึงออกมาในแบบรวมท้ังประเทศ เช่น แพทย
สภา วิศวกรรมสถาน และสมาคมทนายความ เป็นต้น    

2) นโยบายควบคุมแบบปกป้อง เป็นนโยบายท่ีออกมาเพ่ือปกป้องสาธารณชน
จากผลด้านลบของกิจกรรมภาคเอกชน(negative effects of private activity) เช่น อาหารเป็น
พิษ มลพิษทางอากาศ ผลิตภัณฑ์ไม่ปลอดภัย หรือการฉ้อฉลทางธุรกิจ กฎหมายท่ีออกมาควบคุม
ธุรกิจเพ่ือปกป้องผู้บริโภคหรือสาธารณชนน้ีย่อมจะไม่ท่ีพึงพอใจของธุรกิจ เพราะนอกจากจะถูก
ตรวจอย่างเข้มงวดแล้ว ธุรกิจยังจะต้องเสียต้นทุนเพ่ิมข้ึนในการท่ีจะระมัดระวังคุณภาพ หรือ
ปรับปรุงให้คุณภาพดีข้ึน ซึ่งจะมีผลให้กําไรของธุรกิจลดลง   

เป็นธรรมดาท่ีธุรกิจส่วนมากจะต่อต้านกฎหมายแบบน้ี ขณะท่ีหน่วยซึ่งมีหน้าท่ี
ควบคุมจะยืนหยัดปกป้องผลประโยชน์สาธารณะ นโยบายควบคุมแบบปกป้องมีแนวโน้มว่าจะถูก
คัดค้านโต้แย้งจากธุรกิจ และโดยปกติการตัดสินใจออกกฎหมายจะต้องอาศัยการเจรจา และการ
ประนีประนอม เพราะในกรณีส่วนใหญ่แล้ว ท้ังธุรกิจ และผู้ออกกฎหมายจะไม่มีใครเห็นด้วย
ท้ังหมดกับการกําหนดนโยบายแบบน้ี  บ่อยคร้ังท่ีรัฐสภา และสมาชิกสภา ถูกจัดไว้ในฐานะ
นายหน้า หรือคนกลางซึ่งทําหน้าท่ีเป็นส่ือกลางระหว่างหน่วยควบคุม และผลประโยชน์ทางธุรกิจ  

3.นโยบายจัดสรรใหม่ (Redistributive Policies)  เป็นนโยบายท่ีกําหนดข้ึนมาเพ่ือ
ทําให้เกิดการจัดสรรทรัพยากรใหม่ นโยบายน้ีมักจะถูกโต้แย้ง เพราะมันเก่ียวข้องกับรัฐบาล และ
ผู้นําซึ่งเรียกว่า สมาคมชั้นสูงสุด(peak association)ในด้านการจัดทํานโยบาย โดยท่ัวไป 
นโยบายจัดสรรใหม่มุ่งท่ีจะดําเนินการเก่ียวกับการจัดสรรความม่ังค่ัง ท่ีดิน สิทธิบุคคล และสิทธิ
พลเมือง หรือนโยบายท่ีมีคุณประโยชน์กับชนชั้นสังคม และกลุ่มชาติพันธ์ุ ภายใต้นิยามน้ี 
ตัวอย่างท่ีเห็นชัดเจนได้รวมเอาสวัสดิการ สิทธิพลเมืองของชนกลุ่มน้อย ความช่วยเหลือแก่เมือง
และโรงเรียนท่ีขัดสนยากจน เป็นต้น นโยบายแบบน้ียากท่ีจะผ่านรัฐสภาได้ เพราะจะต้องทําให้
กลุ่มท่ีมีอํานาจตํ่ามีมากกว่ากลุ่มผลประโยชน์ท่ีมีอํานาจสูง หรืออย่างน้อยท่ีสุดก็ต้องชักชวนให้
กลุ่มท่ีมีอํานาจสูงกว่าเห็นว่ามันเป็นส่ิงถูกต้อง และยุติธรรมท่ีจะกระจายทรัพยากรบางส่วนไป
ให้แก่กลุ่มท่ีมีอํานาจน้อยกว่า  

ในกรณีของไทย การออกกฎหมายภาษีมรดก ภาษีทรัพย์สิน รวมท้ังการปฏิรูปท่ีดิน 
เป็นตัวอย่างท่ีชัดเจนว่า กฎหมายดังกล่าวน้ีแทบจะไม่มีโอกาสผ่านความเห็นชอบของรัฐสภาเลย 
เพราะคนรํ่ารวยซึ่งแม้จะเป็นคนส่วนน้อย แต่มีอํานาจสูงกว่าเป็นผู้สูญเสียประโยชน์ ก็จะกดดัน
ไม่ให้รัฐสภาผ่านกฎหมายน้ี ดังจะเห็นได้ว่า แม้พรรคการเมืองต่างๆ จะเสนอนโยบายน้ีในช่วง
การหาเสียง แต่ก็ไม่เคยมีการผลักดันเข้าสภาเป็นรูปธรรมแม้แต่คร้ังเดียว 
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1.4 ความสําคัญของนโยบายสาธารณะ 

นโยบายสาธารณะถือเป็นส่วนสําคัญท่ีสุดของการบริหารงานของรัฐบาล เพราะ
เก่ียวข้องกับเจตนารมณ์ของรัฐบาลต้ังแต่เม่ือคร้ังหาเสียงเลือกต้ัง จนถึงการประกาศแถลง
นโยบาย และโดยตัวของมันเอง นโยบายสาธารณะก็มีความสําคัญในแง่ต่างๆ ดังน้ี 

1. เป็นกรอบแนวทางการบริหารจัดการของภาครัฐในอันท่ีจะแก้ปัญหาให้แก่
สาธารณชน เพราะนโยบายสาธารณะจะกระทบต่อวิถีชีวิตด้านต่างๆ ของประชาชน เช่น 
นโยบายสาธารณะด้าน สาธารณสุข สวัสดิการ การศึกษา การเก็บภาษี การค้าต่างประเทศ 
การอพยพ สิทธิของพลเมือง การปกป้องส่ิงแวดล้อม รายจ่ายของรัฐบาลท้องถ่ิน และการ
ป้องกันประเทศ 

2.เป็นเสมือนเข็มทิศการทํางานของเจ้าหน้าท่ีหน่วยงานภาครัฐท่ีจะยึดถือเป็นแนว
ปฏิบัติ เน่ืองจากในนโยบายสาธารณะจะกําหนดว่าเจ้าหน้าท่ีรัฐท่ีเก่ียวข้องส่วนใด จะต้องปฏิบัติ
อะไร อย่างไร และเม่ือไร จึงจะสอดคล้องกับแนวนโยบาย  

3.ช่วยให้ประชาชนได้รับรู้ถึงบทบาทการมีส่วนร่วมตามนโยบายท่ีรัฐบาลกําหนด เช่น 
โครงการรณรงค์ลดภาวะโลกร้อน        

4.เป็นเคร่ืองมือสําหรับทําให้เกิดการจัดสรรทรัพยากรใหม่ ท่ีสอดคล้องกับ
สภาพแวดล้อมของปัญหา และเพ่ือประโยชน์ของประชาชนส่วนใหญ่  
 

1.5 นโยบายสาธารณะกับประชาสังคม 

นโยบายสาธารณะ และภาคประชาสังคม(civil society)ถือว่ามีความเก่ียวข้องสัมพันธ์
กันอย่างใกล้ชิด ท้ังความสัมพันธ์ในเชิงผลประโยชน์(benefits) และความขัดแย้ง(conflicts) หรือ
ท้ังสองอย่างในเวลาเดียวกัน นโยบายสาธารณะใดๆ ก็ตามย่อมทําให้เกิดความสัมพันธ์สองด้านน้ี
เสมอ เพราะยากท่ีนโยบายสาธารณะจะก่อให้เกิดผลประโยชน์เพียงด้านเดียว แม้ว่าจะเป็น
นโยบายสาธารณะท่ีเป็นสินค้าสาธารณะบริสุทธ์ิ(pure public goods) ก็ยังมีคําถามเร่ืองลําดับ
ความเหมาะสมของนโยบาย ผลต่างด้านต้นทุน-ผลประโยชน์ หรืออัตราผลตอบแทนของ
โครงการ(internal rate of returns) เม่ือเปรียบเทียบกับโครงการอ่ืน เช่น โครงการสร้างทาง
ด่วนสาย A แม้จะช่วยบรรเทาปัญหาจราจรได้ แต่ประชาสังคมก็มีคําถามว่า คุ้มค่าหรือไม่ ควร
ทําหรือยัง หรือควรทําโครงการอ่ืนก่อน เป็นต้น ในสังคมประชาธิปไตยท่ีสมบูรณ์ ประชาสังคม
จึงมีบทบาทตรวจสอบ และวิพากษ์วิจารณ์การกําหนดโครงการนโยบายสาธารณะของรัฐอย่าง
เต็มท่ี  

อีกประเด็นหน่ึงท่ีนโยบายสาธารณะของรัฐบาลมักจะถูกเพ่งเล็งมากท่ีสุดคือ เร่ือง
ผลประโยชน์ทับซ้อน(conflict of interests)ระหว่างผู้กําหนดนโยบายกับภาคประชาสังคม  ซึ่งท่ี
จริง ผลประโยชน์ทับซ้อนน้ีก็คือ ความขัดแย้งเชิงผลประโยชน์ระหว่างผู้กําหนดนโยบายซึ่งได้แก่
รัฐบาล หรือเจ้าหน้าท่ีผู้ดําเนินนโยบายกับสาธารณชน ความขัดแย้งเชิงผลประโยชน์ท่ีเห็นได้ชัด 
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เช่น เหตุใดรัฐบาลจึงไม่เลือกท่ีจะสร้างถนนสาย A แต่กลับไปสร้างถนนสาย B ท้ังท่ีสาย A มี
ความคุ้มค่ามากกว่าในทุกด้าน ซึ่งข้อเท็จจริงเบื้องหลังของการท่ีรัฐบาลเลือกสร้างสาย B ก็
เพราะผู้ดําเนินนโยบายซึ่งเป็นคนของรัฐบาลมีผลประโยชน์ท่ีมิควรได้จากการเลือกโครงการน้ัน 
ซึ่งการได้ประโยชน์ของผู้ดําเนินนโยบายทําให้สาธารณชนเสียหายหรือได้รับประโยชน์ไม่เต็มเม็ด
เต็มหน่วย 
                                                                                                                             

2.  แนวคิดคุณภาพการให้บริการ 
 
            บทความเร่ือง In Search of Excellence ของThomas J. Peters and Robert  
H. Watesman (วีรชัย  ตันติวีระวิทยา,2532)  ได้กล่าวถึงคุณลักษณะดีเด่นของความเป็นเลิศใน
เชิงบริหารองค์กร  ไว้  7  คุณลักษณะดังน้ี 
           คุณลักษณะดีเด่นท่ี 1 : เน้นการปฏิบัติ 
   เพ่ือท่ีจะทําให้องค์กรมีความกระฉับกระเฉงอยู่เสมอ  และสามารถตอบสนองต่อ
สภาวะแวดล้อมในปัจจุบันท่ีเปล่ียนแปลงรวดเร็วมากได้อย่างทันการณ์   ดังน้ันจึงได้มุ่งเน้นปฏิบัติ
อย่างจริงจังอยู่ตลอดเวลาใน 3 เร่ืองด้วยกัน คือ 
 1.  การทําองค์กรให้คล่องตัว   

ทําองค์กรให้เกิดความคล่องตัวอย่างได้ผลในทางปฏิบัติอย่างแท้จริง  เคร่ืองมือหรือ
กลไกต่างๆ  ขององค์กรท่ีสําคัญซึ่งบริษัทดีเด่นได้ใช้เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายน้ีมีอยู่ 2 อย่างคือ 
ระบบส่ือความหมายแบบไม่มีพิธีรีตองกับระบบเฉพาะกิจ    

ระบบส่ือความแบบไม่มีพิธีรีตองด้วยการดังต่อไปน้ี 
1)  ส่งเสริมและสนับสนุนพนักงานให้มีการติดต่อพบปะพูดคุยเพ่ือปรึกษางานกันเอง

แบบไม่มีพิธีรีตองอย่างสมํ่าเสมอ 
2)  สนับสนุนให้พนักงานเรียกขานกันแต่เฉพาะชื่อหน้าเท่า น้ัน  เ พ่ือทําให้       

เกิดความสนิทสนมกันมากข้ึน 
3)  ผู้บริหารของบริษัทดีเด่นได้ใช้นโยบายประตูเปิดกว้างอยู่เสมอ  จึงได้ทราบ

ข้อเท็จจริงของปัญหาและทําให้สามารถแก้ไขปัญหาได้ถูกจุดอย่างทันการณ์ 
4)  ผู้บริหารของบริษัทดีเด่นไม่ได้น่ังอยู่แต่เฉพาะในสํานักงาน แต่จะใช้วิธีการ

บริหารงานแบบเดินดูรอบๆ จึงทําให้ได้สัมผัสกับการปฏิบัติงานท่ีเกิดข้ึนจริงและมีโอกาสได้ 
แลกเปล่ียนข้อคิดเห็นในการทํางานกับพนักงานอย่างไม่เป็นทางการ  ซึ่งย่อมทําให้พนักงานเกิด
ความต่ืนตัวในการทํางานมากข้ึน   
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2.  การทดลองปฏิบัติ 
     มีความเต็มใจท่ีจะศึกษาเรียนรู้และแก้ไขปัญหาของส่ิงต่างๆ ท่ีมีความสลับซับซ้อน
ด้วยการทดลองปฏิบัติจริงมากกว่าท่ีจะมามัวแต่น่ังคิดวิเคราะห์วิจัย  และวางแผนอย่างลึกซึ้ง 
โดยไม่ลงมือทําอะไรอย่างจริงๆ จังๆ   

3.  การทําระบบให้ง่าย  ด้วยวิธีการดังต่อไปน้ี 
1)  แยกหรือจําแนกส่ิงสําคัญกับส่ิงท่ีไม่สําคัญออกจากกันอย่างชัดเจน  เช่น  

การใช้ระบบบันทึกหน้าเด่ียวอย่างมุ่งม่ันของผู้บริหาร 
2)  ติดตามข้อมูลหรือตัวเลขท่ีมีความสําคัญอย่างใกล้ชิดเพียงหน่ึงหรือสองตัว

เท่าน้ัน 
3)  มีเป้าหมายการดําเนินงานท่ีสําคัญในแต่ละปีไม่เกิน 3 – 5 ข้อ 
 

 คุณลักษณะดีเด่นท่ี 2 : ใกล้ชิดกับลูกค้า ประกอบด้วยดังน้ี 
 1.  ความหลงใหลในการให้บริการลูกค้า 

มีความลุ่มหลงในการให้บริการลูกค้าอย่างลึกซึ้ง ดังน้ี 
1)  ยึดถือความเป็นเลิศในการให้บริการลูกค้าเป็นเป้าหมายหลักในการดําเนินกิจการ 
2)  เน้นความสําคัญของบริการหลังการขาย เพ่ือสร้างความประทับใจ  และ

ความสัมพันธ์ท่ีดีในระยะยาวกับลูกค้า 
3)  จัดให้มีการฝึกอบรมในเร่ืองของลูกค้าแก่พนักงานทุกระดับอยู่เป็นประจําอย่าง

ต่อเน่ือง 
4)  วัดความพึงพอใจของลูกค้าท่ีมีต่อบริการของบริษัทอย่างสมํ่าเสมอ  เป็นราย

เดือน 
5)  ไม่ใช้ตัวเกณฑ์หลายตัว  ในการวัดประสิทธิภาพการให้บริการลูกค้า  ของ

พนักงาน  เพราะเห็นว่าใช้ตัวเกณฑ์มากเกินไปโดยเฉพาะตัวเกณฑ์ท่ีไม่เก่ียวข้องกับลูกค้าจะทําให้
เน้ือหาท่ีแท้จริงของการมุ่งเน้นบริการลูกค้าถูกมองข้ามไป 

6)  เปล่ียนแปลงวิธีการให้ส่ิงจูงใจพนักงานในการให้บริการท่ีดีแก่ลูกค้า  อย่างน้อย
ท่ีสุดปีละคร้ัง 

7)  ฝ่ายบริหารระดับสูงเข้ามามีส่วนร่วมโดยตรงกับการให้บริการ ลูกค้าอย่าง
จริงจัง 

8)  ให้ความสนใจในการช่วยแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าอยู่ตลอดเวลา 
 
2)  ความหลงใหลในเรื่องคุณภาพ 

      ไม่เพียงมีความลุ่มหลงในการให้บริการลูกค้าเท่าน้ัน แต่ยังมีความหลงใหลในเร่ือง
คุณภาพและการสร้างความเชื่อถือให้กับลูกค้าเป็นอย่างมากอีกด้วย  วิธีการมุ่งเน้นคุณภาพและ
สร้างความเชื่อม่ันของลูกค้าท่ีมีต่อสินค้าหรือบริการของบริษัทดีเด่น เป็น  ดังน้ี 
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1)  มีความมุ่งม่ันอย่างแรงกล้าท่ีจะผลิตสินค้าหรือบริการท่ีมีคุณภาพสูงและสามารถ
บรรลุเป้าหมายท่ีได้วางไว้ 

2)  รักษาคําม่ันสัญญาในการรับประกันคุณภาพของสินค้าอย่างเคร่งครัด  จึงจะทํา
ให้ลูกค้าเกิดความเชื่อม่ันและยอมรับสินค้าท่ีบริษัทผลิต 

3)  ขายสินค้าผ่านตัวแทนจําหน่ายจะไม่ขายสินค้าให้กับลูกค้าโดยตรง 
4)  ยํ้าให้พนักงานมองเห็นความสําคัญของคุณภาพอยู่เสมอ และให้ใช้คุณภาพเป็น

ตัวชี้วัดท่ีสําคัญในการประเมินผลงานและการกําหนดส่ิงจูงใจเพ่ือตอบแทนพนักงาน 
5)  ฝ่ายบริหารหม่ันตรวจสอบคุณภาพอย่างสมํ่าเสมอ 
6)  มีปรัชญาเป้าหมายหลักของบริษัทคือต้องการจะเป็นองค์กรท่ีมีคุณภาพ และ

ทํางานท่ีมีคุณภาพ 
7)  ไม่แก้ไขปัญหาคุณภาพของสินค้าหรือบริการด้วยวิธีการง่ายๆ  ท่ีจะทําให้  

ลูกค้าเสียประโยชน์ แต่จะพยายามหาหนทางแก้ไขปัญหาท่ีจะทําให้ลูกค้าได้รับประโยชน์สูงสุด 
8)  พยายามปรับปรุงพัฒนาสินค้าหรือบริการให้มีคุณภาพดีย่ิงๆ ข้ึนไปอีก  โดยการ

นําโปรแกรมสร้างคุณภาพงานหรือท่ีเรียกว่า Q.C. (Quality  Control) มาประยุกต์ใช้ โดยท่ีฝ่าย
บริหารระดับสูงควรให้ความสนใจและสนับสนุนอย่างเต็มท่ี 

 
 3.  การฟังความคิดเห็นของลูกค้า 

การรับฟังความคิดเห็นของลูกค้าอยู่เสมอมีประโยชน์อย่างมาก เพราะสินค้าหรือ
บริการของบริษัทท่ีประสบความสําเร็จในการขายส่วนใหญ่  ก็ได้ความเห็นมาจากลูกค้าน่ันเอง 
กล่าวคือ  จัดให้ลูกค้าได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นหรือเร่ืองร้องเรียนเก่ียวกับสินค้าหรือบริการ
ของบริษัท และได้ตอบสนองต่อการติดต่อของลูกค้าทุกคร้ัง  พร้อมกับได้สรุปข้อคิดเห็นหรือข้อ
ร้องเรียนจากลูกค้าท่ีได้รับเป็นรายงานประจําเดือน เพ่ือนําเสนอต่อฝ่ายบริหารระดับสูง 

 
 คุณลักษณะดีเด่นท่ี 3 : มีอิสระในการทํางานและความรู้สึกร่วม 
 ในปัจจุบันน้ีการคิดค้นส่ิงแปลกๆ ใหม่ๆ (Innovation)โดยท่ัวไปมีอัตราท่ี  ลดน้อยถดถอย
ลงไปมาก โดยเฉพาะอย่างย่ิงเม่ือเทียบกับบริษัทขนาดเล็กหรือขนาดกลาง ปัญหาท่ีเกิดข้ึนมี
สาเหตุสําคัญมาจากบรรยากาศในการทํางานและระเบียบกฏเกณฑ์ข้อบังคับแบบทางการ
มากมายน่ันเองท่ีไม่เอ้ืออํานวยให้พนักงานคิดสร้างสรรค์ส่ิงแปลกๆ ใหม่ๆ เพราะพนักงานมี
ความรู้สึกว่าไม่มีอิสรภาพในการทําและถูกจํากัดความคิด ความอ่าน  องค์กรต้องให้ความอิสระ
ในการทํางานแก่พนักงานด้วยการกระจายอํานาจ  การดําเนินงานในขอบเขตท่ีกว้างขวางข้ึน  
พร้อมกับเปิดโอกาสให้พนักงานได้แสดงความคิดเห็นและฝีมืออย่างเต็มท่ี  จึงทําให้พนักงานเกิด
ความรักหน่วยงาน  และมีความรู้สึกว่ามีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของกิจการด้วย  ซึ่งเป็นผลให้
ช่วยกันคิดค้นสินค้าหรือบริการแปลกๆใหม่ๆ รวมท้ังการปรับปรุงวิธีการทํางานต่างๆ ให้ดีข้ึนอยู่
ตลอดเวลา 
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 คุณลักษณะดีเด่นท่ี 4 : เพ่ิมผลผลิตโดยพนักงาน 
 ถือว่าพนักงานเป็นผู้ท่ีมีจิตใจเจริญแล้วและหากต้องการท่ีจะเพ่ิมผลผลิตองค์กรบริษัท
ดีเด่นก็ต้องให้ความเคารพนับถือ  ให้เกียรติ และให้ความไว้วางใจกับพนักงาน  มีความเชื่อม่ันว่า
การให้ความไว้วางใจกับพนักงานน้ันจะเป็นกลไกอัตโนมัติท่ีจะทําหน้าท่ีควบคุมพนักงานอย่าง
เข้มงวด เพราะตามพฤติกรรมเบื้องต้นของพนักงานน้ัน หากองค์กรให้ความไว้วางใจก็เกิดความ
ภาคภูมิใจ ความซาบซึ้ง และพยายามทํางานของตนให้ดีท่ีสุด เพ่ือท่ีจะไม่ทําให้องค์กรผิดหวัง   
 
 คุณลักษณะดีเด่นท่ี 5 : สัมผัสกับงานและมีความเชื่อมั่นในคุณค่า 
 มีความเชื่อม่ันว่าคุณค่าของส่ิงท่ีเป็นนามธรรมบางอย่าง  เช่น คุณค่าของคุณภาพ 
คุณค่าของบริการ  หรือคุณค่าของการส่ือความแบบไม่มีพิธีรีตอง เป็นปัจจัยท่ีสําคัญท่ีสุดของ
ความสําเร็จในการดําเนินธุรกิจ  แต่กิจการธุรกิจอ่ืนๆ กลับมุ่งเน้นส่ิงท่ีเป็นรูปธรรมต่างๆ เช่น กล
ยุทธ์  โครงสร้าง  เป้าหมาย  นโยบาย  แผนงานและงบประมาณ  ซึ่งสามารถมองเห็นได้ง่าย
และวัดผลในเชิงปริมาณได้ชัดเจน  เพราะเชื่อม่ันว่าเป็นปัจจัยสําคัญของความสําเร็จในการ
ดําเนินธุรกิจ 
 
 คุณลักษณะดีเด่นท่ี 6 : รูปแบบเรียบง่ายและจํากัดจํานวนพนักงาน 
 โดยท่ัวไปองค์กรท่ีมีขนาดใหญ่จะนําระบบต่างๆ ท่ีมีความยุ่งยากซับซ้อนมาใช้ในองค์กร 
เพราะเห็นว่าเป็นส่ิงจําเป็นสําหรับองค์กรท่ีมีขนาดใหญ่ พร้อมกันน้ีก็ได้ว่าจ้างพนักงานอํานวยการ
จํานวนมากเข้ามาติดตามควบคุมพนักงานปฏิบัติการให้ปฏิบัติตามระบบต่างๆ ท่ีได้วางไว้อย่าง
เคร่งครัด  ซึ่งเป็นรูปแบบของโครงสร้างท่ีซับซ้อนและใช้ไม่ได้ผล  แต่องค์กรสมัยใหม่กลับ
ดําเนินงานโดยอาศัยระบบต่างๆ  ท่ีมีรูปแบบเรียบง่ายไม่ยุ่งยากสลับซับซ้อน  ท้ังน้ีก็เพราะมี
ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในพฤติกรรมของพนักงานหมู่มากในองค์กรว่าไม่ชอบส่ิงท่ีมีความยุ่งยาก
สลับซับซ้อนซึ่งเข้าใจยาก  
 
 คุณลักษณะดีเด่นท่ี 7 : เข้มงวดและผ่อนปรนในเวลาเดียวกัน 
 การเข้มงวดและผ่อนปรนในเวลาเดียวกันหมายถึง การเข้มงวดในส่ิงท่ีควรเข้มงวด พร้อม
กับผ่อนปรนในส่ิงท่ีควรจะผ่อนปรนในเวลาเดียวกัน ส่ิงท่ีควรเข้มงวดกวดขันอย่างเคร่งครัดได้แก่ 
การปลูกฝังพนักงานทุกคนให้มีความเชื่อม่ันร่วมกันในคุณค่าของลูกค้า คุณภาพบริการ การส่ือ
ความแบบไม่มีพิธีรีตองอย่างจริงจัง การทดลองปฏิบัติ รวมท้ังการคิดค้นส่ิงแปลกๆใหม่ๆ ส่วนส่ิง
ท่ีบริษัทดีเด่นผ่อนปรนได้แก่ การให้พนักงานแต่ละคนมีความอิสระในการทํางานอย่างเต็มท่ี การ
ประเมินผลงานของพนักงานแบบไม่เป็นทางการ การจัดโครงสร้างแบบยืดหยุ่น และการให้
พนักงานอาสาสมัครทํางานเอง เป็นส่ิงท่ีต้องทําความเข้าใจควบคู่กัน 
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3.  ทฤษฎีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 
 
 ความหมายของความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 
 กรองแก้ว อยู่สุข  (2542: น.33) ให้ความหมายของความพึงพอใจในการทํางานว่า 
หมายถึงทัศนคติ โดยท่ัวไปของพนักงานท่ีมีต่องานของเขา ถ้าเขาได้รับการปฏิบัติท่ีดีตอบสนอง
ความต้องการของเขาตามสมควร  เช่น สภาพการทํางานท่ีม่ันคงปลอดภัย ได้เงินเดือนค่าจ้าง
ตอบแทนเพียงพอแก่การยังชีพ ฯลฯ  จะทําให้พนักงานพอใจและมีความรู้สึก (ทัศนคติ) ท่ีดีต่อ
องค์การ 
 จรัส โพธ์ิจันทร์  (2527, น. 96) ได้อธิบายความหมายไว้ว่า ความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงาน  หมายถึง  ความรู้สึกทางบวกในการเป็นกลางหรือทางลบ  ความรู้สึกเหล่าน้ีมีผลต่อ
ประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน  กล่าวคือ  หากความรู้สึกโน้มเอียงไปในทางบวก  การ
ปฏิบัติงานจะมีประสิทธิภาพสูง แต่หากความรู้สึกโน้มเอียงในทางลบการปฏิบัติงานจะมี
ประสิทธิภาพตํ่าด้วย 
 พิน  คงพูล  (2529, น. 106) ได้อธิบายความหมายไว้ว่า ความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงาน  หมายถึง  ความรู้สึกรัก  ชอบ  เต็มใจหรือเจตคติท่ีดีของบุคคลท่ีมีต่องานท่ีเขา
ปฏิบัติ ความพึงพอใจในการทํางานเกิดจากการได้รับตอบสนองความต้องการท้ังด้านวัตถุและ
ด้านจิตใจ 
 ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2535, น.143)  ได้อธิบายความหมายไว้ว่า  ความพึงพอใจ
ในการปฏิบัติงาน  หมายถึง  ความรู้สึกร่วมของบุคคลท่ีมีต่อการทํางานในทางบวก  เป็น
ความสุขของบุคคลท่ีเกิดจากการปฏิบัติงาน  และได้รับผลตอบแทน  คือ  ผลท่ีเป็นความพึง
พอใจท่ีทําให้บุคคลเกิดความรู้สึกกระตือรือร้น  มีความมุ่งม่ันท่ีจะทํางาน  มีขวัญและกําลังใจ  
ส่ิงเหล่าน้ีจะมีผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการทํางาน  รวมท้ังส่งผลต่อความสําเร็จ
และเป็นไปตามเป้าหมายขององค์การ 
     
 จากความหมายของนักวิจัยและนักวิชาการดังกล่าว  จะเห็นได้ว่าความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานเป็นเร่ืองเก่ียวข้องกับความรู้สึกท่ีดี  หรือทัศนคติในทางบวกต่อองค์ประกอบต่าง ๆ ท่ี
เก่ียวข้องในการปฏิบัติงาน 
 ดังน้ัน จึงสรุปได้ว่าความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน  หมายถึง  ความรู้สึกชอบ  
ประทับใจ  หรือทัศนคติท่ีดีของบุคคลท่ีมีต่อส่ิงน้ันๆ  ซึ่งถ้าบุคคลมีความพึงพอใจต่อส่ิงใดแล้วก็
จะส่งผลให้สามารถอุทิศแรงกาย  แรงใจ  และสติปัญญา  เพ่ือท่ีจะทําการในส่ิงน้ัน ๆ  แต่
ความพึงพอใจของแต่ละบุคคลย่อมมีความแตกต่างกัน  ท้ังน้ีข้ึนอยู่กับค่านิยมและประสบการณ์ท่ี
ได้รับ 
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 การศึกษาทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกับความพึงพอใจของบุคคลในการทํางาน เพ่ือเป็นแนวทางใน
การสร้างแรงจูงใจและตอบสนองความต้องการของผู้ปฏิบัติงาน เพ่ือให้งานบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ 
 
 Frederick Herzberg (1959)   เสนอทฤษฎีการจูงใจไว้ว่า ปัจจัยท่ีทําให้เกิดความพึง
พอใจในงาน และปัจจัยท่ีทําให้เกิดความไม่พึงพอใจในงานน้ันแตกต่างกันและไม่มีความสัมพันธ์กัน
เลย ปัจจัยปฏิเสธมีชื่อว่า Hygiene Factors  เป็นองค์ประกอบท่ีทําให้บุคคลไม่เกิดความพึง
พอใจในงาน อย่างไรก็ตามปัจจัยเหล่าน้ีไม่มีผลทําให้ท่าที ความรู้สึก หรือทัศนคติเป็นบวก และ
ไม่มีผลทําให้การปฏิบัติงานมีผลผลิตเพ่ิมข้ึน ปัจจัยเหล่าน้ีประกอบด้วย เงิน (Money)  การนิเทศ
งาน (Supervision)  สถานภาพทางสังคม (Social Status)  ความม่ันคง (Security)  สภาพ
การทํางาน (Working condition)  นโยบายและการบริหารงาน (Policy and administration)  
และความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล  (Interpersonal  relation)  อีกปัจจัยหน่ึงคือปัจจัยกระตุ้น 
หรือปัจจัยจูงใจมีชื่อว่า Motivation Factors เป็นปัจจัยเก่ียวข้องกับงานท่ีปฏิบัติมีผลต่อความพึง
พอใจในงานโดยตรง และมีผลต่อการเพ่ิมหรือลดผลผลิตของงานด้วย ซึ่งได้แก่ ลักษณะของงาน 
(The Work itself)  การได้รับการยอมรับนับถือ (Recognition)   ความเจริญก้าวหน้า 
(Advancement)  ความเจริญงอกงามท่ีเป็นไปได้ (Possibility of growth) ความรับผิดชอบ 
(Responsibility) และความสําเร็จ (Achievement) 
 
 Alderfer (อ้างใน จรัส  โพธ์ิจันทร์ : 2527)  มีทัศนะในเร่ืองน้ีว่า ความต้องการของ
มนุษย์แบ่งออกเป็น 3 ประเภท  ได้แก่   

1)  ความต้องการการอยู่รอด (Existence Needs) 
      ความต้องการการอยู่รอดเก่ียวข้องกับความต้องการทางด้านร่างกาย  ความ
ปรารถนาอยากมีส่ิงของเคร่ืองใช้ต่าง ๆ  ซึ่งในชีวิตจริง  ความต้องการค่าจ้าง โบนัส และ
ผลตอบแทน ตลอดจนสภาพเงื่อนไขการทํางานท่ีดีและสัญญาการว่าจ้าง ล้วนแต่เป็นเคร่ืองมือ
ตอบสนองในการจูงใจท้ังส้ิน 

2)  ความต้องการก้าวหน้าและเติบโต (Growth Needs)    
ความต้องการก้าวหน้าและเติบโตเก่ียวข้องกับเร่ืองราวของการพัฒนาเปล่ียนแปลง

สถานภาพ  และความเจริญก้าวหน้าในชีวิตการทํางาน ซึ่งในชีวิตจริง องค์การจะเป็นความ
ต้องการในการท่ีจะมีความรับผิดชอบเพ่ิม หรือความต้องการอยากได้กิจกรรมใหม่ ๆ ท่ีมีโอกาส
ได้ใช้ความรู้ความสามารถเข้าไปสัมผัสกับงานใหม่ๆ ในหลาย ๆ ด้านได้มากข้ึน 

3)  ความต้องการความสัมพันธ์ทางสังคม (Relatedness Needs)   
     ความต้องการความสัมพันธ์ทางสังคมเก่ียวข้องกับความสัมพันธ์ต่าง ๆ ท่ีมีอยู่ต่อ

กันระหว่างบุคคลในองค์การ และความสัมพันธ์เหล่าน้ีหมายถึง ความต้องการทุกอย่างท่ีมี
ความสําคัญในเชิงมนุษยสัมพันธ์  ซึ่งในชีวิตจริง ความต้องการของคนท่ีจะเป็นผู้นําหรือเป็น
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หัวหน้า ความต้องการท่ีจะเป็นผู้ตาม และความต้องการอยากมีความสัมพันธ์ทางมิตรภาพกับ
ใคร ๆ ล้วนจัดอยู่ในความต้องการประเภทน้ี 
 
 
 McClelland (อ้างใน จรัส  โพธ์ิจันทร์ , 2527)  ได้กําหนดทฤษฎีความต้องการประสบ
ผลสําเร็จไว้ 3 อย่างด้วยกัน   คือ  ความต้องการความสําเร็จ (achievement)   ความ
ต้องการอํานาจ (power)  และความต้องการมีสายสัมพันธ์ (affiliation)  ทฤษฎีน้ีเชื่อว่า ปกติ
ความต้องการท่ีมีอยู่ในตัวคนจะมีเพียง 2 ชนิด  คือ  ต้องการมีความสุขสบาย  และต้องการ
ปลอดจากการเจ็บปวด  แต่สําหรับความต้องการอ่ืน ๆ  จะเกิดข้ึนภายหลังด้วยวิธีการศึกษา
เรียนรู้   อย่างไรก็ดี มนุษย์ทุกคนต่างก็ด้ินรนขวนขวายหาส่ิงต่าง ๆ เหมือนกัน  จึงมีประสบการณ์
ในเรียนรู้ส่ิงต่าง ๆ มาคล้าย กัน  จนในท่ีสุดมนุษย์ทุกคนต่างเรียนรู้ถึงความต้องการท่ีมีมากน้อย
แตกต่างกัน เหตุน้ี จึงสรุปได้ว่ามนุษย์ทุกคนต่างก็มีความต้องการเหมือนกัน แต่มากน้อยต่างกัน 
ซึ่งความต้องการท้ัง 3 อย่าง คือ 
 
 ความต้องการด้านความสําเร็จ (Achievement)  คนท่ีต้องการประสบความสําเร็จ
สูง ส่วนมากมักจะต้ังเป้าหมายไว้ค่อนข้างสูง คนเหล่าน้ีชอบท่ีจะทํางานให้ได้ดีด้วยตนเอง และมี
ความมุ่งม่ันท่ีจะทํางานน้ัน ๆ ให้ประสบผลสําเร็จด้วยฝีมือของตนเอง คนเหล่าน้ีจะไม่ค่อยสนใจ
ถึงความสําเร็จตามท่ีได้ต้ังใจเอาไว้ แต่จะคํานึงถึงรางวัลหรือผลประโยชน์ท่ีจะได้จากการทํางาน
น้ันมากกว่า คนเหล่าน้ีจะมีบุคลิกลักษณะเด่น 3 ประการ  ซึ่งได้แก่   
 1) ต้ังเป้าหมายงานยากและท้าทาย    
 2) ต้องการทราบถึงความก้าวหน้าของงานแต่ละข้ันว่า เป็นไปตามท่ีมุ่งหวังไว้เพียงใด  
และไม่ชอบการทํางานท่ียาวนานโดยไม่รู้จักจบส้ิน  โดยท่ีไม่อาจมองเห็นถึงคุณค่าหรือ
ความสําเร็จของงานท่ีทํา    
 3) ต้องการท่ีจะควบคุมผลของการทํางานท่ีเกิดจากการท่ีตนได้ทุ่มเทความพยายามลงไป 
และไม่ชอบอยู่ภายใต้การควบคุมของผู้ใดผู้หน่ึง  รวมท้ังการไม่ชอบทํางานประเภทท่ีเก่ียวกับโชค
ลาภหรือหวังผลไม่ได้   
 ความต้องการด้านอํานาจ (Power)  คนท่ีมีความต้องการท่ีจะมีอํานาจเหนือบุคคลอ่ืน 
จะพยายามแสดงออกถึงอํานาจในการควบคุมท้ังทรัพย์สิน ส่ิงของ และในทางสังคม คนประเภท
น้ีจะใช้วิธีการสร้างอิทธิพลเหนือคนอ่ืน หรือพยายามพูดจาหว่านล้อมให้เกิดการยอมรับนับถือจาก
ฝ่ายอ่ืน และบ่อยคร้ังต่างจะใฝ่หาตําแหน่งท่ีจะได้เป็นผู้นําของกลุ่มท่ีตนสังกัดอยู่  คนกลุ่มน้ีจะมี
แรงจูงใจสูงถ้าหากได้มีโอกาสให้เขาได้แสดงออกในทางท่ีจะเพ่ิมอํานาจได้อย่างเต็มท่ี  ลักษณะ
ของคนท่ีมีความต้องการด้านอํานาจน้ี จะเชื่อในระบบอํานาจท่ีมีอยู่ในองค์การ   เชื่อในคุณค่า
ของงานท่ีทํา   พร้อมท่ีจะเสียสละประโยชน์ส่วนตนให้กับองค์การ  และเชื่อในความถูกต้อง 
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 ความต้องการมีสายสัมพันธ์ (Affiliation)  เป็นการให้ความสําคัญต่อไมตรีจิตและ
ความสัมพันธ์ท่ีหวังจะได้รับนํ้าใจตอบแทนจากคนอ่ืน  เพราะฉะน้ัน คนท่ีมีความต้องการทางสาย
สัมพันธ์ประเภทน้ีมาก มักจะแสดงออกโดยหวังหรืออยากได้รับการยอมรับจากผู้อ่ืน  โดย
พยายามทําตนเองให้เข้ากับความต้องการ และความอยากได้ของผู้อ่ืน และจะพยายามทําตนให้
เป็นคนจริงใจ   และพยายามเข้าใจความรู้สึกของผู้อ่ืนให้มาก   คนประเภทน้ีพยายามท่ีจะ
แสวงหาโอกาสสร้างความสัมพันธ์ทางสังคมให้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะทําได้ การหวังจะมีโอกาสรู้จัก
และส่ือสารผู้อ่ืน จึงเป็นส่ิงท่ีคนกลุ่มน้ีเสาะหาตลอดเวลา 
 Maslow (Donnelly, Jr el al. , 1998: 271-273)  ทฤษฎีน้ีมีประเด็นสําคัญอยู่ท่ีว่า 
มนุษย์จะมีความพอใจในการทํางาน  ถ้าการทํางานน้ันสามารถตอบสนองความต้องการของเขา
ได้ โดยแบ่งลําดับข้ันความต้องการของมนุษย์ และต้ังสมมติฐานความต้องการของมนุษย์ไว้ดังน้ี 
 1. มนุษย์มีความต้องการ ความต้องการน้ีจะมีอยู่เสมอไม่ส้ินสุด เม่ือความต้องการใด
ได้รับการตอบสนองแล้ว ความต้องการอ่ืนก็จะเข้ามาแทน ซึ่งจะเป็นเช่นน้ีเร่ือยไปไม่มีท่ีส้ินสุด 
 2. ความต้องการท่ีได้รับการตอบสนองแล้ว  จะไม่เป็นส่ิงจูงใจของพฤติกรรมอีกต่อไป 
ความต้องการท่ีไม่ได้รับการตอบสนองเท่าน้ันท่ีเป็นส่ิงจูงใจของพฤติกรรม 
 3. ความต้องการของมนุษย์มีเป็นลําดับข้ัน เม่ือความต้องการข้ันตํ่าได้รับการตอบสนอง
แล้ว ความต้องการข้ันสูงก็จะเรียกร้องให้มีการตอบสนองทันที 
 Maslow   แบ่งความต้องการของมนุษย์ไว้ 5 ข้ันตอน ตามลําดับ ดังน้ี  
  ข้ันท่ี 1  เก่ียวกับการดําเนินชีวิต  ตอบสนองโดยให้ค่าจ้างด้านสวัสดิการ ตอบสนอง
โดยให้ชุดแต่งกาย  จัดรถรับส่ง  ให้ค่ารักษาพยาบาล  และอ่ืน ๆ 
  ข้ันท่ี 2  เก่ียวกับความปลอดภัยและความม่ันคงในการทํางาน ตอบสนองโดยการทํา
สัญญาจ้าง ทําข้อตกลงกับสหภาพแรงงาน การประกันการว่างงาน การประกันสุขภาพ 
  ข้ันท่ี 3  และข้ันท่ี 4  เก่ียวกับการสมาคมและการได้รับยกย่อง ตอบสนองโดยถาม
ความเห็นผู้ท่ีทํางานมาก่อน ในเร่ืองการบรรจุคนเข้าทํางานใหม่  ให้อํานาจการตัดสินใจใน
บางส่วนสร้างบรรยากาศให้รู้สึกว่าตนเองเป็นส่วนหน่ึงขององค์การ มีส่วนในการเป็นเจ้าของ
องค์การ  ยกย่องชมเชย  มอบงานท่ีสําคัญให้กระทํา 
  ข้ันท่ี 5  เก่ียวกับการบรรลุความสําเร็จท่ีตนเองต้องการ ตอบสนองโดยเปิดโอกาสให้
เขาได้ทํางานตามท่ีปรารถนาบ้าง 
 
 ทฤษฎีของ Maslow  น้ี  สามารถอธิบายถึงความพึงพอใจในการปฏิบัติงานได้ กล่าวคือ 
ความพึงพอใจในการทํางานของบุคลากรในองค์การแต่ละระดับ จะมีความต้องการท่ีแตกต่างกัน
ออกไป  เช่น  พนักงานระดับปฏิบัติการ และผู้บริหาร จะมีความพึงพอใจในการทํางานท่ี
แตกต่างกัน  เพราะเน่ืองจากระดับความต้องการของท้ังสองแตกต่างกัน 
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องค์ประกอบของความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 
 
 บุคคลจะเกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงานน้ัน จะมีองค์ประกอบหรือปัจจัยต่าง ๆ ท่ี
เก่ียวข้องหลายประการ ซึ่งองค์ประกอบน้ันต้องสามารถตอบสนองต่อความต้องการท้ังทางด้าน
ร่างกายและจิตใจ และในแต่ละบุคคลอาจจะมีองค์ประกอบของความพึงพอใจท่ีไม่เหมือนกัน 
 
 Gilmer (1971: 280-283)  สรุปองค์ประกอบต่าง ๆ ท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในงานไว้ 
10 ประการ  คือ 
 1. ลักษณะของงานท่ีทํา (Intrinsic aspects of the Job) องค์ประกอบน้ีสัมพันธ์กับ
ความรู้ความสามารถของผู้ปฏิบัติ หากได้ทํางานตามท่ีเขาถนัดก็จะเกิดความพอใจ 
 2. การนิเทศงาน (Supervision) มีส่วนสําคัญท่ีจะทําให้ผู้ทํางานมีความรู้สึกพอใจ
หรือไม่พอใจต่องานได้ และการนิเทศงานท่ีไม่ดีอาจเป็นสาเหตุอันดับหน่ึงท่ีทําให้เกิดการขาดงาน
และลาออกจากงานได้ ในเร่ืองน้ีเขาพบว่า ผู้หญิงมีความรู้สึกต่อองค์ประกอบน้ีมากกว่าผู้ชาย 
 3. ความม่ันคงในงาน (Security)  ได้แก่  ความม่ันคงในการทํางาน ได้ทํางานตาม
หน้าท่ีอย่างเต็มความสามารถ การได้รับความเป็นธรรมจากผู้บังคับบัญชา คนท่ีมีความรู้น้อย
หรือขาดความรู้ย่อมเห็นว่าความม่ันคงในงานมีความสําคัญสําหรับเขามาก แต่คนท่ีมีความรู้สูงจะ
รู้สึกว่าไม่มีความสําคัญมากนัก และในคนท่ีมีอายุมากข้ึนจะมีความต้องการความม่ันคงปลอดภัย
สูงข้ึน 
 4. เพ่ือนร่วมงานและการดําเนินงานภายใน (Company and Management) ได้แก่ 
ความพอใจต่อเพ่ือนร่วมงาน ชื่อเสียงและการดําเนินงานภายในของสถาบัน พบว่า ผู้ท่ีมีอายุมาก
จะมีความต้องการเก่ียวกับเร่ืองน้ีสูงกว่าผู้ท่ีมีอายุน้อย 
 5. สภาพการทํางาน (Working Condition) ได้แก่ แสง เสียง อากาศ ห้องอาหาร 
ห้องนํ้า ชั่วโมงการทํางาน มีงานวิจัยหลายเร่ืองท่ีแสดงว่าสภาพการทํางานมีความสําคัญสําหรับ
ผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย ส่วนชั่วโมงการทํางานมีความสําคัญต่อผู้ชายมากกว่าลักษณะอ่ืน ๆ ของ
สภาพการทํางาน และในระหว่างผู้หญิงด้วยกัน โดยเฉพาะผู้ท่ีแต่งงานแล้วจะเห็นว่าชั่วโมงการ
ทํางานมีความสําคัญเป็นอย่างมาก 
 6. ค่าจ้าง (Wages)  มักจะก่อให้เกิดความไม่พึงพอใจมากกว่าความพึงพอใจ ผู้ชายจะ
เห็นค่าจ้างเป็นส่ิงสําคัญมากกว่าผู้หญิง และผู้ท่ีปฏิบัติงานในโรงงานจะเห็นว่า ค่าจ้างมี
ความสําคัญสําหรับเขามากกว่าผู้ท่ีปฏิบัติงานในสํานักงาน หรือหน่วยงานรัฐบาล 
 7. ความก้าวหน้าในการทํางาน (Advancement)  เช่น การได้เล่ือนตําแหน่งสูงข้ึน การ
ได้รับส่ิงตอบแทนจากความสามารถในการทํางานของเขา จากงานวิจัยหลายเร่ืองสรุปว่า การไม่
มีโอกาสก้าวหน้าในการทํางาน ย่อมก่อให้เกิดความไม่ชอบงาน ผู้ชายมีความต้องการเร่ืองน้ีสูง
กว่าผู้หญิง และเม่ือมีอายุมากข้ึนความต้องการเก่ียวกับเร่ืองน้ีจะลดลง 
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 8. ลักษณะทางสังคม (Social aspect of The Job) เก่ียวข้องกับความต้องการเป็น
ส่วนหน่ึงของสังคม หรือการให้สังคมยอมรับตน ซึ่งจะก่อให้เกิดท้ังความพึงพอใจและความไม่
พอใจได้ ถ้างานใดผู้ปฏิบัติงานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุขก็จะเกิดความพึงพอใจในงานน้ัน 
องค์ประกอบน้ีมีความสัมพันธ์กับอายุและระดับงาน ผู้หญิงจะเห็นว่าองค์ประกอบน้ีสําคัญกว่า
ผู้ชาย 
 9. การติดต่อส่ือสาร (Communication) ได้แก่ การรับ-ส่ง  ข้อสนเทศคําส่ังการทํา
รายงาน การติดต่อท้ังภายในและภายนอกหน่วยงาน องค์ประกอบน้ีมีความสําคัญมากสําหรับผู้ท่ี
มีมีระดับการศึกษาสูง 
 10. ผลตอบแทนท่ีได้จากการทํางาน (Benefits) ได้แก่ เงินบําเหน็จตอบแทนเม่ือออก
จากงาน การบริหารและการรักษาพยาบาล สวัสดิการ อาหาร ท่ีอยู่อาศัย วันหยุดพักผ่อน  
ต่าง ๆ เป็นต้น 
 
 ความพึงพอใจเป็นปัจจัยหน่ึงท่ีมีความสําคัญต่อการทํางาน เพราะความพึงพอใจเป็น
ปัจจัยอย่างหน่ึงท่ีจะนําไปสู่สภาพการท่ีคนมีความกระตือรือร้น ความต้ังใจและความเชื่อม่ันใน
หน่วยงาน  อันจะส่งผลให้งานมีประสิทธิภาพด้วย  (วุฒินนท์  วิมลศิลป์, 2533)  ดังน้ัน  
องค์กรใดก็ตามท่ีจะดําเนินกิจกรรมให้บรรลุเป้าหมายได้  องค์กรน้ันจะต้องมีวิธีการท่ีจะทําให้
สมาชิกขององค์กรมีความร่วมมือกันทํางาน  คือ  องค์กรจะต้องชักจูงใจให้มวลสมาชิกช่วยกัน
ทํางานตามภารกิจท่ีได้รับมอบหมายด้วยความพึงพอใจเพ่ือท่ีจะบรรลุเป้าหมายขององค์กร   
 

ความสําคัญของความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 
 จากความหมายข้างต้น จะเห็นได้ว่าความพึงพอใจในการปฏิบัติงานเป็นส่ิงท่ีสําคัญอย่าง
ย่ิงต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน  บางคร้ังสามารถใช้แทนเงินได้ในกรณีท่ีต้องการสนองความ
ต้องการของผู้ปฏิบัติงานทางด้านสังคมและการได้รับการยกย่องในสังคม  ความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานจึงเป็นส่ิงท่ีควรจะจัดให้มีในงานทุกประเภท  แต่ผู้นําหรือผู้บริหารจํานวนมากมักจะ
ละเลยไม่เห็นความสําคัญของความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงาน  โดยคิดแค่เพียงว่า
จะเลือกสรรบุคคลให้เหมาะสมกับงานท่ีจะต้องทําเท่าน้ัน  แต่ไม่ได้ทําให้ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้สึก
ว่าพวกเขามีความพึงพอใจในงานท่ีทํา  ซึ่งการละเลยเช่นน้ีเป็นสาเหตุหน่ึงท่ีทําให้ผู้ปฏิบัติงาน
เปล่ียนงานบ่อยเพราะไม่พึงพอใจในงานท่ีทําอยู่  ดังน้ัน ความพึงพอใจจึงมีความสําคัญย่ิงกับ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน  จะเห็นได้จากนักวิชาการหลายท่านได้กล่าวไว้  ดังน้ี 
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4.  งานวิจัยอื่นๆท่ีเก่ียวข้อง 
 

ทัศนีย์  กาญจนไชยนันท์  (2543) ได้ศึกษาวิจัยพบว่า 
1. เจ้าหน้าท่ีศุลกากรสํานักสืบสวนและปราบปราม กรมศุลกากร  มีความพึงพอใจ

ในการปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามในระดับสูง  
2. เปรียบเทียบปัจจัยลักษณะส่วนบุคคลกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน พบว่า 

เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพการสมรส ระดับตําแหน่ง ระดับเงินเดือน อายุราชการ 
ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ป้องกันและปราบปราม ฝ่าย/ส่วนท่ีสังกัด  ไม่ส่งผลทําให้ความพึง
พอใจในการปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามของเจ้าหน้าท่ีศุลกากรแตกต่างกัน 

3. ปัจจัยคุณลักษณะของงานมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
ป้องกันและปราบปราม  ได้แก่ ความหลากหลายทักษะ เอกลักษณ์ของงาน ความสําคัญของงาน 
ความมีอิสระในการทํางานและผลสะท้อนจากงาน 
 นงนุช  กีรติบํารุงพงศ์  (2545)  ได้ทําการศึกษาเร่ือง  การศึกษาปัจจัยท่ีใช้ในการ
พิจารณาเลือกเช่าอพาร์ตเม้นท์  และความพึงพอใจในการใช้บริการเช่าอพาร์ตเม้นท์  ศึกษา
เฉพาะกรณี  พนักงานโรงงานอุตสาหกรรม  อําเภอเมือง  จังหวัดระยอง  โดยใช้ตัวแปรอิสระ  
เพศ  อายุ  รายได้  และระดับการศึกษา  ส่วนตัวแปรตาม  ได้แก่  ปัจจัยทางการตลาดท่ีใช้
ประกอบการพิจารณาเช่าอพาร์ตเม้นท์และความพึงพอใจจากการใช้บริการเช่าอพาร์ตเม้นท์  
ผลการวิจัยพบว่า 
 ปัจจัยทางการตลาดท่ีกลุ่มตัวอย่างนํามาพิจารณาตัดสินใจเช่าอพาร์ตเม้นท์  พบว่า  
ด้านผลิตภัณฑ์ในปัจจัยด้านตัวอาคาร  ประเด็นการดูแลรักษาความสะอาดตัวอาคารและบริเวณ
โดยรอบ  ในปัจจัยด้านการบริการเสริม  ประเด็นการมีระบบโทรศัพท์อัตโนมัติในแต่ละห้องพัก  
พบว่า  กลุ่มตัวอย่างนํามาพิจารณาในระดับปานกลาง  ด้านสถานท่ีพบว่า  กลุ่มตัวอย่างนําเอา
ประเด็นท่ีต้ังของอพาร์ตเม้นท์ท่ีอยู่ใกล้กับท่ีทํางานหรือจุดรับส่งพนักงานและท่ีต้ังท่ีอยู่ใกล้กับย่าน
การค้ามาพิจารณาในระดับมาก  ส่วนความพึงพอใจในการใช้บริการเช่าอพาร์ตเม้นท์  พบว่า
กลุ่มตัวอย่างพึงพอใจในห้องพักและการรักษาความปลอดภัยในระดับปานกลาง  แต่พึงพอใจใน
กริยา  มารยาท  และความกระตือรือร้นในการให้บริการของพนักงานในระดับมาก 
 เสาวภาคย์  ดีวาจา ( 2528 ) ได้ศึกษาวิจัย เร่ือง ปัจจัยท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพใน
การทํางานของพนักงานส่งเสริมการเกษตรของบริษัทเอกชน พบว่า ความพึงพอใจในการทํางาน 
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิสูงด้วย สําหรับปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการทํางานท่ีสําคัญ คือ 
นโยบายและการบริหารงาน ผู้บังคับ การเปรียบเทียบกับบุคลากรอ่ืนโอกาสในความก้าวหน้าและ
ความม่ันคงในการทํางาน โดยเฉพาะปัจจัยในเร่ืองการเปรียบเทียบกับบุคคลอ่ืน และ
ผู้บังคับบัญชาสําคัญต่อประสิทธิภาพในการทํางานโดยตรง 
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 อุดม  เป่ียมเจริญ ( 2528 ) ได้ศึกษา ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการ
ทํางานของข้าราชการศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัด พบว่า ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับความ
พึงพอใจในการทํางานของข้าราชการศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัด เรียงตามลําดับ
ความสําคัญได้แก่ การให้บําเหน็จรางวัล นโยบายของหน่วยงาน หน้าท่ีการงานท่ีปฏิบัติ บทบาท
ผู้นํา  ส่ิงอํานวยความสะดวกในการทํางาน และฐานะรายได้ของครอบครัว 



บทที่ 3 
 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาท้องถ่ิน 
 
1. ข้อมูลทั่วไปจังหวัดสมุทรสาคร 

1.1 ประวัติความเป็นมา 
 จังหวัดสมุทรสาครเป็นจังหวัดชายทะเล ต้ังอยู่ปากแม่นํ้าท่าจีน จากหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์    กล่าวไว้ว่า ในสมัยกรุงศรีอยุธยา มีชุมชนขนาดใหญ่ต้ังอยู่บริเวณปากอ่าวไทย
ซึ่งมีชาวจีนนําเรือสําเภาเข้ามาจอดเทียบท่าค้าขายแลกเปล่ียนสินค้าและพักอาศัยอยู่เป็นจํานวน
มาก จึงเรียกว่า “บ้านท่าจีน” ในสมัยแผ่นดินสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ (พ.ศ. 2099) ได้โปรด
ให้ยกฐานะ “บ้านท่าจีน” ข้ึนเป็น “เมืองสาครบุรี” เพ่ือเป็นหัวเมืองสําหรับเรียกระดมพลเวลา
เกิดสงครามและเป็นเมืองด่านหน้าป้องกันข้าศึกศัตรูท่ีจะเข้ามารุกรานบุกรุกทางทะเล  ต่อมาใน
สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 4 ทรงโปรดให้เปล่ียน
ชื่อ “เมืองสาครบุรี” เป็น “เมืองสมุทรสาคร”  ซึ่งมีความหมายว่า  “เมืองแห่งทะเลและแม่นํ้า” 
ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลท่ี 5 (พ.ศ. 2448) ทรงปฏิรูปการ
ปกครองมีการจัดระบบ การบริหารราชการส่วนภูมิภาคเป็นมณฑลเทศาภิบาลและได้ทรง        
มีพระราชดําริท่ีจะสร้างสรรค์ความเจริญให้แก่ท้องถ่ิน โดยใช้การปกครองรูปแบบสุขาภิบาล     
จึงได้มีพระบรมราชโองการให้ยกฐานะ “ตําบลท่าฉลอม” เป็น “สุขาภิบาลท่าฉลอม” เม่ือวันท่ี 
18 มีนาคม 2448 จึงถือได้ว่า สุขาภิบาลท่าฉลอม เป็นสุขาภิบาลท่ีต้ังข้ึนในหัวเมืองเป็นแห่งแรก
ของประเทศไทย 

      ต่อมาในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลท่ี 6  (พ.ศ. 
2456) โปรดเกล้าให้ทางราชการเปล่ียนคําว่า “เมือง” เป็น “จังหวัด” ท่ัวทุกแห่งในพระ
ราชอาณาจักร “เมืองสมุทรสาคร” จึงได้เปล่ียนเป็น “จังหวัดสมุทรสาคร” ต้ังแต่บัดน้ันเป็นต้น
มาจวบจนถึงปัจจุบัน ส่วนคําว่า “มหาชัย” ท่ีคนท่ัวไปชอบเรียกกันน้ัน เป็นชื่อคลองท่ีสมเด็จ   
พระสรรเพชญท่ี 8 แห่งกรุงศรีอยุธยาโปรดให้ขุดคลองลัดจากเมืองธนบุรี เป็นแนวตรงไปออก
ปากนํ้าเมืองสาครบุรีแทนคลองโคกขามท่ีคดเค้ียว  แต่ยังไม่ทันเสร็จทรงสวรรคตเสียก่อน จนถึง
รัชสมัยสมเด็จพระสรรเพชญท่ี 9  (ขุนหลวงท้ายสระ) โปรดให้ขุดคลองต่อจนแล้วเสร็จ และได้
พระราชทานนามว่าคลองมหาชัย ซึ่งต่อมา ณ บริเวณฝ่ังซ้ายปากคลองได้เกิดชุมชนขนาดใหญ่
ข้ึนชื่อว่า “มหาชัย” จึงเป็นท่ีนิยมเรียกขานแต่นั้นเป็นต้นมา 
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 1.2 ท่ีตั้ง  ขนาด  และอาณาเขต 
 จังหวัดสมุทรสาครเป็นจังหวัดชายทะเล ต้ังอยู่ริมแม่นํ้าท่าจีนในเขตพ้ืนท่ี

ตอนล่างของภาคกลางของประเทศไทย หรือประมาณเส้นรุ้งท่ี 13 องศาเหนือ และเส้นแวงท่ี 100 
องศาตะวันออก อยู่ในเขตปริมณฑลนครหลวง ห่างจากกรุงเทพมหานครตามระยะทางรถไฟ   
สายวงเวียนใหญ่ - มหาชัย ประมาณ 30.1 กิโลเมตร และตามระยะทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 
35 (พระราม 2) ประมาณ 30 กิโลเมตร มีขนาดพ้ืนท่ี 872.347 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 
545,216 ไร่ ครอบคลุมพ้ืนท่ี 3 อําเภอ ได้แก่ อําเภอเมืองสมุทรสาคร 492.040 ตารางกิโลเมตร 
หรือประมาณ 307,525 ไร่ อําเภอกระทุ่มแบน 135.276 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ
84,547 ไร่ อําเภอบ้านแพ้ว 245.031 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 153,144 ไร่ จังหวัด
สมุทรสาครมีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียงดังน้ี 
  ทิศเหนือ  ติดต่อกับ จังหวัดนครปฐม 
  ทิศใต้   ติดต่อกับ ทะเลอ่าวไทย 
  ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ กรุงเทพมหานคร 
  ทิศตะวันตก  ติดต่อกับ จังหวัดสมุทรสงครามและราชบุรี 

 
 1.3 ลักษณะภมูิประเทศ 

 พ้ืนท่ีโดยท่ัวไปเป็นท่ีราบลุ่มติดชายฝ่ังทะเลและป่าชายเลน ระยะทาง 41.8 กิโลเมตร
พ้ืนท่ีด้านทิศตะวันตกของจังหวัด เป็นท่ีราบลุ่มในเขตนํ้าจืด  เขตจังหวัดถูกแบ่งเป็น  

2 ส่วน ด้วยแม่น้ําท่าจีนซึ่งไหลมาจากจังหวัดนครปฐมทางด้านทิศเหนือ  ผ่านจังหวัด
สมุทรสาครไหลลงสู่อ่าวไทยทางตอนใต้ของจังหวัด  พ้ืนท่ีสูงจากระดับนํ้าทะเล ประมาณ 1-2 
เมตร  ภูมิประเทศเหมาะแก่การทํานา  ทําสวน  

พ้ืนท่ีตอนล่าง อยู่ใกล้ทะเลเหมาะแก่การทํานาเกลือ  การทําประมง  การเพาะเล้ียง
สัตว์น้ําชายฝ่ัง ได้แก่ กุ้ง และหอยชนิดต่างๆ  

คลอง ประกอบด้วย คลองธรรมชาติและคลองท่ีได้ทําการขุดข้ึนเพ่ือนํานํ้าจืดมาใช้ในการ
เพาะปลูกพืชเป็นจํานวนมาก  ซึ่งมีคลองหลายสายเชื่อมโยงระหว่างแม่นํ้าท่าจีนกับแม่นํ้าแม่กลอง
และแม่น้ําเจ้าพระยา คลองเหล่าน้ีนอกจากจะช่วยในการระบายนํ้าแล้วยังใช้ในการชลประทานและ
การคมนาคมด้วย  คลองสําคัญในเขตจังหวัดสมุทรสาครท่ีเชื่อมแม่นํ้าท่าจีนกับแม่นํ้าเจ้าพระยา
หลายสาย ได้แก่ คลองภาษีเจริญ  คลองมหาชัย  และคลองพิทยาลงกรณ์  และมีคลองท่ีเชื่อม
แม่นํ้าท่าจีนกับแม่นํ้าแม่กลอง  ได้แก่  คลองดําเนินสะดวก และคลองสุนัขหอน  โดย 1 ใน 4 
ของพ้ืนท่ีท้ังหมดจะเป็นบริเวณดินดอนสามเหล่ียม เน่ืองจากมีนํ้าพัดพามาและเป็นบริเวณท่ีมีนํ้า
ท่วมถึง 
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 1.4 ลักษณะภูมิอากาศ 
 จังหวัดสมุทรสาครมีลักษณะภูมิอากาศเป็นแบบฝนเมืองร้อน เน่ืองจากได้รับอิทธิพลจาก

ลมบก ลมทะเล และมีลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดผ่านในช่วงฤดูร้อนจึงทําให้มีความชื้นในอากาศ
สูง  มีฝนตกปานกลาง  ปริมาณเฉล่ีย 1,120 มิลลิเมตรต่อปี  อุณหภูมิเฉล่ียประมาณ 26 – 28 
องศาเซลเซียส  มีความชื้นสัมพัทธ์ตํ่าสุด  50  สูงสุด 95 
  

2. ประชากร   
จังหวัดสมุทรสาคร มีสภาพสังคมแบบก่ึงชนบทก่ึงเมือง  ประชากรท่ีอาศัยอยู่ในเขต

เมืองส่วนใหญ่จะต้ังบ้านเรือนกระจุกตัวอยู่ริมถนนสายหลักและสายรอง  มีลักษณะครอบครัว
เด่ียว ในชนบทต้ังบ้านเรือนกระจายตามริมแม่นํ้า  ลําคลอง  ประชากรส่วนใหญ่เป็นคนไทยเชื้อ
สายจีนและเชื้อสายรามัญ  ข้อมูลประชากร ณ วันท่ี 28  กุมภาพันธ์ 2556  จํานวน 510,511  
คน  แยกเป็นชาย  246,601  คน  หญิง  263,910  คน   จํานวนบ้าน 245,074  หลัง  

 
 

3. การปกครอง 
จังหวัดสมุทรสาคร แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 3 อําเภอ คือ อําเภอเมืองสมุทรสาคร  

(มี 18 ตําบล 116 หมู่บ้าน) อําเภอกระทุ่มแบน (มี 10 ตําบล 76 หมู่บ้าน) อําเภอบ้านแพ้ว  
(มี 12 ตําบล 98 หมู่บ้าน) 

 โครงสร้างการบริหารราชการ 
 (1) ราชการบริหารส่วนภูมิภาค  ประกอบด้วย ส่วนราชการประจําจังหวัด จํานวน 32 
ส่วนราชการ 3 อําเภอ คือ อําเภอเมืองสมุทรสาคร อําเภอกระทุ่มแบน และอําเภอบ้านแพ้ว 

(2) ราชการบริหารส่วนกลาง  ประกอบด้วย  37  ส่วนราชการ และหน่วยงาน
รัฐวิสาหกิจ  13  หน่วยงาน 

(3) ราชการบริหารส่วนท้องถ่ิน  ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง 
เทศบาลนคร 2 แห่ง เทศบาลเมือง 1 แห่ง เทศบาลตําบล 9 แห่ง องค์การบริหารส่วนตําบล 
25 แห่ง  ดังน้ี 

เขตอําเภอเมืองสมุทรสาคร ได้แก่  เทศบาลนครสมุทรสาคร  เทศบาลตําบล   
บางปลา  เทศบาลตําบลท่าจีน เทศบาลตําบล      
บางหญ้าแพรก  เทศบาลตําบลนาดี  และองค์การ
บริหารส่วนตําบล 12 แห่ง 

เขตอําเภอกระทุ่มแบน ได้แก่ เทศบาลนครอ้อมน้อย เทศบาลเมืองกระทุ่มแบน  
เทศบาลตําบลสวนหลวง  เทศบาลตําบลดอนไก่ดี  
และองค์การบริหารส่วนตําบล  6  แห่ง 
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เขตอําเภอบ้านแพ้ว ได้แก่ เทศบาลตําบลบ้านแพ้ว  เทศบาลตําบลหลักห้า  
เทศบาลตําบลเกษตรพัฒนา  และองค์การบริหารส่วน
ตําบล 7 แห่ง 

 นอกจากน้ียังมีหน่วยงานของราชการบริหารส่วนกลาง  จํานวน 37 หน่วยงาน  และ
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ  จํานวน 13 หน่วยงาน  มาต้ังสํานักงานเพ่ือปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีจังหวัด
สมุทรสาคร 
ตารางแสดงการแบ่งเขตการปกครองจังหวัดสมุทรสาคร 

อําเภอ 
พ้ืนท่ี 

(ตร.กม.) 
ตําบล หมู่บ้าน เทศบาล อบต. 

เมืองสมุทรสาคร 492.040 18 116 5 12 

กระทุ่มแบน 135.276 10 76 3 7 

บ้านแพ้ว 245.031 12 98 3 7 
รวม 872.347 40 290 11 26 

 
 
 
แผนภูมิแสดงโครงสร้างการบริหารราชการจังหวัดสมุทรสาคร 
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4. โครงสร้างพ้ืนฐาน 
4.1 ไฟฟ้า  ปัจจุบันการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้บริการกระแสไฟฟ้าแก่ประชาชนครบทุก

อําเภอ ทุกตําบล และทุกหมู่บ้านแล้ว ปัจจุบันมีจํานวนผู้ใช้ไฟฟ้าท้ังส้ิน  146,650 ราย จํานวน
กระแสไฟฟ้า 3,803 หน่วย จําแนกเป็น  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสมุทรสาคร (รับผิดชอบ
พ้ืนท่ีอําเภอเมืองสมุทรสาครและอําเภอบ้านแพ้ว) จํานวนผู้ใช้ไฟฟ้า 85,900  คน  กระแสไฟฟ้า
ท่ีใช้  2,222  หน่วย   การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ้อมน้อย จํานวนผู้ใช้ไฟฟ้า  30,375  คน  
กระแสไฟฟ้าท่ีใช้  926  หน่วย  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกระทุ่มแบน จํานวนผู้ใช้ไฟฟ้า  30,375  
คน  จํานวนกระแสไฟฟ้าท่ีใช้  655  หน่วย 
 4.2 ประปา   การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสมุทรสาครรับผิดชอบจําหน่ายนํ้าประปา
บริการประชาชนในเขตพ้ืนท่ีอําเภอเมืองสมุทรสาคร  (ตําบลท่าฉลอม ตําบลบางหญ้าแพรก 
ตําบลท่าจีน ตําบลบางกระเจ้า ตําบลบางโทรัด ตําบลกาหลง  ตําบลชัยมงคล ตําบลท่าทราย 
ตําบลนาดี ตําบลบางนํ้าจืด ตําบลพันท้ายนรสิงห์ ตําบลโคกขาม ตําบลคอกกระบือ)  และ
อําเภอกระทุ่มแบน  (ตําบลคลองมะเด่ือ  ตําบลแคราย  ตําบลสวนหลวง) ขนาดพ้ืนท่ีประมาณ 
60 ตารางกิโลเมตร  สํานักงานการประปาส่วนภูมิภาคอ้อมน้อย  รับผิดชอบจําหน่ายนํ้าประปา
บริการประชาชนในเขตพ้ืนท่ีตําบลอ้อมน้อย ตําบลสวนหลวง  พุทธมณฑลสาย  4,8  ตําบล
ศาลายา  ตําบลกระทุ่มล้ม  จํานวนผู้ใช้นํ้า ประปา  17,530 ราย ปริมาณนํ้าผลิต 2,583,233 
ลูกบาศก์เมตร (เฉล่ีย 86,107.1 ลูกบาศก์เมตร ต่อวัน  ปริมาณนํ้าจําหน่าย  1,802,004  
ลูกบาศก์เมตร ต่อวัน 

4.3 โทรศัพท์   การให้บริการโทรศัพท์ในพ้ืนท่ีจังหวัดสมุทรสาครอยู่ในความรับผิดชอบ  
ของบริษัท ทศท.คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) มีชุมสายโทรศัพท์ 3 แห่ง ได้แก่ 
ชุมสายโทรศัพท์สมุทรสาครชุมสายโทรศัพท์กระทุ่มแบน และชุมสายโทรศัพท์บ้านแพ้ว มีเลข
หมายท่ีมีผู้เช่าใช้บริการ 55,777 เลขหมาย จําแนกเป็นโครงข่ายของ TOT จํานวน 27,999       
เลขหมาย และโครงข่ายของ TT&T จํานวน 27,778 เลขหมาย 

4.4 การคมนาคม  
จังหวัดสมุทรสาคร มีการคมนาคมสะดวกท้ังบก และทางนํ้า เส้นทางคมนาคมหลักของ

จังหวัด  มีดังน้ี 
 

 ทางรถยนต์ มีถนนสายหลักท่ีสําคัญ  4  สาย ได้แก่  
 -ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 35 (ถนนพระราม 2) เร่ิมต้นจากสามแยกบางปะแก้ว 
ผ่านท่ีทําการ เขตบางขุนเทียน ด่านตํารวจทางหลวงเอกชัย ถึงสะพานต่างระดับแยกเข้ามหาชัยท่ี 
กม.28 (ระยะทาง 29 กม.) 
 -ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) เร่ิมต้นจากแยกท่าพระ แยกอ้อมน้อย
ผ่านอําเภอกระทุ่มแบน เข้าจังหวัดท่ีแยกทางหลวงจังหวัดหมายเลข 3091 (ระยะทาง 21 กม.) 
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-ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3242 (ถนนเอกชัย) เร่ิมต้นจากถนนเทอดไทย  เขต
จอมทอง กรุงเทพมหานคร ผ่านวัดโพธ์ิแจ้ เข้าจังหวัดจุดเดียวกันกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 
35 
 -ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) เร่ิมต้นท่ีแยกพระประโทน จังหวัด
นครปฐม ผ่านอําเภอบ้านแพ้ว เข้าจังหวัดท่ีแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3097 (ถนนบ้าน
แพ้ว-พระประโทน  ระยะทาง 45 กม.) 
 ทางรถไฟ  มีทางหลวงสายวงเวียนใหญ่-มหาชัย เร่ิมต้นท่ีสถานีวงเวียนใหญ่ 
กรุงเทพมหานคร    ถึงสถานีมหาชัยสมุทรสาคร อําเภอเมือง(ระยะทาง 33.1 กม.) และทาง
รถไฟสายมหาชัย-แม่กลอง เร่ิมต้นท่ีสถานีบ้านแหลม ตําบลท่าฉลอม อําเภอเมืองสมุทรสาคร 
ถึงสถานีแม่กลอง อําเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม (ระยะทาง 33.7 กม.) 
 ทางน้ํา สภาพท่ัวไปในท้องท่ีจังหวัดมีแม่นํ้าลําคลองจํานวนมาก แม่นํ้าลําคลองท่ีใช้เป็น
เส้นทางคมนาคมทางนํ้าท่ีสําคัญ ได้แก่ แม่นํ้าท่าจีน คลองมหาชัย  คลองพิทยาลงกรณ์        
คลองสุนัขหอน คลองภาษีเจริญ คลองบางยาง และคลองดําเนินสะดวก การคมนาคมทางนํ้า
ส่วนใหญ่จะใช้เรือยนต์โดยสาร เรือยนต์บรรทุกสินค้า  ตลอดจนเรือแจว/เรือพาย เดินทางไป
มาระหว่างตําบล  หมู่บ้าน  อําเภอ  และจังหวัด  ปัจจุบ ันมีเรือหางยาวรับจ้างขนส่ง
ผู้โดยสาร ทําให้เกิดความสะดวกย่ิงข้ึนในการเดินทาง 
 

5. ด้านเศรษฐกิจ  

จากข้อมูลการรายงานผลิตภัณฑ์ภาคและจังหวัด โดยสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในปี 2553 พบว่าสภาพเศรษฐกิจของจังหวัดสมุทรสาครขยายตัว
ข้ึนอย่างรวดเร็ว โดยจังหวัดสมุทรสาครมีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) เท่ากับ 
400,878  ล้านบาท  เป็นอันดับท่ี 6  ของประเทศ และประชากรมีรายได้เฉล่ียต่อคนต่อปี 
(GPP Per Capita) เท่ากับ 692,525 บาทเป็นอันดับท่ี 2 ของประเทศ (รองจากจังหวัดระยอง) 
โดยโครงสร้างทางเศรษฐกิจหลักของจังหวัดสมุทรสาครข้ึนอยู่กับภาคอุตสาหกรรม 339,244 
ล้านบาท (ร้อยละ 84.63) และภาคเกษตรกรรม 15,401 ล้านบาท (ร้อยละ 3.84) 
 สําหรับผลิตภัณฑ์จังหวัด (GPP) ตามราคาประจําปีมีมูลค่าเท่ากับ 400,878 ล้านบาท 
แยกเป็น  ภาคเกษตร 15,401 ล้านบาท ซึ่งเป็นสาขาประมง 13,731 ล้านบาท สาขา
เกษตรกรรม 1,671 ล้านบาท และภาคนอกเกษตร 385,476 ล้านบาท เป็นสาขาการผลิต
อุตสาหกรรมมากท่ีสุดถึง 302,638 ล้านบาท รองลงมาคือ สาขาการค้าส่ง การค้าปลีก 14,140 
ล้านบาท และสาขาการไฟฟ้า ก๊าซ และการประปา 8,843 ล้านบาท เป็นต้น 

 
 
 



36 

 

ตารางแสดงมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดสมุทรสาคร ปี 2553 ณ ราคาประจําปี  
(Gross Provincial Product at Current Market Prices : 2010p) 

สาขาการผลิต 
มูลค่า 

(ล้านบาท) 

สัดส่วน
โครงสรา้ง 
(ร้อยละ) 

ภาคเกษตร  15,401 3.84 
สาขาเกษตรกรรม ปศุสัตว์ และการป่าไม้  1,671 0.42 
สาขาประมง 13,731 3.43 

ภาคนอกเกษตร  385,476 96.16 
สาขาเหมืองแร่และย่อยหิน  653 0.16 

สาขาอุตสาหกรรม  339,244 84.63 
สาขาไฟฟ้า ประปา และโรงแยกก๊าซ  8,843 2.21 

ตารางแสดงมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดสมุทรสาคร ป ี2553 ณ ราคาประจําปี  
(Gross Provincial Product at Current Market Prices : 2010p)  (ต่อ) 

สาขาการผลิต 
มูลค่า 

(ล้านบาท) 

สัดส่วน
โครงสรา้ง 
(ร้อยละ) 

สาขาก่อสร้าง  2,912 0.73 
สาขาการขายสง่ การขายปลกี การซ่อมแซมยานยนต ์
จักรยานยนต์ ของใชส้่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรือน 

14,140 3.53 

สาขาโรงแรมและภัตตาคาร  1,279 0.32 
สาขาการขนส่ง สถานที่เก็บสินค้าและการคมนาคม  5,657 1.41 
สาขาตัวกลางทางการเงิน  2,938 0.73 
สาขาบริการด้านอสังหาริมทรพัย ์การให้เชา่ และบริการ
ทางธุรกิจ 

2,449 0.61 

สาขาการบริหารราชการแผ่นดินและการป้องกันประเทศ 
รวมทั้งการประกันสังคมภาคบังคับ 

2,442  
 

0.61 

สาขาการศึกษา  1,908 0.48 
สาขาการบริการด้านสุขภาพและสังคม  2,157 0.54 
สาขาการให้บริการด้านชุมชน สังคม และบริการส่วนบุคคล
อ่ืน ๆ  

827 0.21 

สาขาลูกจ้างในครัวเรือนส่วนบุคคล  29 0.01 
ผลิตภัณฑ์จังหวัด Gross Provincial Products 
(GPP)  

400,878 100 

ผลิตภัณฑ์จังหวัดต่อหัว GPP per capita (บาท)  629,525  
ประชากร Population (1,000 คน)  579  

ท่ีมา : ยุทธศาสตร์จังหวัดสมุทรสาคร ระยะ 20 ป ี(พ.ศ.2555 – พ.ศ.2574) 
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5.1 ภาคอุตสาหกรรม   
จังหวัดสมุทรสาครเป็นจังหวัดท่ีมีศักยภาพเอ้ือต่อการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม 

เน่ืองจากอยู่ในเขตปริมณฑลกรุงเทพมหานคร มีการคมนาคมขนส่งท่ีสะดวกและรวดเร็ว 
ประกอบกับมีโครงสร้างพ้ืนฐานและปัจจัยการผลิตท่ีเหมาะสม ต่อการลงทุนจึงมีผู้ประกอบการ
ด้านธุรกิจอุตสาหกรรมให้ความสนใจมาลงทุนต้ังโรงงานอุตสาหกรรมในเขตจังหวัดสมุทรสาคร
เป็นจํานวนมาก  ต้ังแต่ปี  2512 

      ปี พ.ศ.2554 จังหวัดสมุทรสาครมีโรงงานอุตสาหกรรมต้ังอยู่ในพ้ืนท่ีจังหวัด
จํานวน 5,145 แห่ง เงินลงทุน 471,238,969,612 ล้านบาท ลูกจ้างในโรงงานอุตสาหกรรม 
จํานวน 388,788 คน โรงงานอุตสาหกรรมท่ีขออนุญาตประกอบการมาก ได้แก่ อุตสาหกรรม
อาหารและแปรรูปอาหาร อุตสาหกรรมพลาสติก อุตสาหกรรมโลหะและผลิตภัณฑ์โลหะ 
อุตสาหกรรมส่ิงทอ 

      อน่ึง ข้อมูลจากสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร ระบุว่า ในปี 2550 จังหวัด
สมุทรสาครมีมูลค่าการส่งออกมากถึง 712,000 ล้านบาท ท้ังน้ี เน่ืองจากจังหวัดสมุทรสาครเป็น
แหล่งท่ีต้ังโรงงานผลิตปลาทูน่ากระป๋องเพ่ือการส่งออกท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศ รวมท้ังโรงงาน
แปรรูปสินค้าอาหารทะเลแช่แข็ง เพ่ือการส่งออกโรงงานผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ขนาดใหญ่ 
และโรงงานผลิตภัณฑ์โลหะจํานวนมาก 
ตารางแสดงจํานวนโรงงานท่ีต้ังอยู่ในจังหวัดสมุทรสาคร แยกตามอําเภอ (รวม 3 จําพวก) ในป ีพ.ศ. 2554 

อําเภอ  
จํานวนโรงงาน 

(แห่ง) 
เงินทุน 
(บาท) 

ลูกจ้าง 
(คน) 

เครื่องจักร 
(แรงม้า) 

เมือง  2,865 359,714,262,354 240,321 3,293,603.95 
กระทุ่มแบน  2,164 108,947,453,191 145,277 2,819,411.04 
บ้านแพ้ว  116 2,577,254,067 3,190 92,253.64 

รวม  5,145 471,238,969,612 388,788 6,205,268.63 

 
ที่มา : ยุทธศาสตร์จังหวัดสมทุรสาคร ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2555 – พ.ศ.2574) 

 
5.2 ภาคการเกษตร  
จากการท่ีจังหวัดสมุทรสาครมีพ้ืนท่ีตอนล่างติดทะเลอ่าวไทย จึงได้รับอิทธิพลจากลมบก

ลมทะเล รวมท้ังลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ทําให้มีภูมิอากาศท่ีไม่ร้อนมากนักและมีความชุ่มชื้น 
เน่ืองจากมีฝนตกตามฤดูกาลและไม่มีภัยธรรมชาติท่ีรุนแรง ประกอบกับสภาพพ้ืนท่ีเป็นพ้ืนท่ีราบ
ลุ่ม มีแม่น้ําท่าจีนไหลผ่านตอนกลางพ้ืนท่ี  มีโครงข่ายแม่น้ํา ลําคลองท่ีเชื่อมโยงถึงกันกระจายอยู่
ท่ัวพ้ืนท่ี มีระบบชลประทานท่ีดี รวมท้ังความอุดมสมบูรณ์ของดิน ทําให้พ้ืนท่ีในเขตอําเภอ       
บ้านแพ้ว และพ้ืนท่ีบางส่วนของอําเภอเมืองสมุทรสาครและอําเภอกระทุ่มแบน มีความเหมาะสม
ต่อการทําการเกษตรกรรม 
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       ในปี 2552 จังหวัดสมุทรสาครมีพ้ืนท่ีทําการเกษตร 88,965 ไร่ จํานวน
เกษตรกร/ครัวเรือนเกษตรกรท่ีข้ึนทะเบียนเพาะปลูก 9,580 ราย จังหวัดสมุทรสาครเป็นแหล่ง
ปลูกไม้ผล และพืชผักนานาชนิดส่วนการปลูกข้าวจะมีท้ังนาปีและนาปรังหมุนเวียนกันไป 
นอกจากน้ี ยังมีการปลูกไม้ดอกไม้ประดับ โดยเฉพาะกล้วยไม้  ส่วนใหญ่เป็นกล้วยไม้ตัดดอก  
เกษตรกรมีความรู้ระดับปานกลางถึงความรู้สูง มีความพยายามพัฒนาและยอมรับข่าวสาร
เทคโนโลยีใหม่ ๆ จึงทําให้ผลผลิตทางการเกษตรมีปริมาณมาก และคุณภาพสูงเป็นท่ีต้องการของ
ตลาดท้ังในประเทศและต่างประเทศ 
 

ตารางแสดงพื้นที่ทาํการเกษตรของจังหวัดสมุทรสาคร ปี 2553 

ข้อมูล  จังหวัด เมือง
สมุทรสาคร 

กระทุ่มแบน บ้านแพ้ว 

พื้นที่ทั้งหมด (ไร่)  545,216 307,420 54,547 153,114 
พื้นที่การเกษตร (ไร่)  88,965 4,617 16,430 67,864 
ประชากรทัง้สิ้น (ราย)  484,600 240,056 152,078 92,472 
ครัวเรือนเกษตรกรที่ข้ึน 
ทะเบียนตาม ทบก 01 
(ราย) 

9,577 2,282 2,044 5,254 

ท่ีมา : ยุทธศาสตร์จังหวัดสมุทรสาคร ระยะ 20 ป ี(พ.ศ.2555 – พ.ศ.2574) 
 

พืชเศรษฐกิจท่ีสําคัญของจังหวัดสมุทรสาคร ได้แก่ 
กล้วยไม้ เป็นพืชเศรษฐกิจท่ีสําคัญของจังหวัด โดยมีพ้ืนท่ีปลูกกล้วยไม้ท้ังหมด 16,214 

ไร่ แหล่งปลูกส่วนใหญ่อยู่ในเขตพ้ืนท่ีอําเภอกระทุ่มแบน ปัจจุบันไทยเป็นผู้ส่งออกกล้วยไม้เป็น
อันดับ 2 ของโลก มีมูลค่าปีละ 3,000 ล้านบาท จังหวัดสมุทรสาครมีศักยภาพสูงท่ีจะขยายการ
ผลิตและการส่งออกจากปัจจัยภูมิประเทศและอากาศท่ีเหมาะสม มีการรวมกลุ่มส่งเสริมอาชีพใน
การปลูกเล้ียงกล้วยไม้ท้ังหมด  20  กลุ่ม 

มะนาว เป็นพืชเศรษฐกิจอีกชนิดหน่ึงท่ีทํารายได้ให้แก่จังหวัด พ้ืนท่ีเพาะปลูกท่ีสําคัญของ
จังหวัด ได้แก่ อําเภอบ้านแพ้ว อําเภอกระทุ่มแบน และบางส่วนของอําเภอเมืองสมุทรสาคร 
พันธ์ุมะนาวท่ีนิยมปลูก ได้แก่ พันธ์ุมะนาวแป้น 

ไม้ผล มะพร้าวนํ้าหอม เป็นพืชชนิดท่ีมีการปลูกอย่างกว้างขวาง เน่ืองจากมีคุณลักษณะ
พิเศษ คือ  นํ้ามะพร้าวและเน้ือมะพร้าวมีรสชาติหวานและมีกล่ินหอมชื่นใจ เน่ืองจากสภาพดิน       
ของจังหวัดมีความอุดมสมบูรณ์ นอกจากน้ีมีการปลูกมะม่วงอย่างแพร่หลาย เน่ืองจากจังหวัด       
มีพ้ืนท่ีการเกษตรเป็นระบบชลประทานทําให้การเจริญเติบโตได้ผลผลิตสูง จึงทําให้ผลผลิตมะม่วง    
มีรสชาติดี แหล่งปลูกท่ีสําคัญ คืออําเภอบ้านแพ้ว อําเภอกระทุ่มแบน และบางส่วนของอําเภอเมือง
สมุทรสาคร 
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เกลือ จังหวัดสมุทรสาครอยู่ในกลุ่มท่ีมีการผลิตเกลือมาก ประมาณร้อยละ 90.0        
ของผลผลิตท้ังประเทศ อยู่ท่ี 3  จังหวัดภาคกลาง คือ จังหวัดเพชรบุรี สมุทรสาคร และ
สมุทรสงคราม โดยท่ีประเทศไทย มีพ้ืนท่ีทํานาเกลือท้ังหมดประมาณ 81,485 ไร่ โดยจังหวัด
เพชรบุรีมีพ้ืนท่ีมากท่ีสุด ร้อยละ 47.0 รองลงมา ได้แก่ จังหวัดสมุทรสาคร ร้อยละ 43.1 
จังหวัดสมุทรสงคราม ร้อยละ 7.7 จังหวัดชลบุรี ร้อยละ 1.0 จังหวัดจันทบุรี ร้อยละ 0.6 
จังหวัดปัตตานี ร้อยละ 0.4 และจังหวัดฉะเชิงเทรา ร้อยละ 0.2 ตามลําดับ 

สินค้าปศุสัตว์ จังหวัดสมุทรสาคร มีศักยภาพเหมาะสมต่อการทําปศุสัตว์ เน่ืองจาก    
มีแหล่งอาหารสัตว์และแหล่งนํ้าอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติประกอบกับมีโครงข่ายการคมนาคม    
ท่ีสะดวก แต่เน่ืองจากการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมทําให้ประชากรหันไปทํางานในโรงงาน
อุตสาหกรรมมากข้ึน ถึงแม้ว่าการปศุสัตว์จะได้รับการส่งเสริมจากทางราชการให้เป็นอาชีพเสริม
อีกอย่างหน่ึงก็ตาม ส่วนใหญ่การเล้ียงสัตว์ในจังหวัดสมุทรสาคร จะเป็นการเล้ียงสัตว์ขนาดเล็ก 
เช่น สุกร ไก่ และเป็ด เป็นต้น 

สินค้าประมง จังหวัดสมุทรสาครเป็นจังหวัดท่ีมีการประกอบอาชีพทําการประมงและ
การเพาะเล้ียงสัตว์นํ้าเป็นอาชีพหลัก ถือได้ว่าเป็นแหล่งธุรกิจการประมงท่ีสําคัญของประเทศ 
การทําประมงมีท้ังประมงนํ้าจืดและประมงนํ้าเค็ม ผลผลิตส่วนใหญ่ได้จากแหล่งนํ้าธรรมชาติ 
ได้แก่ บริเวณอ่าวไทยทะเลอันดามัน มหาสมุทรอินเดีย รวมท้ังฝ่ังทะเลด้านประเทศเวียดนาม 
นอกจากน้ี ยังเป็นศูนย์รวมอุตสาหกรรมและธุรกิจหลายประเภทท่ีเก่ียวเน่ืองกับการประมง เช่น 
ธุรกิจเก่ียวกับการซื้อขายสัตว์นํ้าและผลิตภัณฑ์สัตว์นํ้า ซึ่งมีตลาดจําหน่ายท้ังภายในและ
ต่างประเทศ จึงมีคําขวัญของจังหวัดว่า เมืองประมง ดงโรงงาน ลานเกษตร              
เขตประวัติศาสตร์ เกษตรกรและชาวประมงมีความกระตือรือร้นในการพัฒนาอาชีพของตนเอง 
แสวงหาเทคนิคและวิธีการใหม่ เพ่ือนํามาปรับปรุงกิจการของตนเองอยู่เสมอ สภาพการทําการ
ประมงของจังหวัดสมุทรสาคร สามารถจําแนกได้ 3 ลักษณะ คือ ประมงนํ้าจืด ประมงนํ้ากร่อย 
และประมงทะเล 

ภาคการค้าและบริการ ภาวะการค้าและบริการโดยรวมขยายตัวเพ่ิมข้ึนจากปีท่ีผ่านมา 
เน่ืองจากจังหวัดมีการจัดงานเทศกาลกินกุ้ง งานมหาชัยซีฟูดส์แอนด์เทรดแฟร์ และเทศกาล
อาหารทะเล นอกเหนือจากเทศกาลประจําปีท่ัวไป เช่น เทศกาลปีใหม่ ตรุษจีน ฯลฯ ทําให้ธุรกิจ
การจําหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค ร้านอาหาร ของฝาก และสถานบันเทิง มียอดจําหน่ายเพ่ิมข้ึน 
เช่นเดียวกับธุรกิจการให้บริการสินเชื่อและการจําหน่ายรถยนต์ขนาดเล็กขยายตัวสูงข้ึน 

 
5.3 ภาคการจ้างงาน  

             ในปี พ.ศ.2554 จังหวัดสมุทรสาครมีประชากรท่ีอยู่ในวัยทํางานหรืออายุ 15 ปี
ข้ึนไป จํานวน 451,945 คน เป็นผู้อยู่ในกําลังแรงงาน จํานวน 363,014 คน จําแนกเป็นผู้มีงานทํา 
จํานวน 362,098 คน (ร้อยละ 99.75) ของผู้อยู่ในกําลังแรงงานท้ังหมด  ผู้ว่างงาน จํานวน 
916 คน (อัตราว่างงานร้อยละ 0.25)  ในส่วนของผู้มีงานทําเป็นผู้ท่ีทํางานอยู่ในภาค
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เกษตรกรรม ร้อยละ 10.236 (37,512 คน) และผู้ท่ีทํางานอยู่นอกภาคเกษตรกรรมร้อยละ 
89.64 (324,586 คน) โดยกลุ่มผู้ทํางานนอกภาคเกษตรกรรมจะทํางานในสาขาการผลิต 
มากท่ีสุดร้อยละ 51.67 ของจํานวนผู้มีงานทํางานท้ังหมด (187,112 คน) 
       จังหวัดสมุทรสาครเป็นจังหวัดท่ีมีการจ้างแรงงานต่างด้าว ข้อมูล  ณ วันท่ี 31 
มีนาคม 2554  มีคนต่างด้าวท่ีได้รับอนุญาตให้ทํางานคงเหลือท้ังส้ิน  จํานวน 66,234 คน       
ซึ่งเม่ือจําแนกตามลักษณะการเข้าเมือง ของคนต่างด้าว พบว่า กลุ่มคนต่างด้าวเข้าเมืองผิด
กฎหมาย มีมากกว่ากลุ่มคนเข้าเมืองถูกกฎหมาย โดยเป็นคนต่างด้าวเข้าเมืองถูกกฎหมาย 
จํานวน 16,898 คน (ร้อยละ 25.51) และคนต่างด้าวเข้าเมืองผิดกฎหมาย จํานวน 49,336 คน 
(ร้อยละ 74.49) 
 

5.4 ภาคการค้าและบริการ  
ภาวะการค้าและบริการโดยรวมขยายตัวเพ่ิมข้ึนจากปีท่ีผ่านมา  เน่ืองจากจังหวัดมีการจัด

งานเทศกาลกิน กุ้ง  งานมหาชัยซี ฟูด ส์แอนด์เทรดแฟร์  และเทศกาลอาหารทะเล  
นอกเหนือจากเทศกาลประจําปีท่ัวไป  เช่น  เทศกาลปีใหม่  ตรุษจีน ฯลฯ  ทําให้ธุรกิจการ
จําหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค  ร้านอาหาร ของฝากและสถานบันเทิง  มียอดจําหน่ายเพิ่มขึ้น  
เช่นเดียวกับธุรกิจการให้บริการสินเชื่อ  และการจําหน่ายรถยนต์ขนาดเล็กขยายตัวสูงข้ึน 
 

6. ด้านสังคม  
จังหวัดสมุทรสาครเป็นปริมณฑลของกรุงเทพมหานคร มีสภาพสังคมแบบก่ึงชนบท       

ก่ึงเมือง  ประชากรท่ีอาศัยอยู่ในเขตเมืองส่วนใหญ่  จะต้ังบ้านเรือนกระจุกตัวอยู่ริมถนนสาย
หลักและสายรอง  มีลักษณะครอบครัวเด่ียว  ส่วนในชนบทการต้ังบ้านเรือนจะกระจายอยู่ตาม
ริมแม่น้ําลําคลอง  ประชากรส่วนใหญ่เป็นคนไทยเชื้อสายจีนและเชื้อสายรามัญ   

 
6.1 ด้านสาธารณสุข  
จากแผนพัฒนาด้านสุขภาพระดับจังหวัดระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2549-2551) จังหวัด

สมุทรสาคร กล่าวว่าจังหวัดสมุทรสาครเป็นจังหวัดท่ีมีศักยภาพทางเศรษฐกิจสูงเป็นเมืองท่ีมี
ธุรกิจด้านประมงครบวงจรท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศไทย  มีความหลากหลายของอุตสาหกรรม
ขนาดใหญ่  และยังมีการเกษตรท่ีมีพืชผัก  ผลไม้  และดอกไม้ ท้ังเพ่ือการส่งออกและบริโภค
ภายในประเทศ มีรายได้ติดอันดับ 1 ใน 10 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (TOP 10 GPP) เป็น
โอกาสของจังหวัด  ในขณะท่ีภาวะคุกคามของจังหวัดเกิดจากกลไกท่ีผลักดันให้เกิดชุมชนเมือง  
มีประชาชนเคล่ือนย้ายมากมาอยู่ในภาคธุรกิจประมงและอุตสาหกรรม  ซึ่งมีข้อมูลท่ีไม่เป็น
ทางการในการสรุปจํานวนประชากรเคล่ือนย้ายท่ีมีการประกันตน 3 แสนเศษ  ท่ีมีทะเบียนบ้าน
จากจังหวัดอ่ืนไม่รวมครอบครัวท่ีติดตาม  รวมท้ังมีประชากรแรงงานต่างด้าว คาดว่ามีถึง       
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2 แสนเศษ เช่นกัน  ทําให้ความต้องการบริการด้านสุขภาพเน้นหนักในเร่ืองวิถีชีวิตท่ีไม่ปกติ  ใน
เร่ืองสภาพแวดล้อมพบโรคระบบทางเดินอาหารเป็นสาเหตุให้นอนโรงพยาบาลมากท่ีสุดและเป็น
อันดับ 1 ของโรคท่ีเฝ้าระวังทางระบาด  นอกจากน้ียังพบว่า โรคท่ีเป็นสาเหตุการตายอันดับ 1 
จากมะเร็งทุกชนิด  หัวใจและระบบไหลเวียนโลหิต  วัณโรคและอุบัติเหตุ  ส่วนปัญหาสุขภาพ
จากแรงงานต่างด้าวท่ีเคล่ือนย้ายมาอยู่ในภาคธุรกิจประมง พบว่ามีปัญหาจากการเข้าถึงบริการ
สุขภาพจากการศึกษาขององค์กรเอกชน 

สาเหตุการแผนตายท่ีสําคัญของประชาชนอันดับแรก ได้แก่ โรคติดเชื้อและปรสิตบาง
ชนิดและโรคเน้ืองอก (รวมมะเร็ง) และอุบัติเหตุจากการขนส่ง  ส่วนสาเหตุการเจ็บป่วยของผู้
ท่ีมาขอรับบริการแผนกผู้ป่วยนอกในสถานบริการของรัฐมีสาเหตุจากโรคระบบทางเดินหายใจ  
ระบบย่อยอาหาร  โรคในช่องปาก โรคระบบไหลเวียนเลือด เป็นต้น 

การจัดลําดับความสําคัญของปัญหาสุขภาพของจังหวัด ได้พิจารณาและถ่วงนํ้าหนักด้วย
ประเด็นความรุนแรง  นโยบายเน้นหนัก  ขนาดของผลกระทบ  การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียกับปัญหา พบว่าปัญหาหลักของจังหวัด  ได้แก่  โรคเอดส์  อุบัติเหตุ  ฆ่าตัวตาย  
ปอดบวม วัณโรค  และไข้เลือดออก ตามลําดับ 

 
 6.2 ด้านการศึกษา 
       การศึกษาในจังหวัดสมุทรสาครโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ดีท้ังในด้านปริมาณและคุณภาพ  
มีการจัดการศึกษาท้ังในระบบโรงเรียนและนอกระบบโรงเรียน   
       การศึกษาในระบบโรงเรียนได้แก่ ระดับก่อนประถมศึกษา (อายุ 3 – 5 ปี) และ
ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา (ตอนต้นและตอนปลาย)  ระดับอาชีวศึกษา  
ระดับอุดมศึกษา   
       จังหวัดสมุทรสาครมีสถาบันการศึกษา จํานวน 192 แห่ง แยกเป็น  

1) โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา   
         ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา   จํานวน  114 แห่ง   

2) โรงเรียนของเอกชน     จํานวน   22 แห่ง   
3) โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด จํานวน   2 แห่ง  
4) โรงเรียนสังกัดเทศบาล    จํานวน   10 แห่ง   
5) โรงเรียนในสังกัดอุดมศึกษา                 จํานวน   2 แห่ง    
6) โรงเรียนสังกัดอาชีวศึกษา รัฐบาล            จํานวน   2 แห่ง 
7) การศึกษานอกระบบโรงเรียน ได้แก่ ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัด

    การศึกษาตามอัธยาศัย      จํานวน  4   แห่ง   
8) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก     จํานวน   40 แห่ง 
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6.3 ด้านแรงงาน  
จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งเป็นแหล่งประมงสําคัญของประเทศ มีแรงงานต่างด้าว 

โดยเฉพาะชาวพม่าหล่ังไหลเข้ามาทํางาน  และกลายเป็น "ประชากรแฝง"  เกือบเท่าๆ กับ
ประชากรท้ังจังหวัด ด้วยปริมาณประชากรแฝงมากขนาดน้ีจึงก่อให้เกิดปัญหาตามมามากมาย  
ท้ังปัญหาสังคมและอาชญากรรมต่างๆ เช่น การค้ายาเสพติด  และการทะเลาะวิวาท ฯลฯ  ทุก
วันน้ีน่าวิตกกับความม่ันคงของบ้านเมืองเป็นอย่างมาก เพราะแรงงานต่างด้าวท่ีหล่ังไหลมา
ทํางานในบ้านเรามีจํานวนมาก  ท้ังท่ีถูกและไม่ถูกกฎหมาย  แต่ส่ิงท่ีน่าเป็นห่วงมากกว่าการทํา
ร้ายต่อยตีธรรมดา คือ "ปัญหาความม่ันคง"  ซึ่งมีทีท่าว่าจะเป็นปัญหาหนักในอนาคต  
 

6.4 ด้านสวัสดิการสังคม 
      จากการสํารวจข้อมูลการพัฒนาสังคมและการจัดสวัสดิการสังคมของสํานักงาน

พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรสาคร  ประจําปี 2555  มีผู้ประสบปัญหา 
(ด้อยโอกาส) ท่ีเข้ามาติดต่อกับทางสํานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัด
สมุทรสาคร จํานวนท้ังส้ิน  5,852 ราย โดยสามารถจําแนกกลุ่มผู้ประสบปัญหาทางสังคม 
ออกเป็น 

 
   (1) เงินสงเคราะห์ครอบครัว    จํานวน 350 ราย 
   (2) เงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้ติดเชื้อ HIV  จํานวน   54 ราย 
   (3) เงินสงเคราะห์ค่าจัดการศพผู้สูงอายุ   จํานวน 549 ราย 
   (4) เงินสงเคราะห์แก่ครอบครัวอุปถัมภ์   จํานวน   32 ราย 
   (5) การสนับสนุนทุนกู้ยืมประกอบอาชีพสําหรับผู้พิการ  จํานวน   

46 ราย 
   (6) การสนับสนุนทุนกู้ยืมประกอบอาชีพสําหรับผู้สูงอายุ  จํานวน     

8 ราย 
   (7) การสงเคราะห์กายอุปกรณ์สําหรับคนพิการ   จํานวน   

44 ราย 
   (8) การสงเคราะห์นมผงสําหรับเด็กแก่ครอบครัวผู้ยากไร้ จํานวน  

204 ราย 
   (9) การสนับสนุนเงินทุนการศึกษาแก่นักเรียนท่ีขาดแคลน  จํานวน  

120 ราย 
   (10) การข้ึนทะเบียนผู้พิการ   จํานวน 1,211 ราย 
   (11) การจดทะเบียนรับรองบุตรบุญธรรม  จํานวน   59 ราย 
   (12) เงินสงเคราะห์ส่งกลับภูมิลําเนา  จํานวน   11 ราย 
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   (13) คนเปราะบางท่ีประสบภัยพิบัติอุทกภัย จํานวน 3,160 ราย 
   (14) ซ่อมแซมปรับปรุงบ้านผู้พิการ  จํานวน 4 ราย 
      จังหวัดสมุทรสาคร ได้ก่อต้ังและจดทะเบียนชมรมผู้สูงอายุ จํานวน 58 ชมรม มี

สมาชิกจํานวน 12,319 คน แยกเป็น อําเภอเมืองฯ  29  ชมรม  สมาชิกจํานวน 4,334 คน 
อําเภอกระทุ่มแบน  12  ชมรม สมาชิกจํานวน  3,706  คน  อําเภอบ้านแพ้ว 17 ชมรม 
สมาชิกจํานวน  4,279  คน    
 

7. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  

 7.1 ทรัพยากรธรรมชาติ 

(1) ดิน 
ลักษณะของดินในจังหวัดสมุทรสาครจําแนกได้เป็น 2 ส่วน คือ พ้ืนท่ีในเขตอําเภอเมือง

สมุทรสาคร  มีลักษณะเป็นดินเลน  เน้ือดินเค็มจัด  เน้ือดินเหนียว  เป็นพ้ืนท่ีทํานาเกลือ  
เพาะเล้ียงกุ้ง  ปลากะพง  และเล้ียงปลานํ้ากร่อยชนิดต่าง ๆ พ้ืนท่ีบางส่วนใช้ทําสวนมะพร้าว  
พ้ืนท่ีในเขตอําเภอบ้านแพ้ว  อําเภอกระทุ่มแบน และอําเภอเมืองบางส่วน  เป็นพื้นที่ที่อยู่ไกลจาก
ทะเลออกไป  นํ้าทะเลท่วมถึงและนํ้าทะเลท่วมไม่ถึง  ลักษณะดินจะเป็นดินเหนียวมีดินร่วนปน
อยู่  พ้ืนท่ีดังกล่าวได้ใช้เป็นพ้ืนท่ีทําการเกษตร  ปลูกพืชผัก  ผลไม้  และไม้ดอก 

 
 (2) ป่าไม้ 

จังหวัดสมุทรสาคร มีพ้ืนท่ีป่า จํานวน 21,125 ไร่  คิดเป็นร้อยละ 3.94  ของพ้ืนท่ี
ท้ังหมดของจังหวัด สภาพท่ัวไปเป็นป่าชายเลนข้ึนอยู่เป็นหย่อม ๆ  ตามฝ่ังทะเล  แนวกว้าง
ประมาณ 200-300 เมตรเศษ และสองฝ่ังแม่นํ้าลําคลองเป็นแนวแคบ ๆ ระยะประมาณ 10-12 
เมตร  ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ 2 แห่ง พ้ืนท่ี 16,208 ไร่  มีสภาพป่าเหลืออยู่ประมาณ 450 ไร่  
ปัจจุบันได้ต้ังเป็นศูนย์ธรรมชาติป่าชายเลนอ่าวมหาชัยฝ่ังตะวันตก จังหวัดสมุทรสาคร นอกน้ันมี
สภาพเป็นทะเลโคลนเน่ืองจากการกัดเซาะของกระแสนํ้าและคล่ืนลมธรรมชาติ  จังหวัด
สมุทรสาครมีพ้ืนท่ีป่าชายเลนอนุรักษ์ประมาณ 176,518.75 ไร่  ในเขตอําเภอเมืองและอําเภอ
บ้านแพ้ว ยังคงมีสภาพป่าเหลืออยู่จํานวน 11,369 ไร่ จะถูกจําแนกโดยแผนท่ีจําแนกเขตการใช้
ประโยชน์ท่ีดินป่าชายเลน  ตามมติคณะรัฐมนตรี  เม่ือวันท่ี 15 ธันวาคม 2530   

 
 (3) แหล่งน้ําชลประทาน 
จังหวัดสมุทรสาคร มีพ้ืนท่ีอยู่ในเขตชลประทาน จํานวน 303,142 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 

55.60 ของพ้ืนท่ีจังหวัด  ซึ่งครอบคลุมพ้ืนท่ีทําการเกษตรท้ัง 3 อําเภอ  พ้ืนท่ีชลประทาน
ดังกล่าวอยู่ในความรับผิดชอบของโครงการส่งนํ้าและบํารุงรักษาภาษีเจริญ จํานวน 128,705 ไร่  
โครงการส่งนํ้าและบํารุงรักษาดําเนินสะดวก จํานวน 90,193 ไร่  โครงการส่งนํ้าและ
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บํารุงรักษานครชุมน์ จํานวน 29,464 ไร่  และโครงการส่งนํ้าและบํารุงรักษานครปฐม จํานวน 
54,780 ไร่  และมีพ้ืนท่ีทางตอนล่างของจังหวัดท่ีอยู่ติดกับชายทะเลเป็นพ้ืนท่ีนอกเขต
ชลประทาน จํานวน  242,074  ไร่  อยู่ในความรับผิดชอบของโครงการชลประทานสมุทรสาคร 

 
(4) แหล่งน้ําธรรมชาติ 
ในพ้ืนท่ีจังหวัดสมุทรสาครได้รับนํ้าส่วนใหญ่จากแม่นํ้าท่าจีน  และแม่นํ้าเจ้าพระยา       

โดยการชลประทาน โดยมีโครงการเก็บนํ้าจากแหล่งนํ้าในลําคลองชลประทาน 10 สาย และ
คลองธรรมชาติ กว่า 170 สาย แหล่งนํ้าธรรมชาติท่ีสําคัญของจังหวัดสมุทรสาคร ได้แก่    

แม่น้ําท่าจีน นับได้ว่าเป็นแม่นํ้าสายสําคัญของจังหวัดสมุทรสาคร โดยมีต้นกําเนิดจาก
แม่นํ้าเจ้าพระยาท่ีอําเภอวัดสิงห์จังหวัดชัยนาท ไหลผ่านตอนกลางของพ้ืนท่ีจังหวัดสุพรรณบุรี 
นครปฐม และไหลผ่านอําเภอกระทุ่มแบน  อําเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาคร  ก่อนท่ีจะไหลลงสู่
อ่าวไทยท่ีตําบลบางหญ้าแพรก  อําเภอเมืองสมุทรสาคร 

คลองมหาชัย  เร่ิมจากแม่น้ําท่าจีนท่ีตําบลมหาชัย  อําเภอเมืองสมุทรสาคร  แล้วไหล
ลงสู่แม่นํ้าเจ้าพระยาได้ 2 ทาง คือ ไหลผ่านคลองด่าน คลองบางหลวง สายหน่ึงออกสู่แม่นํ้า
เจ้าพระยาท่ีปากคลองตลาด  และอีกสายหน่ึงผ่านสถานีตํารวจนครบาลบางขุนเทียนออกไปทาง
ดาวคะนอง และไหลลงสู่แม่น้ําเจ้าพระยาท่ีถนนตก ระยะทางยาวประมาณ 13 กิโลเมตร  

คลองพิทยาลงกรณ์  เร่ิมจากแม่นํ้าท่าจีนท่ีอําเภอเมืองสมุทรสาครออกสู่แม่นํ้า
เจ้าพระยาท่ีจังหวัดสมุทรปราการ  ระยะทางยาวประมาณ 27 กิโลเมตร 

คลองสุนัขหอน ไหลจากแม่นํ้าท่าจีนท่ีอําเภอเมืองสมุทรสาครออกสู่แม่นํ้าแม่กลองท่ี
จังหวัดสมุทรสงคราม  ระยะทางยาวประมาณ 20 กิโลเมตร 

คลองภาษีเจริญ เร่ิมจากแม่นํ้าท่าจีนท่ีใต้วัดอ่างทอง  อําเภอกระทุ่มแบน ออกสู่แม่นํ้า
เจ้าพระยาท่ีเขตภาษีเจริญ  กรุงเทพฯ  ระยะทางยาวประมาณ 25 กิโลเมตร  

คลองบางยาง  เร่ิมจากแม่นํ้าท่าจีนท่ีบางยาง  อําเภอกระทุ่มแบน  ไปเชื่อมคลอง
ดําเนินสะดวก ท่ีประตูน้ําบางยาง  อําเภอบ้านแพ้ว 

คลองดําเนินสะดวก  เร่ิมจากประตูนํ้าบางยางไหลผ่านอําเภอบ้านแพ้ว จังหวัด
สมุทรสาคร  อําเภอดําเนินสะดวก  จังหวัดราชบุ รี  และท่ีอําเภอบางคนที จังหวัด
สมุทรสงครามระยะทางยาวประมาณ 38 กิโลเมตร 

 
 7.2 สิ่งแวดล้อม 

 จังหวัดสมุทรสาคร เป็นจังหวัดท่ีมีการพัฒนาเร็วมากเน่ืองจากเป็นจังหวัดท่ีรองรับความ
เจริญและการขยายตัวจากกรุงเทพมหานคร  โดยเฉพาะอย่างย่ิงในภาคอุตสาหกรรมและชุมชน
มีอัตราการขยายตัวท่ีสูงมาก  มีการอพยพย้ายถ่ินของประชากรจากจังหวัดต่าง ๆ เข้ามาประกอบ
อาชีพเป็นจํานวนมาก  ปรากฏการณ์ดังกล่าวก่อให้เกิดปัญหาด้านมลภาวะต่าง ๆ และทวีความ
รุนแรงข้ึน จนเกือบถึงข้ันวิกฤติ  ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมท่ีสําคัญ มีดังน้ี 
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ปัญหาทางอากาศ  มลภาวะทางอากาศ ได้แก่ ฝุ่นละออง ควัน กล่ิน และเสียง 
สาเหตุจากเส้นทางคมนาคมจํานวนมาก  เป็นโครงข่ายเชื่อมโยงเป็นระบบ Logistic จากโรงงาน
อุตสาหกรรม สถานประกอบการ  ท่ีพักอาศัย  จากการเกษตรกรรม (เผาวัชพืช) 

ปัญหาสําคัญ  ได้แก่  กล่ินจากโรงงานอาหารสัตว์และโรงงานปลาป่น จํานวน 46 แห่ง  
ซึ่งขณะน้ีจังหวัดได้ดําเนินการปรับปรุงแก้ไขปัญหาด้านกล่ินและความสะอาดแล้ว 

ปัญหาขยะมูลฝอย  เร่ิมจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมมากข้ึนและคาดว่าใน
อนาคตจะเป็นปัญหาท่ีสําคัญของจังหวัดท่ีจะต้องเร่งดําเนินการป้องกันแก้ไข  เน่ืองจากขยะมูล
ฝอยท้ังจากครัวเรือนและโรงงานอุตสาหกรรมมีปริมาณสูงถึง 2 แสนตันต่อปี  การดูแลเก็บขน
ขยะมูลฝอยในพ้ืนท่ีจังหวัดส่วนใหญ่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ซึ่ง
การบริการเก็บขนขยะมูลฝอยยังไม่สามารถกระทําได้อย่างท่ัวถึง  ทําให้มีปริมาณขยะตกค้างใน
แต่ละวันจํานวนมาก  โดยเฉพาะอย่างย่ิงในเขตพ้ืนท่ีท่ีเป็นชุมชนขนาดใหญ่  มีประชากรอาศัย
อยู่หนาแน่น  นอกจากน้ีวิธีการกําจัดขยะมูลฝอยท่ีดําเนินการอยู่ในปัจจุบันก็ยังไม่ถูกต้องตาม
หลักสุขาภิบาล  เน่ืองจากยังใช้วิธีเทกองกลางแจ้งและเผาท้ิงบางส่วน 

ปัญหาน้ําเสีย  จากการท่ีได้มีการทํากิจกรมทางด้านเศรษฐกิจหลายอย่างริมฝ่ัง        
แม่นํ้าท่าจีน ได้แก่  การเพาะปลูก  การทํานากุ้ง  บ่อเล้ียงปลา  การทําฟาร์มสุกร  และการ
อุตสาหกรรม  นํ้าเสียจากการทํากิจกรรมดังกล่าวท่ียังขาดการควบคุมและนํ้าเสียจากชุมชน  
อาคาร  บ้านเรือน  ร้านอาหาร  ได้ถูกปล่อยลงสู่แม่นํ้าลําคลองสายต่างๆ  รวมท้ัง นํ้าเสียจาก
กรุงเทพมหานครท่ีเคล่ือนตัวผ่านเข้ามาตามคลองสายสําคัญ  เช่น  คลองภาษีเจริญ  คลองทวี
วัฒนา  ไหลลงมาสู่แม่นํ้าท่าจีนและอ่าวไทย  ทําให้นํ้าแม่นํ้าท่าจีนมีค่า BOD เกินเกณฑ์
มาตรฐานกําหนด  มีสารปนเปื้อนของโลหะหนัก  ได้แก่  สารตะก่ัวเฉล่ีย 0.19 มิลลิกรัมต่อลิตร  
สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานถึง 3 เท่า และยังมีแบคทีเรียเกินมาตรฐานด้วย ทําให้คุณภาพนํ้าในแม่
นํ้าท่าจีนเส่ือมลงและอาจเกิดมลภาวะจนถึงข้ันวิกฤต  ซึ่งขณะน้ีคุณภาพนํ้าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
คุณภาพนํ้าผิวดินประเภทท่ี 5 ซึ่งใช้ประโยชน์ได้เพ่ือการคมนาคมเท่าน้ัน  ไม่ปลอดภัยสําหรับ
การอุปโภคบริโภค  โดยเฉพาะอย่างย่ิงสภาพนํ้าในแม่นํ้าท่าจีนตอนล่างบริเวณพ้ืนท่ีในเขต
เทศบาลเมืองอ้อมน้อย - อ้อมใหญ่ ถือว่าเป็นพ้ืนท่ีมีปัญหาวิกฤตข้ันรุนแรง  เน่ืองจากมีโรงงาน
อุตสาหกรรมต้ังอยู่มากถึง 966 โรง  ปริมาณนํ้าเสียจากภาคอุตสาหกรรมและชุมชนอยู่ในอัตรา 
69:31   

ปัญหาป่าชายเลน  ในอดีตจังหวัดสมุทรสาครมีพ้ืนท่ีป่าชายเลนท่ีอุดมสมบูรณ์ตลอด
แนวชายฝ่ังทะเล ซึ่งมีความยาว 41.8 กิโลเมตร  ป่าชายเลนของจังหวัดสมุทรสาครได้ถูก
กําหนดให้เป็นป่าสงวนแห่งชาติ จํานวน 2 ป่า พ้ืนท่ีรวม 16,208 ไร่  ได้แก่  ป่าอ่าวมหาชัยฝ่ัง
ตะวันออก อยู่ในท้องท่ีตําบลบางหญ้าแพรก  ตําบลโคกขาม  ตําบลพันท้ายนรสิงห์  อําเภอ
เมืองสมุทรสาคร  มีเน้ือท่ี 7,343 ไร่  และป่าอ่าวมหาชัยฝ่ังตะวันตก  อยู่ในท้องถ่ินตําบลนา
โคก  ตําบลกาหลง  ตําบลบางโทรัด  ตําบลบ้านบ่อ  ตําบลบางกระเจ้า  และตําบลบางหญ้า
แพรก  อําเภอเมืองสมุทรสาคร  มีเน้ือท่ี 8,865 ไร่  ปัจจุบันป่าสงวนแห่งชาติท้ัง 2 ป่า พ้ืนท่ี
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ส่วนใหญ่กลายสภาพเป็นทะเล  เน่ืองจากคล่ืนลมและกระแสนํ้าท่ีพัดเข้าหาฝ่ังอย่างรุนแรงเป็น
เวลานาน ๆ ทําให้พ้ืนท่ีป่าชายเลนถูกทําลาย จะมีสภาพป่าเหลืออยู่บ้างเพียงจํานวนน้อย  มี
ลักษณะเป็นหย่อม ๆ บริเวณปากแม่นํ้าท่าจีนเขตป่าสงวนแห่งชาติ  ป่าอ่าวมหาชัยฝ่ังตะวันตก
ในท้องท่ีตําบลบางหญ้าแพรก  มีเน้ือท่ีประมาณ 450 ไร่ 
 

8. ด้านการท่องเที่ยว 
จังหวัดสมุทรสาคร มีศักยภาพพร้อมในทุกด้านท่ีจะเป็นแหล่งท่องเท่ียว  โดย

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบกําหนดให้จังหวัดสมุทรสาครเป็นแหล่งท่องเท่ียวเม่ือวันท่ี 19 ตุลาคม 
2539  เน่ืองจากมีแหล่งท่องเท่ียวท่ีน่าสนใจซึ่งมีความสําคัญท้ังประเภทธรรมชาติ  สถานท่ีสําคัญ
ทางประวัติศาสตร์  และศาสนสถาน  ตลอดจนศิลปวัฒนธรรมประเพณีจังหวัดสมุทรสาคร        
มีสถานท่ีท่ีเป็นแหล่งท่องเท่ียวสําคัญ  ดังน้ี 

8.1 ปากอ่าวสมุทรสาคร  เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวทางธรรมชาติซึ่งจะได้สัมผัสกับ
ธรรมชาติของ   ปากอ่าวไทย ป่าชายเลนตลอดทางไปปากอ่าวเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีชื่อเสียง
ทางด้านอาหารทะเลสินค้าและผลิตผลจากทะเล  ซึ่งจะมีนักท่องเท่ียวไปพักผ่อนและท่องเท่ียว
เป็นจํานวนมาก  เน่ืองจากได้มีโอกาสสัมผัสธรรมชาติของปากอ่าว  ซึ่งเป็นจุดสุดท้ายท่ีแม่นํ้า   
ท่าจีนไหลลงสู่ทะเล  และชื่นชมชีวิตความเป็นอยู่ในพ้ืนเมืองของหมู่บ้านชาวประมง 

8.2 นากุ้ง นาเกลือ  ในเขตอําเภอเมืองสมุทรสาคร มีชายฝ่ังทะเลท่ีเหมาะสมกับการทํานา
กุ้ง  นาเกลือหลายแห่ง “แหล่งนาเกลือ” ท่ีได้ชื่อว่าเป็นแหล่งใหญ่อันดับ 2 ของประเทศ โดยจะ
เห็นกองเกลือสีขาวสะอาด มีกังหันวิดนํ้าหมุนเล่นลมกระจายอยู่ท่ัวพ้ืนท่ี  โดยเฉพาะท่ีตําบล
กาหลง นาโคก บ้านบ่อ บางโทรัด  โคกขาม  พันท้ายนรสิงห์  บางหญ้าแพรก  และบริเวณ
สองข้างทางพระราม 2 จะเห็นทัศนียภาพท่ีสวยงามเกิดความประทับใจแก่นักท่องเท่ียวท้ัง     
ชาวไทยและชาวต่างประเทศเป็นอย่างย่ิง  

8.3 ตลาดมหาชัย (ท่าเรือเทศบาล) ต้ังอยู่ริมแม่นํ้าท่าจีน นับเป็นศูนย์กลางการค้าและ
การคมนาคมของสมุทรสาคร  ตลาดมหาชัยมีท่าเรือหลายแห่ง  เป็นท่าเรือเมล์ท่ีไปสู่ท้องท่ี
ตําบลต่าง ๆ และสามารถเช่าเรือหางยาวไปเท่ียวคลองโคกขามได้ 

8.4 หมู่บ้านชาวประมงท่าฉลอม  ตําบลท่าฉลอม เป็นตําบลใหญ่และเป็นสุขาภิบาล
หัวเมือง แห่งแรกของประเทศไทย  มีตลาดและกิจการต่อเรือเรียงรายอยู่บนฝ่ังแม่นํ้าท่าจีน  
การเดินทางไปท่าฉลอมสามารถข้ามฟากท่ีท่าเรือเทศบาลหรือทางรถยนต์ตามเส้นทางสาย    
ธนบุรี- ปากท่อ (พระราม 2) ข้ามสะพานข้ามแม่น้ําท่าจีนแล้วแยกซ้ายเข้าตําบลท่าฉลอม 

8.5 สะพานปลา  สะพานปลาต้ังเป็นสะพานปลาท่ีมีขนาดใหญ่แห่งหน่ึงท่ีใช้ในการ
ลําเลียงขนถ่ายผลิตภัณฑ์สัตว์นํ้าจากทะเลทุกชนิดอยู่ในเขตเทศบาลนครสมุทรสาคร  เป็น
ศูนย์กลางการค้าอาหารทะเลนานาชนิดและเป็นแหล่งเงินตราสะพัดหมุนเวียนวันละหลายล้าน
บาท 
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8.6 ป้อมวิเชียรโชฎกและศาลหลักเมือง  ต้ังอยู่ท่ีตําบลมหาชัย  สถานท่ีท้ังสองแห่งอยู่
บริเวณใกล้กัน ห่างจากศาลากลางจังหวัด 200 เมตร  สร้างข้ึนในสมัยพระบาทสมเด็จพระน่ัง
เกล้าเจ้าอยู่หัว เม่ือ พ.ศ.2370 เพ่ือป้องกันข้าศึกทางทะเล  ก่อด้วยอิฐปูนสูง 7 ศอก ไม่มีป้อม
ยามมีแต่หอรบและปืนโบราณบรรจุตามช่องลม ปัจจุบันชํารุดหักพังมีปรากฏอยู่บางส่วนเท่าน้ัน 

8.7 ปล่องเหลี่ยม  ต้ังอยู่ริมแม่นํ้าท่าจีน  ตําบลท่าไม้  อําเภอกระทุ่มแบน  เป็นปล่องเตา
ไฟของโรงงาน ผลิตนํ้าตาลทรายของฝ่ังชาติโปรตุเกส  สร้างข้ึนเม่ือ พ.ศ.2367  มีอายุร้อยกว่า
ปีก่อด้วยอิฐทรงแปดเหล่ียมกว้างด้านละ 1 เมตร  แล้วเรียงข้ึนไปจนถึงปลายสูงประมาณ 30 
เมตร 

8.8 ศาลพันท้ายนรสิงห์  ต้ังอยู่ท่ีตําบลพันท้ายนรสิงห์  อําเภอเมืองสมุทรสาคร  เป็น
ศาลท่ีสร้างข้ึนเป็นอนุสรณ์แก่พันท้ายนรสิงห์ในคราวท่ีคัดท้ายเรือพระท่ีน่ังเอกชัยจนหัวเรือชนก่ิง
ไม้ใหญ่ริมคลองโคกขาม  ทําให้หัวเรือหักตกนํ้า  และพันท้ายนรสิงห์ยอมรับโทษประหารชีวิต
ตามกฎมณเฑียรบาลเพ่ือรักษาระเบียบแบบแผนราชประเพณี  ศาลเดิมสร้างข้ึนในสมัย
พระพุทธเจ้าเสือ  ต้ังอยู่ในคลองโคกขามตําบลพันท้ายนรสิงห์ห่างจากตัวจังหวัด 7 กิโลเมตร  
ศาลพันท้ายนรสิงห์ถือได้ว่าเป็นอนุสรณ์แห่งความซื่อสัตย์ท่ีมีความสําคัญทางประวัติศาสตร์
สมควรเผยแพร่วีรกรรมให้เป็นไปท่ีรู้จัก  และเป็นตัวอย่างให้เยาวชนรุ่นหลังได้จดจําและ
ภาคภูมิใจในความกล้าหาญของบรรพบุรุษไทย 

8.9 วัดโคกขาม  ต้ังอยู่ริมคลองโคกขาม  เป็นวัดเก่าแก่สมัยกรุงศรีอยุธยาภายในวัด    
มีโบราณวัตถุ  ท่ีเก่ียวพันกับพันท้ายนรสิงห์หลายอย่าง เช่น บุษบกของพระเจ้าเสือซึ่งโปรดให้
ยกข้ึนจากเรือพระท่ีนั่งเอกชัย เป็นต้น 

8.10 วัดสุทธิวาตวราราม หรือวัดช่องลม  เป็นพระอารามหลวง  ต้ังอยู่ปากอ่าว
สมุทรสาคร ตําบลท่าฉลอมในบริเวณวัดเป็นท่ีประดิษฐานพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลท่ี 5 
สร้างข้ึนเพ่ือเฉลิมพระเกียรติท่ีพระองค์เสด็จพระราชดําเนินท่าฉลอมและทรงต้ังเป็นสุขาภิบาล
แห่งแรกของประเทศไทย  นอกจากน้ี  จังหวัดร่วมกับภาคเอกชนและชาวจังหวัดสมุทรสาคร
ได้จัดสร้างพระโพธิสัตว์กวนอิมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เน่ืองใน 
วโรกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี  ข้ึนในบริเวณวัดด้วย  จึงทําให้วัดช่องลมแห่งน้ีเป็น     
ศาสนสถานท่ีเป็นแหล่งท่องเท่ียวของจังหวัด  รวมท้ังเป็นสถานท่ีตากอากาศได้เป็นอย่างดี
โดยเฉพาะอย่างย่ิงในยามเย็นจะมีทัศนียภาพท่ีงดงามมาก 
 8.11 วัดใหญ่จอมประสาท  เป็นวัดเก่าแก่สมัยสมเด็จพระมหาจักรพรรดิต้ังอยู่ริมแม่
นํ้าท่าจีน ตําบลท่าจีน  อําเภอเมืองสมุทรสาคร  ห่างจากตัวจังหวัด 4 กิโลเมตรในรัชสมัย
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานนามว่า "วัดใหญ่สาครบุรี" ยกฐานะเป็น
พระอารามหลวง  รวมท้ังได้พระราชทานพระไตรปิฎกบรรจุตู้กระจกมาประดิษฐาน ณ วัดน้ี  
จากหลักฐานซึ่งเป็นโบราณสถานและโบราณวัตถุ โดยเฉพาะวิหารเก่าสันนิษฐานว่าวัดน้ีสร้างมา
ไม่ตํ่ากว่า 500 ปี  นอกจากน้ี ยังมีเจดีย์เก้าชั้นท่ีหักพังทลายอยู่ด้านหลังรวมท้ังศาลาการเปรียญ
ท่ีสร้างข้ึนในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช  เป็นอาคารก่ออิฐปูนยกพ้ืนใต้ถุนสูงช่องหน้าต่างมี
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รูปทรงแปลกตา  เช่น  รูปใบโพธ์ิ  รูปไข่   รูป  ส่ีเหล่ียมย่อมุม ท่ีกรอบของศาลาประกอบด้วย
ลวดลายจําหลักสวยงาม  รูปทรงภายนอกเป็นแบบโค้ง  ด้านหน้า  ด้านหลังเชิด 

8.12 วัดป่าชัยรังสี  ต้ังอยู่ท่ีตําบลบ้านเกาะ  อําเภอเมืองสมุทรสาคร  เป็นวัดท่ีสร้างข้ึน
ต้ังแต่ปี 2525 ส่ิงท่ีน่าสนใจ คือ รูปแบบสถาปัตยกรรมท่ีมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวบนเน้ือท่ี 200 ไร่ 
ห่างจากตําบลมหาชัยไปตามเส้นทางถนนสายเศรษฐกิจประมาณ 5 กิโลเมตร  แยกซ้ายบริเวณ
หลักกิโลเมตรท่ี 16  (ตรงข้ามสถานท่ีไฟฟ้าย่อย) เข้าไป 1.5 กิโลเมตร 

8.13 วัดบางปลา  ต้ังอยู่ริมแม่นํ้าท่าจีนในท้องท่ีตําบลบ้านเกาะ อําเภอเมืองสมุทรสาคร 
สันนิษฐานว่าสร้างในสมัยราชกาลท่ี 2 และเม่ือ พ.ศ.2447 รัชกาลท่ี 5  ได้เสด็จประพาสต้นลํา
นํ้าท่าจีน  และทรงสนพระทัยวัดบางปลา  จึงได้เสด็จขึ้นประทับเสวยพระกระยาหารกลางวัน  
ณ  ศาลาท่านํ้า  วัดบางปลา  ส่ิงท่ีสนใจนอกจากวิหารเก่าแล้วภาพพุทธประวัติอายุกว่า 200  ปี  
โดยจิตรกรชาวศรีลังกาและชาวยุโรปเป็นส่ิงทรงคุณค่าท่ีหาชมได้ยาก  

8.14 วัดนางสาว  ต้ังอยู่ตําบลท่าไม้  อําเภอกระทุ่มแบน  มีโบสถ์ลักษณะพิเศษท่ี
เรียกว่า  “โบสถ์มหาอุตม์” มีประตูเดียวไม่มีหน้าต่าง เดิมชื่อ “วัดพรหมจารีราม” ต่อมา
ชาวบ้านเรียกใหม่ว่าวัดน้องสาวแล้วจึงเพ้ียนมาเป็น “วัดนางสาว” บริเวณหน้าวัดติดกับแม่นํ้าท่า
จีนมีอุทยานมัจฉาซึ่งมีปลาสวายเป็นจํานวนมากอาศัยอยู่นักท่องเท่ียวนิยมมาเท่ียวชมและให้
อาหารแก่ฝูงปลาเป็นจํานวนมาก 
 8.15 วัดเกตุมวดีศรีวรารามและวัดบัณฑูรสิงห์  ต้ังอยู่ริมถนนพระราม 2 บริเวณ
กิโลเมตรท่ี 42 ภายในวัดมีเจดีย์นาคใหญ่  รูปจําลองและส่ิงก่อสร้างท่ีมีความเก่ียวเน่ืองกับพุทธ
ศาสนา  ส่วนวัดบัณฑูรสิงห์จะมีเรือขุด 

8.16 แหล่งผลิตเบญจรงค์  จังหวัดสมุทรสาครถือได้ว่าเป็นแหล่งผลิตเบญจรงค์ท่ี
สําคัญแห่งหน่ึงในประเทศไทย  ลักษณะการผลิตส่วนใหญ่เป็นแบบอุตสาหกรรมในครัวเรือนมีอยู่
ท่ัวไปในพ้ืนท่ีตําบลดอนไก่ดี วัดท่าเสา  ผลิตภัณฑ์เบญจรงค์ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากจาก
ชาวไทยและชาวต่างประเทศ  ท้ังท่ีนําไปใช้ในครัวเรือน เป็นเคร่ืองประดับตกแต่งและของท่ีระลึก 

8.17 งานประเพณีแห่เจ้าพ่อหลักเมือง จัดให้มีข้ึนในช่วงเดือนมิถุนายนของทุกปี  ณ 
บริเวณริมเข่ือนด้านหน้าศาลเจ้าพ่อหลักเมือง  ตําบลมหาชัย  อําเภอเมืองสมุทรสาคร  
สักการะบูชาเพ่ือความเป็นสิริมงคล 
 8.18 สวนเฉลิมพระเกียรติ หรืออนุพุทธมณฑล หรือ พุทธมณฑล  จังหวัดร่วมกับ
ภาคเอกชนและชาวสมุทรสาคร จัดสร้างข้ึนบนเน้ือท่ี 143 ไร่ ท่ีตําบลอําแพง  อําเภอบ้านแพ้ว 
มีลักษณะเป็นสวนป่ามีนํ้าล้อมรอบท่ัวบริเวณ  ร่มร่ืนไปด้วยต้นไม้นานาพันธ์ุให้ชื่อว่า “สวน
กาญจนาภิเษก 50 ปี แห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช” 
 8.19 งานประเพณีสมโภชหลวงพ่อโต  วัดหลักส่ีราษฎร์สโมสร  อําเภอบ้านแพ้ว  โดย
ท่ีหลวงพ่อโตได้ประดิษฐานอยู่ท่ีวัดหลักส่ีราษฎร์สโมสร  ซึ่งต้ังอยู่ก่ึงกลางคลองดําเนินสะดวกมา
เชื่อมต่อระหว่างแม่นํ้าแม่กลองกับนํ้าแม่ท่าจีน  ประชนชนท่ีอยู่แถบสองลุ่มนํ้าแม่เชื่อว่าหลวงพ่อ
โตแผ่บารมีปกป้องประชาชนผู้ท่ีอยู่ในศีลธรรมของท้ังสองลุ่มนํ้าน้ีให้อยู่เย็นเป็นสุขจะประกอบ



49 

 

อาชีพใดก็จะมีแต่ความสําเร็จและเจริญรุ่งเรืองจึงได้มีการจัดงานประเพณีสมโภชหลวงพ่อโตข้ึน  ซึ่ง
เป็นประเพณีท่ีได้มีการจัดสืบทอดกันมาเป็นเวลานานแล้ว กําหนดจัดขึ้นในวันแรม 3 - 11 คํ่า 
เดือน 4 ของทุกปี ในวันแรกของงานจะมีขบวนเรือแห่แหนรูปจําลองหลวงพ่อโตไปตามลํานํ้า    
ในคลองดําเนินสะดวกจะมีประชาชนนําเรือต่าง ๆ  มาเข้าร่วมกระบวนแห่  โดยเร่ิมขบวนต้ังแต่
หน้าวัดหลักส่ีราษฎร์สโมสรไปถึงประตูนํ้าบางยาง  ตลอดสองข้างลํานํ้ามีการจัดต้ังโต๊ะบูชา   
เพ่ือสักการะบูชาหลวงพ่อโต 
 8.20 ประเพณีล้างเท้าพระท่ีวัดเจ็ดริ้ว  อําเภอบ้านแพ้ว  เป็นประเพณีหน่ึงท่ีชาว
ไทยรามัญในตําบลเจ็ดร้ิว  อําเภอบ้านแพ้ว  ถือปฏิบัติทําบุญในวันออกพรรษา วันแรม 1 คํ่า 
เดือน 11  โดยจะวางดอกไม้หลากสีบนผ้าเพ่ือให้พระสงฆ์ท่ีจะเดินเข้าโบสถ์ได้ยํ่าลงบนดอกไม้  
ถือเป็นการล้างเท้าพระท่ีได้รักษาศีลมาตลอดพรรษา  

8.21 ของฝากจากสมุทรสาคร 
อาหารทะเลสดทุกชนิด  ได้แก่ กุ้ง หอย ปู ปลา ปลาหมึก ก้ัง ฯลฯ อาหารทะเลแปร

รูป ปลาเค็ม  กุ้งแห้ง   กะปิ  นํ้าปลา   ข้าวเกรียบกุ้ง  ฯลฯ  
 ผลไม้  ส่วนใหญ่มาจากเกษตรกรชาวสวนบ้านแพ้ว มีผลไม้ทุกฤดูกาลได้แก่ มะม่วง  

พุทรา  ชมพู่  องุ่น มะพร้าวนํ้าหอม นํ้าตาลมะพร้าว  แก้วมังกรและลําไยเพชรสาคร ฯลฯ  
 ไม้ดอก-ไม้ประดับ ในเขตอําเภอบ้านแพ้ว และอําเภอกระทุ่มแบน มีสวนกล้วยไม้ใหญ่

ซึ่งมีพันธ์ุกล้วยไม้แปลกๆ มากมาย ท้ังสกุลหวาย และแคทรียา รวมท้ังกล้วยไม้พอทแพลนท่ี
ส่งไปจําหน่ายท้ังในและต่างประเทศ นอกจากน้ี ยังมีไม้ดอกไม้ประดับอ่ืนๆ เช่น กุหลาบ และ
มะลิ  

 ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม   มีท้ังผลิตภัณฑ์จําหน่ายภายใน และส่งออกต่างประเทศ 
ได้แก่ อาหารสําเร็จรูป   อาหารกระป๋อง  อาหารทะเลแช่แข็ง  เส้ือผ้าสําเร็จรูป   เคร่ืองถ้วย
ชามเซรามิค  และเบญจรงค์   เคร่ืองใช้ในครัวเรือน  เคร่ืองใช้ไฟฟ้าอีเลคทรอนิกส์  ผลิตภัณฑ์
พลาสติก ฯลฯ  

 ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มแม่บ้าน มีอยู่ด้วยกันหลายกลุ่ม ได้รับการสนับสนุนจากหลาย
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องด้านเงินทุน และอุปกรณ์ต่างๆ  สินค้าท่ีกลุ่มผลิตข้ึนได้มีการนําออกไป
จําหน่ายตามสถานท่ีต่างๆ เช่น  เคร่ืองด่ืมประเภทนํ้าผลไม้และนํ้าสมุนไพร  ไข่เค็มพอกดินนา
เกลือ นํ้าพริกต่าง ๆ  ขนมไทย  กะปิ   อาหารทะเลแห้ง  เคร่ืองสําอางผสมสมุนไพร และ
ผลิตภัณฑ์หัตถกรรมหลากหลายประเภท เป็นต้น 
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9. ปัญหาท่ีสําคัญของจังหวัดสมุทรสาคร 
แม้ว่าจังหวัดสมุทรสาคร จะเป็นจังหวัดท่ีอยู่ใกล้กับกรุงเทพมหานคร  แต่ด้วยความเป็น

จังหวัดขนาดเล็กและได้รับงบพัฒนาในอดีตอย่างค่อนข้างจํากัด  ประกอบกับการขยายตัวของ
ภาคเอกชน  โรงงานอุตสาหกรรม  และการขยายตัวของแหล่งท่ีอยู่อาศัย ทําให้จังหวัดประสบ
กับปัญหาสําคัญอยู่หลายประการ และได้มีแนวทางการดําเนินการแก้ไขท่ีผ่านมาในแต่ละกรณี
ดังน้ี 

9.1 ปัญหาขยะมูลฝอย 
ปัญหาขยะมูลฝอยเร่ิมจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมมากข้ึน และคาดว่าใน

อนาคตจะเป็นปัญหาท่ีสําคัญของจังหวัดท่ีจะต้องเร่งแก้ไข  เน่ืองจากปัจจุบันขยะมูลฝอยท้ังจาก 
ครัวเรือนและโรงงาน  มีปริมาณสูงมากถึง 2 แสนตัน/ปี  

9.2 ปัญหาน้ําเน่าเสีย 
ปัจจุบันคุณภาพนํ้าในแม่นํ้าท่าจีนมีคุณภาพเสื่อมโทรมลงมาก  เนื่องจากการเติบโต

ของ  ภาคอุตสาหกรรมและกิจการด้านการประมง  ทําให้มีค่าความต้องการออกซิเจนในการย่อย 
สลายสารอินทรีย์หรือค่า BOD (Biochemical Oxygen Demand/BOD) เกินมาตรฐาน  

9.3 ปัญหาป่าชายเลนเสื่อมโทรม 
ปัจจุบันสภาพพ้ืนท่ีป่าชายเลนเส่ือมโทรมลงมีสภาพป่าเหลือน้อยมาก  ป่าสงวนแห่งชาติ

พ้ืนท่ีเดิม 16,208 ไร่ คงเหลือสภาพป่าประมาณ 450 ไร่  พ้ืนท่ีป่าชายเลนอนุรักษ์ เดิมมี 
176,518.75 ไร่  คงเหลือสภาพป่า 11,369 ไร่พ้ืนท่ีส่วนใหญ่เป็นทะเลเน่ืองจากคล่ืนลมและ 
กระแสนํ้าท่ีพัดเข้าหาฝ่ังอย่างรุนแรงเป็นเวลานาน ทําให้ป่าชายเลนถูกทําลาย 

9.4 ปัญหาน้ําท่วม 
 จังหวัดสมุทรสาคร มีภาวะนํ้าข้ึน - นํ้าลง  นํ้าทะเลหนุน  และเป็นจังหวัดปลายนํ้ารวมท้ัง 
มีการทรุดตัวของดิน  จึงประสบปัญหานํ้าท่วมโดยเฉพาะอย่างย่ิงในเขตเทศบาลนครสมุทรสาคร  
 9.5 ปัญหาแรงงานต่างด้าว 
 จังหวัดสมุทรสาครมีการใช้แรงงานต่างด้าวเป็นจํานวนมาก มติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 
19 สิงหาคม 2546  มีจํานวนแรงงานต่างด้าวท่ีข้ึนทะเบียนโดยถูกต้อง จํานวน 74,531 คน มี
นายจ้างขอจดทะเบียน 4,977 ราย  ประมาณการว่ามีแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองโดยผิด 
กฎหมายเป็น 6 –7  เท่าของแรงงานท่ีขอข้ึนทะเบียน   

 9.6 ปัญหาการขาดแคลนน้ําประปา 
 จังหวัดสมุทรสาครประสบปัญหาการขาดแคลนนํ้าประปาผิวดินในการใช้เพ่ืออุปโภค
บริโภค  จนต้องมีการขุดเจาะนํ้าบาดาลมาใช้เป็นจํานวนมากซึ่งอาจก่อให้เกิดปัญหาแผ่นดินทรุด
ตัวได้  และรัฐบาล  มีมติไม่ให้ดําเนินการขุดเจาะบ่อนํ้าบาดาลหากในพ้ืนท่ีมีระบบประปาผิวดิน  
ปัจจุบันการประปาส่วนภูมิภาคได้ทําสัญญาซื้อขายนํ้าประปากับ บริษัท นํ้าประปาไทย จํากัด มี
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กําหนดระยะเวลา 30 ปี  โดยการประปาจะนําไปจําหน่ายต่อให้ประชาชนในเขตพ้ืนท่ีจังหวัด
นครปฐมและจังหวัดสมุทรสาคร  โดยดําเนินการจําหน่ายนํ้าประปาได้ ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2547 ใน
ปริมาณนํ้า 200,000 ลบ.ม./วัน 
 9.7 ปัญหายาเสพติด 
 จังหวัดสมุทรสาครมีปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดอยู่ในระดับปานกลางและแพร่
ระบาดอยู่ท่ัวไป  ซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวมีแนวโน้มจะขยายตัวรวดเร็วท้ังในเขตเมืองและชนบท 
 
 9.8 ปัญหาโรคเอดส์ 

โรคเอดส์เป็นปัญหาระดับชาติซึ่งส่งผลกระทบต่อจังหวัดสมุทรสาคร  โดยต้ังแต่ปี 
2531 ถึงปี 2546 มีผู้ป่วยโรคเอดส์ในจังหวัด รวมท้ังส้ิน 2,565 คน  เสียชีวิตแล้ว 657 คน  
อัตราป่วยเท่ากับ 588.85 ต่อแสนประชากร  อําเภอเมืองเป็นอําเภอท่ีมีอัตราป่วยของผู้ป่วยโรค
เอดส์สูงสุด (746.81 ต่อแสนประชากร)  
 

10. การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร 
โครงสร้างและกระบวนการบริหารงานบุคคล 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีโครงสร้างเป็น 2 ส่วน คือ สภาองค์การบริหารส่วน 

จังหวัด (นิติบัญญัติ) จํานวน 24 คน  และ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (บริหาร) มาจาก
การเลือกต้ังโดยตรงจากประชาชน 

ภารกิจหน้าท่ีและการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัด  แบ่งออกเป็น  
8  กอง  1  หน่วย  ภายใต้การกํากับดูแลของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดและปลัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ดังน้ี 

1. สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด มีหัวหน้าสํานักปลัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัด เป็นผู้บังคับบัญชา และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของสํานักปลัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด และกําหนดแบ่งส่วนราชการภายใน  ออกเป็น  4  ฝ่าย   คือ 
 (1) ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป       (2)  ฝ่ายนิติการและการพาณิชย์   
     (4)  ฝ่ายพัฒนาสังคม        (4) ฝ่ายพัฒนาและส่งเสริมการท่องเท่ียว   
 2. กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  มีผู้อํานวยการกองกิจการสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด  เป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของ 
กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และแบ่งส่วนราชการออกเป็น 3  ฝ่ายคือ 
 (1) ฝ่ายการประชุม                    

(2) ฝ่ายกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด               
(3) ฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน    



52 

 

               3. กองแผนและงบประมาณ  มีผู้อํานวยการกองแผนและงบประมาณเป็น
ผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของกองแผนและงบประมาณ  และกําหนด
แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น  4  ฝ่าย คือ 

(1) ฝ่ายนโยบายและแผนงาน         
(2) ฝ่ายงบประมาณและพัฒนารายได้     

       (3) ฝ่ายสาธารณูปโภคสาธารณูปการและส่ิงแวดล้อม  
 (4) ฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผลแผนงานและโครงการ     

4. กองคลัง  มีผู้อํานวยการกองคลังเป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบในการปฏิบัติ
ราชการของ กองคลังและกําหนดแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น   3 ฝ่าย    คือ 
 (1) ฝ่ายการเงิน                              (2) ฝ่ายบัญชี   
 (3) ฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้ 

          5.กองช่าง  มีผู้อํานวยการกองช่างเป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบในการปฏิบัติ
ราชการของกองช่าง  และกําหนดแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น  4  ฝ่าย  คือ 
 (1)  ฝ่ายสํารวจและออกแบบ   (2)  ฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบํารุง   
 (3)  ฝ่ายเคร่ืองจักรกล                        (4) ฝ่ายสาธารณภัยและส่ิงแวดล้อม  
           6. กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  มีผู้อํานวยการกองการศึกษา  
ศาสนาและวัฒนธรรม เป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของกองการศึกษา  
ศาสนาและวัฒนธรรม  และกําหนดแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น  2  ฝ่าย คือ 
 (1) ฝ่ายบริหารการศึกษา               (2) ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม   

7.กองพัสดุและทรัพย์สิน  มีผู้อํานวยการกองพัสดุและทรัพย์สินเป็นผู้บังคับบัญชา
และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของกองพัสดุและทรัพย์สิน และกําหนดแบ่งส่วนราชการ
ภายในออกเป็น 2 ฝ่าย คือ 

(1) ฝ่ายจัดหาพัสดุ           (2) ฝ่ายทะเบียนพัสดุและทรัพย์สิน   
8.  กองการเจ้าหน้าท่ี   มีผู้อํานวยการกองการเจ้าหน้าท่ีเป็นผู้บังคับบัญชาและ

รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของกองการเจ้าหน้าท่ี และกําหนดแบ่งส่วนราชการภายใน
ออกเป็น 3 ฝ่าย คือ 

(1) ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งต้ัง             
(2) ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร            
(3) ฝ่ายวินัยและเสริมสร้างคุณธรรม   
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            9. หน่วยตรวจสอบภายใน  มีหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในเป็นผู้บังคับบัญชา
และรับผิดชอบ  ในการปฏิบัติราชการของหน่วยตรวจสอบภายใน มีหน้าท่ีความรับผิดชอบ
เก่ียวกับงาน  การตรวจสอบบัญช ี    เอกสารการเบิกจ่าย   เอกสารการรับเงินทุกประเภท   
ตรวจสอบการเก็บรักษาหลักฐานการบัญชี  งานตรวจสอบพัสดุ และการเก็บรักษา งานตรวจสอบ
ทรัพย์สินและการหาประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนจังหวัด และงานอ่ืน ๆ ท่ี
เก่ียวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย 



บทที่ 4 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 

 
 การประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนต่อการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา
ท้ัง 6 ด้านขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นตาราง
และความเรียง ซึ่งจําแนกเป็น  3  ตอน ดังน้ี 
 ตอนท่ี 1  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 ตอนท่ี 2  ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจต่อการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร 

 ตอนท่ี  3  ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นและความต้องการของประชาชนท่ีมีต่อการ

ดําเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร 
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ตอนที่  1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ตารางที่  1 จํานวนร้อยละของข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ข้อมูลทั่วไป จํานวน ร้อยละ 

เพศ   
ชาย 186 46.5 
หญิง 214 53.5 

อายุ   
ไม่เกิน 20 ปี 31 7.8 
21 – 40 ปี 244 61.0 
41 – 60 ปี 109 27.2 
61  ปีขึ้นไป 16 4.0 

การศึกษา   
ประถมศึกษาหรือตํ่ากว่า 78 19.5 
มัธยม ปวช. ปวส. อนุปรญิญา 160 40.0 
ปริญญาตร ี 135 33.8 
สูงกว่าปริญญาตร ี 27 6.7 

รายได้โดยเฉล่ียต่อเดือน   
ตํ่ากว่า 5,000 บาทต่อเดือน 39 9.8 
5,000 บาท- 10,000 บาทต่อเดือน 161 40.2 
10,001 บาท- 15,000 บาทต่อเดือน 123 30.8 
15,001 บาท- 20,000 บาทต่อเดือน 32 8.0 
20,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป 45 11.2 

อาชีพ   
รับราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ 93 23.2 
ธุรกิจส่วนตัว คา้ขาย 32 8.0 
เกษตรกรรม 15 3.8 
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ตารางที่  1 จํานวนร้อยละของข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม (ต่อ) 
 

ข้อมูลทั่วไป จํานวน ร้อยละ 
รับจ้าง 221 55.2 
แม่บ้าน/ว่างงาน 12 3.0 
อื่นๆ 27 6.8 

การอยู่อาศัยในชุมชน   
เป็นคนในชุมชนต้ังแต่เกิด 207 51.8 
อยู่ในชุมชนนานกว่า 5 ปี 114 28.4 
อยู่ในชุมชนต้ังแต่ 1 ปี ถึง 5 63 15.8 
ย้ายมาอยู่ในชุมชนนี้ไมเ่กิน 1 ปี  16 4.0 

 
 

แผนภูมิแสดงจํานวนประชากร จําแนกตามเพศ 
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แผนภูมิแสดงจํานวนประชากร จําแนกตามอายุ 
 

 
 
 
 

แผนภูมิแสดงจํานวนประชากร จําแนกตามการศึกษา 
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แผนภูมิแสดงจํานวนประชากร จําแนกตามรายได้ต่อเดือน 
 

 
 
 

แผนภูมิแสดงจํานวนประชากร จําแนกตามอาชีพ 
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แผนภูมิแสดงจํานวนประชากร จําแนกตามการอยู่อาศัยในชุมชน 
 

 
 

จากตารางท่ี  1  พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม จํานวน 400 คน  
เพศ  ส่วนใหญ่เป็น เพศหญิง  คิดเป็นร้อยละ 53.5  เพศชาย คิดเป็นร้อยละ 46.5  

อายุ ส่วนใหญ่มีอายุ 21 – 40 ปี คิดเป็นร้อยละ 61.0 รองลงมาอายุ 41- 60 ปี   
คิดเป็นร้อยละ 27.2 อายุ ไม่เกิน 20 ปี คิดเป็นร้อยละ 7.8 และ 61 ปีข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 7.8 

การศึกษา ส่วนใหญ่มีการศึกษา มัธยมศึกษา/ ปวช. /ปวส. /อนุปริญญา คิดเป็น 
ร้อยละ 40.0  รองลงมาปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 33.8 ประถมศึกษาหรือตํ่ากว่า คิดเป็นร้อย 
ละ 19.5 และสูงกว่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 6.7 

รายได้โดยเฉลี่ยต่อเดือน ส่วนใหญ่มีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 5,000-10,000 บาท/เดือน 
คิดเป็นร้อยละ 40.2 รองลงมารายได้ 10,001-15,000 บาท/เดือน คิดเป็นร้อยละ 30.8 รายได้ 
20,000 บาท/เดือนข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 11.2 รายได้ ตํ่ากว่า 5,000 บาท/เดือน คิดเป็นร้อยละ  
9.8 และรายได้ 15,001-20,000 บาท/เดือน คิดเป็นร้อยละ 8.0 

อาชีพ ส่วนใหญ่มีอาชีพรับจ้าง คิดเป็นร้อยละ 55.2 รองลงมารับราชการ พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ คิดเป็นร้อยละ 23.2 อาชีพธุรกิจส่วนตัว / ค้าขาย คิดเป็นร้อยละ 8.0 อาชีพอ่ืนๆ 
คิดเป็นร้อยละ 6.8  อาชีพเกษตรกรรม คิดเป็นร้อยละ 3.8 และอาชีพแม่บ้าน/ว่างงาน คิดเป็น
ร้อยละ 3.0 
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การอยู่อาศัยในชุมชน  ส่วนใหญ่เป็นคนในชุมชนต้ังแต่เกิด คิดเป็นร้อยละ 51.8 
รองลงมาอยู่ในชุมชนนานกว่า 5 ปี คิดเป็นร้อยละ 28.4 อยู่ในชุมชนต้ังแต่ 1 ปี ถึง 5 ปี คิดเป็น
ร้อยละ 15.8   และย้ายมาอยู่ในชุมชนน้ีไม่เกิน  1  ปี  คิดเป็นร้อยละ 4.0 

 
 
 
ตอนท่ี 2   ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจต่อการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์ท้ัง 6 ด้าน 

ตารางที่  2 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพงึพอใจของ 
ประชาชนต่อการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์การพฒันาการเมือง - การบรหิาร              

ความพึงพอใจในการดําเนินงาน X  S.D. ระดับ
ความพึง
พอใจ 

แนวทางที ่1 การเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรและบริหารการจัดการองค์กร 
ด้านศักยภาพของบุคลากร อบจ. 4.21 .856 มาก 
ด้านการบริหารจัดการองค์กรและอุปกรณอ์ํานวยความ
สะดวกต่างๆ 4.30 .785 มากท่ีสุด 
โครงการรณรงค์ใช้ป้ายทะเบียนรถจงัหวัดสมุทรสาคร 4.29 .831 มากท่ีสุด 
แนวทางที ่3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการองคก์รที่ดีตามหลักธรรมาภบิาล 
โครงการ อบจ.สัญจร ประจาํปี 2556 4.11 .890 มาก 
ด้านการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรม/ผลงานของ อบจ. 
ผ่านส่ือต่างๆ 4.16 .918 มาก 
ความพึงพอใจในภาพรวม 4.21 .742 มากที่สุด 
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แผนภูมิแสดงความพึงพอใจต่อการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการเมือง – การบริหาร 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
จากตารางท่ี  2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมือง – การบริหาร  พบว่า ค่าเฉล่ีย 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจในการดําเนินงานของประชาชน ภาพรวมอยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด  (ค่าเฉล่ีย = 4.21)  

แนวทางท่ี 1 การเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรและบริหารการจัดการองค์กร 
ในภาพรวมพบว่าอยู่ในระดับมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย = 4.27) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ใน
ระดับความพึงพอใจเรียงคะแนนเฉล่ียจากมากไปหาน้อย ได้ดังน้ี 

(1) ด้านการบริหารจัดการองค์กรและอุปกรณ์อํานวยความสะดวกต่างๆ มีค่าเฉล่ีย 4.30 
(2) โครงการรณรงค์ใช้ป้ายทะเบียนรถจังหวัดสมุทรสาคร  มีค่าเฉล่ีย 4.29 และ 
(3) ด้านศักยภาพของบุคลากร อบจ. มีค่าเฉล่ีย 4.21 
 
แนวทางท่ี 3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาล  

ในภาพรวมพบว่าอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย = 4.14) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับ
ความพึงพอใจเรียงคะแนนเฉล่ียจากมากไปหาน้อย ได้ดังน้ี 

(1) ด้านการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรม/ผลงานของ อบจ. ผ่านส่ือต่างๆ มีค่าเฉล่ีย 
4.16 

(2) โครงการ อบจ.สัญจร ประจําปี  2556   มีค่าเฉล่ีย  4.11 
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ตารางที่  3  ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจของ
ประชาชนต่อการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาสวัสดิการสังคมและ
ความม่ันคงของมนุษย์     
                    

ความพึงพอใจในการดําเนินงาน X  S.D. ระดับ
ความพึง
พอใจ 

แนวทางที ่1 การรักษาความสงบเรียบร้อยของทอ้งถิ่น 
การจัดระเบียบรักษาความปลอดภัยบรเิวณศนูยร์าชการ 4.17 .873 มาก 
สนับสนุนการป้องกันอุบัติเหตุวันปีใหม่  วันสงกรานต์ 4.00 .581 มาก 
แนวทางที ่2 การสร้างสังคมให้มีความเข้มแข็ง 
โครงการหรือกิจกรรมเฉลมิพระเกียรติ และปกป้องสถาบัน
สําคัญของชาติ 4.23 .770 มากท่ีสุด 
โครงการสานสายใยรักแห่งครอบครัวอาํแพง และการ
บริหารจัดการศูนย์ 3 วัยสานใยรักฯ 4.14 .862 มาก 
แนวทางที ่3 การบริหารจัดการด้านสังคมสงเคราะห์และยกระดับคุณภาพชวีิตเด็ก 
สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ และผู้ติดเชื้อเอดส์ 
สนับสนุนการดําเนนิงานเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร 4.33 .820 มากท่ีสุด 
โครงการกิจกรรมด้านการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอาย ุเด็ก 
สตรี ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส 4.29 .812 มากท่ีสุด 
สนับสนุนการจัดต้ังเครอืขา่ยและพัฒนาศกัยภาพ 
(กิจกรรมวันคนพิการสากล, พัฒนาบุคลากรด้านทรพัยากร
มนุษย,์ เครอืขา่ยจิตอาสาด้านสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม 
เครอืขา่ยผู้สูงอายุ , สมทบทุนมูลนิธิขาเทียม) 4.15 .806 มาก 

 
 
 
 
 
 
 



 63

ตารางที่  3 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจของ
ประชาชนต่อการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาสวัสดิการสังคมและ
ความม่ันคงของมนุษย์ (ต่อ)      
                  

ความพึงพอใจในการดําเนินงาน X  S.D. ระดับ
ความพึง
พอใจ 

แนวทางที ่4 การป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (คน้หาผู้เสพ 
สู่การบําบัด, ฝึกอาชีพผู้ต้องขงัคดียาเสพติด, พัฒนา
เครอืขา่ยแกนนาํเอาชนะยาเสพติดในสถานประกอบการ  
(25 ตาสับปะรด), เยาวชนปลอดภยั ห่างไกลยาเสพติด) 4.26 .816 มากท่ีสุด 
สนับสนุนการปฏิบัติงานของศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพ่ือ 
เอาชนะยาเสพติดจังหวัดสมุทรสาคร 4.23 .863 มากท่ีสุด 
ความพึงพอใจในภาพรวม 4.20 .792 มาก 
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แผนภูมิแสดงความพึงพอใจต่อการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสวัสดิการสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากตารางท่ี 3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาสวัสดิการสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

พบว่า ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจในการดําเนินงานของประชาชน 
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย = 4.20) 

แนวทางท่ี 1 การรักษาความสงบเรียบร้อยของท้องถิ่น ในภาพรวมพบว่าอยู่ในระดับ
มาก (ค่าเฉล่ีย = 4.09) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับความพึงพอใจเรียงคะแนน
เฉล่ียจากมากไปหาน้อย ได้ดังน้ี   

(1) การจัดระเบียบรักษาความปลอดภัยบริเวณศูนย์ราชการ มีค่าเฉล่ีย 4.17 
(2) สนับสนุนการป้องกันอุบัติเหตุวันปีใหม่  วันสงกรานต์ มีค่าเฉล่ีย 4.00 

 
แนวทางท่ี 2 การสร้างสังคมให้มีความเข้มแข็ง ในภาพรวมพบว่าอยู่ในระดับมาก 

(ค่าเฉล่ีย = 4.19) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับความพึงพอใจเรียงคะแนนเฉล่ีย 
จากมากไปหาน้อย  ได้ดังน้ี    

(1) โครงการหรือกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ และปกป้องสถาบันสําคัญของชาติ        
มีค่าเฉล่ีย 4.23 

(2) โครงการสานสายใยรักแห่งครอบครัวอําแพง และการบริหารจัดการศูนย์ 3 วัย 
สานใยรักฯ  มีค่าเฉล่ีย 4.14 
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แนวทางท่ี 3 การบริหารการจัดการด้านสังคมสงเคราะห์และยกระดับคุณภาพ
ชีวิต เด็ก สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ และผู้ติดเชื้อเอดส์  ในภาพรวมพบว่าอยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย = 4.26) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับความพึงพอใจ     
เรียงคะแนนเฉล่ียจากมากไปหาน้อย ได้ดังน้ี   

(1) สนับสนุนการดําเนินงานเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร มีค่าเฉล่ีย 4.33 
(2) โครงการกิจกรรมด้านการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ เด็ก สตรี ผู้พิการและ

ผู้ด้อยโอกาส มีค่าเฉล่ีย 4.29 
(3) สนับสนุนการจัดต้ังเครือข่ายและพัฒนาศักยภาพ (กิจกรรมวันคนพิการสากล, 

พัฒนาบุคลากรด้านทรัพยากรมนุษย์, เครือข่ายจิตอาสาด้านสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม 
เครือข่ายผู้สูงอายุ , สมทบทุนมูลนิธิขาเทียม)  มีค่าเฉล่ีย 4.15 

 
แนวทางท่ี 4 การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  ในภาพรวมพบว่าอยู่ในระดับ

มากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย = 4.25) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับความพึงพอใจ        
เรียงคะแนนเฉล่ียจากมากไปหาน้อย ได้ดังน้ี  

(1) โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (ค้นหาผู้เสพสู่การบําบัด, ฝึกอาชีพ
ผู้ต้องขังคดียาเสพติด, พัฒนาเครือข่ายแกนนําเอาชนะยาเสพติดในสถานประกอบการ (25 ตา
สับปะรด), เยาวชนปลอดภัย ห่างไกลยาเสพติด)  มีค่าเฉล่ีย 4.26 

(2) สนับสนุนการปฏิบัติงานของศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพ่ือเอาชนะยาเสพติดจังหวัด
สมุทรสาคร  มีค่าเฉล่ีย 4.23 
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ตารางที่4  ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจของ
ประชาชนต่อการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม              
 

ความพึงพอใจในการดําเนินงาน X  S.D. ระดับ
ความพึง
พอใจ 

แนวทางที ่1 การบริหารจัดการองค์กรการศึกษาและการจัดการองค์ความรู้ 

สนับสนุนงบประมาณให้แก่ สพป.สมุทรสาคร และ  
สพม.เขต 10 เพ่ือจ้างครูเสริมการเรียนการสอนให้แก่
โรงเรียนในสังกัด 200 อัตรา 4.06 .869 มาก 
การปรับปรุงและพัฒนา รร.บ้านปล่องเหลี่ยม ,  
รร.วัดหลักส่ีราษฎร์สโมสร 4.10 .860 มาก 
สนับสนุนงบประมาณจา้งครูชาวต่างชาติสอนภาษาอังกฤษ 
(ร.ร.เฉลมิพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครนิทร์สมุทรสาคร, 
ร.ร.วัดธรรมจรยิาภิรมย์) 4.07 .820 มาก 
แนวทางที ่2 ส่งเสริมการเรียนรู้ และพัฒนาส่ือการเรียนการสอน 
โครงการเพ่ือส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาศักยภาพการ
เรียนรูข้องเด็กและเยาวชน (คา่ยวิทยาศาสตร,์  
การประกวดสวดมนต์หมู่ทํานองสรภัญญะ) 4.09 .857 มาก 
โครงการอุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร (SK park)            
(จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรยีนรูแ้ก่ผู้ใช้บริการ,               
การบริการทรัพยากรสารสนเทศต่างๆ) 4.18 .774 มาก 
สนับสนุนงบประมาณแก่สถานศึกษาต่างๆ เพ่ือพัฒนาส่ือ
การเรียนการสอน (วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร  , 
สนับสนุนกิจกรรมดนตรีไทยของ ร.ร.บ้านอ้อมโรงหีบ, 
สนับสนุนเครือ่งดนตรีสากล ร.ร.วัดป้อมฯ) 4.06 .800 มาก 
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ตารางที่ 4 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจของ
ประชาชนต่อการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม  (ต่อ)   
         

ความพึงพอใจในการดําเนินงาน X  S.D. ระดับ
ความพึง
พอใจ 

แนวทางที ่3 การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
โครงการเพ่ือส่งเสริมพัฒนาศักยภาพให้แก่บุคลากร 
ทางการศึกษา 4.15 .836 มาก 
แนวทางที ่4 ส่งเสริมและพัฒนาด้านการศาสนา อนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น 
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
การสนับสนุนงบประมาณเพ่ือจัดงานด้านศาสนาและ
วัฒนธรรมประเพณี (แห่เทียนพรรษา , แห่เจา้พ่อหลัก
เมืองสมุทรสาคร, จัดงานวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา 
วัดเจษฎาราม, สืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทยทรงดํา- 
วัดหนองสองห้อง, สืบสานประเพณีวัฒนธรรมความกตัญญู
คู่แผ่นดิน –วัดคลองตันราษฎร์บํารุง ฯลฯ) 4.12 .826 มาก 
สนับสนุนการจัดโครงการอบรมด้านศาสนาและคณุธรรม 
(อบรมส่งเสรมิคุณธรรมจรยิธรรมแก่เด็กและเยาวชน – 
วัดปัจจันตาราม/วัดยกกระบัตร, อบรมนักธรรมศึกษา 
ช้ันโทและช้ันเอก-วัดเจษฎาราม, ค่ายอบรมศีลธรรม 
แก่เยาวชน-วัดสุนทรสถิต) 4.13 .807 มาก 
ความพึงพอใจในภาพรวม 4.12 .842 มาก 
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แผนภูมิแสดงความพึงพอใจต่อการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา
การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากตารางท่ี 4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม พบว่า 

ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจในการดําเนินงานของประชาชน 
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย = 4.12) 
 

แนวทางท่ี 1 การบริหารการจัดองค์กรการศึกษาและองค์ความรู้   ในภาพรวม
พบว่าอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย = 4.08)  เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับความ 
พึงพอใจเรียงคะแนนเฉล่ียจากมากไปหาน้อย ได้ดังน้ี  

(1) การปรับปรุงและพัฒนา รร.บ้านปล่องเหล่ียม , รร.วัดหลักส่ีราษฎร์สโมสร      
มีค่าเฉล่ีย 4.10 

(2) สนับสนุนงบประมาณจ้างครูชาวต่างชาติสอนภาษาอังกฤษ (ร.ร.เฉลิมพระเกียรติ 
สมเด็จพระศรีนครินทร์สมุทรสาคร, ร.ร.วัดธรรมจริยาภิรมย์)   มีค่าเฉล่ีย 4.07 

(3) สนับสนุนงบประมาณให้แก่ สพป.สมุทรสาคร และ สพม.เขต 10 เพ่ือจ้างครูเสริม
การเรียนการสอนให้แก่โรงเรียนในสังกัด 200 อัตรา มีค่าเฉล่ีย 4.06 
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แนวทางท่ี 2 ส่งเสริมการเรียนรู้ และพัฒนาสื่อการเรียนการสอน  ในภาพรวม
พบว่าอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย = 4.11) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับความพึงพอใจ
เรียงคะแนนเฉล่ียจากมากไปหาน้อย ได้ดังน้ี  

(1) โครงการอุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร (SK park)  (จัดกิจกรรมส่งเสริม    
การเรียนรู้แก่ผู้ใช้บริการ, การบริการ, ทรัพยากรสารสนเทศต่างๆ)  มีค่าเฉล่ีย  4.18 

(2) โครงการเพ่ือส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน 
(ค่ายวิทยาศาสตร์, การประกวดสวดมนต์หมู่ทํานองสรภัญญะ) มีค่าเฉล่ีย 4.09 

(3) สนับสนุนงบประมาณแก่สถานศึกษาต่างๆ  เพ่ือพัฒนาส่ือการเรียนการสอน 
(วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร ,สนับสนุนกิจกรรมดนตรีไทยของ ร.ร.บ้านอ้อมโรงหีบ, สนับสนุน
เคร่ืองดนตรีสากล ร.ร.วัดป้อมฯ)  มีค่าเฉล่ีย 4.06 

 
แนวทางท่ี 3 การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  ในภาพรวมพบว่าอยู่ใน

ระดับมาก (ค่าเฉล่ีย = 4.15)  ซึ่งมีโครงการเพ่ือส่งเสริมพัฒนาศักยภาพให้แก่บุคลากรทาง
การศึกษา  มีค่าเฉล่ีย 4.15 

 
แนวทางท่ี 4 ส่งเสริมและพัฒนาด้านการศาสนา การอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรม

ท้องถิ่นและภูมิ ปัญญาท้องถิ่น ในภาพรวมพบว่าอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย = 4.13)        
เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับความพึงพอใจเรียงคะแนนเฉล่ียจากมากไปหาน้อย 
ได้ดังน้ี  

(1) การสนับสนุนงบประมาณเพ่ือจัดงานด้านศาสนาและวัฒนธรรมประเพณี  (แห่เทียน
พรรษา , แห่เจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร, จัดงานวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา วัดเจษฎาราม, 
สืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทยทรงดํา-วัดหนองสองห้อง, สืบสานประเพณีวัฒนธรรมความ
กตัญญูคู่แผ่นดิน –วัดคลองตันราษฎร์บํารุง ฯลฯ)  มีค่าเฉล่ีย 4.12 

(2) สนับสนุนการจัดโครงการอบรมด้านศาสนาและคุณธรรม (อบรมส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมแก่เด็กและเยาวชน – วัดปัจจันตาราม/วัดยกกระบัตร, อบรมนักธรรมศึกษาชั้นโทและ
ชั้นเอก-วัดเจษฎาราม, ค่ายอบรมศีลธรรมแก่เยาวชน-วัดสุนทรสถิต)  มีค่าเฉล่ีย 4.13 
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ตารางที่ 5  ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจของ
ประชาชนต่อการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาสาธารณสุข  กีฬา 
และนันทนาการ   
     
 

ความพึงพอใจในการดําเนินงาน X  S.D. ระดับ
ความพึง
พอใจ 

แนวทางที ่2 การป้องกนั ควบคุม และบําบัดโรค              

โครงการส่งเสริมสุขภาพรา่งกายและป้องกันโรคติดต่อ 
หรือโรคระบาด 4.07 .818 มาก 
แนวทางที ่3  ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการกีฬา และสุขภาพของประชาชน             
สนับสนุนงบประมาณแก่สมาคมกีฬา ในการส่งเสรมิและ
พัฒนาด้านการกีฬาจงัหวัดสมุทรสาคร (จัดการแข่งขัน
กีฬาประเภทต่างๆ , จัดหาอุปกรณ์กีฬา, พัฒนานกักีฬา 
ฯลฯ) 4.04 .783 มาก 
ก่อสรา้ง/ปรับปรุงสนามกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร 4.08 .837 มาก 
ความพึงพอใจในภาพรวม 4.07 .752 มาก 
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แผนภูมิแสดงความพึงพอใจต่อการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 
สาธารณสุข  กีฬาและนันทนาการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
จากตารางท่ี  5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาสาธารณสุข กีฬาและนันทนาการ พบว่า 

ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจในการให้บริการของประชาชน 
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย = 4.07) 

 
แนวทางท่ี 2 การป้องกัน ควบคุม และบําบัดโรค ในภาพรวมพบว่าอยู่ในระดับ      

มากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย = 4.07)  ซึ่งมีโครงการส่งเสริมสุขภาพร่างกายและป้องกันโรคติดต่อหรือ
โรคระบาด  มีค่าเฉล่ีย  4.07 

 
แนวทางท่ี 3  ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการกีฬาและสุขภาพของประชาชน            

ในภาพรวมพบว่าอยู่ในระดับมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย = 4.06) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า  อยู่ใน
ระดับความพึงพอใจเรียงคะแนนเฉล่ียจากมากไปหาน้อย ได้ดังน้ี  

(1) ก่อสร้าง/ปรับปรุงสนามกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร ค่าเฉล่ีย 4.08 
(2) สนับสนุนงบประมาณแก่สมาคมกีฬา ในการส่งเสริมและพัฒนาด้านการกีฬาจังหวัด

สมุทรสาคร  
(จัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ , จัดหาอุปกรณ์กีฬา, พัฒนานักกีฬา ฯลฯ) ค่าเฉล่ีย 

4.04 
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ตารางที่  6 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจของ
ประชาชนต่อการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและ
ส่ิงแวดล้อม   
            

ความพึงพอใจในการดําเนินงาน X  S.D. ระดับ
ความพึง
พอใจ 

แนวทางที ่2 พัฒนาและปรับปรุงสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
การก่อสรา้งถนน/ระบบประปา/ขยายเขตไฟฟ้า ของ  
อบจ. ในปีงบประมาณ 2556 
-  ถนนแอลฟัสท์ติกคอนกรีตสายเลยีบคลองเขตเมือง  
   หมู่ท่ี 2 , 6 ต.นาโคก อ.เมืองฯ 
- ถนนแอลฟัลท์ติกคอนกรตีสายพัฒนามหาราช หมูท่ี่ 5  
   ต. บ้านแพ้ว อ.บ้านแพ้ว 
- ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นทางสายหนา้ 
  วัดกระโจมทอง เช่ือมสายเจ็ดริ้ว –หลักสอง หมู่ท่ี 6,7  
  ต. หลักสอง อ.บ้านแพ้ว 
- ติดต้ังระบบไฟฟ้าส่องสว่าง ถ.พระราม 2 – คลองบาง 
   หญ้า ต.มหาชัย อ.เมืองฯ 
- ติดต้ังระบบไฟฟ้าส่องสว่าง ถ.พระราม 2 – เอกชัย  
   ต.นาดี อ.เมืองฯ 
- ก่อสร้างระบบประปา หมู่ท่ี 4 ต. หนองนกไข่  
   อ.กระทุ่มแบน 
- ก่อสร้างระบบประปา หมู่ท่ี 6 บ้านคลองนางนม  
   ต.หนองนกไข ่อ.กระทุ่มแบน 
- ก่อสร้างระบบประปา หมู่ท่ี 12 ต. หลักสาม อ.บ้านแพ้ว 4.18 .759 มาก 
แนวทางที ่3 การส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ ฟื้นฟทูรัพยากรธรรมชาติ และ
ส่ิงแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
โครงการโรงเรยีนส่ิงแวดลอ้มของ อบจ. และสนับสนนุ
โรงเรียนเครือข่าย โรงเรียนส่ิงแวดลอ้ม (สนับสนนุ
ค่าใช้จ่ายโรงเรยีนเครอืขา่ย 10 แห่ง ในการจัดทํา
โครงการกิจกรรมด้านการอนุรกัษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
และส่ิงแวดลอ้ม) 4.17 .863 มาก 
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โครงการ อบจ. สมุทรสาคร คาร์ฟรีเดย ์2013 
(Samutsakhon Car Free Day) 4.12 .800 มาก 
การเสริมสร้างองค์ความรูแ้ละจิตสํานึกในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  
- โครงการกลอ่งวิเศษ อบจ.สมุทรสาคร 4.19 .814 มาก 
โครงการควบคุมศัตรูพืชและผลไม้ด้วยเทคโนโลยีท่ี
ปลอดภัยกับส่ิงแวดล้อม 
- ประชาสัมพันธ์ เผยแพรค่วามรู้แก่เกษตรกรเพ่ือลดการใช้
สารเคมีในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม 4.06 .775 มาก 
แนวทางที ่4 การบริหารจัดการส่ิงแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ 
การป้องกันและแก้ไขปัญหาน้าํท่วมพ้ืนท่ีจังหวัดสมุทรสาคร  
- จัดหากระสอบทราย/ขุดลอกคคูลอง 4.00 .807 มาก 
กําจัดวัชพืชในแม่น้าํท่าจีนและลําคลองต่างๆ ในจังหวัด
สมุทรสาคร 4.17 .845 มาก 
ความพึงพอใจในภาพรวม 4.14 .852 มาก 
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แผนภูมิแสดงความพึงพอใจต่อการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานและส่ิงแวดล้อม 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากตารางท่ี 5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งแวดล้อมพบว่า 

ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจในการดําเนินงานของประชาชน 
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย = 4.14) 

 
แนวทางท่ี 2  พัฒนาและปรับปรุงสาธารณูปโภค สาธารณูปการ  ในภาพรวม

พบว่าอยู่ในระดับมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย = 4.46) ซึ่งมีการก่อสร้างถนน/ระบบประปา/ขยายเขต
ไฟฟ้า ของ อบจ. ในปีงบประมาณ  2556  มีค่าเฉล่ีย 4.18 

 
แนวทางท่ี 3  ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ     

และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  ในภาพรวมพบว่าอยู่ในระดับมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย = 4.28) เม่ือ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับความพึงพอใจ เรียงคะแนนเฉล่ียจากมากไปหาน้อย ได้ดังน้ี 

 
(1) การเสริมสร้างองค์ความรู้และจิตสํานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล้อม  เช่น  โครงการกล่องวิเศษ อบจ.สมุทรสาคร  มีค่าเฉล่ีย 4.19 
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(2) โครงการโรงเรียนส่ิงแวดล้อมของ อบจ. และสนับสนุนโรงเรียนเครือข่าย โรงเรียน
ส่ิงแวดล้อม (สนับสนุนค่าใช้จ่ายโรงเรียนเครือข่าย 10 แห่ง ในการจัดทําโครงการกิจกรรมด้าน
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม)  มีค่าเฉล่ีย 4.17 

(3 )โครงการ อบจ. สมุทรสาคร คาร์ฟรีเดย์ 2013 (Samutsakhon Car Free Day)           
มีค่าเฉล่ีย 4.12 

(3) โครงการควบคุมศัตรูพืชและผลไม้ด้วยเทคโนโลยีท่ีปลอดภัยกับส่ิงแวดล้อมเช่น 
ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ความรู้แก่เกษตรกรเพ่ือลดการใช้สารเคมีในการประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม มีค่าเฉล่ีย  4.06 

 
แนวทางท่ี 4  บริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ  ในภาพรวมพบว่า   

อยู่ในระดับมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย = 4.42) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับความ        
พึงพอใจเรียงคะแนนเฉล่ียจากมากไปหาน้อย ได้ดังน้ี  

(1) กําจัดวัชพืชในแม่น้ําท่าจีนและลําคลองต่างๆ ในจังหวัดสมุทรสาคร มีค่าเฉล่ีย 4.17 
(2) การป้องกันและแก้ไขปัญหานํ้าท่วมพ้ืนท่ีจังหวัดสมุทรสาคร  เช่น จัดหากระสอบ

ทราย/ขุดลอกคูคลอง  มีค่าเฉล่ีย  4.00 
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ตารางที่ 7  ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจของ
ประชาชนต่อการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ 
 

ความพึงพอใจในการดําเนินงาน X  S.D. ระดับ
ความพึง
พอใจ 

แนวทางที ่3 การส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยว 
ส่งเสริมการท่องเท่ียวกิจกรรมลานวัฒนธรรมริมคลอง   
อําแพง 4.25 .754 มากท่ีสุด 
ก่อสรา้งสะพานทางเดินเท้าคอนกรตีเสรมิเหล็กศูนยศ์ึกษา
ธรรมชาติป่าชายเลน หมู่ท่ี 5 ต.บางหญ้าแพรก  
อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 4.07 .807 มาก 
ความพึงพอใจในภาพรวม 4.16 .732 มาก 

 
 
 

แผนภูมิแสดงความพึงพอใจต่อการดําเนนิงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
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จากตารางท่ี  7  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ พบว่า ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และระดับความพึงพอใจในการดําเนินงานของประชาชน ภาพรวมอยู่ในระดับมาก
(ค่าเฉล่ีย = 4.16) 

 
แนวทางท่ี 3 ส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเท่ียว  ในภาพรวมพบว่าอยู่ในระดับ     

มากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย = 4.16) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับความพึงพอใจเรียงคะแนน
เฉล่ียจากมากไปหาน้อย ได้ดังน้ี 

(1) ส่งเสริมการท่องเท่ียวกิจกรรมลานวัฒนธรรมริมคลองอําแพง มีค่าเฉล่ีย 4.25 
(2) ก่อสร้างสะพานทางเดินเท้าคอนกรีตเสริมเหล็กศูนย์ศึกษาธรรมชาติป่าชายเลน   

หมู่ท่ี 5  ต.บางหญ้าแพรก  อ.เมือง   จ.สมุทรสาคร  มีค่าเฉล่ีย  4.07 
 
ตอนที่ 3 ผลการวเิคราะห์ความคิดเห็นและความต้องการของประชาชนทีม่ี

ต่อการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวดัสมุทรสาคร   
จากแบบสอบถามและจากการสัมภาษณ์เชิงลึก   สามารถสรุปประเด็นแยกนําเสนอตาม

ยุทธศาสตร์ได้ดังน้ี 
1. ยุทธศาสตร์พัฒนาการเมือง การบริหาร  
ปัญหาการบริการไม่มีเลย การพัฒนาก็ยังไม่ท่ัวถึง มีแค่การพัฒนาเป็นบางจุดเท่าน้ัน 
ปัญหา การมีส่วนร่วม และทําการประชาสัมพันธ์ของฝ่ายบริหารประจําจังหวัด ให้

ประชาชนในพ้ืนท่ีได้รับทราบ เพ่ือให้รับทราบถึงการทํางานและบทบาท  
ปัญหาความโปร่งใสในด้านการจัดสรรงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้างต่างๆ  
 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสวัสดิการสังคม และความมั่นคงของมนุษย์  
ปัญหาผู้ด้อยโอกาส โดยเฉพาะผู้สูงอายุ อบจ. ควรมีการดูแล เช่น มีกิจกรรมให้

ผู้สูงอายุได้ออกกําลังกาย มีศูนย์นัดพบปะพูดคุย การตรวจสุขภาพ 
ปัญหาการพัฒนาน้อยเกินไป  ไม่ครอบคลุม จัดสรรงบประมาณไม่เพียงพอ 
ปัญหาการต่อเน่ืองในการดูแลในเร่ืองผู้สูงอายุ  ผู้ด้อยโอกาส    
ปัญหาในเร่ืองค่าครองชีพ อยากให้ลดเร่ืองเคร่ืองใช้อุปโภคบริโภคให้มีราคาลดลง

เพราะทุกวันน้ีค่าครองชีพสูงมาก 
 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
ปัญหาการมีจริยธรรม ดังสโลแกน ความรู้คู่คุณธรรม คุณธรรมนําวิชาการ 
ปัญหาค่าครองชีพสูง รายได้ตํ่า  ของแพง ต้นทุนสูง 
ปัญหาการสนับสนุนโรงเรียนท่ีด้อยโอกาส ครูน้อย ให้มีบุคลากรมากข้ึน 
ปัญหาการดูแลและจัดสรรงบประมาณด้านการศึกษาให้มากกว่าน้ี 
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 4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาสาธารณสุข กีฬาและนันทนาการ 
ปัญหาการดูแลเร่ืองสาธารณสุข 
ปัญหาการจัดสรรงบประมาณให้กับวันเด็กมากย่ิงข้ึน 
ปัญหาการอุดหนุนการทํางานของ อสม. และผู้นําชุมชนอย่างต่อเน่ือง 
ปัญหาการจัดสรรงบประมาณพัฒนาอย่างต่อเน่ือง 
ปัญหายุงลายเยอะ แมงสาบเยอะ  หนูเยอะ 
 
5. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งแวดล้อม   
ปัญหานํ้าท่วมขังถนน บริเวณรอยต่อระหว่างถนนของ อบต. กับ อบจ. ควรซ่อมแซม

ให้ได้มาตรฐานเพราะเร่ิมพังและทําให้เกิดนํ้าท่วมขังบริเวณหน้าบ้านนายวิศาล  ฉิ่งท่าไม้ รวมถึง
ปัญหาเร่ืองถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ ไม่เรียบ ก่อให้เกิดอันตราย อยากให้รีบจัดสรรงบประมาณมา
จัดการ รวมถึงความต่อเน่ืองของการก่อสร้าง การก่อสร้างมีการทําคร่ึงๆ  กลางๆ  ไม่เสร็จ
สมบูรณ์  

ปัญหาไฟฟ้าตามถนน ควรเพ่ิมแสงสว่างให้พอเพียง 
ปัญหานํ้าในลําคลองส่งกล่ินเน่าเหม็น  อยากให้มีการแก้ปัญหาในด้านน้ี  เพราะบ่อ

บําบัดจากโรงงานปล่อยลงมาในแม่น้ํา นํ้าในคลองเน่าเสีย 
ปัญหาสะพาน โดยเฉพาะบริเวณคอสะพานท้ังสองแห่งควรท่ีจะทําให้เรียบร้อยกว่า

น้ี เพราะอันตราย เน่ืองจากมีเนิน หากมีการลาดยางจะดีมากเพราะได้ใช้ประโยชน์เยอะข้ึน 
ปัญหาการปรับปรุงท่อระบายนํ้า นํ้าประปาไม่ค่อยไหล ไหลช้า และมีสีเหลือง 

            ปัญหาควรท่ีจะใช้เคร่ืองสูบนํ้าข้ึนแท้งก์ได้พักบ้าง จะทําให้เคร่ืองชํารุดช้าลง  
การจัดสร้างแท้งก์น้ําให้ครอบคลุมมากกว่าน้ีจะดีมาก ควรซ่อมท่ีเสียแต่ละหมู่  ขาดการหม่ันล้าง
แท้งก์ปีละสองคร้ังเพ่ือยืดอายุการใช้งาน 

 ปัญหาขยะหล่นจากรถขนขยะบ่อย (บางคัน) ซึ่งอาจเป็นบ่อเกิดของเชื้อโรค และ     
 ปัญหาในเร่ืองของการท้ิงขยะไม่ลงถัง  ถังขยะน้อย  ขยะเยอะ  
 
6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ   
ปัญหาการส่งเสริมอาชีพ เพ่ือรองรับให้กับประชาชน  
ปัญหาแหล่งท่องเท่ียว 
ปัญหางานด้านความปลอดภัย  
ปัญหาการดูแลเร่ืองแรงงานต่างด้าว 
ปัญหาการจัดระบบโรงงานให้ดี 
ปัญหาด้านการขาดการส่งเสริม และพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การประชาสัมพันธ์ด้าน

การท่องเท่ียว การสร้างจุดเด่นของพ้ืนท่ีในชุมชน เช่น เบญจรงค์ การโฆษณาและส่งเสริม
การท่องเท่ียว 



 

บทที่ 5 

สรุป อภิปรายผลและเสนอแนะ 

การประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนต่อการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เป็นการประเมินผลความพึงพอใจของ
ประชาชนต่อการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
สมุทรสาคร  ตามภาระหน้าท่ีท่ีกําหนดไว้ในพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.
2540 แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2552  และพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการ
กระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ.2542  มีวัตถุประสงค์ของการวิจัย      
ข้อท่ีหน่ึง เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของประชาชนต่อการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร  ท้ัง  6  ด้าน  คือ   

(1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมือง-การบริหาร  
(2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาสวัสดิการสังคมและความม่ันคงของมนุษย์  
(3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
(4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาสาธารณสุข กีฬาและนันทนาการ  
(5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและส่ิงแวดล้อม  
(6) ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ  

วัตถุประสงค์ข้อท่ีสอง เพ่ือทราบถึงความต้องการ ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ
ของประชาชนต่อการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร  ตามภาระและ
หน้าท่ีท่ีกําหนดไว้ในพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 แก้ไขเพ่ิมเติม      
(ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2552   

ดําเนินการวิจัยโดยการสํารวจความพึงพอใจ (Survey Research) ประชาชนท่ีเป็น
ตัวแทนครอบครัวท่ีอาศัยอยู่ในเขตพ้ืนท่ีองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร จํานวน 400 
ตัวอย่าง ในช่วงเดือน พฤศจิกายน 2556 ถึงเดือน ธันวาคม 2556 นําข้อมูลท่ีได้มาวิเคราะห์
ด้วยวิธีสถิติ  เช่น ค่าเฉล่ีย(mean) ค่าอัตราส่วนร้อยละ (percentage) และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (standard deviation) ผลการศึกษาสรุปได้ดังน้ี 
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สรุปผลการศึกษา 
 

จากการศึกษาวิจัยพบว่า ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการดําเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร  ในการจัดทําบริการ
สาธารณะตามยุทธศาสตร์การพัฒนาท้ัง  6  ด้าน อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย = 4.15)         
คิดเป็นร้อยละ 83   หากพิจารณาแยกด้านมีรายละเอียดดังน้ี 

การศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างท้ังหมด  400 คน พบว่า  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่   
เป็นเพศหญิง  คิดเป็นร้อยละ 53.5  ส่วนใหญ่มีอายุ 21 – 40 ปี คิดเป็นร้อยละ 61.0 ส่วนใหญ่
มีการศึกษา มัธยมศึกษา/ ปวช. /ปวส. /อนุปริญญา คิดเป็นร้อยละ 40.0  ส่วนใหญ่มีรายได้
เฉล่ียต่อเดือน  5,000-10,000 บาท/เดือน  คิดเป็นร้อยละ 40.2   ส่วนใหญ่มีอาชีพรับจ้าง  
คิดเป็นร้อยละ  55.2  ส่วนใหญ่เป็นคนในชุมชนต้ังแต่เกิด  คิดเป็นร้อยละ 51.8  

 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมือง – การบริหาร  
ประชาชนผู้มารับบริการมีความพึงพอใจ แยกตามแนวทางการพัฒนา ในภาพรวมอยู่ใน

ระดับมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย = 4.21) คิดเป็นร้อยละ 84.2 สําหรับแนวทางการพัฒนาแสดง
รายละเอียด ดังน้ี 

แนวทางท่ี 1 การเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรและบริหารการจัดการองค์กร         
ในภาพรวมพบว่าอยู่ในระดับมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย = 4.27) คิดเป็นร้อยละ 85.4 

แนวทางท่ี 3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาล       
ในภาพรวมพบว่าอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย = 4.14)  คิดเป็นร้อยละ 82.8 

 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสวัสดิการสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  
ประชาชนผู้มารับบริการมีความพึงพอใจ แยกตามแนวทางการพัฒนา ในภาพรวมอยู่ใน

ระดับมาก (ค่าเฉล่ีย = 4.20) คิดเป็นร้อยละ 84.0 สําหรับแนวทางการพัฒนาแสดง
รายละเอียด ดังน้ี 

แนวทางท่ี 1 การรักษาความสงบเรียบร้อยของท้องถิ่น ในภาพรวมพบว่า            
อยู่ในระดับมาก  (ค่าเฉล่ีย = 4.09)  คิดเป็นร้อยละ  81.8 

แนวทางท่ี 2 การสร้างสังคมให้มีความเข้มแข็ง ในภาพรวมพบว่าอยู่ในระดับมาก 
(ค่าเฉล่ีย = 4.19)   คิดเป็นร้อยละ 83.8 

แนวทางท่ี 3 การบริหารการจัดการด้านสังคมสงเคราะห์และยกระดับคุณภาพ
ชีวิต เด็ก สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ และผู้ติดเชื้อเอดส์ ในภาพรวมพบว่าอยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย = 4.26) คิดเป็นร้อยละ 85.2 

แนวทางท่ี 4 การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  ในภาพรวมพบว่าอยู่ในระดับ
มากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย = 4.25) คิดเป็นร้อยละ 85 
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3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม  
ประชาชนผู้มารับบริการมีความพึงพอใจ แยกตามแนวทางการพัฒนา ในภาพรวมอยู่ใน

ระดับมาก (ค่าเฉล่ีย = 4.12) คิดเป็นร้อยละ 82.4 สําหรับแนวทางการพัฒนาแสดงรายละเอียด 
ดังน้ี 

แนวทางท่ี 1 การบริหารการจัดองค์กรการศึกษาและองค์ความรู้  ในภาพรวม
พบว่าอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย = 4.08) คิดเป็นร้อยละ 81.6 

แนวทางท่ี 2 ส่งเสริมการเรียนรู้ และพัฒนาสื่อการเรียนการสอน  ในภาพรวม
พบว่าอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย = 4.11) คิดเป็นร้อยละ 82.2 

แนวทางท่ี 3 การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  ในภาพรวมพบว่าอยู่ใน
ระดับมาก (ค่าเฉล่ีย = 4.15)  คิดเป็นร้อยละ 83 

แนวทางท่ี 4 ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศาสนา อนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรม
ท้องถิ่นและภูมิ ปัญญาท้องถิ่น ในภาพรวมพบว่าอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย = 4.13)         
คิดเป็นร้อยละ 82.6 

 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสาธารณสุข กีฬาและนันทนาการ 
ประชาชนผู้มารับบริการมีความพึงพอใจ แยกตามแนวทางการพัฒนา ในภาพรวมอยู่ใน

ระดับมาก  (ค่าเฉล่ีย = 4.07) คิดเป็นร้อยละ 81.4 สําหรับแนวทางการพัฒนาแสดง
รายละเอียด ดังน้ี 

แนวทางท่ี 2 การป้องกัน ควบคุม และบําบัดโรค   ในภาพรวมพบว่าอยู่ในระดับ
มากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย = 4.07)  คิดเป็นร้อยละ 81.4 

แนวทางท่ี 3  ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการกีฬาและสุขภาพของประชาชน       
ในภาพรวมพบว่าอยู่ในระดับมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย = 4.06)  คิดเป็นร้อยละ 81.2  

 
5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งแวดล้อม 
ประชาชนผู้มารับบริการมีความพึงพอใจ แยกตามแนวทางการพัฒนา ในภาพรวมอยู่ใน

ระดับมาก (ค่าเฉล่ีย = 4.14) คิดเป็นร้อยละ 82.8 สําหรับแนวทางการพัฒนาแสดงรายละเอียด 
ดังน้ี 

แนวทางท่ี 2  พัฒนาและปรับปรุงสาธารณูปโภค สาธารณูปการ  ในภาพรวม
พบว่าอยู่ในระดับมากท่ีสุด  (ค่าเฉล่ีย = 4.46)  คิดเป็นร้อยละ  89.2 

แนวทางท่ี 3  ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  ในภาพรวมพบว่าอยู่ในระดับมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย = 4.28) คิดเป็น 
ร้อยละ 85.6 

แนวทางท่ี 4  การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ  ในภาพรวม
พบว่าอยู่ในระดับมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย = 4.42) คิดเป็นร้อยละ 88.4 
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6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ  
ประชาชนผู้มารับบริการมีความพึงพอใจ แยกตามแนวทางการพัฒนา ในภาพรวมอยู่ใน

ระดับมาก (ค่าเฉล่ีย = 4.16)  คิดเป็นร้อยละ 83.2 สําหรับแนวทางการพัฒนาแสดง
รายละเอียด ดังน้ี 

แนวทางท่ี 3  ส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเท่ียว  ในภาพรวมพบว่าอยู่ในระดับ
มากท่ีสุด  (ค่าเฉล่ีย = 4.16)  คิดเป็นร้อยละ 83.2 

อภิปรายผลการศึกษา 

จากวัตถุประสงค์ข้อท่ี 1 เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของประชาชนต่อการดําเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร  ท้ัง  6  ยุทธศาสตร์       
คือ  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาการเมือง – การบริหาร  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
สวัสดิการสังคมและความม่ันคงของมนุษย์   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข กีฬาและนันทนาการ  ยุทธศาสตร์การ 
พัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและส่ิงแวดล้อม  และยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ 

 ผลการศึกษาพบว่า  ความพึงพอใจในการดําเ นินงานในแต่ละยุทธศาสตร์             
ในภาพรวมท้ัง 6  ด้าน  อยู่ในระดับพึงพอใจมาก (ค่าเฉล่ีย = 4.15)  คิดเป็นร้อยละ  83        
โดยระดับความพึงพอใจในยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมือง – การบริหารมากท่ีสุด  รองลงมา 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาสวัสดิการสังคมและความม่ันคงของมนุษย์  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เศรษฐกิจ  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและส่ิงแวดล้อม ยุทธศาสตร์การพัฒนา
การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และยุทธศาสตร์การพัฒนาสาธารณสุข กีฬาและนันทนาการ  
น้อยท่ีสุด 

จากผลการศึกษาความพึงพอใจต่อการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร  ท่ีอยู่ในเกณฑ์ของความพึงพอใจมากดังกล่าว สะท้อนให้
เห็นถึงการกําหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา รวมไปถึงการกําหนดโครงการในการ
พัฒนาตรงกับความจําเป็นและความต้องการของประชาชนภายในจังหวัด  ส่งผลทําให้ผลการ
ประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับมากดังกล่าว มีเพียงบางยุทธศาสตร์ท่ีได้รับคะแนนความ     
พึงพอใจน้อยกว่ายุทธศาสตร์อ่ืนๆ  

จากวัตถุประสงค์ข้อท่ี 2 เพ่ือทราบถึงความต้องการ ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะของ
ประชาชนต่อการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
สมุทรสาคร  ตามภาระและหน้าท่ีท่ีกําหนดไว้ในพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
พ.ศ.2540 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2552  ผลการศึกษาแบ่งแยกการนําเสนอออกเป็น 3  
ส่วน คือ    

(1) ความต้องการและความคิดเห็น  
(2) ข้อเสนอแนะในการพัฒนาแยกตามยุทธศาสตร์  
(3) ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ  
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(1) ความต้องการและความคิดเห็น 
(1.1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร ยังมีการกระจาย

งบประมาณการพัฒนาก็ยังไม่ท่ัวถึง  มีแค่การพัฒนาเป็นบางจุดเท่าน้ัน 
ปัญหา เร่ืองช่องทางการเข้าไปมีส่วนร่วมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดมีน้อย  
ปัญหาการประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดไม่ท่ัวถึง เป็นผลให้

ประชาชนในพ้ืนท่ีได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร และบทบาทหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
น้อย  

ปัญหาความโปร่งใสในด้านการจัดสรรงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง ต่างๆ โดย    
ไม่ทราบว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีการจัดซื้อ  จัดจ้าง โครงการใด แบบไหนอย่างไร  

 
(1.2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม และความมั่นคงของมนุษย์  

ปัญหาผู้ด้อยโอกาส โดยเฉพาะผู้สูงอายุของ อบจ. ควรได้รับการดูแลให้ท่ัวถึงและครอบคลุม 
เช่น  มีกิจกรรมให้ผู้สูงอายุได้ออกกําลังกาย  มีศูนย์นัดพบปะพูดคุย การตรวจสุขภาพ 

ปัญหาการจัดสรรงบประมาณการพัฒนาด้านน้ีน้อยเกินไป ไม่ครอบคลุม และ      
ไม่เพียงพอ 

ปัญหาความไม่ต่อเน่ืองในการดูแลในเร่ืองผู้สูงอายุ  ผู้ด้อยโอกาส    
ปัญหาในเร่ืองค่าครองชีพ อยากให้ลดเร่ืองเคร่ืองใช้อุปโภคบริโภคให้มีราคาลดลง

เพราะทุกวันน้ีค่าครองชีพสูงมาก 
 
(1.3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
ปัญหาด้านจริยธรรม ซึ่งไม่เป็นไปตามสโลแกน ความรู้คู่คุณธรรม คุณธรรมนํา

วิชาการ 
ปัญหาการการขาดแคลนบุคลากรทางด้านการศึกษาของจังหวัด 
ปัญหาการดูแลและจัดสรรงบประมาณด้านการศึกษาน้อย 
 
(1.4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข กีฬาและนันทนาการ  
ปัญหาเร่ืองสาธารณสุขและระบบสุขภาพของประชาชน เช่น การเข้าถึงการบริการ

ด้านสุขภาพของภาครัฐ การส่งเสริมระบบสุขภาพในระดับหมู่บ้าน 
ปัญหาการจัดสรรงบประมาณให้กับวันเด็กมากย่ิงข้ึน 
ปัญหาเร่ืองความไม่ต่อเน่ืองในการสนับสนุนการทํางานของ อสม. และผู้นําชุมชน 
ปัญหาการแพร่ระบาดของสัตว์ท่ีเป็นพาหะนําโรค เช่น ยุงลาย แมงสาบ หนู 
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(1.5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งแวดล้อม  
ปัญหานํ้าท่วมขังถนน บริเวณรอยต่อระหว่างถนนของ อบต. กับ อบจ.  
ปัญหาการสัญจรเน่ืองจากถนนชํารุด หลุมเป็นบ่อ ไม่เรียบ ก่อให้เกิดอันตราย 

รวมถึงความต่อเน่ืองของการก่อสร้าง การก่อสร้างมีการทําคร่ึงๆ  กลางๆ  ไม่เสร็จสมบูรณ์  
ปัญหาไฟฟ้าตามถนน ควรเพ่ิมแสงสว่างให้พอเพียง 
ปัญหานํ้าในลําคลองส่งกล่ินเน่าเหม็น  อยากให้มีการแก้ปัญหาในด้านน้ี  เพราะบ่อ

บําบัดจากโรงงานปล่อยลงมาในแม่น้ํา นํ้าในคลองเน่าเสีย 
ปัญหาสะพาน โดยเฉพาะบริเวณคอสะพานท้ังสองแห่งควรท่ีจะทําให้เรียบร้อยกว่า

น้ี เพราะอันตราย เน่ืองจากมีเนิน หากมีการลาดยางจะดีมากเพราะได้ใช้ประโยชน์เยอะข้ึน 
ปัญหานํ้าประปาไม่ค่อยไหล ไหลช้า และมีสีเหลือง 

     ปัญหาขยะหล่นจากรถขนขยะบ่อย (บางคัน) ซึ่งอาจเป็นบ่อเกิดของเชื้อโรค และ
ปัญหาในเร่ืองของการท้ิงขยะไม่ลงถัง  ถังขยะน้อย  

    ปัญหาในเร่ืองยาเสพติดเยอะ ม. 2 ต.นาดี   
            ปัญหาผลักดันให้มีไฟฟ้าสาธารณะ ติดตามถนน  

 
(1.6) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ   
ปัญหาการว่างงานของประชาชน ควรส่งเสริมอาชีพ เพ่ือรองรับให้กับประชาชน  
ปัญหาแหล่งท่องเท่ียวเส่ือมโทรมขยะมาก 
ปัญหางานด้านความปลอดภัย  
ปัญหาการดูแลเร่ืองแรงงานต่างด้าว แย่งงานคนในพ้ืนท่ี 
ปัญหาด้านการขาดการส่งเสริม และพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การประชาสัมพันธ์ด้าน

การท่องเท่ียว การสร้างจุดเด่นของพ้ืนท่ีในชุมชน เช่น เบญจรงค์ การโฆษณาและส่งเสริม
การท่องเท่ียว 

  
(2) ข้อเสนอแนะในการพัฒนาแยกตามยุทธศาสตร์ 
 

ตอนท่ี 3 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นและความต้องการของประชาชนท่ีมีต่อ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร จากแบบสอบถามและจากการสัมภาษณ์เชิงลึก 
สามารถสรุปประเด็นแยกนําเสนอตามยุทธศาสตร์ได้ดังน้ี 
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(2.1) ยุทธศาสตร์พัฒนาการเมือง การบริหาร  
ควรมีการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ รวมไปถึงการสนับสนุนส่งเสริมในด้านองค์

ความรู้สมัยใหม่ให้กับผู้นําในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้รู้เท่าทันต่อการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน
อย่างรวดเร็วในสังคมยุคปัจจุบัน 

การจัดโครงการ อบจ.เคล่ือนท่ีควรกระจายลงในทุกพ้ืนท่ี และควรประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนทราบล่วงหน้า นอกจากน้ันแล้ว อบจ. ควรใช้โครงการน้ีเป็นเวทีในการทําความเข้าใจ
ถึงภาระหน้าท่ีของ อบจ. ตามท่ีกฎหมายกําหนด  

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมผ่านการจัดกิจกรรมต่างๆ  เช่น จัดทําเวทีสาธารณะ เพ่ือรับ
ฟังความคิดเห็นด้านใดด้านหน่ึงท่ีจะนําไปสู่วาระสําคัญของจังหวัดสมุทรสาคร  

    อบจ.สมุทรสาคร ควรกําหนดแนวทางการประชาสัมพันธ์ เพ่ือตอบโจทย์ปัญหาใน 
ด้านการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของ อบจ.ในด้านต่างๆ  

ส่งเสริมการป้องกันการคอรัปชั่น โดยการรณรงค์สร้างจิตสํานึกในการรับผิดชอบต่อ
ชาติบ้านเมืองอย่างกว้างขวางในทุกระดับ กล่าวคือ ต้ังแต่ระดับประถมศึกษาจนถึงประชาชน
ท่ัวไป นอกจากน้ันแล้วควรกําหนดช่องทางในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนทราบเป็นการท่ัวไป 

 
(2.2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาสวัสดิการสังคม และความมั่นคงของมนุษย์  
ปัญหาเร่ืองสินค้าราคาแพง ค่าครองชีพท่ีสูงส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจําวัน  

ดังน้ัน อบจ.ควรเข้าไปมีส่วนร่วมในการดูแลสวัสดิการ และแก้ปัญหาด้านแรงงานภายในจังหวัด 
ส่งเสริมให้ผู้ด้อยโอกาส โดยเฉพาะผู้สูงอายุ อบจ. ควรมีการสนับสนุนส่งเสริม และ

ดูแลอย่างต่อเน่ืองและเป็นระบบ รวมไปถึงการเป็นแม่ข่ายในการเชื่อมโยง กลุ่ม  ชมรมของ
ผู้สูงอายุให้มีกิจกรรม   มีศูนย์รวมนัดพบปะพูดคุย การตรวจสุขภาพให้ครอบคลุม พร้อมท้ังมี
การจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอ และมีความต่อเน่ือง 

 
(2.3)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดควรเป็นแม่ข่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้มีอาจารย์ใน

สาขาท่ีขาดแคลน เพ่ือส่งเสริมให้เด็กได้เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ  พร้อมท้ังจัดสรร
งบประมาณด้านการศึกษาในกิจกรรมดังกล่าวอย่างต่อเน่ือง และส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียนท่ี
ด้อยโอกาส ครูน้อย ให้มีบุคลากรมากข้ึน พร้อมท้ังสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนอย่าง
ต่อเน่ืองและเป็นระบบสอดคล้องกับความต้องการของท้องถ่ิน 

    องค์การบริหารส่วนจังหวัดควรส่งเสริมการสืบสานศิลปวัฒนธรรมของท้องถ่ิน เป็น
เคร่ืองมือในการเสริมสร้างความอ่อนโยนทางจิตใจ โดยเน้นการมีส่วนร่วมของครอบครัว ชุมชน
และกลุ่มท่ีสนใจในโอกาสสําคัญ ๆ เช่น วันท่ี 5 ธันวาคม (วันพ่อ) วันท่ี 12 สิงหาคม (วันแม่) 
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หรือวันสําคัญทางศาสนา และวันสําคัญทางประเพณีต่าง ๆ โครงการอาจออกมาในรูปการทํา
กิจกรรมร่วมกันของครอบครัวต้นแบบ 

รวมไปถึงส่งเสริมให้องค์กรภาคประชาสังคม และกลุ่มท่ีหลากหลาย  เช่น วัด โรงเรียน 
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีเล็กกว่า เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาจิตใจ โดยเฉพาะองค์กรท่ี
ส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม รวมท้ังสร้างมาตรฐานการจูงใจให้ภาคเอกชนท่ีเก่ียวข้องกับ
ศิลปะ ดนตรี และกีฬาเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็ก เยาวชน และประชาชน โครงการ
ภายใต้ยุทธศาสตร์นี้อาจออกมาในรูปลานดนตรีต้นแบบ หรือลานกีฬาต้นแบบในระดับต่างๆ  

องค์การบริหารส่วนจังหวัดควรสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของหน่วยงานทางด้าน
การศึกษาในเขตจังหวัด เช่น อบจ.เป็นเจ้าของโครงการในการฝึกอบรมให้บุคลากรของส่วน
ราชการอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการศึกษาของเด็กและเยาวชนภายในจังหวัดเข้ามาเป็นผู้ร่วมฝึกอบรม
โดยการวางข่ายใยเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบ สร้างการแลกเปล่ียนเรียนรู้ข้ึนในโครงข่าย
ดังกล่าว  

(2.4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาสาธารณสุข กีฬาและนันทนาการ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดควรเป็นแม่ข่ายในการพัฒนาด้านการกีฬา จัดให้มีการ

ฝึกอบรมผู้ฝึกสอนกีฬา กรรมการกีฬา รวมไปถึงการพัฒนาสนามแข่งและการวางรากฐานสู่การ
เป็นมืออาชีพ นอกจากน้ันแล้วควรใช้การกีฬาและสันทนาการเป็นเคร่ืองมือท่ีสําคัญในการ
เสริมสร้างความสามัคคีกันในชุมชน พร้อมท้ังควรสนับสนุนให้มีการเต้นแอโรบิคเพ่ือเสริมสร้าง
สุขภาพของคนในท้องถ่ิน 

องค์การบริหารส่วนจังหวัด  ควรสนับสนุนการจัดต้ังศูนย์แพทย์ประจําตําบล    เพ่ือ
เป็นการเข้าถึงโอกาสทางการรักษาพยาบาลของประชาชนในเขตพ้ืนรับผิดชอบของ  อบจ. ใน
ระดับท่ีเพียงพอต่อการขับเคล่ือนศูนย์ 

 องค์การบริหารส่วนจังหวัด ควรสนับสนุนท้ังทางด้านงบประมาณ เทคโนโลยี องค์
ความรู้ทางด้านวิชาการ และบุคลากร ในการป้องกันยุงลาย 

 
(2.5)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งแวดล้อม   

องค์การบริหารส่วนจังหวัด ควรส่งเสริม รณรงค์ในการสร้างจิตสํานึกสาธารณะให้คน
ภายในจังหวัด ร่วมกันดูแลสาธารณสมบัติ โดยเฉพาะการเฝ้าดูแลท่ีดินสาธารณประโยชน์ริมแม่ 
นํ้าท่าจีน ป่าชายเลนบางกระเจ้า โคกขาม และตําบลอ่ืน ๆ ท่ีมีการบุกรุกกันอย่างหนัก  

องค์การบริหารส่วนจังหวัด ควรสนับสนุนการรวมกลุ่มกันของชุมชน และสร้างเครือข่าย
เรียนรู้ในการมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง ฟ้ืนฟู รักษาส่ิงแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติ เน้น
ปลูกจิตสํานึกให้ทุกคนตระหนักในการมีบทบาทร่วม เพ่ือลดการทําลายส่ิงแวดล้อม การบําบัดนํ้า
เสีย การกําจัดขยะ การปรับปรุงแม่นํ้าคูคลอง ลดมลพิษในด้านต่าง ๆ รวมท้ังองค์การบริหาร
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ส่วนจังหวัดควรเพ่ิมพ้ืนท่ีพักผ่อนหย่อนใจ สวนสาธารณะ และสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินระดับท่ีเล็กกว่าจัดภูมิทัศน์ของชุมชนให้เป็นระเบียบและสวยงาม 

 
(2.6)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ   

องค์การบริหารส่วนจังหวัดควรส่งเสริมโครงการเก่ียวกับการอบรมอาชีพ และแนวทาง
การลงทุนการประกอบอาชีพให้แก่ชาวบ้านในชุมชน เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนมีรายได้
เพ่ิมข้ึน และส่งเสริมการร่วมตัวของชุมชน จัดให้มีเวทีสร้างความเข้าใจ เรียนรู้ และดําเนิน
กิจกรรมกลุ่มอย่างต่อเน่ือง ควบคู่ไปกับกระบวนการพัฒนาการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย ให้คนใน
ชุมชนได้รับการศึกษาท่ีสอดคล้องกับศักยภาพของชุมชน  ภูมิปัญญาท้องถ่ิน และวัฒนธรรม 
ได้รับการฝึกอบรมท่ีสอดคล้องกับศักยภาพของชุมชน ภูมิปัญญาท้องถ่ิน และวัฒนธรรม ได้รับ
การฝึกอบรมท่ีสอดคล้องกับความต้องการ และวัสดุของพ้ืนท่ี และสามารถนําไปเป็นอาชีพหลัก 
หรืออาชีพเสริมได้ 

ค้นหาศักยภาพชุมชน โดยทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นแกนประสานในการ
รวบรวมองค์ความรู้ในพ้ืนท่ี สนับสนุนให้สถาบันการศึกษาท้องถ่ินเข้ามาทําการศึกษาวิจัยร่วมกับ
ชุมชน  เพ่ือค้นหาทุนทางสังคม ภูมิปัญญา และทรัพยากรในพ้ืนท่ี ควบคู่ไปกับการจัดทํา
ฐานข้อมูลเพ่ือแจกจ่ายให้ชุมชนได้ใช้ประโยชน์ ซึ่งจังหวัดสมุทรสาครมีสถานท่ีสําคัญทาง
ประวัติศาสตร์มากมาย รวมไปถึงแหล่งท่องเท่ียวธรรมชาติท่ีมีอยู่อย่างหลากหลาย 

สนับสนุนด้านการประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเท่ียวภาพรวมท้ังจังหวัด พัฒนาถนน ป้าย
บอกทาง ศูนย์ข้อมูลการท่องเท่ียวผ่านทาง website ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด และต้ัง
เป็นศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารการท่องเท่ียวท่ีทันสมัย ประสานเครือข่ายธุรกิจท่องเท่ียว และ
ขนส่ง  เพ่ือแจ้งข้อมูลในทุกด้านท่ีเป็นปัจจุบัน 
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  มหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัย 
  ศรีนครินทรวิโรฒ สงขลา.  
วีระชัย  ตันติวีระวิทยา.  2532. ด้ันด้นหาความเป็นเลิศ : ประสบการณ์จากบริษัทอเมริกัน 
             ชั้นนําของโลก. กรุงเทพฯ  : ซีเอ็ดยูเคชั่น. 
เสาวภาคย์  ดีวาจา. ปัจจัยท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการทํางานของพนักงานส่งเสริม 
  การเกษตรของบริษัทเอกชน. วิทยานิพนธ์ พบ.ม. กรุงเทพฯ : สถาบัน 
  บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2528. อัดสําเนา. 
อุดม  เปี่ยมเจริญ. ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจการทํางานของข้าราชการ 
  ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัด. ปริญญานิพนธ์ กศ.ม. กรุงเทพฯ :  
  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2528. อัดสําเนา. 
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พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
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พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการส่วนจังหวัด พ.ศ. 2498 ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม  
  (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2546 
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ประวัติผู้วิจัย 
 

1. ข้อมูลท่ัวไป 
1.1  ชื่อและนามสกุล       รองศาสตราจารย์ เสรี  ลีลาลัย 
1.2 สังกัด (คณะ/สาํนัก/สถาบัน)   ภาควิชาทฤษฎีเศรษฐศาสตร์    

คณะเศรษฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
1.3 ตําแหน่งปัจจุบัน สาขาท่ีเชี่ยวชาญ และประสบการณ์งานบริหาร 
 1.3.1  ตําแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์ ระดับ 9 

1.3.2  สาขาท่ีเชี่ยวชาญ  ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์  การพัฒนาเศรษฐกิจ  
                              เศรษฐศาสตร์ประยุกต์ และเศรษฐกิจชุมชน 
1.3.3  ประสบการณ์งานบริหาร       

บรรณาธิการวารสารรามคําแหง (2545-ปัจจุบัน) 
รักษาการผู้อํานวยการสํานักพิมพ์ (2549-ปัจจุบัน) 

              1.4  ท่ีทํางาน           ห้อง 613 คณะเศรษฐศาสตร์  
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

1.5  ท่ีอยู่ปัจจุบัน       
1.5.1 เลขท่ี 119/50 นวมินทร์ 97  คลองกุ่ม บึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร   
รหัสไปรษณีย์ 10240 

 1.5.2 เบอร์ติดต่อ :  0-2310-8753 ท่ีทํางาน และ 08-1426-4392   
 1.5.3 E-mail : ssangsan@hotmail.com 
 

2. ประวัติการศึกษา 

ระดับปริญญา สถานท่ีศึกษา 
ปริญญาตรี  เศรษฐศาสตรบัณฑิต 
(เกียรตินิยมดี) 
ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
(พัฒนาเศรษฐกิจ) 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
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3.ประสบการณ์การทํางาน  
       1) งานการสอน   
 ระดับปริญญาตรี 
                      - หลักเศรษฐศาสตร์ 
   - ทฤษฎีเงินเฟ้อ    

- เศรษฐศาสตร์สวัสดิการ             
ระดับปริญญาโท  

   -  เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 
                       - เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยภาครัฐบาล 
                       - วิเคราะห์เศรษฐกิจไทย 
                       - เศรษฐกิจและการเมืองไทย 
                       - เศรษฐกิจชุมชน 
                       - ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
                       - สัมมนาเศรษฐกิจชุมชน 
                       - ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาคข้ันสูง 
                       - ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มหภาคข้ันสูง 
                       - ระเบียบวิธีวิจัย 
                       - สัมมนาเศรษฐกิจการเมืองไทย 

  2) งานการวิจัย  :    1.เร่ือง การจ้างแรงงานเด็กในอุตสาหกรรมบางประเภท  
ศึกษาเฉพาะกรณี กรุงเทพมหานครและสมุทรปราการ.  
(2527.) 

                           2. เร่ือง ปัจจัยกําหนดรายจ่ายในการเล่นการพนัน  
ศึกษากรณีกรุงเทพมหานคร. (2530.) 

                  3. เร่ือง เศรษฐกิจชุมชนกับเศรษฐกิจแห่งชาติ (2543-45 ) 
      3)งานบริการวิชาการ  1.ผู้ประเมินผลงานวิชาการอาจารย์ 3 ระดับ 8  

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 
                    2.อ.ก.ค.วิสามัญเฉพาะกิจกรมสามัญศึกษา 
    กระทรวงศึกษาธิการ 

      4) งานด้านตํารา และหนังสือ   
1. เศรษฐศาสตร์จุลภาค (คู่มือ ประกอบการบรรยาย) (2522.)  

                     2. ทฤษฎีเงินเฟ้อ (ปรับปรุง 2544) 
                     3. ทฤษฎีวัฏจักร และการพยากรณ์เศรษฐกิจ (2523.) 
                     4.เศรษฐศาสตร์สวัสดิการ.(ปรับปรุง 2544) 
                     5.เศรษฐกิจโลก-เศรษฐกิจไทย เล่ม 1-2  (2548) 
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       5)งานเขียนบทความ และบทวิเคราะห์ 
1.บทความวิเคราะห์สถานการณ์เศรษฐกิจ สังคมและ 
  การเมือง ลงในหนังสือพิมพ์ไทยธุรกิจไฟแนนซ์  
  คอลัมน์ “สามวาสองศอก” 2535-37 
2.บทความวิเคราะห์หุ้น ลงในหนังสือพิมพ์ไทยธุรกิจ 
  ไฟแนนซ์  คอลัมน์ “ตอบปัญหาหุ้น” 2535-36 
3. บทความวิเคราะห์หุ้น ลงในหนังสือพิมพ์ ไทยไฟแนน 
  เชียล  คอลัมน์ “ไขปัญหาหุ้นไทย” 2536-38 
4.บทความวิเคราะห์เศรษฐกิจ สังคม การเมือง ลงใน 
  หนังสือพิมพ์  ส่ือธุรกิจ คอลัมน์  “ถนนสายทุน” 2539-40 
5.บทความวิเคราะห์เศรษฐกิจการเงิน ลงในหนังสือ  
เอกสารภาษีอากร  คอลัมน์ “การคลังวิพากษ์และการเงิน     
ปริทรรศน์” 2539 
6.บทความวิเคราะห์เศรษฐกิจ สังคมและการเมือง ลงใน 

          หนังสือพิมพ์รายสัปดาห์ของมหาวิทยาลัย 
        (ข่าวรามคําแหง) คอลัมน์ “โลกเศรษฐกิจ”  (2540-ปัจจุบัน) 

7.จัดทําบทวิเคราะห์ข่าวเศรษฐกิจ สถานีวิทยุกระจายเสียง 
         แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ (มีนาคม 2545 – 2547) 
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ประวัติผู้วิจัย 
 

1. ข้อมูลท่ัวไป 
 ชื่อ  นายศิวัช  บุญเกิด   อายุ 43 ปี 

 ตําแหน่งทางด้านการบริหาร 
 - ผู้อํานวยการโครงการสหวิทยาการเพ่ือการพัฒนาท้องถ่ิน มหาวิทยาลัยรามคําแหง  
 ศูนย์การเรียนรู้จังหวัดราชบุรี ซึ่งเปิดการเรียนการสอนในระดับปริญญาโท  
 สาขารัฐศาสตร์  

ท่ีอยู่ปัจจุบัน  
บ้านเลขท่ี 25/1 หมู่ท่ี 7 ตําบลชําแระ อําเภอโพธาราม  จังหวัดราชบุรี 70120 

 
2. ประวัติการศึกษา 

 ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
ปริญญาเอก สาขาไทยศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  

 
3. ประสบการณ์ในการสอน 

 ประสบการณ์การสอนระดับปริญญาตรี 

- วิชา ทฤษฎีการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 

- วิชา แนวทางการศึกษาทางด้านรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

- วิชา การเมืองไทยในยุคปัจจุบัน มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

- วิชา ทฤษฎีการเมืองสีเขียว มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

    ประสบการณ์สอนระดับปริญญาโท 
-    บรรยายร่วมกับรองศาสตราจารย์ เสรี ลีลาลัย ผศ.ดร.ไตรรงค์ สุวรรณคีรี   
วิชา เศรษฐศาสตร์การเมอืงและกระบวนการพัฒนาของไทย หลักสูตร    
เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์การเมืองและการจัดการ 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง  

- วิชา ญาณวิทยา อาจารย์ผู้ช่วยสอน รศ.ดร.ชัยยันต์ ไชยพร    

- วิชา รัฐ อํานาจ นโยบายสาธารณะ อาจารย์ผู้ช่วยสอน ดร.สุชาติ            
ศรียารัณย และดร.ณรงค์ บุญสวยขวัญ 

- วิชา สัมมนาการปกครองท้องถิ่นเปรียบเทียบ อาจารย์ผู้ช่วยสอน รศ.ดร.ชัย
ชนะ อิงคะวัต 
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    ประสบการณ์การทํางาน 
- ผู้อํานวยการโครงการสหวิทยาการเพ่ือการพัฒนาท้องถ่ิน ศูนย์เรียนรู้จังวัด

ราชบุรี 

- ท่ีปรึกษาด้านนโยบายเทศบาลตําบลกระจับ อําเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 

- ท่ีปรึกษาด้านนโยบายเทศบาลตําบลบ้านสิงห์ อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 

- ท่ีปรึกษาประธานสภาสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี  
(นายคณิศร หลวนเกียว) 

- คณะกรรมการกําหนดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา อําเภอโพธาราม 

- ท่ีปรึกษาอนุกรรมาธิการส่ิงแวดล้อมรัฐสภา 

- นักวิชาการท่ีปรึกษากลุ่มสมัชชาจังหวัดราชบุรี 
 

4. งานวิจัย  
- ประเมินความพึงพอใจการให้บริการต่อประชาชนตามแผนพัฒนาตําบลสามปี 

ขององค์การบริหารส่วนตําบลดอนตะโก อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 
- ประเมินความพึงพอใจการให้บริการต่อประชาชนตามแผนพัฒนาตําบลสามปี 

ขององค์การบริหารส่วนตําบลแหลมผักเบี้ย อําเภอแหลมผักเบี้ย จังหวัด
เพชรบุรี 

- ประเมินความพึงพอใจการให้บริการต่อประชาชนตามแผนพัฒนาตําบลสามปี 
ของเทศบาลตําบลท่าล้อ จังหวัดกาญจนบุรี 

- ประเมินความพึงพอใจการให้บริการต่อประชาชนตามแผนพัฒนาตําบลสามปี 
ของเทศบาลตําบลกรับใหญ่ จังหวัดราชบุรี 

- กลุ่มทุนกับการเมืองไทย กรณีศึกษา การใช้นโยบายเพ่ือเอ้ือประโยชน์ทางธุรกิจ 
- ประเมินผลการพัฒนาตามแผนยุทธศาสตร์ องค์การบริหารส่วนจังหวัด

สมุทรสาคร 
- ประเมินผลการพัฒนาตามแผนยุทธศาสตร์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา 
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แบบสอบถาม 
แบบสํารวจความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบจ.สมุทรสาคร  

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมทุรสาคร 
 
คําช้ีแจง  แบบสอบถามนี้มี  4 หน้า กรุณากรอกแบบสอบถามนี้ตามความเป็นจริงให้ครบทุกข้อ  

เพ่ือประโยชน์ในการนําไปปรับปรุงการบริหารงานให้ดียิ่งข้ึน และโปรดใส่เครื่องหมาย  � 
ในช่อง � ตามความเป็นจริง 

ตอนที่ 1 คุณสมบัติทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

1. เพศ �   1)  ชาย  

                     �  2)   หญิง 

 

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

   

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

 

4. รายได้โดยเฉลี่ย/ต่อเดือน  
� 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 

 

5.  อาชีพ (ตอบอาชีพหลักเพียงข้อเดียว) 
� 1) รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
� 2) เจ้าของธุรกิจ/ค้าขาย 
� 3) เกษตรกรรม/กสิกรรม/ทําสวน/ทํานา 
           /ปลูกพืช/เลี้ยงสัตว์ 
� 4) รับจ้าง/ลูกจ้าง/พนักงานบริษัท 
� 5) แม่บ้าน/ว่างงาน/กําลังหางานทํา 
� 6) อ่ืนๆ ระบุ..................................................... 

 

6.  การอยู่อาศัยในชุมชน 
� 1) เป็นคนในชุมชนต้ังแต่เกิด 
� 2) อยู่ในชุมชนมานานกว่า 5 ปี 
� 3) อยู่ในชุมชนต้ังแต่ 1 ปี ถึง 5 ปี  
� 4) ย้ายมาอยู่ในชุมชนนี้ไม่เกิน 1ปี 
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ส่วนท่ี 2 ความคิดเห็นต่อผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบจ.สมุทรสาครในรอบปีท่ีผ่านมา  
คําช้ีแจงโปรดใส่เครื่องหมาย �  ในช่องระดับความพึงพอใจตามความคิดของท่าน 
ใส่เครื่องหมาย �  ช่อง “เคยร่วมกิจกรรม” เฉพาะ ผู้เคยเข้าร่วมกิจกรรมนั้นๆ กับ อบจ.สมุทรสาคร 

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

คําถาม 
เคยร่วม
กิจกรรม 1 2 3 4 5 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมือง - การบริหาร              
แนวทางท่ี 1 การเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรและบริหารการจัดการองค์กร 
1.1   ด้านศักยภาพของบุคลากร อบจ.       
1.2   ด้านการบริหารจัดการองค์กรและอุปกรณ์อํานวยความสะดวกต่างๆ       
1.3   โครงการรณรงค์ใช้ป้ายทะเบียนรถจังหวัดสมุทรสาคร       

แนวทางท่ี 3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาล 
1.4   โครงการ อบจ.สัญจร  ประจําปี 2556        
1.5   ด้านการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรม/ผลงานของ อบจ. ผ่านส่ือต่างๆ        

 1.6   ความพึงพอใจโดยรวม       

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสวัสดิการสังคมและความมั่นคงของมนุษย์              
แนวทางท่ี 1 การรักษาความสงบเรียบร้อยของท้องถ่ิน 
2.1  การจัดระเบียบการรักษาความปลอดภัยบริเวณศูนย์ราชการจังหวัดสมุทรสาคร       
2.2  การสนับสนุนการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์       
แนวทางท่ี 2 การสร้างสังคมให้มีความเข้มแข็ง 
2.3  โครงการกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติต่างๆ และปกป้องสถาบันสําคัญของชาติ       
2.4  โครงการสานสายใยรักแห่งครอบครัวอําแพง และการบริหารจัดการศูนย์ 3 วัยสานใยรักฯ       
แนวทางท่ี 3  การบริหารการจัดการด้านสังคมสงเคราะห์และยกระดับคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา  
                ผู้ด้อยโอกาส  ผู้พิการ  และผู้ติดเชื้อเอดส์ 
2.5  สนับสนุนการดําเนินงานเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร       
2.6  โครงการกิจกรรมด้านการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ เด็ก สตรี ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส       
2.7  สนับสนุนการจัดต้ังเครือข่ายและพัฒนาศักยภาพ  (กิจกรรมวันคนพิการสากล,  
      พัฒนาบุคลากรด้านทรัพยากรมนุษย์ , เครือข่ายจิตอาสาด้านสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม , 
       เครือข่ายผู้สูงอายุ ,สมทบทุนมูลนิธิขาเทียม)  

      

แนวทางท่ี 4  การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
2.8  โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (ค้นหาผู้เสพสู่การบําบัด, ฝึกอาชีพให้ผู้ต้องขัง 
       คดียาเสพติด,พัฒนาเครือข่ายแกนนําเอาชนะยาเสพติดในสถานประกอบการ 
        (25 ตาสับปะรด) ,  เยาวชนปลอดภัย ห่างไกลยาเสพติด) 

      

2.9 สนับสนุนการปฏิบัติงานของศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพ่ือเอาชนะยาเสพติดจังหวัดสมุทรสาคร       
2.10  ความพึงพอใจโดยรวม       

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม              
แนวทางท่ี 1  การบริหารการจัดองค์กรการศึกษาและองค์ความรู ้       
3.1  สนับสนุนงบประมาณให้แก่ สพป.สมุทรสาคร และ สพม.เขต 10 เพ่ือจ้างครูเสริมการ 
      เรียนการสอนให้แก่โรงเรียนในสังกัด  200  อัตรา 

      

3.2  การปรับปรุงและพัฒนา ร.ร.บ้านปล่องเหล่ียม, ร.ร.วัดหลักส่ีราษฎร์สโมสร       
3.3  สนับสนุนงบประมาณจ้างครูชาวต่างชาติสอนภาษาอังกฤษ (ร.ร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จ 
       พระศรีนครินทร์สมุทรสาคร , ร.ร.วัดธรรมจริยาภิรมย์) 
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คําถาม 

เคยร่วม
กิจกรรม 1 2 3 4 5 

แนวทางท่ี 2  ส่งเสริมการเรียนรู้  และพัฒนาสื่อการเรียนการสอน       
3.4  โครงการเพ่ือส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน   
      (ค่ายวิทยาศาสตร์ , การประกวดสวดมนต์หมู่ทํานองสรภัญญะ ) 

      

3.5  โครงการอุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร (SK park) (จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้แก่ 
      ผู้ใช้บริการ , การบริการ , ทรัพยากรสารสนเทศต่างๆ ) 

      

3.6  สนับสนุนงบประมาณแก่สถานศึกษาต่างๆ เพ่ือพัฒนาส่ือการเรียนการสอน  
      (วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร ,สนับสนุนกิจกรรมดนตรีไทยของ ร.ร.บ้านอ้อมโรงหีบ ,  
      สนับสนุนเครื่องดนตรีสากล ร.ร.วัดป้อมฯ) 

      

แนวทางท่ี  3  การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
3.7  โครงการเพ่ือส่งเสริมพัฒนาศักยภาพให้แก่บุคลากรทางการศึกษา       
แนวทางท่ี  4 ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศาสนา  การอนุรักษ์ประเพณี  วัฒนธรรมท้องถิ่น และภูมิปัญญาท้องถิน่ 
3.8  การสนับสนุนงบประมาณเพ่ือจัดงานด้านศาสนาและวัฒนธรรมประเพณี (แห่เทียนพรรษา 
   , แห่เจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร, จัดงานวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา-วัดเจษฎาราม ,  
   สืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทยทรงดํา-วัดหนองสองห้อง, สืบสานประเพณีวัฒนธรรมความ 
   กตัญญูคู่แผ่นดิน-วัดคลองตันราษฎร์บํารุง ฯลฯ) 

      

3.9 สนับสนุนการจัดโครงการอบรมด้านศาสนาและคุณธรรม (อบรมส่งเสริมคุณธรรมจรยิธรรม 
    แก่เด็กและเยาวชน –วัดปัจจันตาราม/วัดยกกระบัตร , อบรมนักธรรมศึกษาช้ันโทและ 
    ช้ันเอก- วัดเจษฎาราม , ค่ายอบรมศีลธรรมแก่เยาวชน –วัดสุนทรสถิต) 

      

2.10  ความพึงพอใจโดยรวม       

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสาธารณสุข  กีฬา  และนันทนาการ              
แนวทางท่ี  2  การป้องกัน  ควบคุม  และบําบัดโรค 
4.1  โครงการส่งเสริมสุขภาพร่างกายและป้องกันโรคตดิต่อหรือโรคระบาด       
แนวทางท่ี  3  ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการกีฬาและสขุภาพของประชาชน 
4.2  สนับสนุนงบประมาณแก่สมาคมกีฬา ในการส่งเสริมและพัฒนาด้านการกีฬาจังหวัด 
      สมุทรสาคร (จัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ,จัดหาอุปกรณ์กีฬา,พัฒนานักกีฬาฯลฯ) 

      

4.3  ก่อสร้าง/ปรับปรุงสนามกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร       
4.4   ความพึงพอใจโดยรวม       

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งแวดล้อม              
แนวทางท่ี  2  พัฒนาและปรับปรุงสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ       
5.1  การก่อสร้างถนน/ระบบประปา /ขยายเขตไฟฟ้า ของ อบจ. ในปีงบประมาณ 2556  
- ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเลียบคลองเขตเมือง หมู่ที่ 2,6 ต.นาโคก อ.เมืองฯ      
- ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายพัฒนามหาราช   หมู่ที่ 5 ต.บ้านแพ้ว อ.บ้านแพ้ว           
- ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตซอยปั๊มบางจาก หมู่ที่ 1,5 ต.สวนส้ม อ.บ้านแพ้ว 
-ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นทางสายหน้าวัดกระโจมทอง เช่ือมสายเจ็ดร้ิว-หลักสอง 
  หมู่ที่ 6,7 ต.หลักสอง อ.บ้านแพ้ว 
- ติดต้ังระบบไฟฟ้าส่องสว่าง ถ.พระราม 2 – คลองบางหญ้า ต.มหาชัย อ.เมืองฯ 
-ติดต้ังระบบไฟฟ้าส่องสว่าง ถ.พระราม 2 – เอกชัย  ต.นาดี อ.เมืองฯ 
-ก่อสร้างระบบประปา หมู่ที่ 4 ต.หนองนกไข่ อ.กระทุ่มแบน 
-ก่อสร้างระบบประปา หมู่ที่ 6 บ้านคลองนางนม ต.หนองนกไข่ อ.กระทุ่มแบน 
-ก่อสร้างระบบประปา หมู่ที่ 12  ต.หลักสาม อ.บ้านแพ้ว 
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คําถาม 

เคยร่วม
กิจกรรม 1 2 3 4 5 

แนวทางท่ี  3  การส่งเสริมและสนับสนนุการอนุรักษ์  ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน 
5.2 โครงการโรงเรียนสิ่งแวดล้อมของ อบจ. และสนับสนุนโรงเรียนเครือข่าย 
     โรงเรียนสิ่งแวดล้อม (สนับสนุนค่าใช้จ่ายโรงเรยีนเครือข่าย 10 แห่ง  ในการจัดทํา 
    โครงการกิจกรรมด้านการอนุรกัษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 

      

5.3  โครงการ อบจ.สมุทรสาคร คาร์ฟรีเดย์ 2013  (Samutsakhon Car Free Day)       
5.4  การเสริมสร้างองค์ความรู้และจิตสาํนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
      -  โครงการกล่องวิเศษ อบจ.สมุทรสาคร  

      

5.5  โครงการควบคุมศัตรูพืชและผลไม้ด้วยเทคโนโลยีท่ีปลอดภยักับสิ่งแวดล้อม 
    -ประชาสัมพันธ ์เผยแพร่ความรู้แก่เกษตรกรเพื่อลดการใช้สารเคมีในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม 

      

แนวทางท่ี  4  การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธภิาพ 
5.6  การป้องกันและแก้ไขปัญหานํ้าท่วมพ้ืนท่ีจังหวัดสมุทรสาคร 
     - จัดหากระสอบทราย / ขุดลอกคูคลอง 

      

5.7  กําจัดวัชพืชในแม่นํ้าท่าจีนและลาํคลองต่างๆ ในจังหวัดสมุทรสาคร       
5.8   ความพึงพอใจโดยรวม       

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ              
แนวทางท่ี 3  การส่งเสริมและสนับสนนุการท่องเท่ียว       
6.1  ส่งเสริมการท่องเท่ียวกิจกรรมลานวัฒนธรรมรมิคลองอําแพง       
6.2  ก่อสร้างสะพานทางเดินเท้าคอนกรีตเสริมเหล็กศูนย์ศึกษาธรรมชาติป่าชายเลน 
    หมู่ท่ี 5 ต.บางหญ้าแพรก   อ.เมือง  จ.สมุทรสาคร   

      

6.3    ความพึงพอใจโดยรวม       

 
8. โครงการหรือกิจกรรมท่ีท่านต้องการให้ อบจ.สมุทรสาคร ดําเนินการเพ่ิมเติม 

8.1 โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาการเมือง - การบริหาร ได้แก่ 
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................. 
8.2 โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาสวัสดิการสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ ได้แก่ 
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................. 
8.3 โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้แก่ 
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................  
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8.4 โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาสาธารณสุข กีฬาและนันทนาการ ได้แก่ 
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................. 
8.5 โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งแวดล้อม ได้แก่ 
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................. 
8.6 โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ ได้แก่ 
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................. 
 

9. ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ 
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................. 
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สรุปผลการดําเนินงาน 
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556- พ.ศ.2558) 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร 
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ตารางท่ี 1 ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร  

ในปี  พ.ศ.2556  มีดังนี้ 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

 

แนวทางการพัฒนา 

1. ด้านการพัฒนาการเมือง –  
   การบริหาร 

1.1 เสริมสร้างศักยภาพบุคลากรและบริหารการจัดการองค์กร 
1.2 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของผู้นําทุกภาคส่วนในท้องถ่ิน 
1.3 พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาล 

2. ด้านการพัฒนาสวัสดิการสังคม 
   และความมั่นคงของมนุษย์ 

2.1 การรักษาความสงบเรียบร้อยของท้องถ่ิน 
2.2 การสร้างสังคมให้มีความเข้มแข็ง 
2.3 การบริหารการจัดการดา้นสังคมสงเคราะห์และยกระดบัคุณภาพชวีิต 
    เด็ก สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ และผู้ติดเชื้อเอดส์ 
2.4 การป้องกันและแก้ไขปญัหายาเสพติด 

3. ด้านการพัฒนาการศึกษา  
   ศาสนา และวัฒนธรรม 

3.1 การบริหารการจัดองค์กรการศึกษาและองค์ความรู ้
3.2 ส่งเสริมการเรียนรู้ และพฒันาส่ือการเรียนการสอน 
3.3 การพฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
3.4 ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศาสนา การอนุรักษ์ประเพณี  
    วัฒนธรรมท้องถ่ิน และภูมิปญัญาท้องถ่ิน 

4. ด้านการพัฒนาสาธารณสุข  
    กีฬาและนันทนาการ 

4.1 การบริหารจัดการองค์กรและพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข 
4.2 การป้องกัน ควบคุม และบาํบัดโรค 
4.3 ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการกีฬา และสุขภาพของประชาชน 

5. ด้านการพัฒนาโครงสร้าง 
   พ้ืนฐานและสิ่งแวดล้อม 

5.1 การวางผังเมืองและการใชป้ระโยชน์ท่ีดนิ 
5.2 พัฒนาและปรับปรุงสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
5.3 ส่งเสริมและสนับสนนุการอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ 
     และส่ิงแวดล้อมอย่างย่ังยืน 
5.4 บริหารจัดการส่ิงแวดล้อมอย่างมีประสิทธภิาพ 

6.  ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 6.1 ส่งเสริม สนับสนุนการประกอบอาชีพและพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพ  
    ท้ังด้านการผลิต การแปรรปู และการตลาด 
6.2 ส่งเสริมและสนับสนนุการเป็นศูนย์กลางครวัโลกในด้านอาหารทะเล 
    และดา้นการเกษตร 
6.3 ส่งเสริมและสนับสนนุการท่องเท่ียว 
6.4 ส่งเสริมและสนับสนนุการดาํเนินชีวิตตามแนวปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 

รวม  6  ยทุธศาสตร์  22  แนวทางการพัฒนา 
 
 

- 

 

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร 
 



103 

 

 
ตารางท่ี 2 จํานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556 – พ.ศ.2558) 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร 

 

 

ยุทธศาสตร์ 

ปีท่ี 1  พ.ศ.2556 ปีท่ี 2  พ.ศ.2557 ปีท่ี 3  พ.ศ.2558 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงกา

ร 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1. ด้านการพัฒนา 
  การเมือง-การ  
  บริหาร 

30 67,895,540 14 66,820,000 13 16,820,000 

2. ด้านการพัฒนา 
  สวัสดิการและ
ความ 
  มั่นคงของมนุษย์ 

21 31,885,000 15 28,780,000 15 28,780,000 

3. ด้านการพัฒนา 
  การศึกษา ศาสนา  
  และวัฒนธรรม 

52 114,060,760 8 11,250,000 8 11,250,000 

4. ด้านการพัฒนา 
  สาธารณสุข กีฬา 
  และ นันทนาการ 

4 13,500,000 3 3,500,000 4 31,500,000 

5. ด้านการพัฒนา 
  โครงสร้างพ้ืนฐาน 
  และสิ่งแวดล้อม 

37 241,757,200 42 394,812,780 61 620,313,000 

6. ด้านการพัฒนา 
  เศรษฐกิจ 

7 24,350,000 2 3,000,000 2 3,000,000 

รวม 151 493,448,500 84 508,162,780 103 711,663,000 

 

รวมทั้งส้ิน  338  โครงการ    งบประมาณ  1,713,274,280  บาท 

 
ที่มา : แผนพัฒนาสามปี องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร (พ.ศ.2556 – พ.ศ.2558)  
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ตารางท่ี 3 จํานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556 – พ.ศ.2558) 
  (เพ่ิมเติมฉบับท่ี 1)  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร 

 

ยุทธศาสตร์ 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556 – พ.ศ.2558) 
เพ่ิมเตมิฉบับที่ 1 

ปีที่ 1  พ.ศ.2556 ปีที่ 2  พ.ศ.2557 ปีที่ 3  พ.ศ.2558 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1. ด้านการพัฒนา 
   การเมือง-การ 
   บริหาร 
 

- - - - - - 

2. ด้านการพัฒนา 
   สวัสดิการและ
ความ 
   มั่นคงของมนุษย์ 
 

- - - - - - 

3. ด้านการพัฒนา 
   การศึกษา 
ศาสนา   
   และวัฒนธรรม 
 

5 10,043,000 - - - - 

4. ด้านการพัฒนา 
   สาธารณสุข กีฬา 
   และ นันทนาการ 
 

- - - -  - 

5. ด้านการพัฒนา 
   โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 
  และสิ่งแวดล้อม 
 

4 38,390,000 - - - - 

6. ด้านการพัฒนา 
   เศรษฐกิจ 
 

- - - - - - 

รวม 9 48,433,000 - - - - 

 
รวมท้ังสิ้น  9  โครงการ    งบประมาณ  48,433,000  บาท 

 
ที่มา : แผนพัฒนาสามปี องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร (พ.ศ. 2556 – พ.ศ.2558)  
       (เพ่ิมเติมฉบับที ่1)  
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ตารางท่ี  4    จํานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556 – พ.ศ.2558) 
  และแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556 – พ.ศ.2558)  เพ่ิมเติมฉบับที่ 1   
            องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร 

 

ยุทธศาสตร์ 

แผนพัฒนาสามป ี
(พ.ศ.2556 – 2558) 

แผนพัฒนาสามป ี
(พ.ศ.2556 – 2558) 

เพิ่มเติมฉบับท่ี 1 

รวมโครงการท้ังหมด 

จํานวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จํานวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จํานวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

1. ด้านการพัฒนา  
  การเมือง–การ 
   บริหาร 

57 151,535,540 - - 57 151,535,540 

2. ด้านการพัฒนา 
   สวัสดิการสงัคมและ 
   ความมั่นคงของ 
   มนุษย์ 

51 89,445,000 - - 51 89,445,000 

3. ด้านการพัฒนาการ  
   ศึกษา ศาสนาและ 
   วัฒนธรรม 

68 136,560,760 5 10,043,000 73 146,603,760 

4. ด้านการพัฒนา 
   สาธารณสุข กีฬา 
   และนันทนาการ 

11 48,500,000 - - 11 48,500,000 

5. ด้านการพัฒนา 
   โครงสร้างพ้ืนฐาน 
   และสิ่งแวดล้อม 

140 1,256,882,980 4 38,390,000 144 1,295,272,980 

6. ด้านการพัฒนา 
    เศรษฐกิจ 

11 30,350,000 - - 11 30,350,000 

รวม 338 1,713,274,280 9 48,433,000 347 1,761,707,280 

 

ที่มา :  แผนพัฒนาสามป ี องค์การบรหิารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร (พ.ศ. 2556 – พ.ศ.2558)  
        และแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556 – พ.ศ.2558)  (เพ่ิมเติมฉบับที่ 1)  
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องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ได้จัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 
3 ปี (พ.ศ.2556 – พ.ศ. 2558) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทํา
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2548 โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน  เช่น  การจัด
เวทีประชาคม เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่  ก่อนนํามาจัดทําโครงการเพื่อ
พัฒนาพื้นที่ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา 3 ปี  ซึ่งจากการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร      
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  พบว่า มีการนําแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556 – พ.ศ.2558) ไปปฏิบัติจริง
จํานวน 109 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  67.28  ของปี 2556  มีการใช้จ่ายเงินงบประมาณสําหรับการดําเนิน
โครงการ/กิจกรรมต่างๆ รวมทั้งสิ้น  367,767,187.95  บาท  คิดเป็นร้อยละ 65.33  ของปี  2556   
สรุปผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนา  ได้ดังนี้ 

 
รายการ 

โครงการตาม
แผนพัฒนา 
ปี 2556 

โครงการตาม 
ข้อบัญญัติ 
ปี 2556 

โครงการท่ี 
ดําเนินการจริง 

ร้อยละของปี 
2556 

(ตามแผนพัฒนา) 

ร้อยละของปี 
2556 

(ตามข้อบัญญัติ) 
จํานวนโครงการ 

(โครงการ) 162 133 109 67.28 81.95 

จํานวน
งบประมาณ 

(บาท) 
562,901,500 426,629,660 367,767,187.95 65.33 86.20 

 

ตารางแสดงจํานวนโครงการและจํานวนเงินงบประมาณที่ได้มีการดําเนินโครงการ/กิจกรรมปี 2556 ที่สะท้อน
การปฏิบัตติามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556 – พ.ศ.2558) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร 

 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

งบประมาณท่ีตั้งไว้ในแผนพัฒนา 3 
ปี  

เฉพาะปี  2556 

งบประมาณท่ีดําเนินการจริง 
ในปี 2556 

จํานวน
โครงการ 

จํานวนเงิน 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

จํานวนเงิน 
(บาท) 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมือง – การบริหาร 30 67,895,540 21 41,763,763.14 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสวัสดิการสังคมและ 
   ความมั่นคงของมนุษย ์

21 31,885,000 17 17,047,793.80 

3 .ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนา 
  และวัฒนธรรม 

57 124,103,760 38 61,264,899.48 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสาธารณสุข กีฬา 
   และนันทนาการ 

4 13,500,000 4 17,265,308.83 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
   และส่ิงแวดล้อม 

43 301,167,200 27 218,990,422.70 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกจิ 7 24,350,000 2 11,435,000 

รวมท้ังส้ิน 162 562,901,500 109 367,767,187.95 

หมายเหตุ  :  สรุปผลการดําเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556 - พ.ศ.2558)   
   องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร  ข้อมูล  ณ   วันท่ี  30 กันยายน  2556  

-6 - 

สรุปการติดตามและประเมินผล 
การดําเนินงานตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556- พ.ศ.2558) 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร 
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ตารางท่ี  5    ตารางแสดงผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินอุดหนุน ประจําปีงบประมาณ  
               พ.ศ. 2556  แยกตามรายยุทธศาสตร์   

 

ยุทธศาสตร ์
จํานวนโครงการ 

ทั้งหมด 
จํานวนโครงการ 
ที่ดําเนินการ 

งบประมาณ 
ที่อนุมตั ิ
(บาท) 

งบประมาณที ่
ดําเนินการจริง 

(บาท) 

1. ด้านการพัฒนา 
   การเมือง-การบริหาร 

- - - - 

2. ด้านการพัฒนา 
   สวัสดิการและความ 
   มั่นคงของมนุษย์ 

4 4 2,855,000.- 2,855,000.- 

3. ด้านการพัฒนา 
   การศึกษา ศาสนา   
   และวัฒนธรรม 

20 20 30,312,160.- 30,024,747.82 

4. ด้านการพัฒนา 
   สาธารณสุข กีฬา 
   และ นันทนาการ 

1 1 10,000,000.- 10,000,000.- 

5. ด้านการพัฒนาโครงสร้าง 
   พ้ืนฐานและสิ่งแวดล้อม 

9 9 29,660,000 29,660,000 

6. ด้านการพัฒนา 
   เศรษฐกิจ 

2 1 650,000 450,000 

 
รวมท้ังสิ้น 

 

 
36 

 
35 

 
73,477,160 

 
72,989,747.82 

 

 

 

หมายเหตุ  :  สรุปผลการดําเนินงานโครงการเงินอุดหนุน  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556   
   ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร  ข้อมูล  ณ   วันท่ี  30 กันยายน  2556  
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ตารางท่ี  6   ตารางแสดงโครงการเงินอุดหนุนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร 
              ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2556 

 

ลําดับ
ท่ี 

 

หน่วยงาน 
ท่ีรับเงินอุดหนุน 

 

โครงการ 

 

งบประมาณ
อนุมัติ (บาท) 

 

งบประมาณ
ดําเนินการ 

(บาท) 

1. สนง.เขตพื้นท่ีการศึกษา 
ประถมศึกษาจังหวัด 
สมุทรสาคร 

โครงการจ้างบุคลากรเสริมการเรียนการสอนของ
สถานศึกษาในสังกัด และค่ายทีปังกรรัศมีโชต ิ

19,483,200 
- 

19,483,200 - 

2. สนง.เขตพื้นท่ีการศึกษา 
ประถมศึกษาจังหวัด 
สมุทรสาคร 

โครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมวงดนตรีไทย 
ของโรงเรียนบ้านอ้อมโรงหีบ 

350,000 - 350,000 - 

3. สนง.เขตพื้นท่ีการศึกษา 
ประถมศึกษาจังหวัด 
สมุทรสาคร 

โครงการจัดตั้งวงเครือ่งสายสากล 
(โรงเรียนวัดป้อมฯ) 

290,000 - 
 

195,500 
 

4. สนง.เขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา  เขต 10 

โครงการจ้างบุคลากรเสริมการเรียนการสอน 
ของสถานศึกษาในสังกัด  สพม.เขต 10 

4,368,960 - 4,368,960 - 

5. สนง.เขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา  เขต 10 

โครงการเรียนรู้ภาษาอังกฤษกับครชูาวต่างชาติ
ของโรงเรียนเฉลิมพระเกยีรติสมเดจ็ 
พระศรีนครินทร์สมุทรสาคร 

450,000 - 450,000 - 

6. สนง.เขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา  เขต 10 

โครงการส่งเสริมเพิ่มโอกาสให้นักเรียนเรียน
ภาษาต่างประเทศกับชาวต่างชาติของโรงเรียน 
วัดธรรมจรยิาภิรมย ์

450,000 - 450,000 - 

7. ศูนย์การศึกษาพิเศษ 
ประจําจังหวัดสมุทรสาคร 

โครงการจ้างครอูัตราจ้าง  
 จํานวน 3 อัตรา 

354,240 - 
 

353,687.82 
 

8. สถาบันการพลศึกษา 
วิทยาเขตจังหวัด 
สมุทรสาคร 

โครงการส่งเสริมทักษะทางภาษาเพื่อก้าวสู่ 
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

329,760 - 137,400.- 

9. วิทยาลัยเทคนิค
สมุทรสาคร 

โครงการส่งเสริมนวัตกรรมเทคโนโลยีและ
ส่ิงประดิษฐ์เป็นการสนับสนุนโครงการส่ิงประดิษฐ ์
(วัสดุ,อุปกรณ์) ให้กับนักเรียน 
ในการพัฒนาและต่อยอดทางความคิด 

900,000 - 900,000.- 

10. วิทยาลัยเทคนิค 
สมุทรสาคร 

โครงการจัดตั้งศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน 2,000,000 - 2,000,000.- 

11. โรงเรียนสมุทรสาคร
วิทยาลัย 

โครงการสัปดาห์วันส่ิงแวดล้อมโลก  
(กิจกรรมด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาต ิ
และส่ิงแวดล้อม 

20,000 - 20,000 - 
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ลําดับ
ท่ี 

 

หน่วยงาน 
ท่ีรับเงินอุดหนุน 

 

โครงการ 

 

งบประมาณ
อนุมัติ (บาท) 

 

งบประมาณ
ดําเนินการ 

(บาท) 

12. โรงเรียนหลวงสินธุ์ 
ราษฎร์รังสฤษฏ์ 

โครงการโรงเรียนสะอาดบรรยากาศสดช่ืน  
ร่มรื่นด้วยพันธุ์ไม้ (กิจกรรมด้านการอนุรักษ ์
ทรัพยากร ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม) 

20,000 - 20,000 - 

13. โรงเรียนวัดธรรม 
จริยาภิรมย ์

โครงการนํ้าหมักชีวภาพ (กิจกรรมด้านการ 
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม) 

20,000 - 
 

20,000 - 
 

14. โรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย โครงการส่งเสริมส่ิงแวดล้อมปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพยีง (กิจกรรมด้านการอนุรักษท์รัพยากร  
ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม) 

20,000 - 20,000 - 

15. โรงเรียนพันท้าย 
นรสิงห์วิทยา 

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ลานเอนกประสงค์เฉลิม
พระเกียรติ 80 พรรษามหา (กิจกรรม 
ด้านการอนุรักษ์ทรพัยากรธรรมชาติและ 
ส่ิงแวดล้อม) 

20,000 - 20,000 - 

16. โรงเรียนหลักส่ีพิพัฒน์
ราษฎร์อุปถัมภ์ 

โครงการลูก พ.ร.รักษ์ส่ิงแวดล้อมฉลองคลอง
ดําเนินสะดวก 146 ปี เทิดพระเกียรติ 80 
พรรษามหาราชินี (กิจกรรมด้านการอนุรักษ ์
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม) 

20,000 - 20,000 - 

17. โรงเรียนวัดนางสาว โครงการพัฒนาส่ิงแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ 
(กิจกรรมด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาต ิ
และส่ิงแวดล้อม) 

20,000 - 
 

20,000 - 
 

18. โรงเรียนอ้อมน้อย 
โสภณชนูปถัมภ์ 

โครงการอนุรักษ์และพัฒนาส่ิงแวดล้อมของ
โรงเรียนและชุมชน (กิจกรรมด้านการอนุรักษ ์
ทรัพยากร ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม) 

20,000 - 20,000 - 

19. สถานีตํารวจภูธรเมอืง 
สมุทรสาคร 

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 
ช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์ 2556 

200,000 - 200,000 - 

20. สํานักงานจังหวัด
สมุทรสาคร 

โครงการจัดระเบียบการรักษาความปลอดภัย
ศาลากลาง/อบจ. และท่ีว่าการอําเภอเมือง 
สมุทรสาคร 

655,000 - 655,000 - 

21. ท่ีว่าอําเภอบ้านแพ้ว โครงการงานเกษตรและของดีบ้านแพ้ว  200,000 - 
 

- 
 

22. องค์การบริหารส่วนตําบล 
อําแพง 

โครงการส่งเสริมการท่องเท่ียว 
ศิลปวัฒนธรรมตําบลอําแพง 

450,000 - 450,000 - 
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9 - 

 

ลําดับ
ท่ี 

 

หน่วยงาน 
ท่ีรับเงินอุดหนุน 

 

โครงการ 

 

งบประมาณ
อนุมัติ (บาท) 

 

งบประมาณ
ดําเนินการ 

(บาท) 

23. ท่ีทําการปกครองจังหวัด 
สมุทรสาคร 

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
จังหวัดสมุทรสาคร  ประจําปีงบประมาณ 2556 

1,800,000 - 1,800,000 - 

24. สํานักงานวัฒนธรรม 
จังหวัดสมุทรสาคร 

โครงการสืบสานประเพณีไทยรามญั 50,000 - 50,000 - 

25. สํานักงานเหล่ากาชาด
จังหวัดสมุทรสาคร 

โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อใช้ 
จ่ายในภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร 

200,000 - 200,000 - 

26. วัดเจษฎาราม โครงการจัดงานวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา 100,000 - 100,000 - 

27. วัดเจษฎาราม โครงการอบรมนักธรรมช้ันโท และช้ันเอก 136,000 - 136,000 - 

28. วัดนาโคก โครงการอบรมนักธรรมช้ันโท และช้ันเอก 70,000 - 
 

70,000 - 
 

29. วัดคลองตันราษฎร์บํารุง โครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรม 
ความกตญัญูคู่แผ่นดิน 

200,000 - 200,000 - 

30. วัดสุนทรสถิต โครงการเข้าค่ายอบรมศีลธรรมแกเ่ยาวชน 80,000 - 80,000 - 

31. วัดยกกระบัตร โครงการฝึกอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
บวชภาคฤดูร้อน ประจําปี 2556 

150,000 - 150,000 - 

32. วัดปัจจันตาราม โครงการฝึกอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
บวชภาคฤดูร้อน ประจําปี 2556 

150,000 - 150,000 - 

33. วัดหนองสองห้อง โครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทยทรงดํา 300,000 - 300,000 - 

34. วัดหนองนกไข่ โครงการงานเทิดพระเกยีรติสมเดจ็พระเจ้าตาก
สินมหาราชและประเพณีห่อข้าวต้มสามัคคี  
ประจําปี 2556 

100,000 - 100,000 - 

35. สมาคมกีฬาจังหวัด
สมุทรสาคร 

โครงการส่งเสริมและพัฒนากีฬา 
จังหวัดสมุทรสาคร 

10,000,000.- 10,000,000.- 

36. เทศบาลนครสมุทรสาคร โครงการก่อสร้างท่อระบายนํ้าใต้ถนนเศรษฐกิจ 1 
เริ่มจากเอเชียค้าไม้ ถึงภัตตาคารรบัลม  
อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 

29,500,000.- 29,500,000.- 
 

รวมทั้งส้ิน 73,477,160.- 72,989,747.82 
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องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร  ได้ดําเนินการจัดทําข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  โดยประกาศใช้ข้อบัญญัติ  เม่ือวันท่ี 27  ธันวาคม 2555  และ
จัดทําข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2556  โดยมีการ
ประกาศใช้เม่ือวันท่ี 30  กันยายน 2556   

โดยสรุปข้อมูล งบประมาณรายรับ – รายจ่าย ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
สมุทรสาคร  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  ดังน้ี 

 
งบประมาณรายรับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
 

 
รายการ 

 

ประมาณการปี พ.ศ.
2556 

รับจริงปี พ.ศ.2556 

รายได้จัดเก็บ 
หมวดภาษีอากร 
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 
หมวดรายได้จากทุน 

 
55,300,000.- 
3,500,000.- 

24,760,000.- 
1,881,000.- 

50,000.- 
 

 
59,666,221.28 

3,571,751.- 
28,294,992.53 

1,949,437.- 
380,000.- 

 

รวมรายได้จัดเก็บ 85,491,000.- 93,862,401.81 

รายได้ทีร่ัฐบาลเกบ็แล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 
หมวดภาษีจัดสรร 

 
 

567,689,000.- 

 
 

594,199,487.93 

รวมรายได้ทีร่ัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให ้
      องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

567,689,000.- 594,199,487.93 

รายได้ทีร่ัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถ่ิน 
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 
หมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 

 
 

 

118,820,000.- 
- 

 
 

 

118,931,951.- 
- 

รวมรายได้ทีร่ัฐบาลอุดหนุนให้ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

118,820,000.- 118,931,951.- 

 

รวมท้ังสิ้น 
 

 

772,000,000.- 
 

806,993,840.74 

 

การบริหารงบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร  
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.2556 
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งบประมาณรายจ่ายองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

 

 
ด้าน/แผนงาน 

 

ประมาณการปี พ.ศ.
2556 

จ่ายจริงปี พ.ศ.2556 

ด้านบริหารทั่วไป 
1. แผนงานบริหารงานทั่วไป 
2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
ด้านบริการชุมชนและสังคม 
1. แผนงานการศึกษา 
2. แผนงานสาธารณสุข 
3. แผนงานสังคมสงเคราะห ์
4. แผนงานเคหะและชมุชน 
5. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
6. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 
ด้านการเศรษฐกิจ 
1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
2. แผนงานการเกษตร 
ด้านการดําเนินงานอ่ืน 
แผนงานงบกลาง 

 
90,671,940.- 
3,855,000.- 

 
130,025,260.- 
2,000,000.- 
9,350,000.- 

248,470,500.- 
23,630,000.- 
20,910,000.- 

 
64,529,400.- 
6,000,000.- 

 
66,580,700.- 

 
69,017,367.07 
3,855,000.- 

 
95,915,106.09 
1,235,000.- 

4,534,676.90 
245,499,100.- 
12,676,560.80 
13,881,800.36 

 
52,440,049.32 
1,892,100.- 

 
9,930,447.10 

 
รวมทั้งส้ิน 666,022,800.- 510,877,207.64 

 

 
ตารางแสดงรายละเอยีดรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จําแนกตามงบรายจ่าย 
 

 
งบรายจ่าย 

 

 
ประมาณการปี พ.ศ.

2556 
 

 
จ่ายจริงป ีพ.ศ.2556 

 

1.งบกลาง 
2.งบบุคลากร 
3.งบดําเนินการ 
4.งบลงทุน 
5.งบเงินอุดหนุน 
6.งบรายจ่ายอ่ืน 

66,580,700.- 
109,065,440.- 
144,858,000.- 
271,661,500.- 
73,477,160.- 
380,000.- 

9,930,447.10 
78,761,442.49 
86,436,596.45 
262,436,061.60 
73,182,660.- 
130,000.- 

 
รวมทั้งส้ิน 666,022,800.- 510,877,207.64 
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รายงานสรุปผลการดําเนินโครงการตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556 – พ.ศ.2558) และเพิ่มเติม ฉบบัที ่1  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร  

ลําดับ 
ที่ 

โครงการตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556 - พ.ศ.2558) 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัติ 

ผลการดําเนินงาน ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 
หมายเหตุ 

โครงการ 
งบประมาณ 
ตามแผน 

ดําเนินการ 
ไม่ได้ 

ดําเนินการ 
งบประมาณ 
ที่ใช้จ่ายจริง 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาการเมือง – การบริหาร 
แนวทางที่ 1 : เสริมสร้างศักยภาพบุคลากรและบรหิารการจัดการองค์กร 

1. พัฒนาศักยภาพผู้บริหาร สมาชิกสภาฯและบุคลากร 2,000,000 2,000,000 ���� - 512,780  

2. เสริมสร้างสุขภาพกาย ใจ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากร 500,000 500,000 ���� - 499,100  

3. เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการ 300,000 300,000 ���� - 191,500  

4. ส่งเสริมการจัดการความรู้ในองค์กร  
(Knowledge Management : KM) 

500,000 500,000 ���� - 198,552  

5. ฝึกอบรม สัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อภายในประเทศและ 
ต่างประเทศ 

5,000,000 8,200,000 ���� - 7,265,162.50  

6. วัน อบจ.สมุทรสาคร 80,000 80,000 - ���� -  

7. ติดตั้งป้ายแสดงชื่อสายทางที่ก่อสร้างโดยงบประมาณ 
ของ อบจ.สค.                                 (งบเพิ่มเติม ฉ.1) 

1,500,000 1,158,000 ���� - 1,158,000 อยู่ระหว่างดําเนินการ 

8. เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ 300,000 500,000 ���� - 105,910  

9. จัดหาครุภัณฑ์สํานักงาน จํานวน 70 รายการ 1,681,740 1,124,300 ���� - 974,509  

10. จัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จํานวน 27 รายการ 2,226,400 2,051,400 ���� - 2,124,717 อยู่ระหว่างดําเนินการ 

11. จัดหาครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จํานวน 1 รายการ 9,400 - - ���� -  

12. จัดหาครุภัณฑ์การเกษตร จํานวน 2 รายการ 5,300,000 4,500,000 ���� - 4,500,000 อยู่ระหว่างดําเนินการ 

13. จัดหาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 1 รายการ 11,000 11,000 ���� - 11,000  

 
 
 
 



114 

 

-  
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ลําดับ 
ที่ 

โครงการตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556- พ.ศ.2558) 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัติ 

ผลการดําเนินงาน ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 
หมายเหตุ 

โครงการ 
งบประมาณ 
ตามแผน 

ดําเนินการ ไม่ได้ 
ดําเนินการ 

งบประมาณ 
ที่ใช้จ่ายจริง 

14. จัดหาครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง จํานวน 3 รายการ 645,000 170,000 ���� - 169,800 อยู่ระหว่างดําเนินการ 

15. จัดหาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 6 รายการ 106,000 63,000 ���� - 62,500  

16. จัดหาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 9 รายการ 30,772,000 22,150,000 ���� - 22,150,000 อยู่ระหว่างดําเนินการ 

17. จัดหาครุภัณฑ์สํารวจ จํานวน 2 รายการ 54,000 45,000 ���� - 44,400  

18. จัดหาครุภัณฑ์กีฬา จํานวน 1 ชุด 200,000 - - ���� -  

19. ปรับปรุงโรงจอดเครื่องจักรกล ณ ศูนย์เครื่องจักรกล อบจ. 1,348,500 - - ���� -  

20. ก่อสร้างอาคารล้างเครื่องจักรกลและจอดเครื่องจักรกล 2,800,000 - - ���� -  

21. ก่อสร้างโรงจอดรถหน้าสํานักงาน อบจ. จํานวน 10 หลัง 1,000,000 - - ���� -  

22. ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 2,621,500 - - ���� -  

แนวทางที่ 3 : พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล 
23. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรม/ผลงานของ อบจ.สมุทรสาคร 1,200,000 3,900,000 ���� - 1,005,533.64  

24. วันท้องถิ่นไทย 500,000 500,000 ���� - 69,559  

25. จัดตั้งเครือข่ายและฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพประชาชน 
ทางด้านกฎหมาย 

100,000 - - ���� -  

26. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครองท้องถิ่น 
ด้านต่างๆ และการพัฒนาประชาธิปไตย 

5,000,000 5,000,000 - ���� -  

27. อบจ.สัญจรพบประชาชน 800,000 800,000 ���� - 179,742  
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ลําดับ 
ที่ 

โครงการตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556- พ.ศ.2558) 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัติ 

ผลการดําเนินงาน ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 
หมายเหตุ 

โครงการ 
งบประมาณ 
ตามแผน 

ดําเนินการ ไม่ได้ 
ดําเนินการ 

งบประมาณ 
ที่ใช้จ่ายจริง 

28. การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบจ.สมุทรสาคร 150,000 150,000 ���� - 100,000  

29. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาท้องถิ่น 500,000 500,000 ���� - 128,030  

30. พัฒนาความรู้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการจัดทําแผนพัฒนา 
และการติดตามประเมินผล 

690,000 690,000 ���� - 312,968  

 รวม  (ยุทธศาสตร์ที่ 1)  =  30 โครงการ 67,895,540 54,892,700 21 โครง  41,763,763.14  
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ลําดับ 
ที่ 

โครงการตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556- พ.ศ.2558) 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัติ 

ผลการดําเนินงาน ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 
หมายเหตุ 

โครงการ 
งบประมาณ 
ตามแผน 

ดําเนินการ ไม่ได้ 
ดําเนินการ 

งบประมาณ 
ที่ใช้จ่ายจริง 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนาสวัสดิการสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
แนวทางที่ 1 : การรักษาความสงบเรียบร้อยของท้องถิ่น 

1. จัดระบบรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิต 
และทรัพย์สินของประชาชน 

2,000,000 - - ���� -  

2. จัดระเบียบการรักษาความปลอดภัยบริเวณศูนย์ราชการ 
จังหวัดสมุทรสาคร 

655,000 655,000 ���� - 655,000  

3. ป้องกันและลดอุบัติเหตุจราจรในช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์ 200,000 200,000 ���� - 200,000  

แนวทางที่ 2 : การสรา้งสังคมให้มีความเข้มแข็ง 
4. เฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์และปกป้องสถาบัน 

สําคัญของชาติ 
3,300,000 2,500,000 ���� - 824,726.80  

5. สานสายใยรักแห่งครอบครัวอําแพง 3,000,000 2,000,000 ���� - 1,528,675  

6. อบรมลูกเสือชาวบ้าน จังหวัดสมุทรสาคร 150,000 150,000 ���� - 150,000  

แนวทางที่ 3 : การบริหารการจัดการด้านสังคมสงเคราะห์และยกระดับคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา   ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ  และผู้ติดเชื้อเอดส ์
7. สร้างเครือข่ายและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 6,000,000 6,000,000 ���� - 2,634,491.50  

8.  สมทบทุนมูลนิธิขาเทียมในพระบรมราชนูปถัมภ์ 
ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 

50,000 50,000 ���� - 47,024.40  

9. ส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ เด็ก สตรี ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส 500,000 500,000 ���� - 137,750  
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ลําดับ 
ที่ 

โครงการตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556- พ.ศ.2558) 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัติ 

ผลการดําเนินงาน ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 
หมายเหตุ 

โครงการ 
งบประมาณ 
ตามแผน 

ดําเนินการ ไม่ได้ 
ดําเนินการ 

งบประมาณ 
ที่ใช้จ่ายจริง 

10. สร้างเครือข่ายและพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ในจังหวัดสมุทรสาคร 

10,000,000 10,250,000 ���� - 6,622,430.10  

11. บริหารจัดการศูนย์ 3 วัย สานใยรักแห่งครอบครัวอําแพง  
จังหวัดสมุทรสาคร 

1,500,000 1,000,000 ���� - 515,280  

12. สมทบกองทุนฟันเทียมพระราชทานและส่งเสริมสุขภาพช่องปาก 
ผู้สูงอายุเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

100,000 100,000 - ���� -  

13. สนับสนุนการดําเนนิงานของเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร 200,000 200,000 ���� - 200,000  

แนวทางที่ 4 : การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
14. ค้นหาผู้เสพเข้าสู่การบําบัดรักษา 300,000 300,000 ���� - 299,600  

15. ฝึกอาชีพให้กับผู้ต้องขังคดียาเสพติด 200,000 200,000 ���� - 171,410  

16. รณรงค์ประชาสัมพันธ์ต่อต้านยาเสพติด 100,000 100,000 - ���� -  

17. พัฒนาศักยภาพเครือข่ายแกนนําผู้ประสานพลังแผ่นดิน 
เอาชนะยาเสพติดในสถานประกอบการและชุมชน 

400,000 400,000 ���� - 342,084  

18. วันต่อต้านยาเสพติดสากล (26 มิถุนายน) 30,000 30,000 ���� - 6,212  

19. ครู D.A.R.E. 200,000 200,000 - ���� -  

20. เยาวชนปลอดภัยห่างไกลยาเสพติด จํานวน 3 รุ่น 1,200,000 1,200,000 ���� - 913,110  

21. สนับสนุนการปฏิบัติงานของศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะ 
ยาเสพติดจังหวัดสมุทรสาคร 

1,800,000 1,800,000 ���� - 1,800,000  

 รวม (ยุทธศาสตร์ที่ 2) =  21  โครงการ 31,885,000 27,835,000 17 โครง  17,047,793.80  
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ลําดับ 
ที่ 

โครงการตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556- พ.ศ.2558) 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัติ 

ผลการดําเนินงาน ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 
หมายเหตุ 

โครงการ 
งบประมาณ 
ตามแผน 

ดําเนินการ ไม่ได้ 
ดําเนินการ 

งบประมาณ 
ที่ใช้จ่ายจริง 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
แนวทางที่ 1 : การบริหารการจัดการองค์กรการศกึษาและองค์ความรู ้

1. จ้างบุคลากรครูเสริมการเรียนการสอน จํานวน  202  อัตรา 23,852,160 23,616,000 ���� - 23,616,000  

2. จัดสรรตําแหน่งครูอัตราจ้างแก่ศูนย์การศึกษาพิเศษประจําจังหวัด 
สมุทรสาคร จํานวน 3 อัตรา  

354,240 354,240 ���� - 354,240  

3. จัดหาบุคลากรประจําค่ายทีปังกรรัศมีโชติฯ จํานวน 2 อัตรา 236,160 236,160 ���� - 236,160  

4. ปรับปรุงและพัฒนาโรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม   
ต.ท่าไม้ อ.กระทุ่มแบน  จํานวน 10 รายการ 

26,570,300 4,882,300 ���� - 4,476,373.67  

5. ปรับปรุงและพัฒนาโรงเรียนวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร  
ต.ยกกระบัตร อ.บ้านแพ้ว จํานวน 8 รายการ 

3,369,200 2,193,200 ���� - 1,997,051.62  

6. พัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 2,000,000 2,000,000 - ���� -  

7. ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา/โรงเรียนในสังกัด 
 อบจ.สมุทรสาคร  ปีละ 1 ครั้ง 

40,000 40,000 - ���� -  

8.  ศูนย์การเรียนรู้สําหรับเด็กปฐมวัย 100,000 100,000 - ���� -  

9. พัฒนาอินเตอร์เน็ตโรงเรียนในสังกัด อบจ.สมุทรสาคร   
จํานวน  2  รายการ 

33,600 33,600 - ���� -  

10. พัฒนาห้องสมุดโรงเรียนในสังกัด อบจ.สมุทรสาคร  150,000 150,000 - ���� -  
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ลําดับ 
ที่ 

โครงการตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556- พ.ศ.2558) 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัติ 

ผลการดําเนินงาน ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 
หมายเหตุ 

โครงการ 
งบประมาณ 
ตามแผน 

ดําเนินการ ไม่ได้ 
ดําเนินการ 

งบประมาณ 
ที่ใช้จ่ายจริง 

11. พัฒนาแหล่งเรียนรู้โรงเรียนในสังกัด อบจ.สมุทรสาคร 40,000 40,000 - ���� -  

12. พัฒนาการเรียนรู้ด้านภาษาให้กับนักเรียนในสังกัด  
อบจ.สมุทรสาคร 

960,000 1,233,200 - ���� -  

13. เรียนรู้ภาษาอังกฤษกับครูต่างชาติโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 
สมเด็จพระศรีนครินทร์สมุทรสาคร 

450,000 450,000 ���� - 450,000  

14. ส่งเสริมเพิ่มโอกาสให้กับนักเรียนเรียนภาษาต่างประเทศกับ 
ชาวต่างชาติ  โรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์ 

450,000 450,000 ���� - 450,000  

15. ส่งเสริมทักษะทางภาษาเพื่อก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 315,000 329,760 ���� - 329,760  

16. ก่อสร้างสนามฟุตซอลโรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย 
(ขนาดกว้าง 34 เมตร ยาว 54 เมตร) 

25,000,000 15,918,000 ���� - 15,698,000  

17. ปรับปรุงและพัฒนาโรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม ต.ท่าไม้  
อ.กระทุ่มแบน  จํานวน 9  รายการ          (แผนเพิ่มเติม ฉ.1) 

3,550,000 - - ���� -  

18. ปรับปรุงและพัฒนาโรงเรียนวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร  
ต.ยกกระบัตร อ.บ้านแพ้ว จํานวน 5 รายการ  (แผนเพิ่มเติม ฉ.1) 

4,600,000 - - ���� -  

19. ปรับปรุงอาคารการศึกษานอกโรงเรียนตําบลคลองมะเดื่อ 
หมู่ที่ 3  ต.คลองมะเดื่อ  อ.กระทุ่มแบน      (แผนเพิ่มเติม ฉ.1) 

825,000 - - ���� -  
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ลําดับ 
ที่ 

โครงการตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556- พ.ศ.2558) 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัติ 

ผลการดําเนินงาน ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 
หมายเหตุ 

โครงการ 
งบประมาณ 
ตามแผน 

ดําเนินการ ไม่ได้ 
ดําเนินการ 

งบประมาณ 
ที่ใช้จ่ายจริง 

แนวทางที่ 2 : ส่งเสริมการเรียนรู้ และพัฒนาสื่อการเรียนการสอน 
20. ค่ายพัฒนาเด็กและเยาวชน               (ค่ายวิทยาศาสตร์) 500,000 500,000 ���� - 135,600  

21. พัฒนาศักยภาพนักเรียน นักศึกษาในจังหวัดสมุทรสาคร 150,000 150,000 ���� - 32,000  

22. ต่ออายุซอฟแวร์ลิขสิทธิ์อุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร 1,400,000 1,400,000 - ���� -  

23. ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยนวัตกรรมใหม่ 1,000,000 1,000,000 ���� - 500,000  

24. ปรับปรุงพื้นที่บริการสําหรับอุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร  500,000 384,000 - ���� -  

25. จัดหาทรัพยากรสารสนเทศและสื่อสารสนเทศสําหรับ 
อุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร  

2,400,000 2,400,000 ���� - 234,286.33  

26. จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ เพื่อผู้ใช้บริการ SKpark 1,500,000 1,500,000 ���� - 403,413.95  

27. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน 
ในท้องถิ่น 

5,000,000 5,000,000 ���� - 2,226,550  

28. จัดทําห้องภาพยนตร์ระบบ 3 มิติ 1,000,000 1,000,000 ���� - 1,000,000  

29. จัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ 1,500,000 1,500,000 ���� - 1,120,107.08  

30. จัดแสดงองค์ความรู้ในรูปแบบสื่อมัลติมีเดีย 1,000,000 1,000,000 ���� - 1,000,000  

31. รณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา 28,000 28,000 - ���� -  

32. อบรมครูบรรณารักษ์โรงเรียนเครือข่าย 500,000 500,000 - ���� -  
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ลําดับ 
ที่ 

โครงการตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556- พ.ศ.2558) 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัติ 

ผลการดําเนินงาน ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 
หมายเหตุ 

โครงการ 
งบประมาณ 
ตามแผน 

ดําเนินการ ไม่ได้ 
ดําเนินการ 

งบประมาณ 
ที่ใช้จ่ายจริง 

33. อุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร (SK Park) 2,000,000 1,000,000 ���� - 928,155  

34. ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการให้แก่นักเรียน 200,000 200,000 - ���� -  

35. ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมวงดนตรีไทยโรงเรียนบ้านอ้อมโรงหีบ  
จํานวน 1 ชุด 

350,100 350,000 ���� - 350,000  

36. ส่งเสริมนวัตกรรม เทคโนโลยีและสิ่งประดิษฐ์ วิทยาลัยเทคนิค 
สมุทรสาคร (โครงงานสิ่งประดิษฐ์ 30 เรื่อง/ชิ้น) 

900,000 900,000 ���� - 900,000  

37. จัดตั้งศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียนวิทยาลัยเทคนิค
สมุทรสาคร 

2,000,000 2,000,000 ���� - 2,000,000  

38. จัดตั้งวงเครื่องสายสากลโรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติการาม  
จํานวน 5 รายการ 

290,000 290,000 ���� - 195,500  

39. ก่อสร้างหลังคาลานสานฝัน SK Park       (แผนเพิ่มเติม ฉ.1) 1,000,000 - - ���� -  

40. จัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต  
จํานวน 25 เครื่อง                          (แผนเพิ่มเติม ฉ.1) 

68,000 - - ���� -  

แนวทางที่ 3 : การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
41. พัฒนาเครือข่ายองค์กรด้านการศึกษาในจังหวัดสมุทรสาคร 3,000,000 3,000,000 ���� - 646,765  

42. ฝึกอบรม สัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาข้าราชการครู และ 
บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนในสังกัด อบจ.สมุทรสาคร 

186,000 - - - -  
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ลําดับ 
ที่ 

โครงการตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556- พ.ศ.2558) งบประมาณ 
ตาม

ข้อบัญญัติ 

ผลการดําเนินงาน ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 
หมายเหตุ 

โครงการ 
งบประมาณ 
ตามแผน 

ดําเนินการ ไม่ได้ 
ดําเนินการ 

งบประมาณ 
ที่ใช้จ่ายจริง 

แนวทางที่ 4 : ส่งเสริมและสนับสนนุด้านการศาสนา การอนรุักษ์ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น และภูมปิัญญาท้องถิ่น 
43. สมุทรสาครรวมใจไถ่ชีวิตโค – กระบือ 300,000 300,000 ���� - 93,481.83  

44. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดงานของจังหวัดสมุทรสาคร 600,000 200,000 ���� - 105,000  

45. ส่งเสริมและสนับสนุนการเผยแพร่และทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา 
และศาสนาอื่น                              (แห่เทียน/นักบุญอันนา) 

200,000 400,000 ���� - 206,505  

46. ประกวดวงดนตรี 2,000,000 2,000,000 - ���� -  

47. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมเด็กและเยาวชน 150,000 150,000 ���� - 124,900  

48. ประกวดยุวศาสนพิธีกร 150,000 150,000 ���� - 119,050  

49. สืบสานประเพณีวัฒนธรรมความกตัญญูคู่แผ่นดินไทย 200,000 200,000 ���� - 200,000  

50. จัดงานวันสําคัญทางศาสนา 100,000 100,000 ���� - 100,000  

51. สืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทยทรงดํา 300,000 300,000 ���� - 300,000  

52. อบรมนักธรรมโท เอก (ประมาณ 300 รูป) 136,000 136,000 ���� - 136,000  

53. อบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมแก่เด็กและเยาวชน 300,000 300,000 ���� - 300,000  

54. ค่ายอบรมศีลธรรมแก่เยาวชน 80,000 80,000 ���� - 80,000  

55. สืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทยรามัญ 50,000 50,000 ���� - 50,000  

56. สอบธรรมศึกษาชั้นตรี ชั้นโท ชั้นเอก 70,000 70,000 ���� - 70,000  

57. เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 
และประเพณีห่อข้าวต้มสามัคคี 

100,000 100,000 ���� - 100,000  

 รวม (ยุทธศาสตร์ที่ 3) =  57  โครงการ 124,103,760 80,314,460 38 โครง  61,264,899.48  
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ลําดับ 
ที่ 

โครงการตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556- พ.ศ.2558) 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัติ 

ผลการดําเนินงาน ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 
หมายเหตุ 

โครงการ 
งบประมาณ 
ตามแผน 

ดําเนินการ ไม่ได้ 
ดําเนินการ 

งบประมาณ 
ที่ใช้จ่ายจริง 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาสาธารณสุข กีฬา และนันทนาการ 
แนวทางที่ 2 : การป้องกัน ควบคุม และบําบัดโรค 

1. ส่งเสริมสุขภาพร่างกายและป้องกันโรคติดต่อหรือโรคระบาด 1,000,000 2,000,000 ���� - 1,235,000  

แนวทางที่ 3 : ส่งเสริมและสนับสนนุด้านการกีฬาและสุขภาพของประชาชน 
2. ส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร 10,000,000 10,000,000 ���� - 10,000,000  

3. จัดการแข่งขันกีฬาสภา อบจ. และ 
กีฬาภายใน อบจ.สมุทรสาคร 

1,000,000 1,000,000 ���� - 110,022.38  

4. ก่อสร้าง/ปรับปรุงสนามกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร 1,500,000 7,149,900 ���� - 5,920,286.45  

 รวม (ยุทธศาสตร์ที่ 4)  =  4  โครงการ 13,500,000 20,149,900 4 โครง  17,265,308.83  
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ลําดับ 
ที่ 

โครงการตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556- พ.ศ.2558) 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัติ 

ผลการดําเนินงาน ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 
หมายเหตุ 

โครงการ 
งบประมาณ 
ตามแผน 

ดําเนินการ ไม่ได้ 
ดําเนินการ 

งบประมาณ 
ที่ใช้จ่ายจริง 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม 
แนวทางที่ 2 : พัฒนาและปรับปรุงสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 

1. ขยายเขตไฟฟ้า/ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะในเขต จ.สมุทรสาคร 20,000,000 - - ���� -  

2. ขุดเจาะบ่อน้ําบาดาลพร้อมหอถัง (ปีละ 5 แห่ง) 
                                 (งบปี 56 และงบเพิ่มเติม ฉ.1) 

10,000,000 20,374,000 ���� - 23,557,100  

3. ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล.เลียบคลองราษฎรสามัคคี หมู่ที่ 8,9  
ต.นาดี อ.เมืองฯ 

10,000,000 23,680,000 ���� - 23,680,000  

4. ก่อสร้างเขื่อนกันดิน ค.ส.ล.ริมคลองราษฏร์พัฒนา 6  
หมู่ที่ 1  ต.คอกกระบือ อ.เมืองฯ 

4,000,000 4,072,000 ���� ���� 4,072,000  

5. ก่อสร้างถนนลูกรัง เริ่มจากถนนลูกรังเดิมเลียบทางรถไฟ 
ถึงสุดเขต ต.บางโทรัด หมู่ที่ 5 ต.บางโทรัด เชื่อม  
ต.บ้านบ่อ อ.เมืองฯ 

4,760,000 - - ���� -  

6. ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยคลองมะเดื่อ 13  หมู่ที่ 10  
ต.คลองมะเดื่อ  อ.กระทุ่มแบน (ตอนที่ 2) 

28,000,000 16,242,000 ���� - 16,139,000  

7. ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายอเนกอุดมผล หมู่ทื่ 12  
ต.บางยาง  อ.กระทุ่มแบน 

14,276,000 14,549,000 ���� - 14,178,000  

8. ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สาย สค 3049  (บ้านวัดหนองนกไข่ - 
บ้านวังนกไข่) หมู่ที่ 4,8 ต.หนองนกไข่ อ.กระทุ่มแบน 

13,000,000 17,589,000 ���� - 17,349,000  
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ลําดับ 
ที่ 

โครงการตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556- พ.ศ.2558) 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัติ 

ผลการดําเนินงาน ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 
หมายเหตุ 

โครงการ 
งบประมาณ 
ตามแผน 

ดําเนินการ ไม่ได้ 
ดําเนินการ 

งบประมาณ 
ที่ใช้จ่ายจริง 

9. ก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล.ข้ามคลองเจ็ดริ้วเก่า (ซอยกระถินทอง)  
หมู่ที่ 5 ต.คลองตัน เชื่อม ต.เกษตรพัฒนา อ.บ้านแพ้ว 

2,500,000 2,657,000 - ���� -  

10. ก่อสร้างเขื่อนกันดิน ค.ส.ล.เลียบคลองหม้อแกง  หมู่ที่ 5,8  
ต.หลักสาม อ.บ้านแพ้ว 

16,800,000 

11,827,000 

 

���� 

 

- 

 
 

11,827,000 

 

11. ก่อสร้างเขื่อนกันดิน ค.ส.ล.เลียบคลองสหกรณ์  หมู่ที่ 5,12,8,2 
ต.หลักสาม อ.บ้านแพ้ว 

16,800,000 

12. ปรับปรุงผิวจราจรและขยายถนนสาย สค.ถ.37-07  
บ้านคลองท่าแร้ง-บ้านทุ่งเศรษฐี เริ่มจากถนนสาย สค.ถ. 37-08 
ถึงถนนสาย สค.ถ.37-06 หมู่ที่ 6 ต.หลักสาม อ.บ้านแพ้ว 

6,000,000 13,578,000 ���� - 13,578,000  

13. ก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล.เส้นทางสายหน้าวัดกระโจมทอง 
เชื่อมสายเจ็ดริ้ว-หลักสอง หมู่ที่ 6,7 ต.หลักสอง อ.บ้านแพ้ว 

4,400,000 4,795,000 ���� - 4,100,000  

14. ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายพัฒนามหาราช 2 (ฝั่งตะวันตก)  
หมู่ที่ 5 ต.บ้านแพ้ว อ.บ้านแพ้ว 

6,800,000 5,938,000 ���� - 5,760,000  

15. ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตซอยปั๊มบางจาก  
หมู่ที่ 1,5 ต.สวนส้ม อ.บ้านแพ้ว 

12,000,000 7,960,000 ���� - 7,740,000  

16. ก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล.ข้ามคลองเจ็ดริ้ว  หมู่ที่ 2,3 ต.เจ็ดริ้ว  
อ.บ้านแพ้ว 

2,500,000 2,943,000 ���� - 2,780,000  

17. ก่อสร้างทางเดินเท้า ค.ส.ล. เลียบคลองดําเนินสะดวก  
หมู่ที่ 6,10  ต.บ้านแพ้ว อ.บ้านแพ้ว 

1,800,000 1,800,000 - ���� -  
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ลําดับ 
ที่ 

โครงการตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556- พ.ศ.2558) 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัติ 

ผลการดําเนินงาน ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 
หมายเหตุ 

โครงการ 
งบประมาณ 
ตามแผน 

ดําเนินการ ไม่ได้ 
ดําเนินการ 

งบประมาณ 
ที่ใช้จ่ายจริง 

18. ติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างถนนพระราม 2 เชื่อมคลองบางหญ้า  
ต.มหาชัย อ.เมือง 

1,684,000 1,684,400 ���� - 1,683,000  

19. ติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างถนนพระราม 2- เอกชัย  
ต.นาดี อ.เมืองฯ 

1,605,200 1,605,200 ���� - 1,604,000  

20. ก่อสร้างท่อระบายน้ําแยกแม่น้ําท่าจีน หมู่ที่ 3  
ต.ท่าไม้  อ.กระทุ่มแบน 

4,297,000 5,745,000 ���� - 5,745,000  

21. ปรับปรุงผิวจราจรและยกระดับทางเข้าถนนสายบางปลา  
ด้านถนนเศรษฐกิจ 1 หมู่ที่ 2,6 ต.นาดี อ.เมืองฯ 

8,640,000 - - ���� -  

22. ก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล.ข้ามคลองปล่องเหลี่ยม บริเวณบ้าน 
ผู้ใหญ่สร้อย หมู่ที่ 10 เชื่อมหมู่ที่ 1 ต.ท่าไม้  อ.กระทุ่มแบน 

3,500,000 - - ���� -  

23. ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายไพรสณฑ์   
ต.อําแพง อ.บ้านแพ้ว เชื่อม ต.บ้านเกาะ อ.เมืองฯ 

19,913,000 - - ���� -  

24. ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเลียบคลองเขตเมือง 
หมู่ที่ 2,6 ต.นาโคก อ.เมืองฯ                   (แผนปี 2558)  

13,220,000 13,206,000 ���� - 12,259,000  

25. ก่อสร้างท่อระบายน้ําใต้ถนนเศรษฐกิจ 1 จากเอเชียค้าไม้ 
ถึงภัตตาคารรับลม               (แผนเพิ่มเติม ฉ.1/งบเพิ่มเติม ฉ.1) 

27,000,000 29,500,000 ���� - 29,500,000  

26. ก่อสร้างทางเชื่อมถนนสายบ้านแพ้ว – พระประโทน 
บริเวณหมู่ที่ 1  ต.บ้านแพ้ว อ.บ้านแพ้ว    
                           (แผนเพิ่มเติม ฉ.1/งบเพิ่มเติม ฉ.1) 

6,400,000 6,830,000 ���� - 6,830,000  

27. ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเลียบคลองปู่มาก 
หมู่ที่ 3 ต.นาโคก อ.เมืองฯ                (แผนป ี2557/งบเพิ่มเติม ฉ.1) 

7,800,000 9,459,000 ���� - 9,459,000  
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-  

- 5 – 

ลําดับ 
ที่ 

โครงการตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556- พ.ศ.2558) 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัติ 

ผลการดําเนินงาน ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 
หมายเหตุ 

โครงการ 
งบประมาณ 
ตามแผน 

ดําเนินการ ไม่ได้ 
ดําเนินการ 

งบประมาณ 
ที่ใช้จ่ายจริง 

28. ก่อสร้างเขื่อนป้องกันน้ําท่วมพื้นที่ ต.บางยาง อ.กระทุ่มแบน 
จํานวน  10  แห่ง                         (แผนเพิ่มเติม ฉ.1) 

2,870,000 - - ���� -  

29. ก่อสร้างเขื่อนป้องกันน้ําท่วมพื้นที่ ต.ท่าไม้  อ.กระทุ่มแบน 
จํานวน  15  แห่ง                          (แผนเพิ่มเติม ฉ.1) 

2,120,000 - - ���� -  

แนวทางที่ 3 : ส่งเสริมและสนับสนนุการอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
30. โรงเรียนสิ่งแวดล้อม 2,000,000 2,000,000 ���� - 1,795,164.70  

31. สนับสนุนโรงเรียนเครือข่ายโรงเรียนสิ่งแวดล้อม 160,000 200,000 ���� - 160,000  

32. นักสืบสายน้ํา 100,000 1,000,000 - ���� -  

33. เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการรักษา 
สิ่งแวดล้อม 

1,000,000 500,000 - ���� -  

34. รณรงค์วันปลอดรถ ลดโลกร้อน (สมุทรสาครคาร์ฟรีเดย์) 150,000 150,000 ���� - 136,133  

35. ควบคุมศัตรูพืชและผลไม้ด้วยเทคโนโลยีที่ปลอดภัยกับสิ่งแวดล้อม 3,000,000 3,800,000 ���� - 1,692,100  

36. เสริมสร้างองค์ความรู้และจิตสํานึกในการอนุรักษ์ 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

1,000,000 500,000 ���� - 112,925  

37. ศึกษาประชากรแมลงศัตรูพืชและการทําลายผลผลิต 
ทางการเกษตร 

1,500,000 - - ���� -  
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- 16 – 

ลําดับ 
ที่ 

โครงการตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556- พ.ศ.2558) 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัติ 

ผลการดําเนินงาน ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 
หมายเหตุ 

โครงการ 
งบประมาณ 
ตามแผน 

ดําเนินการ ไม่ได้ 
ดําเนินการ 

งบประมาณ 
ที่ใช้จ่ายจริง 

38. อุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 1,000,000 1,000,000 - ���� -  

39. อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว 40,000 - - ���� -  

แนวทางที่ 4 : บริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ 
40. กําจัดวัชพืชในแม่น้ําท่าจีนและลําคลอง 3,000,000 3,000,000 ���� - 36,000  

41. ป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ําท่วมพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร 10,000,000 3,000,000 ���� - 3,000,000  

42. ป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ําทะเลกัดเซาะชายฝั่ง 5,000,000 - - ����   

43. ปรับปรุงเสริมหินใหญ่ หมู่ที่ 2 ต.บางหญ้าแพรก อ.เมืองฯ 532,000 419,000 ���� - 418,000  

 รวม (ยุทธศาสตร์ที่ 5) =  43  โครงการ 301,167,200 229,802,600 27 โครง  218,990,422.70  
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-  – 

ลําดับ 
ที่ 

โครงการตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556- พ.ศ.2558) งบประมาณ 
ตาม

ข้อบัญญัติ 

ผลการดําเนินงาน ณ วันที่ 30 กันยายน 
2556 

หมายเหตุ 
โครงการ 

งบประมาณ 
ตามแผน 

ดําเนินการ ไม่ได้ 
ดําเนินการ 

งบประมาณ 
ที่ใช้จ่ายจริง 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนาเศรษฐกิจ 
แนวทางที่ 1 : สนับสนุนการประกอบอาชีพและพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพทั้งด้านการผลิต การแปรรูป  และการตลาด 

1. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายเกษตรกร 2,000,000 2,000,000 - ���� -  

แนวทางที่ 2 : ส่งเสริมและสนับสนนุการเป็นศูนย์กลางครัวโลกในด้านอาหารทะเลและด้านการเกษตร 
2. งานเกษตรและของดีอําเภอบ้านแพ้ว 200,000 200,000 - ���� -  

3. งานเทศกาลอาหารทะเล 200,000 - - ���� -  

แนวทางที่ 3 : ส่งเสริมและสนับสนนุการท่องเที่ยว 
4. ประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยว 1,000,000 - - ���� -  

5. ลานวัฒนธรรมริมคลองอําแพง 450,000 450,000 ���� - 450,000  

6. ก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า ค.ส.ล.ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ 
และพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 2 หมู่ที่ 5  
ต.บางหญ้าแพรก อ.เมืองฯ                     (งบเพิ่มเติม ฉ.1) 

7,000,000 10,985,000 ���� - 10,985,000  

แนวทางที่ 4 : ส่งเสริมและสนับสนนุการดําเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
7. ส่งเสริมการผลิตและการใช้ปุ๋ยอินทรีย์/ชีวภาพ 13,500,000 - - ���� -  

 รวม (ยุทธศาสตร์ที่ 6) =  7  โครงการ 24,350,000 13,635,000 2 โครง  11,435,000  

รวมทั้งสิ้น  6  ยุทธศาสตร์  =  162 โครงการ 562,901,500   426,629,660 109 โครง  367,767,187.95  
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สรุปผลการติดตามและประเมินผล 

โครงการ/กิจกรรม 
ขององค์การบรหิารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2556 
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โครงการควบคุมแมลงวันผลไม้ด้วยเทคโนโลยีท่ีปลอดภัยกับสิ่งแวดล้อม 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

 

 กองแผนและงบประมาณ ได้ดําเนินการติดตามและประเมินผลความพึงพอใจในการดําเนินกิจกรรม
โครงการควบคุมแมลงวันผลไม้ด้วยเทคโนโลยีท่ีปลอดภัยกับส่ิงแวดล้อม องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สมุทรสาคร ประจําปี 2556  ในวันท่ี 4  กรกฎาคม 2556  โดยประเมินจากความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการ และผลสัมฤทธ์ิ พร้อมท้ังรับทราบปัญหาและข้อเสนอแนะ เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพงาน/โครงการ
ให้เป็นไปด้วยความเหมาะสม เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป 
 

ความพึงพอใจท่ีมีต่อการดําเนินกิจกรรม 
 

 
รายการประเมิน 

มาก 
ที่สุด 
(%) 

 
มาก 
(%) 

ปาน
กลาง 
(%) 

 
น้อย 
(%) 

น้อย
ที่สุด 
(%) 

1. ในพ้ืนที่เพาะปลูกการเกษตรของท่านได้รับความเสียหาย 
   และความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของแมลงวันผลไม ้
   มากน้อยเพียงใด 

29.57 43.48 22.60 4.35 - 

2. ท่านคิดว่าการใช้สารเคมีในการกําจัดแมลงวันผลไม้  
    จะทําให้เกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและมีผลกระทบ 
    ด้านสุขภาพอนามัย 

23.48 33.91 27.83 6.96 7.82 

3. โครงการน้ีทําให้ท่านได้รับความรู้เก่ียวกับวิธีการควบคุม 
   แมลงวันผลไม้ที่ปลอดภัยกับสิ่งแวดล้อม 

45.22 44.35 6.95 2.61 0.87 

4. ท่านสามารถนําความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์และ 
   เผยแพร่ให้แก่เกษตรกรอื่นได้ 

29.57 55.65 13.04 1.74 - 

5. โครงการน้ีส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายในการรณรงค์ควบคุม 
   แมลงวันผลไม้ที่ปลอดภัยกับสิ่งแวดล้อมอย่างตอ่เน่ือง 
 

51.31 37.39 10.43 - 1.87 

6. โครงการน้ีช่วยแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดลอ้มและลดการ 
   แพร่ระบาดของแมลงวันผลไม ้

60.00 31.30 7.83 - 0.87 

7. การมอบปุ๋ยเป็นรางวัลให้แก่เกษตรกรที่ดักจับ 
   แมลงวันผลไม้ได้ มีความเหมาะสมเพียงใด 

56.52 36.52 6.09 0.89 - 

8. โครงการน้ีทําให้ผลผลติทางการเกษตรมีคุณภาพที่ดี  
   ส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมข้ึน 

54.78 36.52 8.70 - - 

9. ประชาชนได้รับประโยชน์จากโครงการน้ีและ 
  อบจ.สมทุรสาครสมควรจดัโครงการน้ีอีกในปีต่อไป 

76.52 21.74 0.87 0.87 - 

10. ความพึงพอใจของท่านในภาพรวมต่อการเข้าร่วม 
    โครงการในคร้ังน้ี 

61.74 34.78 2.61 0.87 - 
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ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 

1. สมควรดําเนินโครงการน้ีต่อไป เพราะได้ประโยชน์มาก 
2. เพ่ิมผลผลิต ลดต้นทุน ดีต่อส่ิงแวดล้อมเพราะไม่ต้องใช้ยาพ่น 
3. ส่งเสริมให้เกษตรกรช่วยกันกําจัดจํานวนแมลงวันผลไม้ 
4. เป็นการให้ความรู้แก่เกษตรกร 
5. ทําให้ผลไม้ไม่เน่าเสียหาย และยังช่วยให้เกษตรกรมีความรู้ในการศึกษาป้องกันได้ 
6. ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเกษตร 
7. ลดการใช้สารเคมี ปลอดภัยต่อผู้ใช้ ปลอดภัยต่อส่ิงแวดล้อม 
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โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร  

 

 กองแผนและงบประมาณ ได้ดําเนินการติดตามและประเมินผลความพึงพอใจในการดําเนินกิจกรรม
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร 
ในวันเสาร์ท่ี 12 มกราคม 2556  โดยประเมินจากความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ และผลสัมฤทธ์ิ 
พร้อมท้ังรับทราบปัญหาและข้อเสนอแนะ เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพงาน/โครงการให้เป็นไปด้วยความ
เหมาะสม เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป 
 

ความพึงพอใจท่ีมีต่อการดําเนินกิจกรรม 

 
 

รายการประเมิน 
มาก 
ที่สุด 
(%) 

มาก 
(%) 

ปาน
กลาง 
(%) 

น้อย 
(%) 

น้อย
ที่สุด 
(%) 

1. ความเหมาะสมของสถานทีใ่นการจัดงาน 
 

43.25 45.34 10.37 0.78 0.26 

2. กิจกรรมการเล่นเกมส์หรือการแสดงบนเวท ี
 

32.90 35.75 26.17 4.40 0.78 

3. ของขวัญ/ของรางวัล ที่แจกในงาน 
 

34.97 21.25 20.73 18.13 4.92 

4. การบริการอาหารและเคร่ืองดืม่ 
 

30.82 25.65 22.02 16.07 5.44 

5. การประชาสัมพันธ์ในการจัดงานมีความทั่วถึง 
 

32.65 24.10 29.25 11.92 2.08 

6. ความพึงพอใจโดยรวมต่อการมาร่วมงานวันเด็กแห่งชาติในคร้ังน้ี 
 

40.16 26.69 24.10 7.75 1.30 

 
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
1. อยากให้จัดกิจกรรมแบบน้ีทุกปี 
2. ต้องการให้มีพิธีเปิดให้เร็วข้ึนอีกหน่อย 
3. ของขวัญสําหรับเด็กควรหลากหลายในแต่ละช่วงอายุ 
4. ควรเพ่ิมกิจกรรมส่ิงแวดล้อมเพ่ิมเติม 
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โครงการอบรมศึกษาดูงาน “ส่งเสริม พัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา” 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2556 

 

 กองแผนและงบประมาณ ได้ดําเนินการติดตามและประเมินผลความพึงพอใจในการดําเนินกิจกรรม
โครงการอบรมศึกษาดูงาน “ ส่งเสริม พัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ” องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ประจําปีงบประมาณ 2556  ในระหว่างวันท่ี 7-11 พฤษภาคม 2556          
ณ จังหวัดสตูล จังหวัดสงขลา และจังหวัดสุราษฏร์ธานี  โดยประเมินจากความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการ และผลสัมฤทธ์ิ พร้อมท้ังรับทราบปัญหาและข้อเสนอแนะ เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพงาน/โครงการ
ให้เป็นไปด้วยความเหมาะสม เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป 
 

ความพึงพอใจท่ีมีต่อการดําเนินกิจกรรม 

 
รายการ / ประเด็นความพึงพอใจ 

มาก 
ที่สุด 
(%) 

 
มาก 
(%) 

ปาน
กลาง 
(%) 

 
น้อย 
(%) 

น้อย
ที่สุด 
(%) 

ประเมินความเหมาะสมของวิทยากร 

1. ความสามารถในการนําเสนอ และการถ่ายทอดความรู้ 58.63 36.20 5.17 - - 

2. ความรู้และประสบการณ์ในเร่ืองที่บรรยาย 56.91 39.64 3.45 - - 

3. ความชัดเจนในการตอบข้อซักถาม – ให้คําแนะนํา 55.17 44.83 - - - 

4. ความเหมาะสมของวิทยากรโดยรวม 58.63 41.37 - - - 

ประเมินด้านกระบวนการ/สภาพแวดล้อม/สิง่อํานวยความสะดวก 

5. การดําเนินงาน การประสานงาน และอํานวยความสะดวก 
   ของผู้รับผิดชอบโครงการ 

65.51 34.49 - - - 

6.ความเหมาะสมของระยะเวลาในการฝึกอบรมและศึกษาดงูาน 58.63 37.92 3.45 - - 

7. ความเหมาะสมของสถานทีฝ่ึกอบรมและสถานที่ศึกษาดูงาน 67.25 27.58 5.17 - - 

8. ความเหมาะสมด้านที่พัก อาหารและเคร่ืองดื่ม 68.97 27.58 3.45 - - 

ประเมินด้านผลผลิต/ผลสมัฤทธ์ิของการดําเนินการ 

9. ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถนําความรู้จากการ
อบรม ไปปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัตหิน้าที่ใหม้ี
ประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 

62.05 34.49 1.73 1.73 - 

10. เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ และความคิดเห็น
ที่เป็น ประโยชน์ต่อการปฏิบตังิาน เพ่ือให้การปฏิบตัิงาน 

   เป็นไปทิศทางเดียวกัน 

56.90 39.64 1.73 1.73 - 

11. โครงการน้ีช่วยเพ่ิมพูนทักษะและเทคนิคในการทํางาน 
   ของครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สูงข้ึน 

65.51 31.04 3.45 - - 

12. ท่านได้รับประโยชน์จากการศึกษาดูงานนอกสถานที่ 
   เพ่ือเสริมสร้าง ความรู้และประสบการณ์ อันจะเป็นประโยชน์ 
  ต่อการปฏิบตัิงานในองค์กร 

68.97 27.58 3.45 - - 

13. ความพึงพอใจในภาพรวมต่อการเข้าร่วมโครงการฯในคร้ังน้ี 77.58 22.42 - - -  
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ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 

1. เป็นการเปิดโลกทัศน์ให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีวิสัยทัศน์ท่ีกว้างไกลกว่าท่ีมีอยู่ 

2. ได้รู้เห็นคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลว่ามีความสวยงามและมีประโยชน์อย่างไร 
3. บุคลากรครูได้รับประสบการณ์ตรง ได้รับความรู้ สามารถนําไปปรับใช้ในการสอนได้ 

4. มีโอกาสได้ศึกษาสภาพปัญหาต่างๆ และนําประโยชน์ท่ีได้รับไปปรับใช้ได้ 

5. นําความรู้ท่ีได้ไปใช้กับการปฏิบัติหน้าท่ี และทําให้เกิดผลดีต่อองค์กร 
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โครงการสมทบทุนมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนน ี
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

 

 กองแผนและงบประมาณ ได้ดําเนินการติดตามและประเมินผลความพึงพอใจในการดําเนินกิจกรรม
โครงการโครงการสมทบทุนมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดสมุทรสาคร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  ในวันพฤหัสบดีท่ี 18 กรกฎาคม 2556  ณ ห้อง
ประชุมสาครบุรี (ชั้น 4) อบจ.สค.  โดยประเมินจากความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ และผลสัมฤทธ์ิ 
พร้อมท้ังรับทราบปัญหาและข้อเสนอแนะ เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพงาน/โครงการให้เป็นไปด้วยความ
เหมาะสม เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป 
 

ความพึงพอใจท่ีมีต่อการดําเนินกิจกรรม 
 

 
 

รายการประเมิน 

ระดับความคิดเห็น/ความพึงพอใจ 
มาก 
ที่สุด 
(%) 

 
มาก 
(%) 

 
ปาน
กลาง 
(%) 

 
น้อย 
(%) 

น้อย
ที่สุด 
(%) 

ความคิดเห็นต่อหน่วยงานจัดโครงการ 

1. ความเหมาะสมของสถานทีจ่ัดงาน 34.26 52.05 13.69 - - 

2. การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบข้อมูลในการจัดงาน 18.49 47.95 21.92 10.96 0.68 

3. ความเหมาะสมของระยะเวลา กระบวนการและวิธีดําเนินการ 
  จัดงาน 

24.65 51.36 21.25 2.74 - 

4. การประสานงานและการอํานวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่ 
   ในการเข้าร่วมงานน้ี 

36.30 44.54 15.06 4.10 - 

ประโยชน์ที่ได้จากการดําเนินโครงการ 

5. สามารถรวบรวมทุนให้กับมูลนิธิขาเทียมฯ เพ่ือใช้จ่ายในการ 
    ดําเนินงานจัดทําขาเทียมพระราชทานให้กับผู้พิการขาขาด 

58.92 35.61 4.79 0.68 - 

6. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ร่วมทาํบุญเพ่ือถวายเป็นพระราชกุศล 
    แด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 

56.84 35.61 7.55 - - 

7. เพ่ือให้ผู้พิการขาขาดที่ด้อยโอกาสมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน  
   ไม่เป็นภาระแก่สังคม 

67.12 30.14 2.74 - - 

8. ประโยชน์ที่ได้รับจากการดาํเนินโครงการฯ 60.95 34.95 4.10 - - 

9. ท่านคิดว่า อบจ.สมุทรสาคร ควรจัดกิจกรรมน้ีอีกในปีต่อไป 65.06 32.89 2.05 - - 

10. โดยภาพรวมทัง้หมด ท่านมีความพึงพอใจตอ่การดําเนินงาน 
   ในคร้ังน้ี อยู่ในระดับใด 

49.31 42.46 8.23 - - 
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ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 

1. ควรจัดโครงการดีๆ แบบน้ีอย่างต่อเน่ืองทุกปี เพ่ือประโยชน์ให้กับผู้พิการท่ีขาดกําลังทรัพย์ 
2. การดําเนินการดีอยู่แล้ว ทําให้เกิดประโยชน์กับส่วนรวมและสังคม และประชาชนมีส่วนร่วมต่อ 

สังคมมากข้ึน  
3. เป็นโครงการท่ีดี มีประโยชน์ต่อสังคม โดยไม่หวังส่ิงตอบแทน อยากให้จัดกิจกรรมการกุศลแบบน้ี 

ทุกปี 
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โครงการสร้างเครือข่ายและส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอาย ุ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

 

 กองแผนและงบประมาณ ได้ดําเนินการติดตามและประเมินผลความพึงพอใจในการดําเนินกิจกรรม
โครงการสร้างเครือข่ายและส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2556  ใน
ระหว่างวันท่ี 7 -1 1 กันยายน 2556  ณ จังหวัดสุพรรณบุรี และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  โดยประเมิน
จากความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ และผลสัมฤทธ์ิ พร้อมท้ังรับทราบปัญหาและข้อเสนอแนะ เพ่ือ
ปรับปรุงประสิทธิภาพงาน/โครงการให้เป็นไปด้วยความเหมาะสม เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป 
 

ความพึงพอใจท่ีมีต่อการดําเนินกิจกรรม 
 

 

 
รายการประเมิน 

  มาก 
  ที่สุด 
  (%) 

 

 มาก 
(%) 

ปาน
กลาง 
(%) 

น้อย 
(%) 

น้อย
ที่สุด 
(%) 

ประเมินด้านกระบวนการ / สภาพแวดล้อม/สิ่งอํานวยความสะดวก 

   1. ความสามารถของวิทยากรในการถ่ายทอดความรู้ สามารถ 
     อธิบายเน้ือหาให้เข้าใจง่าย 

71.81 26.85 1.34 - - 

   2. การประสานงานและการอํานวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่ 
      ในการเข้าร่วมโครงการน้ี 

72.26 25.06 2.68 - - 

   3. ความเหมาะสมของวัน และเวลาในการจัดโครงการ 63.76 28.41 6.49 1.34 - 

   4. ความเหมาะสมของสถานที่จัดอบรมและศึกษาดูงาน 67.34 26.40 6.04 0.22 - 

   5. ความเหมาะสมด้านยานพาหนะ/ที่พัก/อาหาร 67.56 26.62 5.82 - - 

ประเมินด้านผลผลิต/ผลสมัฤทธ์ิของการดําเนินงาน 

   6. ผู้สูงอายุได้มโีอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ 64.21 30.87 4.92 - - 

   7. ช่วยพัฒนาสุขภาพจิตของผู้สูงอายุได้เห็นคุณค่าของตนเอง  
     สามารถใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข 

67.34 29.08 3.58 - - 

8. ผู้สูงอายุได้รับการดูแลเอาใจใสท่ั้งด้านร่างกายและจิตใจ 
   ได้รับการส่งเสริมสุขภาพในทางที่ถูกต้องเหมาะสม 

69.35 26.17 4.48 - - 

   9. ผู้สูงอายุได้ถ่ายทอดภูมปิัญญาและองค์ความรู้ให้แก่คนรุ่นหลัง 61.74 33.11 5.15 - - 

  10. โครงการน้ีช่วยขยายเครือข่ายและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 
     ให้เพ่ิมข้ึน 

63.98 32.66 3.36 - - 

  11. ความพึงพอใจในภาพรวมต่อการเข้าร่วมโครงการฯในคร้ังน้ี 68.46 27.29 4.25 - - 
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ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 

1. อยากให้จัดโครงการอย่างน้ีอีกต่อไปเร่ือยๆ เพราะเท่ากับช่วยให้ผู้สูงอายุได้รับความสนุกสนาน  
ร่ืนเริง และมีสุขภาพดีท้ังกายและใจ พวกเราผู้สูงอายุขอขอบคุณ อบจ.สค. และผู้มีส่วนร่วมใน
โครงการ 

2. เป็นการเพ่ิมความรู้และประสบการณ์เพ่ิมข้ึน 
3. จะนําเอาความรู้ไปถ่ายทอดให้ลูกหลานฟัง 
4. สมควรพาผู้สูงอายุไปสัมมนา เป็นความสุขของผู้สูงอายุและได้แลกเปล่ียนความรู้ มีเพ่ือนเพ่ิมมากข้ึน 
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โครงการเยาวชนปลอดภัย ห่างไกลยาเสพติด  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2556 
 

 

 กองแผนและงบประมาณ ได้ดําเนินการติดตามและประเมินผลความพึงพอใจในการดําเนินกิจกรรม
โครงการเยาวชนปลอดภัย ห่างไกลยาเสพติด  ประจําปีงบประมาณ  2556  ในระหว่างวันท่ี  13-14 
พฤษภาคม 2556  ณ ค่ายนงนุชพัทยา สวนนงนุช จังหวัดชลบุรี  โดยประเมินจากความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ และผลสัมฤทธ์ิ พร้อมท้ังรับทราบปัญหาและข้อเสนอแนะ เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพงาน/
โครงการให้เป็นไปด้วยความเหมาะสม เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป 
 

ความพึงพอใจท่ีมีต่อการดําเนินกิจกรรม 
 

 
รายการ / ประเด็นความพึงพอใจ 

มาก 
ที่สุด 
(%) 

 
มาก 
(%) 

 
ปานกลาง 

(%) 

 
น้อย 
(%) 

น้อย
ที่สุด 
(%) 

ประเมินความเหมาะสมของวิทยากร 
1. ความสามารถในการนําเสนอ และการถ่ายทอดความรู้ 
   ของวิทยากร 

32.47 63.27 3.41 0.85 - 

2. ความชัดเจนในการตอบข้อซักถาม – ให้คําแนะนํา  30.76 58.13 11.11 - - 

3. ความเหมาะสมของวิทยากรโดยรวม 42.74 46.15 11.11 - - 

ประเมินด้านกระบวนการ/สภาพแวดล้อม/สิ่งอํานวยความสะดวก 

4. การประสานงาน และอํานวยความสะดวกของเจ้าหนา้ท่ี 
   ในการเข้าร่วมโครงการนี ้

42.74 47.00 10.26 - - 

5. ความเหมาะสมของวัน และเวลาในการจัดโครงการ 30.76 41.50 26.49 0.85 - 

6. ความเหมาะสมของสภาพแวดล้อม และสถานท่ีในการ   
  จัดโครงการ 

50.42 36.75 12.83 - - 

7. ความเหมาะสมของเนื้อหาหลกัสูตร และกิจกรรม 36.76 49.57 13.67 - - 

ประเมินด้านผลผลิต/ผลสัมฤทธ์ิของการดําเนินโครงการ 
8. โครงการนี้ทําให้เด็กและเยาวชนรบัรู้ถึงปัญหาและพษิภัยของ 
  ยาเสพติด 

41.89 45.30 11.11 1.70  

9. ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีส่วนรว่มในการปอ้งกันการแพร่ระบาด 
   ของยาเสพติดในสถานศึกษาและชุมชนได ้

44.44 47.00 8.56  - 

10. ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน ร่วมกิจกรรมในเชิงสรา้งสรรค์  
    และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน ์

34.18 56.43 7.69 1.70 - 

11. เด็กและเยาวชนได้รบัการพฒันาคุณภาพชวีิตและมีภูมิคุ้มกัน 
   ต่อต้านยาเสพติดได ้

47.86 47.00 5.14 - - 

12. โครงการนี้สามารถลดปัญหาการติดยาเสพติดของเด็กและเยาวชน 
   ในจังหวดัสมุทรสาครได ้

28.22 58.97 11.11 - 1.70 

13. โครงการนีช้่วยสนบัสนนุนโยบายของรัฐบาลในการแก้ไข 
    ปัญหายาเสพติด 

34.18 54.72 10.25 - 0.85 
 

14. โครงการนี้มีประโยชนอ์ย่างย่ิงและ อบจ.สมุทรสาครสมควรจัด 
   โครงการนี้อีกในปีต่อไป 

55.55 35.89 8.56 - - 

15. ความพึงพอใจโดยรวมในการเข้าร่วมโครงการในครั้งนี ้ 49.57 41.89 7.69 - 0.85 
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ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 

1. ความรู้จากการอบรมท่ีได้รับมีประโยชน์มาก และสามารถนํากลับไปใช้ในชุมชน 
2. ได้รับความรู้เก่ียวกับโทษของยาเสพติดและการป้องกันเพ่ิมมากข้ึน พร้อมท้ังไม่ยุ่งเก่ียวกับ 

ยาเสพติด 
3. ทําให้เกิดแกนนําในการร่วมต่อต้านยาเสพติดในจังหวัดสมุทรสาคร ช่วยลดปัญหาต่างๆ ได้ 
4. เป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และเป็นการปลูกฝังจิตสํานึกให้กับเยาวชน 
5. เป็นกิจกรรมท่ีเหมาะสมแก่เยาวชน เพราะสังคมต้องการเยาวชนท่ีมีคุณภาพในภายภาคหน้า ถือว่า

เป็นกิจกรรมท่ีคุ้มค่าอย่างย่ิง สมควรจัดต่อไป 
6. เป็นการสร้างประสบการณ์ใหม่ มีการทํางานกันเป็นทีม และเกิดความสามัคคี 
7. เป็นการรวบรวมเด็กและเยาวชนในแต่ละตําบลของจังหวัดสมุทรสาคร มาเข้าร่วมอบรมจะทําให้เกิด

มิตรภาพ และเพ่ือนใหม่ 
8. ทําให้เยาวชนตระหนักในปัญหายาเสพติดและปัญหาอ่ืนๆ ในชุมชน 
9. ขอเป็นกําลังใจให้มีกําลังจัดโครงการและเครือข่ายดีๆ อย่างน้ีต่อไป และสามารถพัฒนาจนบรรลุ

วัตถุประสงค์สูงสุดได้ 
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โครงการ “สมุทรสาครรวมใจ ไถ่ชีวิตโค กระบือ” ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2556 
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร 

 

 กองแผนและงบประมาณ ได้ดําเนินการติดตามและประเมินผลความพึงพอใจในการดําเนินกิจกรรม
โครงการ “สมุทรสาครรวมใจ ไถ่ชีวิตโค กระบือ” ประจําปีงบประมาณ 2556  ในวันท่ี 3  ธันวาคม 2555  
ณ ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร  โดยประเมินจากความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ และผลสัมฤทธ์ิ 
พร้อมท้ังรับทราบปัญหาและข้อเสนอแนะ เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพงาน/โครงการให้เป็นไปด้วยความ
เหมาะสม เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป 
 

ความพึงพอใจท่ีมีต่อการดําเนินกิจกรรม 
 

 
รายการ / ประเด็นความพึงพอใจ 

มาก 
ที่สุด 
(%) 

 
มาก 
(%) 

ปาน
กลาง 
(%) 

 
น้อย 
(%) 

น้อย
ที่สุด 
(%) 

ความคิดเห็นต่อหน่วยจัดโครงการ 
1. ความเหมาะสมของสถานทีจ่ัดงาน 42.40 40 17.60 - - 

2. การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบข้อมูลในการจัดงาน 31.20 34.80 26.80 6.40 0.80 

3.ความเหมาะสมของระยะเวลา กระบวนการ และ 
  วิธีดําเนินการ  จัดงาน 

38.40 36.80 20.40 4.40 - 

4. การประสานงานและการอํานวยความสะดวกของ 
 เจ้าหน้าที่ในการเข้าร่วมงานน้ี 

36.40 40.40 20.80 2 0.40 

ประโยชน์ที่ได้รับในการจัดโครงการ 
5. การจัดกิจกรรมเพ่ือใหป้ระชาชนได้ร่วมเฉลิมพระเกียรติ 
   และแสดงความจงรักภักดตี่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 

47.20 36 14 2.80 - 

6. เพ่ือสร้างจติสํานึกให้เด็กและเยาวชนไทยเห็นคุณค่าและ 
   สิ่งดงีามในการทํากุศล 

48 38 10.80 3.20 - 

7. เพ่ือให้เกิดความร่วมมอืระหว่างท้องถ่ินในการส่งเสริมอาชีพ 38.80 40 17.20 3.60 0.40 

8. เพ่ือให้เกษตรกรมีอาชีพเลีย้งตนเองได ้ 46.40 37.60 12.40 2.40 1.20 

9. เป็นโครงการที่เป็นประโยชน์และ อบจ.สมทุรสาคร สมควรจัด 
  โครงการน้ีอีกในปีต่อไป 

56 33.20 10.40 0.40 - 

10. ความพึงพอใจในภาพรวมต่อการจัดงานในคร้ังน้ี 57.60 32 9.60 0.80 - 
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ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 

1. เป็นการจัดกิจกรรมท่ีดีมากๆ 
2. ทําให้ประชาชนได้มีโอกาสทําบุญและช่วยไถ่ชีวิตโค กระบือ 
3. ปลูกฝังให้เยาวชนรู้จักความมีน้ําใจร่วมกันทําบุญ 
4. ทําให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการทําบุญ เพ่ือเป็นการถวายความจงรักภักดีต่อองค์พระมหากษัตริย์ 

ก่อให้เกิดความรัก ความเมตตา ต่อสัตว์เล้ียงท่ีให้ประโยชน์ต่อมนุษย์ 
5. เปิดโอกาสให้กับคนท่ีไม่ได้มีโอกาสไถ่ชีวิตโค กระบือ ได้มาทําบุญ 
6. สร้างจิตสํานึกให้รู้จักความมีเมตตากรุณา 
7. เป็นการทําบุญ สร้างกุศลคร้ังย่ิงใหญ่ท่ีช่วยชีวิตโค กระบือ 
8. ได้ยับย้ังชีวิตโค กระบือ ให้อยู่ยืนยาว และเป็นประโยชน์แก่ชีวิตชาวนา  
9. อานิสงส์ผลบุญไถ่ชีวิตจากการถูกฆ่า นับว่าประเสริฐท่ีสุด 
10. ได้ช่วยเหลือชีวิตโค กระบือ ให้สามารถมีชีวิตอยู่ต่อไปได้ เพ่ือเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรไทย 
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โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเครือขา่ยด้านทรพัยากรมนุษย์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2556 
โดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมกับ 

สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสาคร 
 

 กองแผนและงบประมาณ ได้ดําเนินการติดตามและประเมินผลความพึงพอใจในการดําเนินกิจกรรม
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเครือข่ายด้านทรัพยากรมนุษย์ ประจําปีงบประมาณ 2556  โดย องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมกับ สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินจังหวัดสมุทรสาคร  ในวันท่ี 
29-30 เมษายน 2556  ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  โดยประเมินจากความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 
และผลสัมฤทธ์ิ พร้อมท้ังรับทราบปัญหาและข้อเสนอแนะ เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพงาน/โครงการให้เป็นไป
ด้วยความเหมาะสม เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป 
 

ความพึงพอใจท่ีมีต่อการดําเนินกิจกรรม 
 

 
ประเด็น / หัวข้อความพึงพอใจ 

มาก 
ที่สุด 
(%) 

 
มาก 
(%) 

ปาน
กลาง 
(%) 

 
น้อย 
(%) 

น้อย
ที่สุด 
(%) 

ด้านวิทยากร 
1. ความสามารถของวิทยากรในการถ่ายทอดความรู้ ทักษะ  
   สามารถอธิบายเน้ือหาให้เข้าใจง่าย 

30.50 59.50 9.00 1.00 - 

2. ความรู้ความสามารถในการบริการ เช่น การตอบคําถาม  
  ช้ีแจงข้อสงสัย แนะนํา 

30.50 59.50 9.50 0.50 - 

ด้านกระบวนการ/สภาพแวดลอ้ม/สิ่งอํานวยความสะดวก 
3. การประสานงานและการอํานวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่ 
   ในการเข้าร่วมโครงการ 

42.50 48.00 8.50 1.00 - 

4. ความเหมาะสมของวัน เวลาในการฝึกอบรมและศึกษาดงูาน 27.50 46.50 21.50 4.00 0.50 

5. ความเหมาะสมของสถานที่ฝึกอบรมและศึกษาดูงาน 25.00 54.50 19.00 1.50 - 

6. ความเหมาะสมด้านที่พัก อาหารและเคร่ืองดื่ม 28.50 52.50 17.00 2.00 - 

ด้านผลผลิต / ผลสมัฤทธ์ิของการดําเนินงาน 
7. สามารถพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ใหม้ีความรู้ในด้านต่างๆ  
   เพ่ือนําไปถ่ายทอดให้กับเดก็และเยาวชนได้ 

31.00 55.50 13.00 0.50 - 

8. ได้แลกเปลี่ยนแนวคิด ประสบการณ์ และเสริมสร้างความสมัพันธ์ 
    ที่ดีระหว่างเครือข่าย 

28.00 62.50 9.00 0.50 - 

9. สามารถนําความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปปรับใช้ใน 
    กระบวนการให้การศึกษากับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
     ในท้องถ่ินของตนเอง 

32.00 57.00 10.50 0.50 - 

10. ส่งเสริมใหบุ้คลากรด้านทรัพยากรมนุษย์มีศักยภาพในการ 
    ทํางานและมีจํานวนเครือข่ายเพ่ิมข้ึน 

37.00 56.00 7.00 - - 

11. ความพึงพอใจในภาพรวมต่อการเข้าร่วมโครงการฯในคร้ังน้ี 42.00 51.50 6.50 - - 
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ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 

1. การจัดโครงการน้ีทําให้ได้รับความรู้และประสบการณ์ตรง ได้แลกเปล่ียนความรู้ท่ีแตกต่างกัน  
นําแนวทางใหม่ๆ มาใช้ได้มากข้ึน 

2. ครูผู้ดูแลเด็กได้แลกเปล่ียนความคิดและความสัมพันธ์ระหว่างครูด้วยกัน นํามาปรับใช้ในหน่วยงาน
ของตัวเอง และนําความรู้ท่ีได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ต่อศูนย์ฯ 

3. เราสามารถนําความรู้ท่ีได้ไปปรับใช้กับเด็กและพัฒนาศูนย์ฯ ของตนเอง และครูในศูนย์ฯ ให้มี
ศักยภาพย่ิงข้ึน 

4. เป็นการเพ่ิมศักยภาพของบุคลากรและมีกําลังใจในการปฏิบัติงานต่อไป 
5. ได้รับความรู้ และการสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ และการอยู่ร่วมกันกับผู้อ่ืน 
6. จะนําความรู้ท่ีได้รับมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ให้มากท่ีสุด 
7. ได้พัฒนาความรู้เร่ืองเศรษฐกิจพอเพียง 
8. การนําความรู้ไปปลูกฝังให้เด็กนักเรียนเร่ืองรักษาสภาพแวดล้อม เพ่ือรักษาธรรมชาติให้เกิดประโยชน์

สูงสุด 
9. ควรจัดโครงการน้ีทุกปี เพ่ือพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึน 
10. ควรจัดให้มีการอบรมส่งเสริมความรู้ การจัดประสบการณ์เด็กปฐมวัยสู่การเรียนรู้อย่างอัจฉริยะ 

ด้วยการเชิญวิทยากรภายนอกมาให้ความรู้ 
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โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายจิตอาสาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2556 

 

 กองแผนและงบประมาณ ได้ดําเนินการติดตามและประเมินผลความพึงพอใจในการดําเนินกิจกรรม
โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายจิตอาสาด้านสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม องค์การบริหาร  ส่วนจังหวัด
สมุทรสาคร ประจําปีงบประมาณ  2556  ในระหว่างวันท่ี 25-30 พฤษภาคม 2556  ณ จังหวัดสกลนคร 
จังหวัดมุกดาหาร  โดยประเมินจากความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ และผลสัมฤทธ์ิ พร้อมท้ังรับทราบ
ปัญหาและข้อเสนอแนะ เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพงาน/โครงการให้   เป็นไปด้วยความเหมาะสม เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อไป 
 

ความพึงพอใจท่ีมีต่อการดําเนินกิจกรรม 
 
 

 
รายการ / ประเด็นความพึงพอใจ 

มาก 
ที่สุด 
(%) 

 
มาก 
(%) 

 
ปาน
กลาง 
(%) 

 
น้อย 
(%) 

น้อย
ที่สุด 
(%) 

ประเมินด้านวิทยากร (ประเมินภาพรวม) 
1. ความสามารถของวิทยากรในการถ่ายทอดความรู้ ทักษะ

สามารถอธิบายเน้ือหาให้เข้าใจง่าย 
53.25 37.69 8.87 0.19 - 

2. ความรู้ความสามารถในการบริการ เช่น การตอบคําถาม 
ช้ีแจงข้อสงสัย แนะนํา 

39.86 46.15 13.21 0.78 - 

ประเมินด้านกระบวนการ/สภาพแวดล้อม/สิง่อํานวยความสะดวก 
3. การประสานงาน และอํานวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่ 
   ในการเข้าร่วมโครงการน้ี 

58.97 33.15 7.29 0.59 - 

4. ความเหมาะสมของวัน และเวลาในการฝึกอบรมและ 
   ศึกษาดูงาน 

45.95 41.83 9.66 2.56 - 

5. ความเหมาะสมของสถานที่ฝึกอบรมและศึกษาดูงาน 49.30 44.37 5.94 0.39 - 

6. ความเหมาะสมด้านยานพาหนะ/ที่พัก/อาหารและเคร่ืองดื่ม 
ตลอดการฝึกอบรม 

54.05 36.29 9.27 - 0.39 

ประเมินด้านผลผลิต/ผลสมัฤทธ์ิของการดําเนินโครงการ 
7. เครือข่ายจิตอาสาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้รับการ

พัฒนาศักยภาพและสร้างความเข้มแข็งมากข้ึน 
47.75 44.58 7.29 0.19 0.19 

8. เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ข้อมูลข่าวสาร และสถานการณ์ด้าน
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

36.29 52.87 9.07 1.77 - 

9. สามารถนําความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับ ไปปรับใช้ให้เป็น
ประโยชน์ต่อการปฏิบัตงิานในหน้าที่ได ้

41.61 47.94 9.27 1.18 - 

10. เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ  
พัฒนางานด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดลอ้มของชุมชน 

45.36 45.18 9.07 0.39 - 

11. เครือข่ายจิตอาสาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้รับ     
การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมรู้จักการเสียสละและการ
แบ่งปันให้แก่สงัคม 

48.74 43.19 7.49 0.19 0.39 

12. ความพึงพอใจในภาพรวมต่อการเข้าร่วมโครงการฯ 
   ในคร้ังน้ี 

59.78 34.32 5.71 - 0.19 
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ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 

1. ได้รับการถ่ายทอดความรู้ และประสบการณ์ ได้เน้ือหาต่างๆ มากมาย ของเครือข่ายจิตอาสาด้าน
สาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม เพ่ือเราจะได้นําไปพัฒนาในชุมชนของเรา 

2. ได้รับความรู้ด้านสาธารณสุขหลายด้าน  เพ่ือนําไปปฏิบัติจริงในพ้ืนท่ี 
3. เป็นการเสริมสร้างศักยภาพ อสม. ให้มีความแข็งแรงเพ่ิมมากข้ึน 
4. เกิดการแลกเปล่ียนความรู้ข้อมูลข่าวสาร เกิดผลสัมฤทธ์ิของการดําเนินโครงการและเห็นความสําคัญ

ของเครือข่ายจิตอาสาด้านสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม 
5. จะได้กลับไปสร้างเครือข่ายภายในหมู่บ้าน เพ่ือจะได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และนําความรู้ท่ีได้รับไป

ปรับใช้ในพ้ืนท่ี 
6. อธิบายเน้ือหาข้อมูลข่าวสารต่างๆ ได้เข้าใจง่าย ชี้แจงข้อสงสัยหรือตอบคําถามได้ และได้รับการ

เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือนําไปปรับใช้กับการปฏิบัติหน้าท่ีของตนเองได้ 
7. ควรจัดต่อเน่ืองอย่างน้ีทุกปี ให้เปล่ียนไปทุกจังหวัด จะได้เป็นการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายจิตอาสา

ให้มีความสามารถและความรู้ให้เพ่ิมมากข้ึนกว่าท่ีเป็นอยู่ และเพ่ือจะได้นําไปบริการประชาชนต่อไป 
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โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายแกนนําผู้ประสานพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด  

ในสถานประกอบการและชุมชน (25 ตาสับปะรด) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
 

 กองแผนและงบประมาณ ได้ดําเนินการติดตามและประเมินผลความพึงพอใจในการดําเนินกิจกรรม
โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายแกนนําผู้ประสานพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด ในสถานประกอบการและ
ชุมชน (25 ตาสับปะรด)   ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  ในวันท่ี 12 - 13  กันยายน 2556    ณ       
ภาลัย รีสอร์ท แม่กลอง จังหวัดสมุทรสงคราม  โดยประเมินจากความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ และ
ผลสัมฤทธ์ิ พร้อมท้ังรับทราบปัญหาและข้อเสนอแนะ เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพงาน/โครงการให้เป็นไปด้วย
ความเหมาะสม เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป 
 

ความพึงพอใจท่ีมีต่อการดําเนินกิจกรรม 

 
ประเด็น / รายการประเมิน 

ระดับความพึงพอใจ/ความพึงพอใจ 
มาก
ท่ีสุด
(%) 

มาก
(%) 

ปาน
กลาง
(%) 

น้อย
(%) 

น้อย
ท่ีสุด
(%) 

ประเมินด้านวิทยากร 

1. ความสามารถของวิทยากรในการถ่ายทอดความรู้ ทักษะ สามารถอธิบาย   
  เนื้อหาให้เข้าใจง่าย 

37.50 47.50 12.50 2.50 - 

2. ความรู้ความสามารถในการบริการ เช่น การตอบคําถาม ช้ีแจงข้อสงสัย แนะนํา 35.00 46.67 15.00 3.33 - 

ประเมินด้านกระบวนการ /สภาพแวดล้อม / สิ่งอํานวยความสะดวก 

3. การดําเนินงาน การประสานงาน และอํานวยความสะดวกของผู้รับผิดชอบ  
   โครงการ 

25.00 50.83 17.50 6.67 - 

4. ความเหมาะสมของระยะเวลาท่ีใช้ในการอบรมสัมมนา (2 วัน 1 คืน) 25.00 39.17 25.00 10.83  

5. ความเหมาะสมของสภาพแวดล้อม สถานท่ีและสื่ออุปกรณ์ต่างๆท่ีใช้ในการ  
   อบรมสัมมนา 

28.33 38.34 22.50 10.00 0.83 

6. ความเหมาะสมด้านยานพาหนะ /ท่ีพัก/ อาหารและเครื่องดื่ม ตลอดการอบรม 21.67 37.50 28.33 12.50 - 

ประเมินด้านผลผลิต / ผลสมัฤทธ์ิของการดําเนินงาน 

7. ก่อนรับการอบรม  ท่านมีความรู้ และทักษะในการป้องกันและแก้ไข  
  ปัญหายาเสพติดในระดับใด 

20.83 33.34 35.00 10.83 - 

8. ภายหลังการอบรม ท่านมีความรู้ และทักษะในการป้องกันและแก้ไข 
  ปัญหายาเสพติดในระดับใด 

34.17 45.00 15.83 5.00 - 

9. เป็นการดําเนินงานตามนโยบายการแก้ไขปัญหายาเสพติด ซึ่งเป็นวาระสําคัญ
ของชาติ 

38.34 45.00 12.33 3.33 - 

10. มีเครือข่ายเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดใน  
  สถานประกอบการและชุมชนในจังหวัดสมุทรสาคร 

25.84 47.50 13.33 12.50 0.83 

11. โครงการนี้ช่วยแก้ปัญหายาเสพติดในเขตพื้นท่ีจังหวัดสมุทรสาครให้ 
   เบาบางลง หรือหมดสิ้นไป 

31.67 49.17 15.83 3.33 - 

12. เพื่อให้เกิดแนวทางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เก่ียวกับปัญหาและอุปสรรค 
    ในการทํางานด้านยาเสพติด 

28.33 54.17 15.83 1.67 - 

13. สามารถนําความรู้/ประสบการณ์ท่ีได้รับจากการอบรมไปเผยแพร่/ 
    ถ่ายทอด ให้แก่พนักงาน ในสถานประกอบการหรือในชุมชนของท่านได้   

34.17 46.67 16.66 2.50 - 

14. โครงการนี้ส่งเสริมให้บุคลากรท้ังภาครัฐและภาคเอกชน เข้ามามีบทบาท และมี
ส่วนร่วมกับการทํางานของ อบจ.สมุทรสาคร ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นท่ี 

40.00 50.00 8.33 1.67 - 

15. ความพึงพอใจในภาพรวมต่อการเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ 35.00 50.00 10.83 4.17 - 
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ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 

1. ช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งของเครือข่ายและแกนนําในการดําเนินงานเร่ืองยาเสพติด รวมถึงการ
ให้กําลังใจ และแลกเปล่ียนเรียนรู้ข้อมูลต่างๆ  กับสถานประกอบการอ่ืนๆ 

2. ทําให้หลายๆ แกนนําขององค์กรมีโอกาสได้มารู้จักกัน รู้จักเพ่ือนต่างสถานประกอบการต่างๆ และ
แลกเปล่ียนความคิดเพ่ือเป็นแนวทางในการดําเนินงานต่อไป 

3. เป็นการสร้างเครือข่ายท่ีดีในการเอาชนะยาเสพติดท่ีเป็นปัญหาของสังคม 
4. ทําให้ทราบถึงพิษภัยของยาเสพติด และแนวทางการแก้ไขปัญหาด้านยาเสพติด 
5. จะนําไปปรึกษากับผู้บริหารให้ช่วยกันผลักดัน ทํากิจกรรมโครงการต่อต้านยาเสพติดในสถาน

ประกอบการและชุมชนต่อไป 
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โครงการฝึกอาชีพให้กับผู้ถูกคุมขังคดียาเสพติด ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  
 

 กองแผนและงบประมาณ ได้ดําเนินการติดตามและประเมินผลความพึงพอใจในการดําเนินกิจกรรม
โครงการโครงการฝึกอาชีพให้กับผู้ถูกคุมขังคดียาเสพติด ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  
รุ่นท่ี 1  ระหว่างวันท่ี 11-22 มีนาคม 2556 สาขาปูกระเบื้อง (ชาย) สาขาการขัดหน้า , นวดหน้าด้วย
สมุนไพร (หญิง)  รุ่นท่ี 2  ระหว่างวันท่ี 25 มีนาคม – 5 เมษายน 2556 สาขาปูกระเบื้อง (ชาย)     
สาขาช่างตัดผมเสริมสวยสตรี (หญิง)  รุ่นท่ี 3  ระหว่างวันท่ี 22 เมษายน – 3 พฤษภาคม 2556     
สาขาช่างทาสี (ชาย)  รุ่นท่ี 4  ระหว่างวันท่ี 7 – 21 พฤษภาคม 2556 สาขาช่างทาสี (ชาย)             
ณ เรือนจําจังหวัดสมุทรสาคร  ต.บางหญ้าแพรก  อ.เมือง  จ.สมุทรสาคร  โดยประเมินจากความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วมโครงกา  และผลสัมฤทธ์ิ พร้อมท้ังรับทราบปัญหาและข้อเสนอแนะ เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพ
งาน/โครงการให้เป็นไปด้วยความเหมาะสม เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป 
 

ความพึงพอใจท่ีมีต่อการดําเนินกิจกรรม 

รุ่นท่ี 1  ระหว่างวันท่ี 11-22 มีนาคม 2556 สาขาปูกระเบ้ือง (ชาย)                                      
สาขาการขัดหน้า , นวดหน้าด้วยสมุนไพร (หญิง) 

 
รายการประเมิน 

มาก 
ที่สุด 
(%) 

 
มาก 
(%) 

ปาน
กลาง 
(%) 

 
น้อย 
(%) 

น้อย
ที่สุด 
(%) 

1. ด้านวิทยากร 
1.1 ความรู้ความสามารถของวิทยากรในการถ่ายทอดความรู้ 
ทักษะด้านวิชาชีพให้แก่ท่าน 

42 54 2 2 - 

1.2 ความรู้ความสามารถในการบริการ เช่น การตอบคําถาม 
 ช้ีแจงข้อสงสัย แนะนํา 

42 46 10 2 - 

1.3 การเปิดโอกาสให้ซักถามและมีส่วนร่วมแสดงความคิดเหน็ 
 

44 44 10 2 - 

2. ด้านกระบวนการ/เน้ือหาการฝึกอาชีพ      
2.1 หลักสูตรการฝึกอาชีพสอดคล้องกับความตอ้งการของท่าน 
   ในการนําไปประกอบอาชีพ 

20 64 14 2 - 

2.2 ความเหมาะสมของระยะเวลาในการฝึกอาชีพ 12 48 30 8 2 
2.3 ความเหมาะสมของสภาพแวดล้อม สถานที่และ         
วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกอาชีพ 

10 42 44 4 - 

2.4 การฝึกอบรมภาคปฏิบัตเิอื้ออํานวยต่อการเรียนรู้และ
พัฒนาความรู้ความสามารถของท่าน 

14 66 14 6 - 

3. ผลสําเร็จที่ได้รับจากการเข้ารับฝึกอาชีพ 
3.1 ท่านมั่นใจว่าสามารถนําความรู้ที่ได้รับไปใช้ประกอบอาชีพได้ 
    ภายหลังพ้นโทษแล้ว 

22 50 22 6 - 

3.2 โครงการน้ีช่วยส่งเสริมใหท้่านได้ประกอบอาชีพสุจริต  
   มีรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัว 

28 60 10 2 - 

3.3 ท่านไม่ใจว่าจะไมห่วนกลบัไปเก่ียวข้องกับวงจรของ 
   ยาเสพติดอีกต่อไป 

30 52 16 2 - 

3.4 โครงการน้ีเป็นประโยชน์อย่างย่ิง และอบจ.สมุทรสาคร  
    สมควรจัดโครงการฝึกอาชีพให้กับผู้ถูกคุมขังอีกในปตี่อไป 

34 58 6 2 - 

3.5 ความพึงพอใจในภาพรวมต่อการเข้ารับการฝึกอบรมอาชีพ 
ในคร้ังต่อไป 

26 66 6 2 - 
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รุ่นท่ี 2  ระหว่างวันท่ี 25 มีนาคม – 5 เมษายน 2556 สาขาปูกระเบื้อง (ชาย)                           
สาขาช่างตัดผมเสริมสวยสตรี (หญิง) 

 
รายการประเมิน 

มาก 
ที่สุด 
(%) 

 
มาก 
(%) 

ปาน
กลาง 
(%) 

 
น้อย 
(%) 

น้อย
ที่สุด 
(%) 

1. ด้านวิทยากร 
1.1 ความรู้ความสามารถของวิทยากรในการถ่ายทอดความรู้ 
ทักษะด้านวิชาชีพให้แก่ท่าน 

36 60 4 - - 

1.2 ความรู้ความสามารถในการบริการ เช่น การตอบคําถาม 
 ช้ีแจงข้อสงสัย แนะนํา 

54 46 - - - 

1.3 การเปิดโอกาสให้ซักถามและมีส่วนร่วมแสดงความคิดเหน็ 54 42 4 - - 
2. ด้านกระบวนการ/เน้ือหาการฝึกอาชีพ      
2.1 หลักสูตรการฝึกอาชีพสอดคล้องกับความตอ้งการของท่าน
ในการนําไปประกอบอาชีพ 

32 48 20 - - 

2.2 ความเหมาะสมของระยะเวลาในการฝึกอาชีพ 18 6 44 20 12 

2.3 ความเหมาะสมของสภาพแวดล้อม สถานที่และ         
วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกอาชีพ 

10 14 38 38 - 

2.4 การฝึกอบรมภาคปฏิบัตเิอื้ออํานวยต่อการเรียนรู้และ
พัฒนาความรู้ความสามารถของท่าน 

16 36 36 12 - 

3. ผลสําเร็จที่ได้รับจากการเข้ารับฝึกอาชีพ  
3.1 ท่านมั่นใจว่าสามารถนําความรู้ที่ได้รับไปใช้ประกอบอาชีพได้ 
    ภายหลังพ้นโทษแล้ว 

24 54 20 2 - 

3.2 โครงการน้ีช่วยส่งเสริมใหท้่านได้ประกอบอาชีพสุจริต  
   มีรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัว 

24 58 20 - - 

3.3 ท่านไม่ใจว่าจะไมห่วนกลบัไปเก่ียวข้องกับวงจรของ 
    ยาเสพติดอีกต่อไป 

34 38 26 - 2 

3.4 โครงการน้ีเป็นประโยชน์อย่างย่ิง และอบจ. 
สมควรจัดโครงการฝึกอาชีพให้กับผู้ถูกคุมขังอีกในปตี่อไป 

60 40 - - - 

3.5 ความพึงพอใจในภาพรวมต่อการเข้ารับการฝึกอบรมอาชีพ 
ในคร้ังต่อไป 

50 42 4 4 - 
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รุ่นท่ี 3  ระหว่างวันท่ี 22 เมษายน – 3 พฤษภาคม 2556   สาขาช่างทาสี (ชาย) 

 
รายการประเมิน 

มาก 
ที่สุด 
(%) 

 
มาก 
(%) 

ปาน
กลาง 
(%) 

 
น้อย 
(%) 

น้อย
ที่สุด 
(%) 

1. ด้านวิทยากร 
1.1 ความรู้ความสามารถของวิทยากรในการถ่ายทอดความรู้ 
ทักษะด้านวิชาชีพให้แก่ท่าน 

84 16 - - - 

1.2 ความรู้ความสามารถในการบริการ เช่น การตอบคําถาม 
 ช้ีแจงข้อสงสัย แนะนํา 

84 12 4 - - 

1.3 การเปิดโอกาสให้ซักถามและมีส่วนร่วมแสดงความคิดเหน็ 
 

76 24 - - - 

2. ด้านกระบวนการ/เน้ือหาการฝึกอาชีพ      
2.1 หลักสูตรการฝึกอาชีพสอดคล้องกับความตอ้งการของท่าน
ในการนําไปประกอบอาชีพ 

28 68 4 - - 

2.2 ความเหมาะสมของระยะเวลาในการฝึกอาชีพ 36 60 4 - - 

2.3 ความเหมาะสมของสภาพแวดล้อม สถานที่และ         
วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกอาชีพ 

52 44 4 - - 

2.4 การฝึกอบรมภาคปฏิบัตเิอื้ออํานวยต่อการเรียนรู้และ
พัฒนาความรู้ความสามารถของท่าน 

56 40 4 - - 

3. ผลสําเร็จที่ได้รับจากการเข้ารับฝึกอาชีพ 
3.1 ท่านมั่นใจว่าสามารถนําความรู้ที่ได้รับไปใช้ประกอบอาชีพได้ 
ภายหลังพ้นโทษแล้ว 

72 20 8 - - 

3.2 โครงการน้ีช่วยส่งเสริมใหท้่านได้ประกอบอาชีพสุจริต มี
รายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัว 

64 32 4 - - 

3.3 ท่านไม่ใจว่าจะไมห่วนกลบัไปเก่ียวข้องกับวงจรของยาเสพ 
ติดอีกต่อไป 

80 16 4 - - 

3.4 โครงการน้ีเป็นประโยชน์อย่างย่ิง และอบจ.สมุทรสาคร  
สมควรจัดโครงการฝึกอาชีพให้กับผู้ถูกคุมขังอีกในปตี่อไป 

72 28 - - - 

3.5 ความพึงพอใจในภาพรวมต่อการเข้ารับการฝึกอบรมอาชีพ 
ในคร้ังต่อไป 

68 32 - - - 
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รุ่นท่ี 4  ระหว่างวันท่ี 7 – 21 พฤษภาคม 2556 สาขาช่างทาสี (ชาย) 

 
รายการประเมิน 

มาก 
ที่สุด 
(%) 

 
มาก 
(%) 

ปาน
กลาง 
(%) 

 
น้อย 
(%) 

น้อย
ที่สุด 
(%) 

1. ด้านวิทยากร 
1.1 ความรู้ความสามารถของวิทยากรในการถ่ายทอดความรู้ 
ทักษะด้านวิชาชีพให้แก่ท่าน 

88 12 - - - 

1.2 ความรู้ความสามารถในการบริการ เช่น การตอบคําถาม 
 ช้ีแจงข้อสงสัย แนะนํา 

92 8 - - - 

1.3 การเปิดโอกาสให้ซักถามและมีส่วนร่วมแสดงความคิดเหน็ 
 

84 16 - - - 

2. ด้านกระบวนการ/เน้ือหาการฝึกอาชีพ      
2.1 หลักสูตรการฝึกอาชีพสอดคล้องกับความตอ้งการของท่าน
ในการนําไปประกอบอาชีพ 

32 68 - - - 

2.2 ความเหมาะสมของระยะเวลาในการฝึกอาชีพ 36 64 - - - 

2.3 ความเหมาะสมของสภาพแวดล้อม สถานที่และ         
วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกอาชีพ 

52 48 - - - 

2.4 การฝึกอบรมภาคปฏิบัตเิอื้ออํานวยต่อการเรียนรู้และ
พัฒนาความรู้ความสามารถของท่าน 

56 40 4 - - 

3. ผลสําเร็จที่ได้รับจากการเข้ารับฝึกอาชีพ 
3.1 ท่านมั่นใจว่าสามารถนําความรู้ที่ได้รับไปใช้ประกอบอาชีพได้ 
ภายหลังพ้นโทษแล้ว 

48 52 - - - 

3.2 โครงการน้ีช่วยส่งเสริมใหท้่านได้ประกอบอาชีพสุจริต มี
รายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัว 

60 40 - - - 

3.3 ท่านไม่ใจว่าจะไมห่วนกลบัไปเก่ียวข้องกับวงจรของยา 
ติดอีกต่อไป 

56 44 - - - 

3.4 โครงการน้ีเป็นประโยชน์อย่างย่ิง และ อบจ.สมุทรสาคร  
สมควรจัดโครงการฝึกอาชีพให้กับผู้ถูกคุมขังอีกในปตี่อไป 

64 36 - - - 

3.5 ความพึงพอใจในภาพรวมต่อการเข้ารับการฝึกอบรมอาชีพ 
ในคร้ังต่อไป 

64 36 - - - 
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ยุทธศาสตร์ท่ี ยุทธศาสตร์ท่ี 11  

การพัฒนาการเมือง การพัฒนาการเมือง ––  การบริหารการบริหาร  
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ยุทธศาสตร์ที่ ยุทธศาสตร์ที่ 1 1 การพัฒนาการเมือง การพัฒนาการเมือง ––  การบริหารการบริหาร  

โครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมกับ สภาองค์กรชุมชน
จัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ เพ่ือเช่ือมโยงข้อมูลพ้ืนที่ชุมชนชายฝ่ังทะเลอ่าว ก.ไก่  
ตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาท้องถิ่น       

ในวันที่ 4,13,16,17 กุมภาพันธ์ และ 8 มีนาคม 2556 
 

  

  

  

  

  

  
  

การอบรมและศึกษาดูงาน โครงการพัฒนาความรู้แก่ผู้เกี่ยวข้องในกระบวนการ
จัดทําแผนและการติดตามประเมินผล ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2556 

ในระหว่างวันที่ 4-6 มีนาคม 2556  ณ จังหวัดตราด และ จังหวัดจันทบุรี 
  

  

  

  

  

  

  

  



156 

 

  
  

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และบุคลากร 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2556   

ในระหว่างวันที่ 20-22 มกราคม 2556  ณ อบจ.สมุทรสาคร และจังหวัดระยอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
โครงการส่งเสริมการจัดการความรู้ในองคก์ร ประจําปีงบประมารณ พ.ศ.2556  
ในวันที่ 14 ธันวาคม 2555  ณ ห้องประชุมสาครบุรี (ช้ัน 4) อบจ.สมุทรสาคร 
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โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ในการปฏิบัติราชการ  
ในวันที่ 26 มีนาคม 2556  ณ ห้องประชุมสาครบุรี (ช้ัน 4) อบจ.สมุทรสาคร 

 
 
 

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครสัญจร 
 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2556 

ครั้งที่ 1  ในวันที่ 3 กันยายน 2556  
 ณ หอประชุมโรงเรียนวัดหลักส่ีราษฎร์สโมสร  ต.ยกกระบัตร  อ.บ้านแพ้ว 
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โครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครสัญจร 
 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2556 

ครั้งที่ 2  ในวันที่ 4 กันยายน 2556  
 ณ วัดบัณฑูรย์สิงห์  อ.เมือง  จ.สมุทรสาคร 

 

  

  

  

  

  

  

  

โครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครสัญจร 
 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2556 

ครั้งที่ 3  ในวันที่ 6 กันยายน 2556  
 ณ โรงเรียนบ้านปล่องเหล่ียม  อ.กระทุ่มแบน  จ.สมุทรสาคร 
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โครงการกิจกรรมสัมมนา สุขภาพกายเข้มแข็ง สุขภาพใจสุขสันต์ 
ในระหว่างวันที่ 15-16 กรกฎาคม 2556 

ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เขาชะโงก จังหวัดนครนายก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการกิจกรรม “ปฏิบัติธรรมน้อมนําชีวิต” 
ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ในการปฏิบัติราชการ 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2556  ในระหว่างวันที่ 1-3 สิงหาคม 2556         
ณ ธรรมสถานวิโมกสิวาลัย อ.สวนผ้ึง จ.ราชบุรี 
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โครงการกิจกรรมสัมมนาและศึกษาดูงาน 

“เสริมสร้างคุณภาพชีวิต ด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 
ในระหว่างวันที่ 26-27 สิงหาคม 2556 

ณ ชุมชนหนองสาหร่าย อ.พนมทวน และศูนย์เรียนรู้พลังงานทดแทนเพ่ือการศึกษา 
วังดุม เมาเท่นแคมป์  อ.ท่าม่วง  จ.กาญจนบุรี  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

โครงการส่งเสริมการจัดการความรู้ในองค์กร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2556 
กิจกรรมการบรรยายในหัวข้อ “แนวทางการเขียนโครงการและการเบิกจ่าย” 
ในวันเสาร์ที่ 7 กันยายน 2556  ณ ห้องประชุมสาครบุรี (ช้ัน 4) อบจ.สค. 
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ยุทธศาสตร์ท่ี ยุทธศาสตร์ท่ี 22  

การพัฒนาการพัฒนาสวัสดิการสังคมสวัสดิการสังคม  

และความมั่นคงของมนุษย์และความมั่นคงของมนุษย์  
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ยุทธศาสตร์ที่ ยุทธศาสตร์ที่ 2 2 การพัฒนาสวสัดิการสงัคมและความมั่นคงของมนุษย์การพัฒนาสวสัดิการสงัคมและความมั่นคงของมนุษย์  

โครงการเยาวชนปลอดภัย ห่างไกลยาเสพติด   
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2556  ในระหว่างวันที่ 13-14 พฤษภาคม 2556 

ณ ค่ายนงนุช สวนนงนุช  จ.ชลบุรี  (รุ่นที่ 1)   
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

 

โครงการฝึกอาชีพให้กับผู้ถูกคุมขังคดียาเสพติด 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2556   

ณ เรือนจําจังหวัดสมุทรสาคร  ต.บางหญ้าแพรก  อ.เมอืง  จ.สมุทรสาคร 
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โครงการวันผู้สูงอายุแห่งชาติและวันแห่งครอบครัวจังหวัดสมุทรสาคร 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2556   

ในวันที่ 10 เมษายน 2556  ณ ห้องประชุมตลาดทะเลไทย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเครือข่ายด้านทรัพยากรมนุษย์ 
ประจําปีงบประมาณ 2556 

โดย อบจ.สมุทรสาคร ร่วมกับ สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินจังหวัดสมุทรสาคร 
ในระหว่างวันที่ 29-30 เมษายน 2556  ณ จ.ประจวบคีรขีันธ ์

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



164 

 

 

โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายจิตอาสาด้านสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม อบจ.สค.  
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2556 

(รุ่นที่ 1) ในระหว่างวันที่ 25-30 พฤษภาคม 2556  ณ จ.สกลนคร และ จ.มุกดาหาร 

 

 

 

 

 

 

 

  

โครงการสมทบทุนมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครนิทราบรมราชชนนี 
ของ อบจ.สมุทรสาคร  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2556 

ในวันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม 2556   
ณ ห้องประชุมสาครบุรี (ช้ัน 4) อบจ.สมุทรสาคร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



165 

 

 

โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายจิตอาสาด้านสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม อบจ.สค.  
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2556 

(รุ่นที่ 2) ในระหว่างวันที่ 7-12 กรกฎาคม 2556  ณ จ.สกลนคร และ จ.มุกดาหาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร และ สํานักงานคุ้มครองสิทธิและ 
ช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนจังหวัดสมุทรสาคร (สคช.)  

สํานักงานอัยการจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมรณรงค์และสร้างเครือข่ายยุติความรุนแรง 
ต่อผู้หญิงและครอบครัว  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2556 

ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2556  ณ ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร 
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โครงการสร้างเครือข่ายและส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ  
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2556  ในระหว่างวันที่ 7-11 กันยายน 2556  

 ณ จ.สุพรรณบุรี และ จ.พระนครศรีอยุธยา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการอบรมลูกเสือชาวบ้านจังหวัดสมุทรสาคร 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2556 

ในวันที่ 13-14 กรกฎาคม 2556  ณ จ.ประจวบคีรีขันธ์ 
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โครงการเยาวชนปลอดภัย ห่างไกลยาเสพติด 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2556  ในระหว่างวันที่ 9-11 กันยายน 2556        

ณ โรงเรียนนายร้อย จปร. จ.นครยานก (รุน่ที่ 2)   
 

 

 

 

 

  

 

 

 

โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายแกนนําผู้ประสานพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด 
ในสถานประกอบการและชุมชน (25 ตาสับปะรด) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2556 

ในระหว่างวันที่ 12-13 กันยายน 2556  ณ ภาลัย รีสอร์ท แม่กลอง จ.สมุทรสงคราม 
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โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการนวดแผนไทยเพ่ือสุขภาพ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2556 

ในวันที่ 13 พฤศจิกายน – 17 ธันวาคม 2556 
  ณ ห้องประชุมสาครบุรี (ช้ัน 4) อบจ.สมุทรสาคร  
 
 

 

 

 

 

  

 

 

โครงการสนับสนุนการค้นหาผู้เสพเข้าสู่การบําบัดรักษา  
โดยการจัดหาชุดตรวจสารเสพติดในปัสสาวะ จํานวน 20,000 ชุด 

ไว้ใช้ดําเนินการและสนับสนุนให้ส่วนราชการ หน่วยงาน ภาครัฐ ภาคเอกชน 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นําท้องถิ่น องค์กรภาคประชาสังคมในการค้นหา 

และคัดกรองผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดในเขตพ้ืนที่จังหวัดสมุทรสาคร 
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ยุทธศาสตร์ท่ี ยุทธศาสตร์ท่ี 33  

การพัฒนาการการพัฒนาการศึกษา ศาสนาศึกษา ศาสนา  

และวัฒนธรรมและวัฒนธรรม  
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ยุทธศาสตร์ที่ ยุทธศาสตร์ที่ 3 3 การพัฒนาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมการพัฒนาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2556 
ในวันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2556  ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร   

  
  

  
  

  

  

  

  

  

  

โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมเด็กและเยาวชน ประจําปี 2556 
ในวันที่ 25-26 กุมภาพันธ์ 2556  ณ วัดเจษฎาราม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 

(ประกวดสวดมนต์หมู่ทํานองสรภัญญะและประกวดบรรยายธรรม)  
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โครงการค่ายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและส่ิงแวดล้อม ประจําปี 2556 
ในวันที่ 22-23 มิถุนายน 2556 

ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษาสมุทรสาคร ต.โคกขาม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 
 
 
 
 
 

  
  

 
 
 
 
 
 

โครงการสืบสานประเพณีแห่เจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2556 
ในวันที่ 15 มิถุนายน 2556  ณ ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร 
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โครงการอบรมและศึกษาดูงาน “ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพข้าราชการและ 
บุคลากรทางการศึกษา” องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร  

ประจําปีงบประมาณ 2556 
ระหว่างวันที่ 7-11 พฤษภาคม 2556  ณ จ.สตูล จ.สงขลา จ..สุราษสุราษฏร์ธานีฏร์ธานี  

  

  

  

  

  

  

  

  

โครงการ “สมุทรสาครรวมใจ ไถ่ชีวิตโค กระบือ” 
ประจําปีงบประมาณ 2556  ในวันจันทร์ที่ 3 ธันวาคม 2555 

ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร   
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โครงการสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร 
ประจําปี 2556  ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2556 

ณ บริเวณสนามหญ้าศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร และวัดป้อมวิเชียรโชติการาม 
  

  

  

  

  

  

  

  

โครงการประกวดยุวศาสนพิธี  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2556 
ในระหว่างวันที่ 29-30 สิงหาคม 2556 

ณ วัดสุนทรสถิต  อ.บ้านแพ้ว  จ.สมุทรสาคร 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  



174 

 

  

โครงการส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2556 

ในระหว่างวันที่ 24 สิงหาคม – 1 กันยายน 2556 
ณ พิพิธภัณฑ์หุ่นข้ีผึ้ง และอุทยานสัตว์น้ําใต้ทะเล กรุงเทพฯ 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
โครงการกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ เพ่ือผู้ใช้บริการอุทยานการเรยีนรู้สมุทรสาคร 

(SK Park) 
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ยุทธศาสตร์ท่ี ยุทธศาสตร์ท่ี 44  

การพัฒนาการพัฒนาสาธารณสุข กีฬาสาธารณสุข กีฬา  

และนันทนาการและนันทนาการ  
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ยุทธศาสตร์ที่ ยุทธศาสตร์ที่ 4 4 การพัฒนาสาธารณสุข กีฬา และนันทนาการการพัฒนาสาธารณสุข กีฬา และนันทนาการ  

โครงการแข่งขันกีฬาเช่ือมความสามัคคี ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2556  ในวันที่ 10 มกราคม 2556 

  

  

  

  

  

  

  

  

โครงการส่งเสริมสุขภาพร่างกายและป้องกันโรคติดต่อหรอืโรคระบาด 
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โครงการส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร 
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ยุทธศาสตร์ท่ี ยุทธศาสตร์ท่ี 55  

การพัฒนาการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานโครงสร้างพ้ืนฐาน  

และส่ิงแวดล้อมและส่ิงแวดล้อม  
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ยุทธศาสตร์ที่ ยุทธศาสตร์ที่ 5 5 การพัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐานและสิ่งแวดล้อมการพัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐานและสิ่งแวดล้อม  

โครงการโรงเรียนส่ิงแวดล้อมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2556  

ในระหว่างวันที่ 19 เมษายน – 7 พฤษภาคม 2556 
  

  

  

  

  

  

  

  
 

โครงการควบคุมแมลงวันผลไม้ด้วยเทคโนโลยีที่ปลอดภัยกับส่ิงแวดล้อมประจําปี 2556 
ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2556  ณ โรงเรียนวัดหลักส่ีราษฎร์สโมสร 
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โครงการ “ อบจ.สมุทรสาคร คาร์ฟรีเดย์ 2013 ” 

ในวันอาทิตย์ที่ 22 กันยายน 2556   
ณ บริเวณริมคลองตาขํา หน้าองค์การบริหารส่วนตําบลชัยมงคล อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
โครงการกล่องวิเศษ อบจ.สมุทรสาคร 
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โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเลียบคลองเขตเมือง  
หมู่ที่ 2,6  ต.นาโคก อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการปรับปรุงเสริมหินใหญ่ หมู่ที่ 2 ต.บางหญ้าแพรก อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรตีเสริมเหล็กซอยคลองมะเดื่อ 13 (ตอนที่ 2) 
หมู่ที่ 10  ต.คลองมะเดื่อ อ.กระทุม่แบน จ.สมุทรสาคร 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

โครงการก่อสร้างระบบประปา หมู่ที่ 4 ต.หนองนกไข่ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 
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โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตซอยปัม้บางจาก 
หมู่ที่ 1,5  ต.สวนส้ม อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

 

 
ก่อสร้างระบบประปา  หมู่ที่ 12  ต.หลักสาม  อ.บ้านแพ้ว  จ.สมุทรสาคร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



184 

 

 
 
 

ก่อสร้างระบบประปา หมู่ที่ 6 บ้านคลองนางนม ต.หนองนกไข่ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่าง 39 ต้น  ถนนพระราม 2 – คลองบางหญ้า 
ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 
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ติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่าง 37 ต้น  ถนนพระราม 2 – เอกชัย  
ต.นาดี อ.เมือง จ.สมุทรสาคร  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

กําจัดวัชพืชในแม่น้ําท่าจีนและลําคลอง 
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ป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ําท่วมพ้ืนที่จังหวัดสมุทรสาคร 
  

  

  

  

  

  

  

  

โครงการก่อสร้างที่แปรงฟันมีหลังคาโรงเรียนวัดหลักส่ีราษฎร์สโมสร  
ต.ยกกระบัตร  อ.บ้านแพ้ว  จ.สมุทรสาคร  
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โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรตีเสริมเหล็กสายหน้าวัดกระโจมทองฯ  
ม.6,7 ต.หลักสอง อ.บ้านแพ้ว  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายพัฒนามหาราช 

 ม.5 ต.บ้านแพ้ว อ.บ้านแพ้ว 
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โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ม.9 ต.โรงเข้ อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 
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ยุทธศาสตร์ท่ี ยุทธศาสตร์ท่ี 66  

การพัฒนาการพัฒนาเศรษฐกิจเศรษฐกิจ  
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ยุทธศาสตร์ที่ ยุทธศาสตร์ที่ 66  การพัฒนาการพัฒนาเศรษฐกิจเศรษฐกิจ  

โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวศิลปวัฒนธรรมตําบลอําแพง 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2556  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


