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คํานํา 
 

  เอกสารรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร  
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2557  ฉบับนี้  จัดทําข้ึนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทํา
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ.2548  หมวด 6 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา        
ข้อ 28 , ข้อ  29  และ ข้อ 30 (5) กําหนดให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเสนอผลการติดตามและ
ประเมินผลต่อสภาท้องถ่ิน คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน และประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาให้ประชาชนทราบโดยท่ัวกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
 

  ดังนั้น คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
สมุทรสาคร  จึงเป็นคณะกรรมการท่ีมีภารกิจหน้าท่ีในการกําหนดแนวทาง วิธีการ และดําเนินการ               
ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร  ประจําปี
งบประมาณ  พ.ศ.2557  โดยคํานึงถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล คุ้มค่า และสนองตอบต่อความต้องการของ
ประชาชนเป็นสิ่งสําคัญ และเพ่ือให้การติดตามประเมินผลแผนงานและโครงการมีประสิทธิภาพ โปร่งใส         
จึงมอบหมายให้คณะทีมงานวิจัยจากหน่วยงานภายนอก คือ รองศาสตราจารย์เสรี  ลีลาลัย  เป็นผู้ดําเนินการ
ประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนต่อการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดสมุทรสาคร  ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2557  ซ่ึงผลจากการวิเคราะห์ประเมินผลท่ีได้  จะนําไปเป็น
ข้อมูลและแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงแผนงาน/โครงการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร  
ตลอดจนทราบถึงปัญหา ความต้องการ ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่างๆ ในการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์
การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร   เพ่ือให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของ 
ประชาชนในจังหวัดสมุทรสาครได้ดียิ่งข้ึน 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร 
ขอขอบคุณทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้องในการดําเนินงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
สมุทรสาคร  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2557  ในครั้งนี้  รวมท้ังประชาชนผู้รับบริการในพ้ืนท่ีการดําเนินงาน
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครท่ีมีส่วนสําคัญท่ีทําให้การประเมินผลครั้งนี้สําเร็จลงได้ด้วยดีและ    
หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานฉบับนี้ จะเป็นเครื่องมือสําคัญสําหรับผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
สมุทรสาคร  และผู้ท่ีเก่ียวข้องอันจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาท้องถ่ินต่อไป   
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บทสรุปผู้บริหาร 

การประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนต่อการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์
การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เป็นการประเมินผลความพึงพอใจ
ของประชาชนต่อการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
สมุทรสาคร ตามภาระหน้าท่ีท่ีกําหนดไว้ใน พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ.2540 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2552  มีวัตถุประสงค์ของการวิจัย ข้อท่ีหน่ึง เพ่ือ
ศึกษาความพึงพอใจของประชาชนต่อการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ในยุทธศาสตร์การพัฒนาท้ัง  8  ด้าน คือ  

(1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาสวัสดิการสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 
(2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา 
(3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาสาธารณสุข กีฬาและนันทนาการ  
(4) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
(5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
(6) ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ 
(7) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมือง การบริหาร 
(8) ยุทธศาสตร์การศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น  
วัตถุประสงค์ข้อท่ีสอง เพ่ือทราบถึงความต้องการ ความคิดเห็น และ

ข้อเสนอแนะของประชาชนต่อการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร  ตามภาระ และหน้าท่ีท่ีกําหนดไว้ในพระราชบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2552 และ
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2542 

ดําเนินการวิจัยโดยการสํารวจความพึงพอใจ (Survey Research) ประชาชนท่ีเป็น
ตัวแทนครอบครัวท่ีอาศัยอยู่ในเขตพ้ืนท่ีองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร จํานวน 
800 ตัวอย่าง ในช่วงเดือน พฤศจิกายน 2557 ถึงเดือน ธันวาคม 2557 นําข้อมูลท่ีได้มา
วิเคราะห์ด้วยวิธีสถิติ  เช่น ค่าเฉล่ีย(mean) ค่าอัตราส่วนร้อยละ (percentage) และส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน(standard deviation) ผลการศึกษาสรุปได้ดังน้ี 



 ( � )

สรุปผลการศึกษา 
จากการศึกษาวิจัยพบว่า ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการดําเนินงานตาม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ในการจัดทําบริการ
สาธารณะตามยุทธศาสตร์การพัฒนาท้ัง  8  ด้านอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย =4.17) คิดเป็น
ร้อยละ 83.4  หากพิจารณาแยกด้านมีรายละเอียด ดังน้ี 

การศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างท้ังหมด 800 คน พบว่า  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่
เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 51.7  มีอายุ 21 – 40 ปี คิดเป็นร้อยละ 58.3 มีการศึกษา 
มัธยมศึกษา/ ปวช. /ปวส. /อนุปริญญา คิดเป็นร้อยละ 38.2  มีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 
5,000-10,000 บาท/เดือน  คิดเป็นร้อยละ 45.8   มีอาชีพรับจ้าง คิดเป็นร้อยละ 56.2 
และส่วนใหญ่เป็นคนในชุมชนตั้งแต่เกิด คิดเป็นร้อยละ 49.8  

(1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาสวัสดิการสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  
ประชาชนผู้มารับบริการมีความพึงพอใจ ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด      

(ค่าเฉล่ีย = 4.23) คิดเป็นร้อยละ 84.6 และพบว่าพึงพอใจในการป้องกันและบรรเทา        
สาธารณภัย เช่น การออกควบคุมดับเพลิงมากท่ีสุด  รองลงมาการป้องกันและแก้ไขปัญหา
นํ้าท่วมพ้ืนท่ีจังหวัดสมุทรสาครเช่น ขุดลอกคูคลอง, จัดหากระสอบทราย, เคร่ืองสูบนํ้า 
เพ่ือเตรียมการป้องกันนํ้าท่วม  

(2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา 
ประชาชนผู้มารับบริการมีความพึงพอใจ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย = 

4.20) คิดเป็นร้อยละ 84.0 และพบว่าพึงพอใจในการส่งเสริมการเรียนรู้ พัฒนาและ
ปรับปรุงส่ือการเรียนการสอน เช่น  ปรับปรุงห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ ร.ร.กระทุ่มแบน      
“ วิเศษสมุทคุณ ” สนับสนุนเคร่ืองดนตรีวงโยธวาทิต ร.ร.อ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์  
สนับสนุนเคร่ืองดนตรีสากล ร.ร.กระทุ่มแบน “วิเศษสมุทคุณ” ส่งเสริมงานวิจัยนวัตกรรมฯ 
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร  สนับสนุนเคร่ืองดนตรีสากล  ร.ร.กุศลวิทยา  จัดหาส่ือ
เทคโนโลยีประจําห้องเรียนพิเศษ  ร.ร.สมุทรสาครบูรณะ  พัฒนาการเรียนการสอน  ร.ร.
หลักสองส่งเสริมวิทยา  มากท่ีสุด รองลงมาคือการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพการ
เรียนรู้ของเด็กและเยาวชน  เช่น  ค่ายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และส่ิงแวดล้อม  กิจกรรม
งานวันเด็กแห่งชาติ  โครงการส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาศักยภาพการ เรียนรู้ของเด็ก
และเยาวชน  

 



 ( � )

(3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาสาธารณสุข กีฬาและนันทนาการ              
ประชาชนผู้มารับบริการมีความพึงพอใจ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย = 

4.10) คิดเป็นร้อยละ 82.0 และพบว่าพึงพอใจในการส่งเสริมและสนับสนุนด้านสุขภาพ 
และกีฬา เช่น  ปรับปรุงสนามกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร  ลานกีฬาต้านยาเสพติด  หมู่ท่ี 2     
ต.พันท้ายนรสิงห์  กิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพให้แก่บุคลากรของ อบจ. สมุทรสาคร  
สนับสนุนสมาคมกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร ในการส่งเสริมและพัฒนาการกีฬา เช่น จัดการ
แข่งขันกีฬา ประเภทต่างๆ  , จัดหาอุปกรณ์กีฬา, พัฒนานักกีฬา ผู้ฝึกสอน มากท่ีสุด 
รองลงมา ส่งเสริมและสนับสนุนงานบริการสาธารณสุข  

(4) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม       
ประชาชนผู้มารับบริการมีความพึงพอใจ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย = 

4.12) คิดเป็นร้อยละ 82.4 และพบว่าพึงพอใจในการรณรงค์ปลูกจิตสํานึกและตระหนัก       
ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้แก่ประชาชน เช่น โครงการ อบจ.
สมุทรสาคร คาร์ฟรีเดย์ 2014 ,โครงการกล่องวิเศษ อบจ.สมุทรสาคร , มากท่ีสุด รองลงมา
การบริหารจัดการส่ิงแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การกําจัดวัชพืชในแม่นํ้าท่าจีน    
และลําคลองต่างๆ ในจังหวัดสมุทรสาคร  

(5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  
ประชาชนผู้มารับบริการมีความพึงพอใจ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย = 

4.17) คิดเป็นร้อยละ 83.4 และพบว่าพึงพอใจในโครงการขยายเขตไฟฟ้า / ติดตั้งไฟฟ้า
สาธารณะในเขตจังหวัดสมุทรสาคร  เพ่ือเป็นการอํานวยความสะดวกและความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สินให้แก่ประชาชน สนับสนุนงบประมาณแก่ อบต.อําแพง เป็นค่าใช้จ่าย
ตามโครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ถนนสายร่วมใจ พัฒนา หมู่ท่ี 7 (บ้านคลองตาขํา) 
เช่ือมกับถนนเลียบ  ทองใบอุทิศ ม. 6 (บ้านเจริญสุข) ต.อําแพง อ.บ้านแพ้ว มากท่ีสุด 
รองลงมาการก่อสร้าง/ปรับปรุง ระบบประปาพ้ืนท่ีจังหวัดสมุทรสาคร เช่น ขุดเจาะบ่อ
บาดาล ก่อสร้างหอถังเก็บนํ้า เพ่ือให้ประชาชนมีนํ้าสําหรับอุปโภคอย่างเพียงพอและท่ัวถึง  
ขุดเจาะบ่อนํ้าบาดาล หมู่ท่ี 5 ต.บางยาง อ.กระทุ่มแบน  ขุดเจาะบ่อนํ้าบาดาล  หมู่ท่ี 8        
ต.บางยาง อ.กระทุ่มแบน  ขุดเจาะบ่อนํ้าบาดาล หมู่ท่ี 12 ต.บางยาง อ.กระทุ่มแบน        
ขุดเจาะบ่อนํ้าบาดาล หมู่ท่ี 6 ต.บางโทรัด อ.เมืองฯ  ขุดเจาะบ่อนํ้าบาดาล หมู่ท่ี 4         
ต.ชัยมงคล อ.เมือง  ขุดเจาะบ่อนํ้าบาดาล ม. 5 ต.คลองมะเดื่อ กระทุ่มแบน ขุดเจาะบ่อ
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นํ้าประปา หมู่ท่ี 7 ต.หนองบัว  อ.บ้านแพ้ว  ขุดเจาะบ่อนํ้าประปา หมู่ท่ี 4  ต.คลองตัน      
อ.บ้านแพ้ว ขุดเจาะบ่อนํ้าบาดาล หมู่ท่ี 2 ต.คลองตัน อ.บ้านแพ้ว   

(6) ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ  
ประชาชนผู้มารับบริการมีความพึงพอใจ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย = 

4.17) คิดเป็นร้อยละ 83.4 และพบว่าพึงพอใจในการก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า ค.ส.ล. 
ศูนย์ศึกษาธรรมชาติป่าชายเลน หมู่ท่ี 5 ต.บางหญ้าแพรก อ.เมืองฯ เพ่ือเป็นการส่งเสริม
การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์และเป็นแหล่งเรียนรู้ทรัพยากรป่าชายเลน มากท่ีสุด รองลงมาการ
สนับสนุนงบประมาณแก่อําเภอบ้านแพ้วในการจัดการเกษตรและของดีอําเภอบ้านแพ้ว 
เพ่ือเป็นการเผยแพร่ช่ือเสียง ผลผลิตทางการเกษตรและจําหน่ายสินค้าให้กับประชาชน
โดยตรง 

(7) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมือง การบริหาร  
ประชาชนผู้มารับบริการมีความพึงพอใจ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย = 

4.20) คิดเป็นร้อยละ 84.0 และพบว่าพึงพอใจในการรับทราบข้อมูลข่าวสารดําเนินงาน
โครงการ/กิจกรรมของ อบจ.สมุทรสาคร ผ่านส่ือประชาสัมพันธ์ต่างๆ เช่น วารสารสาครบุรี 
ส่ือวิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ และส่ือเผยแพร่รูปแบบอ่ืนๆ มากท่ีสุด รองลงมาการ
ให้บริการเม่ือมาติดต่อราชการด้านเจ้าหน้าท่ี อบจ.สมุทรสาคร / อาคารสถานท่ี / อุปกรณ์
และส่ิงอํานวยความสะดวกต่างๆ  

(8) ยุทธศาสตร์การศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น  
ประชาชนผู้มารับบริการมีความพึงพอใจ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย = 

4.18) คิดเป็นร้อยละ 83.6 และพบว่าพึงพอใจในการส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์
ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น  ประเพณีแห่เทียนพรรษา  ประเพณี      
แห่เจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร  งานสืบสานประเพณีวัฒนธรรมความกตัญญูคู่แผ่นดิน    
(วัดคลองตันราษฎร์บํารุง) จัดงานสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทยทรงดํา (วัดหนองสอง
ห้อง) จัดงานวันสําคัญทางศาสนา (วัดเจษฎาราม) มากท่ีสุด รองลงมาสนับสนุนการจัด
โครงการอบรมต่างๆ ด้านศาสนาและคุณธรรม  อบรมนักธรรมช้ันโท เอก (วัดเจษฎาราม) 
บวชภาคฤดูร้อน (วัดปัจจันตาราม –วัดยกกระบัตร) สอบธรรมศึกษาช้ันตรี ช้ันโท ช้ันเอก 
(วัดนาโคก)  ค่ายอบรมศีลธรรมเยาวชน (วัดสุนทรสถิต)  
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อภิปรายผลการศึกษา 

จากวัตถุประสงค์ข้อท่ี 1  เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของประชาชนต่อการ
ดําเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร         
ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาท้ัง  8  ด้าน กล่าวคือ ยุทธศาสตร์การพัฒนาสวัสดิการสังคม
และความม่ันคงของมนุษย์ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ยุทธศาสตร์การพัฒนา
สาธารณสุข กีฬาและนันทนาการ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมือง การบริหาร และยุทธศาสตร์การศาสนาและวัฒนธรรม
ท้องถิ่น  

 ผลการศึกษา พบว่า ความพึงพอใจในการให้บริการในแต่ละยุทธศาสตร์ ใน
ภาพรวมท้ัง  8  ด้าน อยู่ในระดับพึงพอใจ มาก (ค่าเฉล่ีย = 4.17) คิดเป็นร้อยละ  83.4        
โดยระดับความพึงพอใจในยุทธศาสตร์การพัฒนาสวัสดิการสังคมและความม่ันคงของมนุษย์  
(ค่าเฉล่ีย 4.23) มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 84.6  รองลงมายุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา 
/ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมือง การบริหาร (ค่าเฉล่ีย 4.20) คิดเป็นร้อยละ 84.0 
ยุทธศาสตร์การศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น (ค่าเฉล่ีย 4.18) คิดเป็นร้อยละ 83.6  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน / ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ (ค่าเฉล่ีย 4.17) 
คิดเป็นร้อยละ  83.4 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
(ค่าเฉล่ีย 4.12) คิดเป็นร้อยละ 82.4 และยุทธศาสตร์การพัฒนาสาธารณสุข กีฬาและ 
นันทนาการ (ค่าเฉล่ีย 4.10) น้อยท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 82.0   

จากผลการศึกษาความพึงพอใจในการให้บริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
สมุทรสาคร ท่ีอยู่ในเกณฑ์ของความพึงพอใจมากดังกล่าว สะท้อนให้เห็นถึงการกําหนด
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา รวมไปถึงการกําหนดโครงการในการพัฒนาตรงกับ
ความจําเป็นและความต้องการของประชาชนภายในจังหวัด ส่งผลทําให้ผลการประเมิน
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากดังกล่าว มีเพียงบางยุทธศาสตร์ท่ีได้รับคะแนนความ            
พึงพอใจน้อยกว่ายุทธศาสตร์อ่ืนๆ  
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จากวัตถุประสงค์ข้อท่ี 2 เพ่ือทราบถึงความต้องการ ความคิดเห็น และข้อเสนอ 
แนะต่อการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
สมุทรสาครตามรายยุทธศาสตร์  จะเห็นได้ว่าประชาชนภายในจังหวัดส่วนใหญ่มีความ   
พึงพอใจต่อการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ท้ัง 8 ด้าน ข้อคิดเห็นส่วนใหญ่เป็นไปในทางช่ืนชม 
และเช่ือม่ันในศักยภาพขององค์การบริหารส่วนจังหวัดในการจัดทําบริการสาธารณะ เพ่ือ
ตอบสนองความจําเป็นและความต้องการของประชาชนในพ้ืนท่ี ซึ่งผู้วิจัยจะแบ่งการ
อภิปรายผลออกเป็น 3 ด้าน กล่าวคือ ด้านที่หน่ึง ด้านเจ้าหน้าท่ี ซึ่งประกอบไปด้วย คณะ
ผู้บริหาร ฝ่ายสภา และข้าราชการประจํา รวมไปถึงเจ้าหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วน
จังหวัด จากการประมวลความคิดเห็นของประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามสรุปได้ว่า กลุ่ม
ผู้สูงอายุ กลุ่ม อสม. กลุ่มสตรี และกลุ่มอาสาสมัครด้านส่ิงแวดล้อมมีความเช่ือม่ันและช่ืน
ชมการลงพ้ืนท่ีของคณะผู้บริหารชุดปัจจุบันมาก ส่วนเจ้าหน้าท่ีประชาชนในพ้ืนท่ี กลุ่ม 
องค์กรภาครัฐและภาคเอกชนค่อนข้างเช่ือม่ันในศักยภาพ และความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน 
ส่วนฝ่ายสภาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดน้ัน ประชาชนและผู้นําท้องถิ่นค่อนข้างเช่ือม่ัน
และฝากความหวังกับการปฏิบัติหน้าท่ีในฐานะตัวแทนของท้องถิ่น ด้านที่สอง ด้าน
มาตรฐานของงาน ความคิดเห็นส่วนใหญ่ของประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามท้ัง 3 อําเภอ 
ยอมรับว่ามาตรฐานงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดค่อนข้างสูงกว่าหน่วยงานอ่ืน ไม่ว่า
จะเป็นการก่อสร้างถนน การขุดเจาะบ่อบาดาล หรือ มาตรฐานอ่ืนๆ ในการให้บริการชุมชน 
เช่น มาตรฐานในการจัดฝึกอบรม โดยเฉพาะการจัดค่ายเยาวชนและโครงการด้านสุขภาพ
ได้รับการยอมรับเป็นอย่างมาก ด้านที่สาม ประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ไม่ค่อย
เข้าใจบทบาทหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ส่วนใหญ่จะเข้าใจว่ามีหน้าท่ีทับซ้อน
กับเทศบาล และองค์การบริหารส่วนตําบล ประชาชนส่วนใหญ่ทราบภารกิจขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดผ่านป้ายโครงการ และมีข้อเสนอให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัด
โครงการ อบจ.สัญจร ให้มากขึ้น รวมไปถึงการกระจายลงพ้ืนท่ีให้กว้างขึ้น สําหรับโครงการ
ท่ีประชาชนรู้จักองค์การบริหารส่วนจังหวัดมากท่ีสุด ได้แก่ โครงการจัดงานเกษตรและของ
ดีอําเภอบ้านแพ้ว และโครงการเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวาคม และโครงการเฉลิมพระเกียรติ 
12 สิงหาคม ซึ่งท้ัง  3  โครงการ ประชาชนต้องการเข้าไปมีส่วนร่วมเป็นอย่างมาก 

 
 
 



 ( 
 )

3.ข้อเสนอแนะในการพัฒนาแยกตามยุทธศาสตร์ 
จากแบบสอบถามและจากการสัมภาษณ์เชิงลึก สามารถสรุปประเด็นแยกนําเสนอ 

ตามยุทธศาสตร์ได้ดังน้ี 

(3.1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาสวัสดิการสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดควรส่งเสริมให้ผู้ด้อยโอกาส โดยเฉพาะผู้สูงอายุให้มี

กิจกรรม  เช่น มีกิจกรรมการให้ความรู้ในระบบสุขภาพผู้สูงอายุ มีศูนย์กลางในการนัด
พบปะพูดคุย มีโครงการตรวจสุขภาพ พร้อมท้ังมีการจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอ และมี
ความต่อเน่ือง  

องค์การบริหารส่วนจังหวัดควรสนับสนุนให้มีการจัดตั้งเครือข่ายผู้สูงอายุในระดับ
พ้ืนท่ี โดยเป็นศูนย์กลางในการเช่ืองโยงกิจกรรมระหว่างภาคีเครือข่าย รวมไปถึงการ 
เช่ือมโยงให้หน่วยงานภาครัฐและอ่ืนๆ เข้ามาเป็นภาคีเครือข่ายในการแลกเปล่ียนรู้ 

(3.2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดควรมีบทบาทในการส่งเสริมให้บุคลากรทางด้าน

การศึกษามีความรู้ ความชํานาญเฉพาะด้าน พร้อมท้ังจัดสรรงบประมาณด้านการศึกษาให้
ต่อเน่ือง   

องค์การบริหารส่วนจังหวัดควรส่งเสริมและสนับสนุนโรงเรียนท่ีด้อยโอกาส มี
บุคลากรทางการศึกษาจํานวนน้อย เพ่ือให้เด็กทุกคนในจังหวัดสมุทรสาครมีโอกาสทาง
การศึกษาอย่างเท่าเทียม รวมไปถึงสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนอย่างต่อเน่ือง 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดควรเข้าไปมีบทบาทในการจัดการศึกษาบนฐานของ
รากเหง้าทางวัฒนธรรมของท้องถิ่น ซึ่งเป็นการศึกษาท่ีตอบโจทย์ปัญหาท้องถิ่นและใน
ระดับกว้างขึ้น 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดควรสร้างภาคีเครือข่ายเพ่ือสนับสนุนให้เกิดศูนย์การ
เรียนรู้ในระดับชุมชน เพ่ือสร้างชุมชนฐานความรู้ก้าวซึ่งจะเป็นฐานหลักในการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมต่อไป  
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(3.3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาสาธารณสุข กีฬาและนันทนาการ  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดควรส่งเสริมการแข่งขันกีฬาในระดับต่างๆ อาจเช่ือมโยง

กับสมาคมกีฬา สถาบันพลศึกษา กระทรวงการกีฬาและการท่องเท่ียวหรืออ่ืนๆ เพ่ือ
พัฒนาการกีฬาและระบบสุขภาพ รวมไปถึงการใช้กีฬาเป็นเคร่ืองมือในการเสริมสร้างความ
สามัคคีกันในชุมชน  

องค์การบริหารส่วนจังหวัด ควรสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์การแพทย์ในระดับตําบล 
เพ่ือสร้างการเข้าถึงโอกาสทางการรักษาพยาบาลของประชาชนในเขตพ้ืนรับผิดชอบของ  
อบจ. และควรสนับสนุนงบประมาณในระดับท่ีเพียงพอต่อการขับเคล่ือนศูนย์ 

 องค์การบริหารส่วนจังหวัด ควรสนับสนุนท้ังทางด้านงบประมาณ เทคโนโลยี    
องค์ความรู้ทางด้านวิชาการ และบุคลากร ในการป้องกันการระบาดของโรค  

 
(3.4) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดควรเป็นแม่ข่ายในการเฝ้าระวังและสร้างจิตสํานึกด้าน

ส่ิงแวดล้อม เช่น ส่งเสริม รณรงค์ในการสร้างจิตสํานึกสาธารณะให้คนภายในจังหวัด 
ร่วมกันดูแลสาธารณสมบัติ การเฝ้าดูแลท่ีดินสาธารณประโยชน์ ป่าชายเลน 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดควรต่อยอดโครงการโรงเรียนส่ิงแวดล้อมให้เช่ือมโยงกับ
ชุมชน อาจประสานผ่านเครือข่ายผู้ปกครอง กรรมการสถานศึกษา และผู้นําในระดับพ้ืนท่ี 
เพ่ือสร้างผลสัมฤทธ์ิแบบองค์รวม  

องค์การบริหารส่วนจังหวัดควรสร้างภาคีเครือข่ายด้านส่ิงแวดล้อมในระดับพ้ืนท่ี 
สนับสนุนกิจกรรมด้านส่ิงแวดล้อม เช่น อาจใช้วัฒนธรรมเป็นฐานในการกําหนดนโยบาย
ด้านส่ิงแวดล้อม 
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(3.5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดควรเป็นศูนย์กลางในการทําความเข้าใจ และให้ความรู้

ในด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานโดยยึดผังเมืองเป็นเกณฑ์ การพิจารณาสนับสนุน
งบประมาณควรกระทําภายใต้บริบทของผังเมืองรวมของจังหวัด เพ่ือป้องกันปัญหาอีก
มากมายท่ีอาจตามมา  เช่น ปัญหานํ้าท่วมเน่ืองจากการก่อสร้างถนนขวางทางนํ้า ตึกทรุด 
ปัญหานํ้าเสีย ฯ  

 และสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับท่ีเล็กกว่าจัดภูมิทัศน์ของชุมชน
ให้เป็นระเบียบและสวยงาม 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดควรเข้าไปมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการนํ้าโดยองค์รวม 
เป็นแม่ข่ายในการจัดระบบบริหารจัดการนํ้าโดยเน้นการมีส่วนร่วมและข้ามพ้นความขัดแย้ง
ในระดับพ้ืนท่ี สร้างระบบการบริการและจัดสรรท่ีเป็นธรรมกับทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็น
ภาคเกษตร ภาคครัวเรือน ภาคอุตสาหกรรม 

(3.6) ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ 
ส่งเสริมโครงการเก่ียวกับการอบรมอาชีพ และแนวทางการลงทุนการประกอบ

อาชีพให้แก่ชาวบ้านในชุมชน เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนมีรายได้เพ่ิมขึ้น  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดควรส่งเสริมการร่วมกลุ่มของชุมชนแบบสหกรณ์ โดยจัด

ให้มีเวทีสร้างความเข้าใจ สร้างการเรียนรู้ และดําเนินกิจกรรมกลุ่มอย่างต่อเน่ือง ควบคู่ไป
กับกระบวนการพัฒนาการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย ให้คนในชุมชนได้รับการศึกษาท่ีสอดคล้อง
กับศักยภาพของชุมชน ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมของท้องถิ่น เช่ือมโยงกับศูนย์ฝึกอาชีพ 
สถาบันการศึกษา เพ่ือฝึกอบรมด้านอาชีพท่ีสอดคล้องกับศักยภาพของชุมชน ภูมิปัญญา
และวัฒนธรรมของท้องถิ่น การฝึกอบรมจะต้องสอดคล้องกับความจําเป็นและความ
ต้องการ รวมไปถึงวัสดุของพ้ืนท่ี ซึ่งสามารถพัฒนาไปเป็นอาชีพหลัก ได้ 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดควรสนับสนุนการค้นหาศักยภาพชุมชน โดยทางองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเป็นแกนประสานในการรวบรวมองค์ความรู้ในพ้ืนท่ี สนับสนุนให้
สถาบันการศึกษาท้องถิ่นทําการศึกษาวิจัยร่วมกับภาคีเครือข่ายต่างๆ เพ่ือค้นหาทุนทาง
สังคม เศรษฐกิจ และทรัพยากรในพ้ืนท่ี ควบคู่ไปกับการจัดทําฐานข้อมูลเพ่ือแจกจ่ายให้
ชุมชนและหน่วยงานท้ังภาครัฐและเอกชนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน  รวมไปถึงองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดควรสนับสนุนด้านการประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเท่ียวภาพรวมท้ังจังหวัด 



 (  )

พัฒนาถนน ป้ายบอกทาง ศูนย์ข้อมูลการท่องเท่ียวผ่านทาง website ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด และตั้งเป็นศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารท่องเท่ียวท่ีทันสมัย ประสานเครือข่าย
ธุรกิจท่องเท่ียว และขนส่งเพ่ือแจ้งข้อมูลในทุกด้านท่ีเป็นปัจจุบัน 

(3.7) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมือง การบริหาร 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดควรมีการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพและความรู้ให้กับ

บุคลากรเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี พ.ศ.2558 เช่น พัฒนา
ความรู้ด้านภาษา และวัฒนธรรมอาเซียน 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดควรส่งเสริมโครงการให้ความรู้ด้านการเกษตรต่างๆ แก่
ประชาชน ส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรต่างๆ ส่งเสริมและร่วมพัฒนาระบบตลาดกลางการเกษตร  

องค์การบริหารส่วนจังหวัดควรจัดโครงการ อบจ.สัญจรให้ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดควรส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน และทําการ

ประชาสัมพันธ์บทบาทขอบเขตอํานาจในการจัดทําบริการสาธารณะขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดให้ประชาชนในพ้ืนท่ีได้รับทราบ  

องค์การบริหารส่วนจังหวัดควรสร้างภาคีเครือข่ายในการป้องกันการคอรัปช่ัน การ 
จัดสรรงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง 

(3.8) ยุทธศาสตร์การศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น  
ส่งเสริมให้มีการพัฒนาและใช้ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น เป็นเคร่ืองมือในการ

เสริมสร้างความอ่อนโยนทางจิตใจ โดยเน้นการมีส่วนร่วมของครอบครัว ชุมชนและกลุ่มท่ี
สนใจในโอกาสสําคัญ ๆ เช่น วันท่ี 5 ธันวาคม (วันพ่อ) วันท่ี 12 สิงหาคม (วันแม่) หรือวัน
สําคัญทางศาสนา และวันสําคัญทางประเพณีต่าง ๆ โครงการอาจออกมาในรูปการทํา
กิจกรรมร่วมกันของครอบครัวต้นแบบ  

ส่งเสริมให้องค์กรภาคประชาชน และกลุ่มอ่ืน ๆ  เช่น วัด โรงเรียน องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นท่ีเล็กกว่า เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาจิตใจ โดยเฉพาะองค์กรท่ีส่งเสริม
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และการพัฒนาจิตใจ รวมท้ังสร้างมาตรฐานการจูงใจให้ภาคเอกชน
ท่ีเก่ียวข้องกับศิลปะ ดนตรี และกีฬาเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็ก เยาวชน และ
ประชาชน โครงการอาจออกมาในรูปลานดนตรีต้นแบบ หรือลานกีฬาต้นแบบในระดับ
ต่างๆ  

 



 ( � ) 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดควรสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของหน่วยงาน
ทางด้านการศึกษาในเขตจังหวัด เช่น อบจ.เป็นเจ้าของโครงการในการฝึกอบรมให้บุคลากร
ของส่วนราชการอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการศึกษาของเด็กและเยาวชนภายในจังหวัดเข้ามา
เป็นผู้ร่วมฝึกอบรม  

 



 
( � )  

กิตติกรรมประกาศ 

 
 การประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์
การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครคร้ังน้ีสําเร็จลงได้ด้วยความร่วมมือ 
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครและบุคคลหลายฝ่าย 

 ขอขอบคุณองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครให้โอกาสเลือกทีมงานวิจัยชุดน้ี  
ทีมงานวิจัยรู้สึกเป็นเกียรติ และขอขอบคุณพ่อแม่พ่ีน้องประชาชนในเขตองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดสมุทรสาครท่ีกรุณาสละเวลาให้ข้อมูลท่ีเก่ียวข้อง 

กระผมหวังเป็นอย่างย่ิงว่า ผลการวิจัยท่ีได้จากการดําเนินโครงการวิจัยน้ี จะเป็น
ประโยชน์แก่ผู้เก่ียวข้อง และวงวิชาการในโอกาสต่อไป 
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             ธันวาคม  2557 
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บทท่ี 1  
 

บทนํา 
 

1.  ความเป็นมา และความสําคัญของปัญหา 
 
 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่นประเภทหน่ึงท่ีจัดตั้งขึ้น
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการส่วนจังหวัด พ.ศ.2498 และได้มีการแก้ไข
เพ่ิมเติมหลายคร้ัง ปัจจุบันใช้พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2552 ซึ่งเป็นการแก้ไขเพ่ิมเติมให้ทันยุคสมัยมากขึ้น นอกจากน้ี 
ตามบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ก็ได้บัญญัติถึง     
การปกครองส่วนท้องถิ่นไว้ในหมวด 14  ท่ีว่าด้วยการปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีสาระสําคัญ 
คือ รัฐต้องให้อิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป็นหน่วยงานหลักในการจัดทําบริการสาธารณะ มีอํานาจหน้าท่ีในการจัดเก็บภาษี และ
รายได้อ่ืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดูแลและจัดทําบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์
ของประชาชนในท้องถิ่น มีอิสระในการกําหนดนโยบายการบริหาร การจัดทําบริการ
สาธารณะ การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง และมีอํานาจหน้าท่ีของตนเอง
โดยเฉพาะ ซึ่งทําให้มีความเป็นอิสระในการกําหนดนโยบายการบริหารงานเพ่ือตอบสนอง
ต่อความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ   
           นอกจากน้ี เม่ือพิจารณาความในมาตรา 282 วรรคสองของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 ก็ได้กําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีกลไกการ
ตรวจสอบการดําเนินงานโดยประชาชนเป็นหลัก  ซึ่งเท่ากับให้อํานาจประชาชนในการ
ตรวจสอบและ ประเมินผลการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในมาตรา 287 
ก็ได้กําหนดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องจัดให้มีวิธีการท่ีให้ประชาชนมีส่วนร่วมดังกล่าวได้ด้วย 
และในวรรคสามของมาตราเดียวกันน้ี ยังกําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องรายงาน
การดําเนินงานต่อประชาชนในเร่ืองการจัดทํางบประมาณ การใช้จ่าย และผลการ
ดําเนินงานในรอบปีเพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกํากับการบริหาร
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จัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และในมาตรา 290 (4) ได้ระบุถึง “การมีส่วนร่วม
ของชุมชนท้องถิ่น” ซึ่งหมายถึง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องยอมให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นสามารถตรวจสอบ แสดงความคิดเห็น ลงมติ หรือประเมินผลการดําเนินงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้  
            การท่ีภาคประชาชนจะเข้าไปประเมินผลการดําเนินงานบริหารจัดการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดน้ัน จะต้องเป็นการประเมินผล
การดําเนินงานท่ีสอดคล้องกับอํานาจหน้าท่ีในการจัดการบริการสาธารณะ    อันเป็น
ประโยชน์แก่ประชาชนในท้องถิ่น  อํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
1. อํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตามพระราชบัญญัติองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2552  

หมวด 4 อํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
มาตรา 45 องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอํานาจหน้าท่ีดําเนินกิจการภายในเขต

องค์การบริหารส่วนจังหวัด ดังต่อไปน้ี 
1.  ตราข้อบัญญัติโดยไม่ขดัหรือแย้งต่อกฎหมาย 
2.  จัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและประสานการจัดทําแผนพัฒนา

จังหวัด ตามระเบียบท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนด 
3. สนับสนุนสภาตําบลและราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืนในการพัฒนาท้องถิ่น 
4. ประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าท่ีของสภาตําบลและราชการส่วน

ท้องถิ่นอ่ืน 
5. แบ่งสรรเงินซึ่งตามกฎหมายจะต้องแบ่งให้แก่สภาตําบลและราชการส่วนท้องถิ่น

อ่ืน 
6. อํานาจหน้าท่ีของจังหวัดตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการส่วนจังหวัด 

พ.ศ.2498 เฉพาะภายในเขตสภาตําบล 
7. คุ้มครอง ดูแล และบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
8. บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของ

ท้องถิ่น 
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9. จัด ทํากิจกรรมใดๆ อันเป็นอํานาจหน้าท่ีของราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืนท่ีอยู่ในเขต
องค์การบริหาร ส่วนจังหวัด และกิจการน้ีเป็นการสมควรให้ราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืนร่วมกัน 
ดําเนินการ หรือให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดทํา ท้ังน้ี ตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

10. จัดทํากิจกรรมอ่ืนใดตามท่ีกําหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎหมายอ่ืน
กําหนดให้เป็นอํานาจหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนจังหวัด บรรดา อํานาจหน้าท่ีใดซึ่งเป็น
ของราชการส่วนกลางหรือราชการส่วนภูมิภาค อาจมอบให้ องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ปฏิบัติได ้ท้ังน้ี ตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
  มาตรา 45 (7) เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับท่ี 2) 
พ.ศ.2542 

มาตรา 45/1 การ ปฏิบัติงานตามอํานาจหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนโดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีและให้
คํานึง ถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
จังหวัด   การจัดทํางบประมาณ   การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน และการเปิดเผย ข้อมูลข่าวสาร ทังน้ีให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
ว่าด้วยการน้ัน และหลักเกณฑ์   วิธีการท่ีกระทรวงมหาดไทยกําหนด 
  (มาตรา 45/1 เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับท่ี 3 ) 
พ.ศ.2546 ) 
 
2. อํานาจหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดในการจัดระบบบริการสาธารณะตาม
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2542 
       หมวด 2 การกําหนดอํานาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ 
        มาตรา 17 ภายใต้บังคับมาตรา 16  ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอํานาจและ
หน้าท่ีในการจัดระบบบริการสาธารณะ เพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง 
ดังน้ี 

1. การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง และประสานการจัดทําแผนพัฒนา
จังหวัดตามระเบียบท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนด 

2. การสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนในการพัฒนาท้องถิ่น 
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3. การประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอ่ืน 

4. การแบ่งสรรเงินซึ่งตามกฎหมายจะต้องแบ่งให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน 
5. การคุ้มครอง ดูแล และบํารุงรักษาป่าไม้ ท่ีดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และ

ส่ิงแวดล้อม 
6. การจัดการศึกษา 
7. การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
8. การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น 
9. การส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 
10. การจัดตั้งและดูแลระบบบําบัดนํ้าเสียรวม 
11. การกําจัดมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลรวม 
12. การจัดการส่ิงแวดล้อมและมลพิษต่างๆ 
13. การจัดการและดูแลสถานีขนส่งท้ังทางบกและทางนํ้า 
14. การส่งเสริมการท่องเท่ียว 
15. การพาณิชย์ การส่งเสริมการลงทุน และการทํากิจการไม่ว่าจะดําเนินการเอง

หรือร่วม กับบุคคลอ่ืน หรือจากสหการ 
16. การสร้างและบํารุงรักษาทางบกและทางนํ้าท่ีเช่ือมต่อระหว่างองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นอ่ืน 
17. การจัดตั้งและดูแลตลาดกลาง 
18. การส่งเสริมการกีฬา จารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น 
19. การจัดให้มีโรงพยาบาลจังหวัด การรักษาพยาบาล การป้องกันและควบคุม

โรคติดต่อ 
20. การจัดให้มีพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุ 
21. การขนส่งมวลชนและการวิศวกรรมจราจร 
22. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
23. การจัดให้มีระบบรักษาความสงบเรียบร้อยในจังหวัด 
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24. จัด ทํากิจการใดอันเป็นอํานาจและหน้าท่ีขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน
ท่ีอยู่ ในเขตและกิจการน้ัน เป็นการสมควรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนร่วมกัน
ดําเนินการหรือให้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดทํา ท้ังน้ี ตามท่ีคณะกรรมการประกาศ
กําหนด 

25. สนับสนุนหรือช่วยเหลือส่วนราชการ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการ
พัฒนาท้องถิ่น 

26. การให้บริการแก่เอกชน ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน 

27. การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และ
ผู้ด้อยโอกาส 

28. จัดทํากิจการอ่ืนใดตามท่ีกําหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอ่ืน
กําหนดให้เป็นอํานาจและหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 

29. กิจการอ่ืนใดท่ีเป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามท่ีคณะกรรมการ
ประกาศกําหนด 

 
3. ประกาศคณะกรรมการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเร่ืองการ
กําหนด อํานาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วน
จังหวัด 
       เพ่ือให้การดําเนินการตามอํานาจหน้าท่ี ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดในเขต
จังหวัดเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่เกิดความซ้ําซ้อนในการดําเนินการตามอํานาจหน้าท่ี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน จังหวัด จึงสมควรกําหนดลักษณะของอํานาจหน้าท่ีและ
ความรับผิดชอบขององค์การ บริหารส่วนจังหวัดขึ้น อาศัยอํานาจตามมาตรา 12 (15) และ
มาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 คณะกรรมการการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจึงประกาศ กําหนดอํานาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดไว้   ดังต่อไปน้ี 
         ข้อ 1 ลักษณะของการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดในการบริการ
สาธารณะในเขตจังหวัด 
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1. ดําเนินงานในโครงการท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอ่ืนในเขตจังหวัด 

2. เป็น การดําเนินงานท่ีปรากฏถึงกิจกรรมท่ีเป็นภาพรวมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในจังหวัดท่ีมุ่งต่อประโยชน์ของท้องถิ่นหรือประชาชนเป็นส่วนร่วม และไม่เข้า ไป
ดําเนินงานท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนในจังหวัดสามารถดําเนินการได้เอง 

3. เข้าไปดําเนินงานตามแผนงานหรือโครงการในลักษณะท่ีมีความคาบเก่ียว
ต่อเน่ืองหรือมี ผู้ท่ีได้รับประโยชน์ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมากกว่า 1 แห่งขึ้นไป 
        ข้อ 2   ในการดําเนินการตามอํานาจและหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ตาม
ข้อ 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดควรจะดําเนินการเพ่ือให้เป็นไปในลักษณะดังน้ี  คือ 
      1. การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเองและประสานการจัดทําแผนจังหวัด โดย
การสร้างและพัฒนาระบบการประสานแผนการพัฒนาท้องถิ่นในจังหวัดเพ่ือนําไปสู่การใช้
จ่ายงบประมาณในการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีความสมบูรณ์และคุ้มค่า 
ทางเศรษฐกิจ 
      2. การก่อสร้างและบํารุงรักษาโครงการท่ีเป็นโครงสร้างพ้ืนฐานขนาดใหญ่หรือมี
การ เก่ียวเน่ืองกันหลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือในลักษณะท่ีเป็นเครือข่าย 
หลัก ในการเช่ือมโยงกับแผนงานโครงการท่ีดําเนินการโดยองค์กรปกครองส่วนท้อง ถิ่นอ่ืน
ในจังหวัด 
     3. การจัดการศึกษา สาธารณสุข การสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ให้กับ ประชาชนในระดับจังหวัด และไม่เป็นการซ้ําซ้อนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 อ่ืนในจังหวัด โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือขยายศักยภาพและมุ่งต่อผลสัมฤทธ์ิในการ พัฒนา
การศึกษา สาธารณสุข   การสังคมสงเคราะห์   การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนในจังหวัด 
     4. การส่งเสริมจารีตประเพณี วัฒนธรรม การท่องเท่ียว การส่งเสริมการลงทุน และ
พาณิชยกรรมของจังหวัด 
     5. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมในระดับจังหวัดโดยเฉพาะอย่าง 
ย่ิงทําหน้าท่ีเป็นองค์กรหลักในการกําจัดมูลฝอย ส่ิงปฏิกูลรวม การดูแลระบบบําบัดนํ้าเสีย
รวมให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนในจังหวัด 
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    6. ให้บริการด้านเทคนิค วิชาการ เคร่ืองมือ เคร่ืองจักรกล บุคลากร แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนในเขตจังหวัด 
     7. ดําเนินการตามภารกิจท่ีได้รับการถ่ายโอนภารกิจตามท่ีกําหนดไว้ในแผนปฏิบัติ 
การกําหนดขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะอย่าง
ย่ิงกิจกรรมถ่ายโอนท่ีองค์การบริหารส่วนจังหวัด “มีหน้าที่ที่ต้องทํา” 
        ข้อ 3 การให้การสนับสนุนแก่ประชาคม องค์กรประชาชน ควรเป็นไปในลักษณะ
ของการส่งเสริมความสามารถดําเนินการ โดยใช้ศักยภาพของตนเองในการบริหารจัดการ
ในลักษณะ ของการร่วมคิด ร่วมทํา ร่วมรับผลประโยชน์ โดยไม่ให้การสนับสนุนในลักษณะ
ของการให้ส่ิงของหรือการเข้าไปดําเนินการแทน 
        ข้อ 4 หากมีปัญหา ข้อขัดข้อง ในการดําเนินงานตามอํานาจและหน้าท่ีขององค์การ
บริหาร ส่วนจังหวัดตามท่ีกําหนดไว้ในข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทําหน้าท่ีใน
การวินิจฉัยและดําเนินการ 
           เม่ือพิจารณาอํานาจหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ข้างต้น จะเห็น
ว่ามีอยู่หลายด้าน  ซึ่งแต่ละด้านจะเก่ียวข้องกับการใช้อํานาจ และการปฏิบัติหน้าท่ีท่ีมี
ผลกระทบต่อวิถีชีวิตความเป็นอยู่และประโยชน์สุขของประชาชนในชุมชนน้ันๆ ท้ังส้ิน อีก
ท้ังองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นองค์กรปกครองท้องถิ่นท่ีมีพ้ืนท่ีกว้างครอบคลุม        
ท้ังจังหวัด และใกล้ชิดประชาชนในท้องถิ่นมากท่ีสุดองค์กรหน่ึง เพราะฉะน้ัน เม่ือพิจารณา
ตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญท่ีให้อํานาจแก่ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการปกครองท้องถิ่น   
ของตนด้วยแล้ว การท่ีประชาชนในท้องถิ่นได้มีส่วนประเมินผลการดําเนินงานขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัด จึงถือว่าสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญเป็นอย่างย่ิง เพราะ
ประชาชนในท้องถิ่นน้ันจะเป็นผู้ท่ีได้รับผลกระทบจากการบริหารงานขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดโดยตรง การสํารวจวิจัยและประเมินผลการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วน
จังหวัด จึงถือเป็นแนวทางการมีส่วนร่วมท่ีสําคัญของการเมืองภาคประชาชน อีกท้ังยังเป็น
การควบคุม และตรวจสอบการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดไปพร้อมๆ กัน
ด้วยในตัว  
 
 



 

 

8

           ผลสรุปจากการสํารวจวิจัยประเมินผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์ท่ีได้ จะเป็น
ข้อมูลท่ีช้ีให้คณะผู้บริหาร และข้าราชการประจําในองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร 
ได้นําไปใช้ประกอบเป็นแนวทางแก้ไขปรับปรุงท้ังด้านนโยบาย ยุทธศาสตร์ วิธีการ
ดําเนินงาน และการให้บริการ เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องกับความต้องการและเกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน อันจะนํามาซึ่งความสุขความเจริญแก่ท้องถิ่นจังหวัด
สมุทรสาครย่ิงๆ ขึ้น 
 
2.  วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1.    เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของประชาชนต่อการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์
การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ท้ัง 8 ด้าน 

2.    เพ่ือทราบถึงความต้องการ ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะของประชาชน
ต่อการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร 

 

3.  ขอบเขตของการวิจัย 
                 ประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์การ
พัฒนาท้ัง 8 ด้าน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
จากประชาชนท่ีเป็นตัวแทนครอบครัวท่ีอาศัยอยู่ในเขตพ้ืนท่ีองค์การบริหารส่วนจังหวัด
สมุทรสาคร จํานวน 800 ครัวเรือนในช่วงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2557 ถึงเดือนธันวาคม 
พ.ศ.2557 
 
4. ผลท่ีคาดว่าจะไดรั้บจากการวิจัย 

1. นําข้อค้นพบไปเป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการกําหนดนโยบาย และยุทธศาสตร์
การพัฒนาให้สอดคล้องกับความจําเป็นและความต้องการของประชาชนในจังหวัด 

2. ได้ทราบถึงความคิดเห็น  ความต้องการ  และข้อเสนอแนะในการ
ดําเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร และนํา
ข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
สมุทรสาคร ให้ดีย่ิงขึ้น 
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5.  วิธีดําเนินการวิจัย 
 

5.1 วิธีการวิจัย  
 ใช้การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยสํารวจความคิดเห็น 

(Survey  Research) จากแบบสอบถามประชาชนท่ีเป็นตัวแทนครอบครัวท่ีอาศัยอยู่ใน
เขตพ้ืนท่ีองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research) โดยการวิเคราะห์เปรียบเทียบกับแนวคิดทฤษฏี และผลสรุปจากการศึกษาท่ี
เคยมีผู้ทําไว้ก่อนหน้า 

5.2 การเลือกประชากร และกลุ่มตัวอย่าง 
ในการศึกษาจะใช้ประชาชนท้ังหมดในเขตของจังหวัดสมุทรสาคร เป็นกลุ่ม

ประชากร (Population) และจะเก็บตัวอย่างจากประชากรท่ีอาศัยอยู่ในเขตน้ัน ซึ่ง
ตัวอย่างท่ีได้จะเป็นตัวแทนของครอบครัวท่ีอาศัยอยู่ในเขตพ้ืนท่ีองค์การบริหารส่วนจังหวัด
สมุทรสาคร โดยคํานวณขนาดกลุ่มตัวอย่างจากสูตรของ Taro Yamane (1970)  ดังน้ี 
 n =   N 
      1 + Ne2 
โดยแทนค่า n =  ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
 N =  ขนาดของประชากร 
 E =  ความคลาดเคล่ือน 

การเก็บข้อมูลตัวอย่าง(Data Collection) จะทําโดยวิธีการสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย 
(Simple Random Sampling) จากบัญชีรายช่ือตามบ้านเลขท่ีท่ีอยู่ในเขตจังหวัด
สมุทรสาคร โดยสํารวจครัวเรือนละ 1 ตัวอย่าง จํานวนท้ังหมด 800 ครัวเรือน   
 

5.3 เคร่ืองมือในการวิจัยและตัวแปรในการศึกษา 
              เคร่ืองมือในการวิจัย 

       คณะผู้วิจัยได้สร้างแบบสอบถามขึ้นมา 1 ชุด เพ่ือสอบถามประชาชน กลุ่ม
ตัวอย่างจํานวน 800 ครัวเรือน ท่ีเป็นตัวแทนครอบครัวท่ีตั้งอยู่ในเขตจังหวัดสมุทรสาคร 
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       ตัวแปรในการศึกษา 
       1. คุณลักษณะเฉพาะของประชาชน ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา รายได้ อาชีพ  

และระยะเวลาท่ีอาศัยในชุมชน 
       2. ความพึงพอใจของประชาชนท่ีเป็นตัวแทนครอบครัวท่ีอาศัยอยู่ในเขตพ้ืนท่ี

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ต่อประสิทธิผลของการบริหารงานและการ
ดําเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร  
        เคร่ืองมือท่ีใช้เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลท่ีเก่ียวกับ
สถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชน   

      แบบสอบถามแบบปลายเปิดจํานวน 800 ชุดโดยกําหนดรูปแบบของ
แบบสอบถามออกเป็น 3 ส่วน ดังน้ี 

 ข้อมูลในส่วนที่ 1 เป็นข้อมูลพ้ืนฐานของประชากร ประกอบด้วยคําถามข้อ     
1 - 6 โดยเป็นคําถามท่ีมีคําตอบให้เลือกตอบเรียบร้อยแล้ว โดยให้ผู้ตอบแบบสอบถามเลือก
เพียงคําตอบเดียวท่ีตรงกับความเป็นจริงของผู้ตอบมากท่ีสุด 
       ข้อมูลในส่วนที่ 2 เป็นคําถามด้านความพึงพอใจ โดยจะให้ผู้ตอบเลือกให้
คะแนนดังน้ี 
  คําถามเชิงบวก 
  ผู้ตอบ  พึงพอใจน้อยท่ีสุด  ให้คะแนน 1 
    พึงพอใจน้อย              “  2 
    พึงพอใจปานกลาง             “  3 
    พึงพอใจมาก                    “      4 
    พึงพอใจมากท่ีสุด                       “  5 
 ส่วนท่ี 2 น้ีจะแบ่งระดับของความพึงพอใจ ออกมาเป็น 5 ระดับ คือ  พึงพอใจ
น้อยท่ีสุด พึงพอใจน้อย พึงพอใจปานกลาง พึงพอใจมาก และพึงพอใจมากท่ีสุด โดยมี
เกณฑ์สําหรับการแปลความหมายผลการวิเคราะห์ มีดังน้ี 
        ค่าพิสัยของแต่ละระดับสามารถหาได้จากสูตรคํานวณดังน้ี 

 พิสัย    =        คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ําสุด  =   5-1          =   0.8 
    จํานวนช้ัน                    5 
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 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) 
 
 ข้อมูลในส่วนที ่3 เป็นข้อเสนอแนะของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 
                    5.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล  
                        การเก็บรวบรวมข้อมูลจะดําเนินการโดยวิธีแจกแบบสอบถามให้แก่
ประชาชนของครอบครัวท่ีอาศัยอยู่ในเขตจังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งถูกสุ่มเลือกเป็นตัวอย่าง
โดยหัวหน้าโครงการเป็นผู้กําหนดการสุ่มตัวอย่าง ให้คณะผู้ดําเนินการเก็บตัวอย่างข้อมูล
นําไปดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือนํามามอบให้ผู้ช่วยนักวิจัยได้ทําการประมวลผล
ข้อมูลให้หัวหน้าโครงการวิจัยสรุปผลการประเมิน  
                       ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากตัวอย่างท่ีสุ่มเลือก จะใช้วิธีการ 2 อย่าง 
ตามแต่กรณีท่ีเกิดขึ้น ดังน้ี 

            1)   ในกรณีประชาชนท่ีถูกเลือกเป็นตัวอย่างสามารถจะทําความเข้าใจ 
และตอบแบบสอบถามเองได้ ก็จะให้ผู้น้ันดําเนินการกรอกแบบสอบถามด้วยตนเอง โดยผู้
เก็บข้อมูลภาคสนามจะเป็นผู้ตรวจสอบแบบสอบถามท่ีได้กลับคืนมาว่าผู้ตอบได้ครบถ้วน
หรือไม่ ถ้าไม่ครบถ้วน ผู้เก็บข้อมูลจะได้ซักถามถามเพ่ิมเติมเพ่ือให้ได้คําตอบครบถ้วนตามท่ี
กําหนดไว้   
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             2)   ในกรณีประชาชนท่ีถูกเลือกเป็นตัวอย่างไม่สะดวก หรือไม่สามารถ
กรอกแบบ สอบถามด้วยตนเองได้ครบถ้วน ผู้เก็บรวบรวมข้อมูลก็จะอ่านคําถามทุกข้อทุก
ตอนให้ผู้ตอบได้ฟัง และบันทึกคําตอบลงในแบบสอบถามอย่างครบถ้วนถูกต้องตามท่ีผู้ตอบ
แบบสอบถามตอบมา 
 
                     5.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 
           การวิเคราะห์ข้อมูลจะใช้วิธีการพรรณนาวิเคราะห์(Description analysis) 
ตามรายละเอียดของข้อมูลท่ีได้มาจากการแจกแบบสอบถาม แล้วนํามาวิเคราะห์เชิง
ปริมาณโดยวิธีการทางสถิติด้วยการคํานวณหาค่าเฉล่ีย (mean) ค่าอัตราส่วนร้อยละ 
(percentage) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard deviation: S.D.) ในการอธิบาย
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่างๆ เพ่ือบ่งช้ี และยืนยันผลการประเมินให้เท่ียงตรงมาก
ย่ิงขึ้น 
 



บทท่ี 2 
 

แนวคิด  ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 

การประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนต่อการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เพ่ือเป็นข้อเสนอแนะการปฏิบัติงานน้ัน ต้องใช้การ
กําหนดตัวช้ีวัด และการประเมินผลสัมฤทธ์ิของงาน สําหรับเคร่ืองมือในการศึกษาวิจัยจะมี
การศึกษาท่ีเป็นกระบวนอย่างเป็นขั้นตอน หรือเรียกว่ากระบวนการทางการวิจัย เพ่ือท่ีจะ
ค้นหาคําตอบท่ีถูกต้องตามวัตถุประสงค์ท่ีได้ตั้งไว้ ดังน้ัน การศึกษาในคร้ังน้ีจึงต้องมีการ
ทบทวนแนวความคิดทฤษฎีต่าง ๆ  รวมท้ังงานวิจัยอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือประกอบกันเป็น
กรอบแนวของการศึกษาในเร่ืองดังกล่าว โดยจะประกอบไปด้วย คือ 
 1.  แนวคิดเก่ียวกับนโยบายสาธารณะ 
 2.  แนวคิดคุณภาพการให้บริการ 
 3.  ทฤษฎีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 
 4. งานวิจัยอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง      
 

1.  แนวคิดเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะ 
 

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 แผนงานท่ีถูกกําหนดขึ้นโดยประกอบด้วยเป้าหมาย คุณค่า และแนวทางปฏิบัติ
ต่างๆ” 
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           James E. Anderson (1975) “นโยบายสาธารณะ หมายถึง กิจกรรมท่ีมีความ
มุ่งหวังเชิงนโยบาย ซึ่งถูกนําไปปฏิบัติโดยบุคคล หรือกลุ่มบุคคลท่ีมีหน้าท่ีจัดการกับปัญหา 
หรือเร่ืองราวเก่ียวข้องกับปัญหาน้ัน”  
           Thomas R. Dye (1978) “นโยบายสาธารณะ หมายถึง กิจกรรมท่ีรัฐบาลเลือกท่ี
จะทํา หรือไม่เลือกท่ีจะทํา”  
            Clarke E. Cochran (1998)   “นโยบายสาธารณะ หมายถึง กิจกรรมของ
รัฐบาลและความตั้งใจท่ีจะกําหนดและปฏิบัติกิจกรรมเหล่าน้ัน”   “นโยบายสาธารณะคือ 
ผลลัพธ์ท่ีเกิดจากการพยายามของรัฐบาลเพ่ือให้บรรลุผลลัพธ์นั้น”  
                       

1.2 องค์ประกอบของนโยบายสาธารณะ   
  รัฐบาลเป็นผู้ท่ีดําเนินกระบวนการนโยบายสาธารณะภายใต้กรอบแห่งอํานาจการ
บริหาร อํานาจนิติบัญญัติ และอํานาจตุลาการ ซึ่งอํานาจสามสายน้ีเปรียบเสมือนโครงร่าง
ของการปกครองประเทศตามระบอบประชาธิปไตย อีกท้ังในกรณีประเทศไทย บทบัญญัติ
ในรัฐธรรมนูญยังได้ระบุถึงแนวนโยบายแห่งรัฐไว้เป็นกรอบสําหรับการจัดทํานโยบาย
สาธารณะของรัฐบาลอีกด้วย อย่างไรก็ตาม เม่ือพิจารณานโยบายสาธารณะ จะเห็นว่า
ประกอบด้วยองค์ประกอบ 4 ประการด้วยกัน คือ      

1.เจตนารมณ์ของรัฐบาลท่ีจะดําเนินการ หรือไม่ดําเนินการในกิจกรรม
บางอย่าง 

ดังจะเห็นได้จากคําประกาศ หรือแถลงนโยบาย ซึ่งอาจอยู่ในรูปแบบท่ีเป็น
ทางการ เช่น การแถลงมติคณะรัฐมนตรีต่อสาธารณชน หรืออย่างไม่เป็นทางการ เช่น คํา
ให้สัมภาษณ์ของรัฐมนตรี หรือนายกรัฐมนตรีแก่ส่ือมวลชน โดยท่ัวไป เจตนารมณ์ดังกล่าว
มักจะมีท่ีมาจากข้อเรียกร้อง หรือความต้องการของประชาชน และจะต้องอิงกับบทบัญญัติ
ในรัฐธรรมนูญท่ีว่าด้วยแนวนโยบายแห่งรัฐด้วย  

อย่างไรก็ดี เจตนารมณ์ท่ีรัฐบาลประกาศน้ี อาจจะมีการนําไปปฏิบัติจริงๆ 
หรือไม่น้ัน ก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยแวดล้อมต่างๆ ท้ังด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม 
และพันธะสัญญากับต่างประเทศ เช่น แม้ว่ารัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
การเกษตรประกาศว่า รัฐบาลจะใช้มาตรการปกป้องสินค้าเกษตร แต่เม่ือถึงขั้นตอนท่ีจะ



 15 

ดําเนินการแล้ว ผลการวิเคราะห์นโยบายสาธารณะก็จะสรุปได้ว่า ไม่สามารถดําเนินการได้ 
เร่ืองจากผิดข้อตกลงการค้าเสรีท่ีประเทศมีกับองค์การค้าโลก เป็นต้น     
                  2.การตัดสินใจดําเนินการของรัฐบาล 
                   การตัดสินใจในการดําเนินการตามนโยบายของรัฐบาลเป็นผลมาจาก
เจตนารมณ์ท่ีรัฐบาลประกาศหรือแถลงไว้ การตัดสินใจของรัฐบาลจะเก่ียวข้องกับการ
กําหนดว่าจะแบ่งสรรงบประมาณอย่างไร ประชาชนกลุ่มใดจะได้รับประโยชน์อะไร และได้
มากกว่าน้อยกว่ากันอย่างไร การกําหนดแนวปฏิบัติจะดําเนินการในรูปแบบใด เช่น การ
กําหนดออกมาเป็นกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ หรือมติคณะรัฐมนตรี ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับระดับ
ความสําคัญของนโยบายสาธารณะน้ันๆ เช่น นโยบายการปฏิรูปท่ีดินจะออกในรูปของ
กฎหมายเป็นพระราชบัญญัติ การห้ามจําหน่ายสุราในบางช่วงเวลาเป็นระเบียบข้อบังคับ
หรือกฎกระทรวง ส่วนการช่วยเหลือประชาชนท่ีประสบภัยแล้งรุนแรงก็อาจจะออกมาเป็น
มติคณะรัฐมนตรี ฯลฯ จะเห็นได้ว่า การตัดสินใจดําเนินนโยบายสาธารณะของรัฐบาลแต่ละ
ระดับมีผลกระทบต่อประชาชนกลุ่มต่างๆ มากน้อยแตกต่างกัน ในกรณีท่ีเป็นนโยบาย
สาธารณะท่ีส่งผลกระทบประชาชนวงกว้างและต้องการให้มีผลตลอดไป หรือกระทบต่อ
โครงสร้างการจัดสรรทรัพยากรของประเทศ (เช่น การกระจายการถือครองท่ีดิน) ก็มัก
ออกเป็นกฎหมาย ส่วนท่ีมีหวังผลแก้ปัญหาเฉพาะกิจระยะหน่ึง หรือเป็นเร่ืองฉุกเฉิน ก็จะ
ตัดสินใจและกําหนดโดยมติคณะ รัฐมนตรี      

3.กิจกรรมของรัฐบาล 
กิจกรรมของรัฐบาลเป็นส่ิงบ่งบอกให้เห็นถึงการดําเนินงานตามนโยบายของ

หน่วยงานภาครัฐท่ีมีส่วนเก่ียวข้องกับนโยบายสาธารณะ ซึ่งจะช่วยให้เห็นว่ามีกระทําตาม
เจตนารมณ์และแนวนโยบายสาธารณะท่ีกําหนดไว้อย่างไร หรือไม่ มีการระดมจัดหา
ทรัพยากร หรือมีมาตรการอย่างอ่ืนมาเพ่ือสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมดังกล่าวอย่างไร 
หรือไม่ และมากน้อยเพียงใด เช่น นโยบายการตรวจสอบคุณภาพอาหารเพ่ือความ
ปลอดภัยของผู้บริโภค รัฐบาลจะต้องมีกิจกรรมเสริมอย่างจริงจัง นอกเหนือไป จากการ
ตรวจสอบว่า อาหารเป็นอันตรายหรือไม่ แต่จะต้องมีการบังคับใช้กฎหมายในส่วนของ
บทลงโทษแก่ผู้ฝ่าฝืนอย่างจริงจังด้วย เพราะหากปล่อยปละละเลย ไม่เคร่งครัดการบังคับใช้
กฎหมายในส่วนของบทลงโทษ ก็เท่ากับว่า รัฐบาลยังมิได้ดําเนินกิจกรรมตามนโยบายท่ี



 16 

กําหนดน้ันอย่างได้ผล (กล่าวคือ ยังมีผู้ผลิตอาหารท่ีเป็นอันตรายออกมาขาย เพราะไม่ต้อง
เกรงกลัวบทลงโทษ) 

โดยท่ัวไป เราสามารถจะพิจารณากิจกรรมของรัฐบาลได้จากโครงการ และ
แผนงานต่างๆ ของหน่วยงานราชการว่า ได้มีการนํามาปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร และ
ดําเนินการอย่างจริงจังเพียงใด  เช่น โครงการกองทุนหมู่บ้านน้ัน ปรากฏว่า ในส่วนของ
การระดมเม็ดเงินลงสู่หมู่บ้านน้ัน ได้มีการดําเนินงานอย่างท่ัวถึง แต่ส่ิงท่ีมิได้ดําเนินการ
ควบคู่ไปด้วยอย่างจริงจัง คือ การให้คําแนะนําในการใช้เงินท่ีชาวบ้านกู้ไปเพ่ือทําประโยชน์
ให้สมเจตนารมณ์ท่ีรัฐบาลวางไว้ ดังน้ัน จากการประเมินติดตามผลภายหลังจึงมีรายงาน
ออกมาว่า กองทุนหมู่บ้านประสบความสําเร็จไม่ถึงร้อยละ 60  ซึ่งหมายความว่า จากเม็ด
เงินตามโครงการท้ังหมดจํานวน 50,000 ล้านบาท เป็นการใช้เงินไม่คุ้มค่าเชิงเศรษฐกิจถึง 
20,000 ล้านบาท  

4.ผลลัพธ์ท่ีเกิดขึ้นจากกิจกรรมของรัฐบาล 
โดยปกติ การดําเนินกิจกรรมของรัฐบาลตามท่ีประกาศเจตนารมณ์ไว้ จะมีการ

กําหนดเป้าหมาย หรือผลลัพธ์ท่ีคาดหวังของกิจกรรมไว้ตั้งแต่เร่ิมจัดทําแผนงาน ดังน้ัน ซึ่ง
ผลลัพธ์ท่ีเกิดขึ้นจากการดําเนินกิจกรรมจึงเป็นส่ิงท่ีแสดงถึงความสําเร็จ หรือความล้มเหลว
ของกิจกรรมรัฐบาล เช่น โครงการรณรงค์ลดสถิติ “เมาแล้วขับ” น้ัน ผลลัพธ์ท่ีออกมาควร
จะแสดงแนวโน้มจํานวนผู้กระทําผิดลดลง แต่หากไม่ลดลง ก็แสดงว่า นโยบายท่ีกําหนดขึ้น
ไม่บรรลุผลตามท่ีตั้งเป้าหมายไว้   
           

1.3 ประเภทของนโยบายสาธารณะ  
ดังท่ีกล่าวแล้วว่า ความหมายของนโยบายสาธารณะความหมาย หน่ึงก็คือ ส่ิงท่ี 

รัฐบาลเลือกกระทํา หรือไม่กระทํา ซึ่งกระทบต่อผลประโยชน์ของเรา ซึ่งเป็นนิยามท่ี 
ดูง่ายท่ีสุด แต่ในกระบวน การนโยบายจริงๆ มีความซับซ้อนมากกว่าน้ัน สมมติว่า 
ประธานาธิบดีมีอํานาจเด็ดขาดตัดสินใจ ดังน้ัน ประธานาธิบดีจะมีบทบาทแต่ผู้เดียวในการ
ดําเนินการ และต้องรับผิดชอบต่อนโยบายท่ีดําเนินการไป เช่น ในกรณีสหรัฐอเมริกา ถ้า
ประธานาธิบดีออกกฎหมายอนุญาตให้ว่ายนํ้า และตกปลาในแม่นํ้าได้ในช่วงเวลา 5 ปี 
กฎหมายแบบน้ีจะมีผลเพียงเป้าหมายเดียว คือ การอนุญาตให้ใช้ประโยชน์จากแม่นํ้า การ
ออกกฎหมายแบบน้ีจึงดูง่าย ไม่ยุ่งซับซ้อนท่ีจะประกาศ และยังมีประสิทธิผลในทางปฏิบัติ
ด้วย 
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แต่เน่ืองจากระบอบการเมืองของอเมริกาไม่ได้เรียบง่ายเหมือนตัวอย่างข้างต้น แต่
อํานาจทางการเมืองแบ่งออกเป็น 3 ส่วน และแต่ละส่วนยังแตกต่างกันไปในแต่ละระดับ
รัฐบาล (เช่น รัฐบาลกลาง รัฐบาลมลรัฐ และรัฐบาลท้องถิ่น) น่ันคือ ระบบการเมืองของ
สหรัฐประกอบด้วย 3 ส่วน มี 50 มลรัฐ และมีรัฐบาลท้องถิ่น 80,000 แห่ง และท้ังหมด
ดําเนินการไปตามระบอบการเมือง 3 ส่วนคือ ด้านนิติบัญญัติ บริหาร และตุลาการ ซึ่งทํา
ให้มีผลต่อการกําหนดรูปแบบของนโยบายสาธารณะ ด้วย เช่น การออกกฎหมายเก่ียวกับ
ขนาดมาตรฐานของตาข่ายจับกุ้งเพ่ือไม่มีขนาดเล็กเกินไปจนส่งผลกระทบต่อเต่าทะเล ซึ่ง
ใกล้จะสูญพันธ์ุ กฎหมายเก่ียวกับส่ิงแวดล้อมส่วนรวม จึงออกมาในระดับกฎหมายหลัก 
อย่างไรก็ดี ในรายละเอียดเฉพาะแต่ละมลรัฐ หรือแต่ละท้องถิ่นอาจจะมีการกฎหมายย่อย
ประกอบก็ได้ หรือบางคร้ังเป็นเพียงกฎหมายของเฉพาะมลรัฐก็ได้ เช่น กฎหมายห้ามกีฬา
ชนไก่ บางรัฐมีกฎหมายน้ี แต่บางรัฐไม่มี ซึ่งความแตกต่างกันดังกล่าว ก็คงเป็นเพราะแต่ละ
รัฐมีขนบประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นเฉพาะแตกต่างกันก็เป็นได้ ดังน้ัน จะเห็นว่า นโยบาย
สาธารณะของอเมริกาจะมีความหลากหลายแตกต่างกันในแต่ละประเภท นอกจากน้ี 
สาเหตุการท่ีมีการออกมีการออกกฎหมายระดับมลรัฐและท้องถิ่นก็เพราะระดับท้องถิ่นอาจ
มีความรู้ความชํานาญมากกว่า รวมท้ังอาจมีทรัพยากรในการดําเนินการมากกว่ารัฐสภา
(congress) นอกจากน้ี ในส่วนของเจ้าหน้าท่ีรัฐระดับท้องถิ่นก็อยู่ใกล้ชิดกับประชาชน และ
มีความเป็นกลางมากกว่าสมาชิกรัฐสภาซึ่งมาจากการเมือง ดังน้ัน การเสนอกฎหมายระดับ
ท้องถิ่นจึงเป็นการตัดสินใจของผู้เช่ียวชาญท่ีเป็นกลางมากกว่านักการเมือง 

ตามหลักการจําแนกประเภท(typology) นักวิชาการได้พัฒนาการจําแนกประเภท
นโยบายสาธารณะ การแบ่งในยุคแรกสุด โดยม่ัวไปจะแบ่งเป็นประเภทตามประเภทของ
เร่ือง เช่น นโยบายการศึกษา นโยบายด้านสุขภาพ หรือนโยบายด้านการขนส่ง ฯลฯ การ
จัดแบ่งประเภทแบบน้ี แม้ว่าจะเป็นประโยชน์ในการจําแนกความแตกต่างของขอบเขต
นโยบาย แต่จะไม่ช่วยให้เรามองเห็นข้อสรุปท่ัวไปเก่ียวกับแง่คิดรัฐศาสตร์ซึ่งอยู่ภายใต้
นโยบายเหล่าน้ีได้ 

ทฤษฎีการแบ่งประเภทนโยบายของ Theodore Lowi, Randall Ripley และ 
Grace Franklin 

ทฤษฎีการแบ่งประเภทนโยบาย(policy typologies) ได้พัฒนามาเป็นลําดับ 
กระท่ังถึงยุคใหม่ของการพัฒนาการแบ่งประเภทนโยบายซึ่งเร่ิมต้นในปีค.ศ.1964 
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Theodore Lowi ได้วางรูปแบบการจําแนกประเภทของนโยบายท่ีดีไว้แบบหน่ึง ซึ่งเป็นท่ี
นิยมใช้สอนในระดับมหาวิทยาลัยท่ัวไปในปัจจุบัน Lowi ได้จําแนกประเภทนโยบาย
สาธารณะเป็น 3 ประเภท ได้แก่  

1.นโยบายจัดสรร(Distributive Policies) เป็นนโยบายท่ีมุ่งจัดสรรทรัพยากร
เพ่ือให้ประโยชน์บางอย่างแก่กลุ่มผลประโยชน์เฉพาะกลุ่ม เช่น นโยบายอุดหนุนเกษตรกร
(farm subsidies) และการจ่ายชดเชยของรัฐบาลกลางให้กับการสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานใน
ชนบท (local infrastructures) เช่น โครงการสร้างเขื่อน (เช่น กรณีจีนสร้างเขื่อนก้ัน
แม่นํ้า ต้องชดเชยด้วยการหาท่ีอยู่ให้ผู้ท่ีถูกเวนคืนท่ีดิน) ระบบป้องกันนํ้าท่วม สนามบิน 
ทางหลวง และโรงเรียน ผลประโยชน์จากโครงการสาธารณะเหล่าน้ีโดยปกติจะกระจายไป
ในกระบวนการของอํานาจบริหารและกระบวนการด้านงบประมาณ นโยบายกระจายน้ีทํา
ให้เกิดการเจรจาต่อรองแบ่งปันผลประโยชน์กันในระหว่างกลุ่มสมาชิกรัฐสภา เพราะพวก
เขาจะอ้างถึงประสิทธิภาพของเขาในการนําเอาเงินงบประมาณเหล่าน้ีไปพัฒนาให้ท้องถิ่น
ของเขา เพ่ือเป็นการรณรงค์หาเสียงสําหรับการเลือกตั้งคร้ังต่อไป แต่น่าสังเกตว่าโครงการ
รายจ่ายท่ีลงไปสู่งบประมาณของท้องถิ่นน้ัน บ่อยคร้ังจะเน้นการจัดสรรแบ่งงบประมาณ
อย่างยุติธรรมโดยยึดตามสัดส่วนของเสียภาษีท่ีผู้เสียภาษีในแต่ละท้องถิ่นเป็นผู้จ่าย      

อย่างไรก็ดี Theodore Lowi ได้ตั้งข้อสังเกตเก่ียวกับนโยบายน้ีไว้ใน  The End of 
Liberalism(1979) ว่า เน่ืองจากในการดําเนินโครงการรัฐบาลมักจะก่อให้เกิดมีผู้ได้รับ
ผลประโยชน์ และกลุ่มท่ีเป็นตัวแทนผู้ได้รับผลประโยชน์เสมอ ดังน้ัน Lowi จึงเรียกระบอบ
การเมืองอเมริกาแบบน้ีว่าเป็นแบบ “เสรีนิยมกลุ่มผลประโยชน์” (interest group 
liberalism) ซึ่งเป็นระบอบการเมืองท่ีทุกกลุ่มผลประโยชน์เรียกร้องการสนับสนุนจาก
รัฐบาลกลาง ดังน้ัน สมาชิกพรรคการเมืองท่ีได้รับเลือกตั้งก็จะสนใจให้บริการแก่กลุ่ม
ผลประโยชน์เฉพาะมากกว่าจะให้ผลประโยชน์แก่สาธารณชน        

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

1)  นโยบายควบคุมแบบแข่งขัน เก่ียวข้องกับนโยบายท่ีมีลักษณะ “จํากัด
การจัดหาสินค้าและบริการให้แก่ผู้ค้าส่งให้มีเพียง 2-3 ราย และเป็น 2-3 รายท่ีคัดเลือกมา
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จากผู้ค้าส่งจํานวนมากท่ีแข่ง ขันกัน” เช่น  การจัดสรรคล่ืนความถี่วิทยุ โทรทัศน์ และการ
ออกใบอนุญาตแฟรนส์ไชส์(franchise) อีกตัวอย่างก็คือ นโยบายท่ีตั้งใจเพ่ือควบคุมการค้า 
หรือวิชาชีพ เช่น กฎหมาย ยา การรักษาพยาบาล  วิศวกรรม ไฟฟ้า ประปา และช่าง
ออกแบบ รัฐบาลจะมีนโยบายเพ่ือควบคุมการประกอบอาชีพอิสระเหล่าน้ี โดยรัฐบาลเป็นผู้
กําหนดอํานาจในการออกใบอนุญาตให้แก่สมาชิกของสมาคมอาชีพ เช่น อาชีพทนายความ 
หรือใบอนุญาตประกอบเวชกรรมสําหรับอาชีพแพทย์ นโยบายควบคุมแบบน้ี แม้ว่าจะมี
ข้อเสียตรงท่ีเป็นการจํากัดการเข้าสู่อาชีพของบางคน และเป็นการจํากัดจํานวนผู้ประกอบ
วิชาชีพ แต่ข้อดีคือ สามารถจะกําหนดหรือสร้างมาตรฐานด้านวิชาชีพน้ันๆ ได้ เพราะ
ในทางปฏิบัติก็จะมีการกําหนดคุณสมบัติของผู้ท่ีเหมาะสมจะได้รับใบอนุญาต เป็นต้น 
อย่างไรก็ดี นโยบายควบคุมแบบแข่งขันน้ี ส่วนมากแล้วจะไม่เป็นท่ีสังเกตของสาธารณชน
มากนัก ดังน้ัน ในสหรัฐ นโยบายน้ีจึงมักจะออกมาในระดับมลรัฐ ส่วนกรณีของไทย เป็น
ประเทศเล็ก จึงออกมาในแบบรวมท้ังประเทศ เช่น แพทยสภา วิศวกรรมสถาน และ
สมาคมทนายความ เป็นต้น    

2) นโยบายควบคุมแบบปกป้อง เป็นนโยบายท่ีออกมาเพ่ือปกป้อง
สาธารณชนจากผลด้านลบของกิจกรรมภาคเอกชน(negative effects of private 
activity) เช่น อาหารเป็นพิษ มลพิษทางอากาศ ผลิตภัณฑ์ไม่ปลอดภัย หรือการฉ้อฉลทาง
ธุรกิจ กฎหมายท่ีออกมาควบคุมธุรกิจเพ่ือปกป้องผู้บริโภคหรือสาธารณชนน้ีย่อมจะไม่ท่ีพึง
พอใจของธุรกิจ เพราะนอกจากจะถูกตรวจอย่างเข้มงวดแล้ว ธุรกิจยังจะต้องเสียต้นทุน
เพ่ิมขึ้นในการท่ีจะระมัดระวังคุณภาพ หรือปรับปรุงให้คุณภาพดีขึ้น ซึ่งจะมีผลให้กําไรของ
ธุรกิจลดลง   

เป็นธรรมดาท่ีธุรกิจส่วนมากจะต่อต้านกฎหมายแบบน้ี ขณะท่ีหน่วยซึ่งมีหน้าท่ี
ควบคุมจะยืนหยัดปกป้องผลประโยชน์สาธารณะ นโยบายควบคุมแบบปกป้องมีแนวโน้มว่า
จะถูกคัดค้านโต้แย้งจากธุรกิจ และโดยปกติการตัดสินใจออกกฎหมายจะต้องอาศัยการ
เจรจา และการประนีประนอม เพราะในกรณีส่วนใหญ่แล้ว ท้ังธุรกิจ และผู้ออกกฎหมาย
จะไม่มีใครเห็นด้วยท้ังหมดกับการกําหนดนโยบายแบบน้ี  บ่อยคร้ังท่ีรัฐสภา และสมาชิก
สภา ถูกจัดไว้ในฐานะนายหน้า หรือคนกลางซึ่งทําหน้าท่ีเป็นส่ือกลางระหว่างหน่วยควบคุม 
และผลประโยชน์ทางธุรกิจ  
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3.นโยบายจัดสรรใหม่(Redistributive Policies)  เป็นนโยบายท่ีกําหนดขึ้นมา
เพ่ือทําให้เกิดการจัดสรรทรัพยากรใหม่ นโยบายน้ีมักจะถูกโต้แย้ง เพราะมันเก่ียวข้องกับ
รัฐบาล และผู้นําซึ่งเรียกว่า สมาคมช้ันสูงสุด(peak association)ในด้านการจัดทํานโยบาย 
โดยท่ัวไป นโยบายจัดสรรใหม่มุ่งท่ีจะดําเนินการเก่ียวกับการจัดสรรความม่ังค่ัง ท่ีดิน สิทธิ
บุคคล และสิทธิพลเมือง หรือนโยบายท่ีมีคุณประโยชน์กับชนช้ันสังคม และกลุ่มชาติพันธ์ุ 
ภายใต้นิยามน้ี ตัวอย่างท่ีเห็นชัดเจนได้รวมเอาสวัสดิการ สิทธิพลเมืองของชนกลุ่มน้อย 
ความช่วยเหลือแก่เมืองและโรงเรียนท่ีขัดสนยากจน เป็นต้น นโยบายแบบน้ียากท่ีจะผ่าน
รัฐสภาได้ เพราะจะต้องทําให้กลุ่มท่ีมีอํานาจต่ํามีมากกว่ากลุ่มผลประโยชน์ท่ีมีอํานาจสูง 
หรืออย่างน้อยท่ีสุดก็ต้องชักชวนให้กลุ่มท่ีมีอํานาจสูงกว่าเห็นว่ามันเป็นส่ิงถูกต้อง และ
ยุติธรรมท่ีจะกระจายทรัพยากรบางส่วนไปให้แก่กลุ่มท่ีมีอํานาจน้อยกว่า  

ในกรณีของไทย การออกกฎหมายภาษีมรดก ภาษีทรัพย์สิน รวมท้ังการปฏิรูป
ท่ีดิน เป็นตัวอย่างท่ีชัดเจนว่า กฎหมายดังกล่าวน้ีแทบจะไม่มีโอกาสผ่านความเห็นชอบของ
รัฐสภาเลย เพราะคนรํ่ารวยซึ่งแม้จะเป็นคนส่วนน้อย แต่มีอํานาจสูงกว่าเป็นผู้สูญเสีย
ประโยชน์ ก็จะกดดันไม่ให้รัฐสภาผ่านกฎหมายน้ี ดังจะเห็นได้ว่า แม้พรรคการเมืองต่างๆ 
จะเสนอนโยบายน้ีในช่วงการหาเสียง แต่ก็ไม่เคยมีการผลักดันเข้าสภาเป็นรูปธรรมแม้แต่
คร้ังเดียว 

 
   

1.4 ความสําคัญของนโยบายสาธารณะ 
นโยบายสาธารณะถือเป็นส่วนสําคัญท่ีสุดของการบริหารงานของรัฐบาล เพราะ

เก่ียวข้องกับเจตนารมณ์ของรัฐบาลตั้งแต่เม่ือคร้ังหาเสียงเลือกตั้ง จนถึงการประกาศแถลง
นโยบาย และโดยตัวของมันเอง นโยบายสาธารณะก็มีความสําคัญในแง่ต่างๆ ดังน้ี 

1. เป็นกรอบแนวทางการบริหารจัดการของภาครัฐในอันท่ีจะแก้ปัญหาให้แก่
สาธารณชน เพราะนโยบายสาธารณะจะกระทบต่อวิถีชีวิตด้านต่างๆ ของประชาชน เช่น 
นโยบายสาธารณะด้าน สาธารณสุข สวัสดิการ การศึกษา การเก็บภาษี การค้าต่างประเทศ 
การอพยพ สิทธิของพลเมือง การปกป้องส่ิงแวดล้อม รายจ่ายของรัฐบาลท้องถิ่น และการ
ป้องกันประเทศ 
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2.เป็นเสมือนเข็มทิศการทํางานของเจ้าหน้าท่ีหน่วยงานภาครัฐท่ีจะยึดถือเป็น
แนวปฏิบัติ เน่ืองจากในนโยบายสาธารณะจะกําหนดว่าเจ้าหน้าท่ีรัฐท่ีเก่ียวข้องส่วนใด 
จะต้องปฏิบัติอะไร อย่างไร และเม่ือไร จึงจะสอดคล้องกับแนวนโยบาย  

3.ช่วยให้ประชาชนได้รับรู้ถึงบทบาทการมีส่วนร่วมตามนโยบายท่ีรัฐบาล
กําหนด เช่น โครงการรณรงค์ลดภาวะโลกร้อน        

4.เป็นเคร่ืองมือสําหรับทําให้เกิดการจัดสรรทรัพยากรใหม่ท่ีสอดคล้องกับ
สภาพแวดล้อมของปัญหา และเพ่ือประโยชน์ของประชาชนส่วนใหญ่  
 

1.5 นโยบายสาธารณะกับประชาสังคม 
นโยบายสาธารณะ และภาคประชาสังคม(civil society)ถือว่ามีความเก่ียวข้อง

สัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด ท้ังความสัมพันธ์ในเชิงผลประโยชน์(benefits) และความขัดแย้ง
(conflicts) หรือท้ังสองอย่างในเวลาเดียวกัน นโยบายสาธารณะใดๆ ก็ตามย่อมทําให้เกิด
ความสัมพันธ์สองด้านน้ีเสมอ เพราะยากท่ีนโยบายสาธารณะจะก่อให้เกิดผลประโยชน์
เพียงด้านเดียว แม้ว่าจะเป็นนโยบายสาธารณะท่ีเป็นสินค้าสาธารณะบริสุทธ์ิ(pure public 
goods) ก็ ยังมีคําถามเร่ืองลําดับความเหมาะสมของนโยบาย ผลต่างด้านต้นทุน-
ผลประโยชน์ หรืออัตราผลตอบแทนของโครงการ(internal rate of returns) เม่ือ
เปรียบเทียบกับโครงการอ่ืน เช่น โครงการสร้างทางด่วนสาย A แม้จะช่วยบรรเทาปัญหา
จราจรได้ แต่ประชาสังคมก็มีคําถามว่า คุ้มค่าหรือไม่ ควรทําหรือยัง หรือควรทําโครงการ
อ่ืนก่อน เป็นต้น ในสังคมประชาธิปไตยท่ีสมบูรณ์ ประชาสังคมจึงมีบทบาทตรวจสอบ และ
วิพากษ์วิจารณ์การกําหนดโครงการนโยบายสาธารณะของรัฐอย่างเต็มท่ี  

อีกประเด็นหน่ึงท่ีนโยบายสาธารณะของรัฐบาลมักจะถูกเพ่งเล็งมากท่ีสุดคือ เร่ือง
ผลประโยชน์ทับซ้อน(conflict of interests)ระหว่างผู้กําหนดนโยบายกับภาคประชา
สังคม  ซึ่งท่ีจริง ผลประโยชน์ทับซ้อนน้ีก็คือ ความขัดแย้งเชิงผลประโยชน์ระหว่างผู้กําหนด
นโยบายซึ่งได้แก่รัฐบาล หรือเจ้าหน้าท่ีผู้ดําเนินนโยบายกับสาธารณชน ความขัดแย้งเชิง
ผลประโยชน์ท่ีเห็นได้ชัด เช่น เหตุใดรัฐบาลจึงไม่เลือกท่ีจะสร้างถนนสาย A แต่กลับไป
สร้างถนนสาย B ท้ังท่ีสาย A มีความคุ้มค่ามากกว่าในทุกด้าน ซึ่งข้อเท็จจริงเบ้ืองหลังของ
การท่ีรัฐบาลเลือกสร้างสาย B ก็เพราะผู้ดําเนินนโยบายซึ่งเป็นคนของรัฐบาลมีผลประโยชน์
ท่ีมิควรได้จากการเลือกโครงการน้ัน ซึ่งการได้ประโยชน์ของผู้ดําเนินนโยบายทําให้
สาธารณชนเสียหายหรือได้รับประโยชน์ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วย 
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2.  แนวคิดคุณภาพการให้บริการ 
 

            บทความเร่ือง In Search of Excellence ของThomas J. Peters and 
Robert  H. Watesman (วีรชัย  ตันติวีระวิทยา,2532)  ได้กล่าวถึงคุณลักษณะดีเด่นของ
ความเป็นเลิศในเชิงบริหารองค์กร  ไว้  7  คุณลักษณะดังน้ี 
           คุณลักษณะดีเด่นที่ 1 : เน้นการปฏิบัติ 
 เพ่ือท่ีจะทําให้องค์กรมีความกระฉับกระเฉงอยู่เสมอ  และสามารถตอบสนองต่อ
สภาวะแวดล้อมในปัจจุบันท่ีเปล่ียนแปลงรวดเร็วมากได้อย่างทันการณ์   ดังน้ันจึงได้มุ่งเน้น
ปฏิบัติอย่างจริงจังอยู่ตลอดเวลาใน 3 เร่ืองด้วยกัน คือ 
 1.  การทําองค์กรให้คล่องตัว   

ทําองค์กรให้เกิดความคล่องตัวอย่างได้ผลในทางปฏิบัติอย่างแท้จริง  เคร่ืองมือ
หรือกลไกต่างๆ  ขององค์กรท่ีสําคัญซึ่งบริษัทดีเด่นได้ใช้เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายน้ีมีอยู่ 2 
อย่างคือ ระบบส่ือความหมายแบบไม่มีพิธีรีตองกับระบบเฉพาะกิจ    

 

ระบบส่ือความแบบไม่มีพิธีรีตองด้วยการดังต่อไปน้ี 
1)  ส่งเสริมและสนับสนุนพนักงานให้มีการติดต่อพบปะพูดคุยเพ่ือปรึกษางาน

กันเองแบบไม่มีพิธีรีตองอย่างสมํ่าเสมอ 
2)  สนับสนุนให้พนักงานเรียกขานกันแต่เฉพาะช่ือหน้าเท่าน้ัน  เพ่ือทําให้       

เกิดความสนิทสนมกันมากขึ้น 
3)  ผู้บริหารของบริษัทดีเด่นได้ใช้นโยบายประตูเปิดกว้างอยู่เสมอ  จึงได้ทราบ

ข้อเท็จจริงของปัญหาและทําให้สามารถแก้ไขปัญหาได้ถูกจุดอย่างทันการณ์ 
4)  ผู้บริหารของบริษัทดีเด่นไม่ได้น่ังอยู่แต่เฉพาะในสํานักงาน แต่จะใช้วิธีการ

บริหารงานแบบเดินดูรอบๆ จึงทําให้ได้สัมผัสกับการปฏิบัติงานท่ีเกิดขึ้นจริงและมีโอกาสได้ 
แลกเปล่ียนข้อคิดเห็นในการทํางานกับพนักงานอย่างไม่เป็นทางการ  ซึ่งย่อมทําให้พนักงาน
เกิดความตื่นตัวในการทํางานมากขึ้น   
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2.  การทดลองปฏิบัต ิ
     มีความเต็มใจท่ีจะศึกษาเรียนรู้และแก้ไขปัญหาของส่ิงต่างๆ ท่ีมีความ
สลับซับซ้อนด้วยการทดลองปฏิบัติจริงมากกว่าท่ีจะมามัวแต่น่ังคิดวิเคราะห์วิจัย  และ
วางแผนอย่างลึกซึ้ง โดยไม่ลงมือทําอะไรอย่างจริงๆ จังๆ   

3.  การทําระบบให้ง่าย  ด้วยวิธีการดังต่อไปน้ี 
1)  แยกหรือจําแนกส่ิงสําคัญกับส่ิงท่ีไม่สําคัญออกจากกันอย่างชัดเจน  เช่น  

การใช้ระบบบันทึกหน้าเดี่ยวอย่างมุ่งม่ันของผู้บริหาร 
2)  ติดตามข้อมูลหรือตัวเลขท่ีมีความสําคัญอย่างใกล้ชิดเพียงหน่ึงหรือสองตัว

เท่าน้ัน 
3)  มีเป้าหมายการดําเนินงานท่ีสําคัญในแต่ละปีไม่เกิน 3 – 5 ข้อ 
 

 คุณลักษณะดีเด่นที่ 2 : ใกล้ชิดกับลกูค้า ประกอบด้วยดังน้ี 
 1.  ความหลงใหลในการให้บริการลูกค้า 

มีความลุ่มหลงในการให้บริการลูกค้าอย่างลึกซึ้ง ดังน้ี 
1)  ยึดถือความเป็นเลิศในการให้บริการลูกค้าเป็นเป้าหมายหลักในการดําเนิน

กิจการ 
2)  เน้นความสําคัญของบริการหลังการขาย เพ่ือสร้างความประทับใจ  และ

ความสัมพันธ์ท่ีดีในระยะยาวกับลูกค้า 
3)  จัดให้มีการฝึกอบรมในเร่ืองของลูกค้าแก่พนักงานทุกระดับอยู่เป็นประจํา

อย่างต่อเน่ือง 
4)  วัดความพึงพอใจของลูกค้าท่ีมีต่อบริการของบริษัทอย่างสมํ่าเสมอ  เป็น

รายเดือน 
5)  ไม่ใช้ตัวเกณฑ์หลายตัว  ในการวัดประสิทธิภาพการให้บริการลูกค้า  ของ

พนักงาน  เพราะเห็นว่าใช้ตัวเกณฑ์มากเกินไปโดยเฉพาะตัวเกณฑ์ท่ีไม่เก่ียวข้องกับลูกค้า
จะทําให้เน้ือหาท่ีแท้จริงของการมุ่งเน้นบริการลูกค้าถูกมองข้ามไป 

6)  เปล่ียนแปลงวิธีการให้ส่ิงจูงใจพนักงานในการให้บริการท่ีดีแก่ลูกค้า  อย่าง
น้อยท่ีสุดปีละคร้ัง 

7)  ฝ่ายบริหารระดับสูงเข้ามามีส่วนร่วมโดยตรงกับการให้บริการ ลูกค้าอย่าง
จริงจัง 
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8)  ให้ความสนใจในการช่วยแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าอยู่ตลอดเวลา 
 

2)  ความหลงใหลในเร่ืองคุณภาพ 
      ไม่เพียงมีความลุ่มหลงในการให้บริการลูกค้าเท่าน้ัน แต่ยังมีความหลงใหลใน
เร่ืองคุณภาพและการสร้างความเช่ือถือให้กับลูกค้าเป็นอย่างมากอีกด้วย  วิธีการมุ่งเน้น
คุณภาพและสร้างความเช่ือม่ันของลูกค้าท่ีมีต่อสินค้าหรือบริการของบริษัทดีเด่น เป็น  
ดังน้ี 

1)  มีความมุ่งม่ันอย่างแรงกล้าท่ีจะผลิตสินค้าหรือบริการท่ีมีคุณภาพสูงและ
สามารถบรรลุเป้าหมายท่ีได้วางไว้ 

2)  รักษาคําม่ันสัญญาในการรับประกันคุณภาพของสินค้าอย่างเคร่งครัด  จึง
จะทําให้ลูกค้าเกิดความเช่ือม่ันและยอมรับสินค้าท่ีบริษัทผลิต 

3)  ขายสินค้าผ่านตัวแทนจําหน่ายจะไม่ขายสินค้าให้กับลูกค้าโดยตรง 
4)  ยํ้าให้พนักงานมองเห็นความสําคัญของคุณภาพอยู่เสมอ และให้ใช้คุณภาพ

เป็นตัวช้ีวัดท่ีสําคัญในการประเมินผลงานและการกําหนดส่ิงจูงใจเพ่ือตอบแทนพนักงาน 
5)  ฝ่ายบริหารหม่ันตรวจสอบคุณภาพอย่างสมํ่าเสมอ 
6)  มีปรัชญาเป้าหมายหลักของบริษัทคือต้องการจะเป็นองค์กรท่ีมีคุณภาพ 

และทํางานท่ีมีคุณภาพ 
7)  ไม่แก้ไขปัญหาคุณภาพของสินค้าหรือบริการด้วยวิธีการง่ายๆ  ท่ีจะทําให้  

ลูกค้าเสียประโยชน์ แต่จะพยายามหาหนทางแก้ไขปัญหาท่ีจะทําให้ลูกค้าได้รับประโยชน์
สูงสุด 

8)  พยายามปรับปรุงพัฒนาสินค้าหรือบริการให้มีคุณภาพดีย่ิงๆ ขึ้นไปอีก  โดย
การนําโปรแกรมสร้างคุณภาพงานหรือท่ีเรียกว่า Q.C. (Quality  Control) มาประยุกต์ใช้ 
โดยท่ีฝ่ายบริหารระดับสูงควรให้ความสนใจและสนับสนุนอย่างเต็มท่ี 
 3.  การฟังความคิดเห็นของลูกค้า 

การรับฟังความคิดเห็นของลูกค้าอยู่เสมอมีประโยชน์อย่างมาก เพราะสินค้า
หรือบริการของบริษัทท่ีประสบความสําเร็จในการขายส่วนใหญ่  ก็ได้ความเห็นมาจาก
ลูกค้าน่ันเอง กล่าวคือ  จัดให้ลูกค้าได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นหรือเร่ืองร้องเรียนเก่ียวกับ
สินค้าหรือบริการของบริษัท และได้ตอบสนองต่อการติดต่อของลูกค้าทุกคร้ัง  พร้อมกับได้
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สรุปข้อคิดเห็นหรือข้อร้องเรียนจากลูกค้าท่ีได้รับเป็นรายงานประจําเดือน เพ่ือนําเสนอต่อ
ฝ่ายบริหารระดับสูง 

 

 คุณลักษณะดีเด่นที่ 3 : มีอิสระในการทํางานและความรู้สึกร่วม 
 ในปัจจุบันน้ีการคิดค้นส่ิงแปลกๆ ใหม่ๆ (Innovation)โดยท่ัวไปมีอัตราท่ี  ลดน้อย
ถดถอยลงไปมาก โดยเฉพาะอย่างย่ิงเม่ือเทียบกับบริษัทขนาดเล็กหรือขนาดกลาง ปัญหาท่ี
เกิดขึ้นมีสาเหตุสําคัญมาจากบรรยากาศในการทํางานและระเบียบกฏเกณฑ์ข้อบังคับแบบ
ทางการมากมายน่ันเองท่ีไม่เอ้ืออํานวยให้พนักงานคิดสร้างสรรค์ส่ิงแปลกๆ ใหม่ๆ เพราะ
พนักงานมีความรู้สึกว่าไม่มีอิสรภาพในการทําและถูกจํากัดความคิด ความอ่าน  องค์กร
ต้องให้ความอิสระในการทํางานแก่พนักงานด้วยการกระจายอํานาจ  การดําเนินงานใน
ขอบเขตท่ีกว้างขวางขึ้น  พร้อมกับเปิดโอกาสให้พนักงานได้แสดงความคิดเห็นและฝีมือ
อย่างเต็มท่ี  จึงทําให้พนักงานเกิดความรักหน่วยงาน  และมีความรู้สึกว่ามีส่วนร่วมในการ
เป็นเจ้าของกิจการด้วย  ซึ่งเป็นผลให้ช่วยกันคิดค้นสินค้าหรือบริการแปลกๆใหม่ๆ รวมท้ัง
การปรับปรุงวิธีการทํางานต่างๆ ให้ดีขึ้นอยู่ตลอดเวลา 
 

 คุณลักษณะดีเด่นที่ 4 : เพ่ิมผลผลิตโดยพนักงาน 
 ถือว่าพนักงานเป็นผู้ท่ีมีจิตใจเจริญแล้วและหากต้องการท่ีจะเพ่ิมผลผลิตองค์กร
บริษัทดีเด่นก็ต้องให้ความเคารพนับถือ  ให้เกียรติ และให้ความไว้วางใจกับพนักงาน  มี
ความเช่ือม่ันว่าการให้ความไว้วางใจกับพนักงานน้ันจะเป็นกลไกอัตโนมัติท่ีจะทําหน้าท่ี
ควบคุมพนักงานอย่างเข้มงวด เพราะตามพฤติกรรมเบ้ืองต้นของพนักงานน้ัน หากองค์กร
ให้ความไว้วางใจก็เกิดความภาคภูมิใจ ความซาบซึ้ง และพยายามทํางานของตนให้ดีท่ีสุด 
เพ่ือท่ีจะไม่ทําให้องค์กรผิดหวัง   
 
 คุณลักษณะดีเด่นที่ 5 : สมัผัสกับงานและมีความเช่ือมั่นในคุณค่า 
 มีความเช่ือม่ันว่าคุณค่าของส่ิงท่ีเป็นนามธรรมบางอย่าง  เช่น คุณค่าของคุณภาพ 
คุณค่าของบริการ  หรือคุณค่าของการส่ือความแบบไม่มีพิธีรีตอง เป็นปัจจัยท่ีสําคัญท่ีสุด
ของความสําเร็จในการดําเนินธุรกิจ  แต่กิจการธุรกิจอ่ืนๆ กลับมุ่งเน้นส่ิงท่ีเป็นรูปธรรม
ต่างๆ เช่น กลยุทธ์  โครงสร้าง  เป้าหมาย  นโยบาย  แผนงานและงบประมาณ  ซึ่ง
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สามารถมองเห็นได้ง่ายและวัดผลในเชิงปริมาณได้ชัดเจน  เพราะเช่ือม่ันว่าเป็นปัจจัยสําคัญ
ของความสําเร็จในการดําเนินธุรกิจ 
 

 คุณลักษณะดีเด่นที่ 6 : รูปแบบเรียบง่ายและจํากัดจํานวนพนักงาน 
 โดยท่ัวไปองค์กรท่ีมีขนาดใหญ่จะนําระบบต่างๆ ท่ีมีความยุ่งยากซับซ้อนมาใช้ใน
องค์กร เพราะเห็นว่าเป็นส่ิงจําเป็นสําหรับองค์กรท่ีมีขนาดใหญ่ พร้อมกันน้ีก็ได้ว่าจ้าง
พนักงานอํานวยการจํานวนมากเข้ามาติดตามควบคุมพนักงานปฏิบัติการให้ปฏิบัติตาม
ระบบต่างๆ ท่ีได้วางไว้อย่างเคร่งครัด  ซึ่งเป็นรูปแบบของโครงสร้างท่ีซับซ้อนและใช้ไม่
ได้ผล  แต่องค์กรสมัยใหม่กลับดําเนินงานโดยอาศัยระบบต่างๆ  ท่ีมีรูปแบบเรียบง่ายไม่
ยุ่งยากสลับซับซ้อน  ท้ังน้ีก็เพราะมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในพฤติกรรมของพนักงานหมู่
มากในองค์กรว่าไม่ชอบส่ิงท่ีมีความยุ่งยากสลับซับซ้อนซึ่งเข้าใจยาก  
 

 คุณลักษณะดีเด่นที่ 7 : เข้มงวดและผ่อนปรนในเวลาเดียวกัน 
 การเข้มงวดและผ่อนปรนในเวลาเดียวกันหมายถึง การเข้มงวดในส่ิงท่ีควรเข้มงวด 
พร้อมกับผ่อนปรนในส่ิงท่ีควรจะผ่อนปรนในเวลาเดียวกัน ส่ิงท่ีควรเข้มงวดกวดขันอย่าง
เคร่งครัดได้แก่ การปลูกฝังพนักงานทุกคนให้มีความเช่ือม่ันร่วมกันในคุณค่าของลูกค้า 
คุณภาพบริการ การส่ือความแบบไม่มีพิธีรีตองอย่างจริงจัง การทดลองปฏิบัติ รวมท้ังการ
คิดค้นส่ิงแปลกๆใหม่ๆ ส่วนส่ิงท่ีบริษัทดีเด่นผ่อนปรนได้แก่ การให้พนักงานแต่ละคนมี
ความอิสระในการทํางานอย่างเต็มท่ี การประเมินผลงานของพนักงานแบบไม่เป็นทางการ 
การจัดโครงสร้างแบบยืดหยุ่น และการให้พนักงานอาสาสมัครทํางานเอง เป็นส่ิงท่ีต้องทํา
ความเข้าใจควบคู่กัน 
 
3.  ทฤษฎีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 
 

 ความหมายของความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 
 กรองแก้ว อยู่สุข  (2542: น.33) ให้ความหมายของความพึงพอใจในการทํางานว่า 
หมายถึงทัศนคติ โดยท่ัวไปของพนักงานท่ีมีต่องานของเขา ถ้าเขาได้รับการปฏิบัติท่ีดี
ตอบสนองความต้องการของเขาตามสมควร  เช่น สภาพการทํางานท่ีม่ันคงปลอดภัย ได้
เงินเดือนค่าจ้างตอบแทนเพียงพอแก่การยังชีพ ฯลฯ  จะทําให้พนักงานพอใจและมี
ความรู้สึก (ทัศนคติ) ท่ีดีต่อองค์การ 
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 จรัส โพธ์ิจันทร์  (2527, น. 96) ได้อธิบายความหมายไว้ว่า ความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงาน  หมายถึง  ความรู้สึกทางบวกในการเป็นกลางหรือทางลบ  ความรู้สึกเหล่าน้ีมี
ผลต่อประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน  กล่าวคือ  หากความรู้สึกโน้มเอียงไปในทางบวก  
การปฏิบัติงานจะมีประสิทธิภาพสูง แต่หากความรู้สึกโน้มเอียงในทางลบการปฏิบัติงานจะ
มีประสิทธิภาพต่ําด้วย 
 พิน  คงพูล  (2529, น. 106) ได้อธิบายความหมายไว้ว่า ความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงาน  หมายถึง  ความรู้สึกรัก  ชอบ  เต็มใจหรือเจตคติท่ีดีของบุคคลท่ีมีต่องานท่ีเขา
ปฏิบัติ ความพึงพอใจในการทํางานเกิดจากการได้รับตอบสนองความต้องการท้ังด้านวัตถุ
และด้านจิตใจ 
 ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2535, น.143)  ได้อธิบายความหมายไว้ว่า  ความพึง
พอใจในการปฏิบัติงาน  หมายถึง  ความรู้สึกร่วมของบุคคลท่ีมีต่อการทํางานในทางบวก  
เป็นความสุขของบุคคลท่ีเกิดจากการปฏิบัติงาน  และได้รับผลตอบแทน  คือ  ผลท่ีเป็น
ความพึงพอใจท่ีทําให้บุคคลเกิดความรู้สึกกระตือรือร้น  มีความมุ่งม่ันท่ีจะทํางาน  มีขวัญ
และกําลังใจ  ส่ิงเหล่าน้ีจะมีผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการทํางาน  รวมท้ัง
ส่งผลต่อความสําเร็จและเป็นไปตามเป้าหมายขององค์การ 
     

 จากความหมายของนักวิจัยและนักวิชาการดังกล่าว  จะเห็นได้ว่าความพึงพอใจใน
การปฏิบัติงานเป็นเร่ืองเก่ียวข้องกับความรู้สึกท่ีดี  หรือทัศนคติในทางบวกต่อองค์ประกอบ
ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องในการปฏิบัติงาน 
 ดังน้ัน จึงสรุปได้ว่าความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน  หมายถึง  ความรู้สึกชอบ  
ประทับใจ  หรือทัศนคติท่ีดีของบุคคลท่ีมีต่อส่ิงน้ันๆ  ซึ่งถ้าบุคคลมีความพึงพอใจต่อส่ิงใด
แล้วก็จะส่งผลให้สามารถอุทิศแรงกาย  แรงใจ  และสติปัญญา  เพ่ือท่ีจะทําการในส่ิงน้ัน ๆ  
แต่ความพึงพอใจของแต่ละบุคคลย่อมมีความแตกต่างกัน  ท้ังน้ีขึ้นอยู่กับค่านิยมและ
ประสบการณ์ท่ีได้รับ 
 

 การศึกษาทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกับความพึงพอใจของบุคคลในการทํางาน เพ่ือเป็น
แนวทางในการสร้างแรงจูงใจและตอบสนองความต้องการของผู้ปฏิบัติงาน เพ่ือให้งาน
บรรลุตามวัตถุประสงค์ 
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 Frederick Herzberg (1959)   เสนอทฤษฎีการจูงใจไว้ว่า ปัจจัยท่ีทําให้เกิดความ
พึงพอใจในงาน และปัจจัยท่ีทําให้เกิดความไม่พึงพอใจในงานน้ันแตกต่างกันและไม่มี
ความสัมพันธ์กันเลย ปัจจัยปฏิเสธมีช่ือว่า Hygiene Factors  เป็นองค์ประกอบท่ีทําให้
บุคคลไม่เกิดความพึงพอใจในงาน อย่างไรก็ตามปัจจัยเหล่าน้ีไม่มีผลทําให้ท่าที ความรู้สึก 
หรือทัศนคติเป็นบวก และไม่มีผลทําให้การปฏิบัติงานมีผลผลิตเพ่ิมขึ้น ปัจจัยเหล่าน้ี
ประกอบด้วย เงิน (Money)  การนิเทศงาน (Supervision)  สถานภาพทางสังคม (Social 
Status)  ความม่ันคง (Security)  สภาพการทํางาน (Working condition)  นโยบายและ
การบริหารงาน (Policy and administration)  และความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล  
(Interpersonal  relation)  อีกปัจจัยหน่ึงคือปัจจัยกระตุ้น หรือปัจจัยจูงใจมีช่ือว่า 
Motivation Factors เป็นปัจจัยเก่ียวข้องกับงานท่ีปฏิบัติมีผลต่อความพึงพอใจในงาน
โดยตรง และมีผลต่อการเพ่ิมหรือลดผลผลิตของงานด้วย ซึ่งได้แก่ ลักษณะของงาน (The 
Work itself)  การได้รับการยอมรับนับถือ (Recognition)   ความเจริญก้าวหน้า 
(Advancement)  ความเจริญงอกงามท่ีเป็นไปได้ (Possibility of growth) ความ
รับผิดชอบ (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 ตลอดจนสภาพเง่ือนไขการทํางานท่ีดีและสัญญาการว่าจ้าง ล้วนแต่เป็น
เคร่ืองมือตอบสนองในการจูงใจท้ังส้ิน 

2)  ความต้องการก้าวหน้าและเติบโต (Growth Needs)    
ความต้องการก้าวหน้าและเติบโตเก่ียวข้องกับเร่ืองราวของการพัฒนา

เปล่ียนแปลงสถานภาพ  และความเจริญก้าวหน้าในชีวิตการทํางาน ซึ่งในชีวิตจริง องค์การ
จะเป็นความต้องการในการท่ีจะมีความรับผิดชอบเพ่ิม หรือความต้องการอยากได้กิจกรรม
ใหม่ ๆ ท่ีมีโอกาสได้ใช้ความรู้ความสามารถเข้าไปสัมผัสกับงานใหม่ๆ ในหลาย ๆ ด้าน
ได้มากขึ้น 
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3)  ความต้องการความสัมพันธ์ทางสังคม (Relatedness Needs)   
     ความต้องการความสัมพันธ์ทางสังคมเก่ียวข้องกับความสัมพันธ์ต่าง ๆ ท่ีมีอยู่

ต่อกันระหว่างบุคคลในองค์การ และความสัมพันธ์เหล่าน้ีหมายถึง ความต้องการทุกอย่างท่ี
มีความสําคัญในเชิงมนุษยสัมพันธ์  ซึ่งในชีวิตจริง ความต้องการของคนท่ีจะเป็นผู้นําหรือ
เป็นหัวหน้า ความต้องการท่ีจะเป็นผู้ตาม และความต้องการอยากมีความสัมพันธ์ทาง
มิตรภาพกับใคร ๆ ล้วนจัดอยู่ในความต้องการประเภทน้ี 
 
 

 McClelland (อ้างใน จรัส  โพธ์ิจันทร์ , 2527)  ได้กําหนดทฤษฎีความต้องการ
ประสบผลสําเร็จไว้ 3 อย่างด้วยกัน   คือ  ความต้องการความสําเร็จ (achievement)   
ความต้องการอํานาจ (power)  และความต้องการมีสายสัมพันธ์ (affiliation)  ทฤษฎีน้ีเช่ือ
ว่า ปกติความต้องการท่ีมีอยู่ในตัวคนจะมีเพียง 2 ชนิด  คือ  ต้องการมีความสุขสบาย  และ
ต้องการปลอดจากการเจ็บปวด  แต่สําหรับความต้องการอ่ืน ๆ  จะเกิดขึ้นภายหลังด้วยวิธี
การศึกษาเรียนรู้   อย่างไรก็ดี มนุษย์ทุกคนต่างก็ดิ้นรนขวนขวายหาส่ิงต่าง ๆ เหมือนกัน  จึง
มีประสบการณ์ในเรียนรู้ส่ิงต่าง ๆ มาคล้าย กัน  จนในท่ีสุดมนุษย์ทุกคนต่างเรียนรู้ถึงความ
ต้องการท่ีมีมากน้อยแตกต่างกัน เหตุน้ี จึงสรุปได้ว่ามนุษย์ทุกคนต่างก็มีความต้องการ
เหมือนกัน แต่มากน้อยต่างกัน ซึ่งความต้องการท้ัง 3 อย่าง คือ 
 

 ความต้องการด้านความสําเร็จ (Achievement)  คนท่ีต้องการประสบ
ความสําเร็จสูง ส่วนมากมักจะตั้งเป้าหมายไว้ค่อนข้างสูง คนเหล่าน้ีชอบท่ีจะทํางานให้ได้ดี
ด้วยตนเอง และมีความมุ่งม่ันท่ีจะทํางานน้ัน ๆ ให้ประสบผลสําเร็จด้วยฝีมือของตนเอง คน
เหล่าน้ีจะไม่ค่อยสนใจถึงความสําเร็จตามท่ีได้ตั้งใจเอาไว้ แต่จะคํานึงถึงรางวัลหรือ
ผลประโยชน์ท่ีจะได้จากการทํางานน้ันมากกว่า คนเหล่าน้ีจะมีบุคลิกลักษณะเด่น 3 
ประการ  ซึ่งได้แก่   
 1) ตั้งเป้าหมายงานยากและท้าทาย    
 2) ต้องการทราบถึงความก้าวหน้าของงานแต่ละขั้นว่า เป็นไปตามท่ีมุ่งหวังไว้
เพียงใด  และไม่ชอบการทํางานท่ียาวนานโดยไม่รู้จักจบส้ิน  โดยท่ีไม่อาจมองเห็นถึงคุณค่า
หรือความสําเร็จของงานท่ีทํา    
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 3) ต้องการท่ีจะควบคุมผลของการทํางานท่ีเกิดจากการท่ีตนได้ทุ่มเทความพยายาม
ลงไป และไม่ชอบอยู่ภายใต้การควบคุมของผู้ใดผู้หน่ึง  รวมท้ังการไม่ชอบทํางานประเภทท่ี
เก่ียวกับโชคลาภหรือหวังผลไม่ได้   
 ความต้องการด้านอํานาจ (Power)  คนท่ีมีความต้องการท่ีจะมีอํานาจเหนือ
บุคคลอ่ืน จะพยายามแสดงออกถึงอํานาจในการควบคุมท้ังทรัพย์สิน ส่ิงของ และในทาง
สังคม คนประเภทน้ีจะใช้วิธีการสร้างอิทธิพลเหนือคนอ่ืน หรือพยายามพูดจาหว่านล้อมให้
เกิดการยอมรับนับถือจากฝ่ายอ่ืน และบ่อยคร้ังต่างจะใฝ่หาตําแหน่งท่ีจะได้เป็นผู้นําของ
กลุ่มท่ีตนสังกัดอยู่  คนกลุ่มน้ีจะมีแรงจูงใจสูงถ้าหากได้มีโอกาสให้เขาได้แสดงออกในทางท่ี
จะเพ่ิมอํานาจได้อย่างเต็มท่ี  ลักษณะของคนท่ีมีความต้องการด้านอํานาจน้ี จะเช่ือใน
ระบบอํานาจท่ีมีอยู่ในองค์การ   เช่ือในคุณค่าของงานท่ีทํา   พร้อมท่ีจะเสียสละประโยชน์
ส่วนตนให้กับองค์การ  และเช่ือในความถูกต้อง 
 ความต้องการมีสายสัมพันธ์ (Affiliation)  เป็นการให้ความสําคัญต่อไมตรีจิต
และความสัมพันธ์ท่ีหวังจะได้รับนํ้าใจตอบแทนจากคนอ่ืน  เพราะฉะน้ัน คนท่ีมีความ
ต้องการทางสายสัมพันธ์ประเภทน้ีมาก มักจะแสดงออกโดยหวังหรืออยากได้รับการยอมรับ
จากผู้อ่ืน  โดยพยายามทําตนเองให้เข้ากับความต้องการ และความอยากได้ของผู้อ่ืน และ
จะพยายามทําตนให้เป็นคนจริงใจ   และพยายามเข้าใจความรู้สึกของผู้อ่ืนให้มาก   คน
ประเภทน้ีพยายามท่ีจะแสวงหาโอกาสสร้างความสัมพันธ์ทางสังคมให้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะทํา
ได้ การหวังจะมีโอกาสรู้จักและส่ือสารผู้อ่ืน จึงเป็นส่ิงท่ีคนกลุ่มน้ีเสาะหาตลอดเวลา 
 Maslow (Donnelly, Jr el al. , 1998: 271-273)  ทฤษฎีน้ีมีประเด็นสําคัญอยู่
ท่ีว่า มนุษย์จะมีความพอใจในการทํางาน  ถ้าการทํางานน้ันสามารถตอบสนองความ
ต้องการของเขาได้ โดยแบ่งลําดับขั้นความต้องการของมนุษย์ และตั้งสมมติฐานความ
ต้องการของมนุษย์ไว้ดังน้ี 
 1. มนุษย์มีความต้องการ ความต้องการน้ีจะมีอยู่เสมอไม่ส้ินสุด เม่ือความต้องการ
ใดได้รับการตอบสนองแล้ว ความต้องการอ่ืนก็จะเข้ามาแทน ซึ่งจะเป็นเช่นน้ีเร่ือยไปไม่มีท่ี
ส้ินสุด 
 2. ความต้องการท่ีได้รับการตอบสนองแล้ว  จะไม่เป็นส่ิงจูงใจของพฤติกรรมอีก
ต่อไป ความต้องการท่ีไม่ได้รับการตอบสนองเท่าน้ันท่ีเป็นส่ิงจูงใจของพฤติกรรม 
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 3. ความต้องการของมนุษย์มีเป็นลําดับขั้น เม่ือความต้องการขั้นต่ําได้รับการ
ตอบสนองแล้ว ความต้องการขั้นสูงก็จะเรียกร้องให้มีการตอบสนองทันที 
 Maslow   แบ่งความต้องการของมนุษย์ไว้ 5 ขั้นตอน ตามลําดับ ดังน้ี  
  ขั้นท่ี 1  เก่ียวกับการดําเนินชีวิต  ตอบสนองโดยให้ค่าจ้างด้านสวัสดิการ 
ตอบสนองโดยให้ชุดแต่งกาย  จัดรถรับส่ง  ให้ค่ารักษาพยาบาล  และอ่ืน ๆ 
  ขั้นท่ี 2  เก่ียวกับความปลอดภัยและความม่ันคงในการทํางาน ตอบสนองโดยการ
ทําสัญญาจ้าง ทําข้อตกลงกับสหภาพแรงงาน การประกันการว่างงาน การประกันสุขภาพ 
  ขั้นท่ี 3  และขั้นท่ี 4  เก่ียวกับการสมาคมและการได้รับยกย่อง ตอบสนองโดยถาม
ความเห็นผู้ท่ีทํางานมาก่อน ในเร่ืองการบรรจุคนเข้าทํางานใหม่  ให้อํานาจการตัดสินใจใน
บางส่วนสร้างบรรยากาศให้รู้สึกว่าตนเองเป็นส่วนหน่ึงขององค์การ มีส่วนในการเป็น
เจ้าขององค์การ  ยกย่องชมเชย  มอบงานท่ีสําคัญให้กระทํา 
  ขั้นท่ี 5  เก่ียวกับการบรรลุความสําเร็จท่ีตนเองต้องการ ตอบสนองโดยเปิดโอกาส
ให้เขาได้ทํางานตามท่ีปรารถนาบ้าง 
 

 ทฤษฎีของ Maslow  น้ี  สามารถอธิบายถึงความพึงพอใจในการปฏิบัติงานได้ 
กล่าวคือ ความพึงพอใจในการทํางานของบุคลากรในองค์การแต่ละระดับ จะมีความ
ต้องการท่ีแตกต่างกันออกไป  เช่น  พนักงานระดับปฏิบัติการ และผู้บริหาร จะมีความ        
พึงพอใจในการทํางานท่ีแตกต่างกัน  เพราะเน่ืองจากระดับความต้องการของท้ังสอง
แตกต่างกัน 
 
องค์ประกอบของความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 
 

 บุคคลจะเกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงานน้ัน จะมีองค์ประกอบหรือปัจจัยต่าง ๆ      
ท่ีเก่ียวข้องหลายประการ ซึ่งองค์ประกอบน้ันต้องสามารถตอบสนองต่อความต้องการท้ัง
ทางด้านร่างกายและจิตใจ และในแต่ละบุคคลอาจจะมีองค์ประกอบของความพึงพอใจ     
ท่ีไม่เหมือนกัน 
 

 Gilmer (1971: 280-283)  สรุปองค์ประกอบต่าง ๆ ท่ีมีผลต่อความพึงพอใจใน
งานไว้  10  ประการ  คือ 
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 1. ลักษณะของงานท่ีทํา (Intrinsic aspects of the Job) องค์ประกอบน้ีสัมพันธ์
กับความรู้ความสามารถของผู้ปฏิบัติ หากได้ทํางานตามท่ีเขาถนัดก็จะเกิดความพอใจ 
 2. การนิเทศงาน (Supervision) มีส่วนสําคัญท่ีจะทําให้ผู้ทํางานมีความรู้สึกพอใจ
หรือไม่พอใจต่องานได้ และการนิเทศงานท่ีไม่ดีอาจเป็นสาเหตุอันดับหน่ึงท่ีทําให้เกิดการ
ขาดงานและลาออกจากงานได้ ในเร่ืองน้ีเขาพบว่า ผู้หญิงมีความรู้สึกต่อองค์ประกอบน้ี
มากกว่าผู้ชาย 
 3. ความม่ันคงในงาน (Security)  ได้แก่  ความม่ันคงในการทํางาน ได้ทํางานตาม
หน้าท่ีอย่างเต็มความสามารถ การได้รับความเป็นธรรมจากผู้บังคับบัญชา คนท่ีมีความรู้
น้อยหรือขาดความรู้ย่อมเห็นว่าความม่ันคงในงานมีความสําคัญสําหรับเขามาก แต่คนท่ีมี
ความรู้สูงจะรู้สึกว่าไม่มีความสําคัญมากนัก และในคนท่ีมีอายุมากขึ้นจะมีความต้องการ
ความม่ันคงปลอดภัยสูงขึ้น 
 4. เพ่ือนร่วมงานและการดําเนินงานภายใน (Company and Management) 
ได้แก่ ความพอใจต่อเพ่ือนร่วมงาน ช่ือเสียงและการดําเนินงานภายในของสถาบัน พบว่า  
ผู้ท่ีมีอายุมากจะมีความต้องการเก่ียวกับเร่ืองน้ีสูงกว่าผู้ท่ีมีอายุน้อย 
 5. สภาพการทํางาน (Working Condition) ได้แก่ แสง เสียง อากาศ ห้องอาหาร 
ห้องนํ้า ช่ัวโมงการทํางาน มีงานวิจัยหลายเร่ืองท่ีแสดงว่าสภาพการทํางานมีความสําคัญ
สําหรับผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย ส่วนช่ัวโมงการทํางานมีความสําคัญต่อผู้ชายมากกว่าลักษณะ
อ่ืน ๆ ของสภาพการทํางาน และในระหว่างผู้หญิงด้วยกัน โดยเฉพาะผู้ท่ีแต่งงานแล้วจะ
เห็นว่าช่ัวโมงการทํางานมีความสําคัญเป็นอย่างมาก 
 6. ค่าจ้าง (Wages)  มักจะก่อให้เกิดความไม่พึงพอใจมากกว่าความพึงพอใจ ผู้ชาย
จะเห็นค่าจ้างเป็นส่ิงสําคัญมากกว่าผู้หญิง และผู้ท่ีปฏิบัติงานในโรงงานจะเห็นว่า ค่าจ้างมี
ความสําคัญสําหรับเขามากกว่าผู้ท่ีปฏิบัติงานในสํานักงาน หรือหน่วยงานรัฐบาล 
 7. ความก้าวหน้าในการทํางาน (Advancement)  เช่น การได้เล่ือนตําแหน่งสูงขึ้น 
การได้รับส่ิงตอบแทนจากความสามารถในการทํางานของเขา จากงานวิจัยหลายเร่ือง
สรุปว่า การไม่มีโอกาสก้าวหน้าในการทํางาน ย่อมก่อให้เกิดความไม่ชอบงาน ผู้ชายมีความ
ต้องการเร่ืองน้ีสูงกว่าผู้หญิง และเม่ือมีอายุมากขึ้นความต้องการเก่ียวกับเร่ืองน้ีจะลดลง 
 8. ลักษณะทางสังคม (Social aspect of The Job) เก่ียวข้องกับความต้องการ
เป็นส่วนหน่ึงของสังคม หรือการให้สังคมยอมรับตน ซึ่งจะก่อให้เกิดท้ังความพึงพอใจและ
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ความไม่พอใจได้ ถ้างานใดผู้ปฏิบัติงานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุขก็จะเกิดความพึงพอใจ
ในงานน้ัน องค์ประกอบน้ีมีความสัมพันธ์กับอายุและระดับงาน ผู้หญิงจะเห็นว่า
องค์ประกอบน้ีสําคัญกว่าผู้ชาย 
 9. การติดต่อส่ือสาร (Communication) ได้แก่ การรับ-ส่ง  ข้อสนเทศคําส่ังการทํา
รายงาน การติดต่อท้ังภายในและภายนอกหน่วยงาน องค์ประกอบน้ีมีความสําคัญมาก
สําหรับผู้ท่ีมีมีระดับการศึกษาสูง 
 10. ผลตอบแทนท่ีได้จากการทํางาน (Benefits) ได้แก่ เงินบําเหน็จตอบแทนเม่ือ
ออกจากงาน การบริหารและการรักษาพยาบาล สวัสดิการ อาหาร ท่ีอยู่อาศัย วันหยุด
พักผ่อน  ต่าง ๆ เป็นต้น 
 

 ความพึงพอใจเป็นปัจจัยหน่ึงท่ีมีความสําคัญต่อการทํางาน เพราะความพึงพอใจ
เป็นปัจจัยอย่างหน่ึงท่ีจะนําไปสู่สภาพการท่ีคนมีความกระตือรือร้น ความตั้งใจและความ
เช่ือม่ันในหน่วยงาน  อันจะส่งผลให้งานมีประสิทธิภาพด้วย  (วุฒินนท์  วิมลศิลป์, 2533)  
ดังน้ัน  องค์กรใดก็ตามท่ีจะดําเนินกิจกรรมให้บรรลุเป้าหมายได้  องค์กรน้ันจะต้องมีวิธีการ
ท่ีจะทําให้สมาชิกขององค์กรมีความร่วมมือกันทํางาน  คือ  องค์กรจะต้องชักจูงใจให้มวล
สมาชิกช่วยกันทํางานตามภารกิจท่ีได้รับมอบหมายด้วยความพึงพอใจเพ่ือท่ีจะบรรลุ
เป้าหมายขององค์กร   
 

ความสําคัญของความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 
 จากความหมายข้างต้น จะเห็นได้ว่าความพึงพอใจในการปฏิบัติงานเป็นส่ิงท่ีสําคัญ
อย่างย่ิงต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน  บางคร้ังสามารถใช้แทนเงินได้ในกรณีท่ีต้องการ
สนองความต้องการของผู้ปฏิบัติงานทางด้านสังคมและการได้รับการยกย่องในสังคม  ความ
พึงพอใจในการปฏิบัติงานจึงเป็นส่ิงท่ีควรจะจัดให้มีในงานทุกประเภท  แต่ผู้นําหรือ
ผู้บริหารจํานวนมากมักจะละเลยไม่เห็นความสําคัญของความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
ของผู้ปฏิบัติงาน  โดยคิดแค่เพียงว่าจะเลือกสรรบุคคลให้เหมาะสมกับงานท่ีจะต้องทํา
เท่าน้ัน  แต่ไม่ได้ทําให้ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้สึกว่าพวกเขามีความพึงพอใจในงานท่ีทํา  ซึ่ง
การละเลยเช่นน้ีเป็นสาเหตุหน่ึงท่ีทําให้ผู้ปฏิบัติงานเปล่ียนงานบ่อยเพราะไม่พึงพอใจในงาน
ท่ีทําอยู่  ดังน้ัน ความพึงพอใจจึงมีความสําคัญย่ิงกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน  จะเห็น
ได้จากนักวิชาการหลายท่านได้กล่าวไว้  ดังน้ี 
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4.  งานวิจัยอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง 
 

ทัศนีย์  กาญจนไชยนันท์  (2543) ได้ศกึษาวิจัยพบว่า 
1. เจ้าหน้าท่ีศุลกากรสํานักสืบสวนและปราบปราม กรมศุลกากร  มีความพึง

พอใจในการปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามในระดับสูง  
2. เปรียบเทียบปัจจัยลักษณะส่วนบุคคลกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 

พบว่า เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพการสมรส ระดับตําแหน่ง ระดับเงินเดือน อายุ
ราชการ ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ป้องกันและปราบปราม ฝ่าย/ส่วนท่ีสังกัด  ไม่ส่งผล
ทําให้ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามของเจ้าหน้าท่ีศุลกากร
แตกต่างกัน 

3. ปัจจัยคุณลักษณะของงานมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานป้องกันและปราบปราม  ได้แก่ ความหลากหลายทักษะ เอกลักษณ์ของงาน 
ความสําคัญของงาน ความมีอิสระในการทํางานและผลสะท้อนจากงาน 
 นงนุช  กีรติบํารุงพงศ์  (2545)  ได้ทําการศึกษาเร่ือง  การศึกษาปัจจัยท่ีใช้ในการ
พิจารณาเลือกเช่าอพาร์ตเม้นท์  และความพึงพอใจในการใช้บริการเช่าอพาร์ตเม้นท์  
ศึกษาเฉพาะกรณี  พนักงานโรงงานอุตสาหกรรม  อําเภอเมือง  จังหวัดระยอง  โดยใช้ตัว
แปรอิสระ  เพศ  อายุ  รายได้  และระดับการศึกษา  ส่วนตัวแปรตาม  ได้แก่  ปัจจัยทาง
การตลาดท่ีใช้ประกอบการพิจารณาเช่าอพาร์ตเม้นท์และความพึงพอใจจากการใช้บริการ
เช่าอพาร์ตเม้นท์  ผลการวิจัยพบว่า 
 ปัจจัยทางการตลาดท่ีกลุ่มตัวอย่างนํามาพิจารณาตัดสินใจเช่าอพาร์ตเม้นท์  พบว่า  
ด้านผลิตภัณฑ์ในปัจจัยด้านตัวอาคาร  ประเด็นการดูแลรักษาความสะอาดตัวอาคารและ
บริเวณโดยรอบ  ในปัจจัยด้านการบริการเสริม  ประเด็นการมีระบบโทรศัพท์อัตโนมัติใน
แต่ละห้องพัก  พบว่า  กลุ่มตัวอย่างนํามาพิจารณาในระดับปานกลาง  ด้านสถานท่ีพบว่า  
กลุ่มตัวอย่างนําเอาประเด็นท่ีตั้งของอพาร์ตเม้นท์ท่ีอยู่ใกล้กับท่ีทํางานหรือจุดรับส่ง
พนักงานและท่ีตั้งท่ีอยู่ใกล้กับย่านการค้ามาพิจารณาในระดับมาก  ส่วนความพึงพอใจใน
การใช้บริการเช่าอพาร์ตเม้นท์  พบว่ากลุ่มตัวอย่างพึงพอใจในห้องพักและการรักษาความ
ปลอดภัยในระดับปานกลาง  แต่พึงพอใจในกริยา  มารยาท  และความกระตือรือร้นในการ 
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 เสาวภาคย์  ดีวาจา ( 2528 ) ได้ศึกษาวิจัย เร่ือง ปัจจัยท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพใน
การทํางานของพนักงานส่งเสริมการเกษตรของบริษัทเอกชน พบว่า ความพึงพอใจในการ
ทํางาน แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิสูงด้วย สําหรับปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการทํางาน
ท่ีสําคัญ คือ นโยบายและการบริหารงาน ผู้บังคับ การเปรียบเทียบกับบุคลากรอ่ืนโอกาสใน
ความก้าวหน้าและความม่ันคงในการทํางาน โดยเฉพาะปัจจัยในเร่ืองการเปรียบเทียบกับ
บุคคลอ่ืน และผู้บังคับบัญชาสําคัญต่อประสิทธิภาพในการทํางานโดยตรง 
 อุดม  เปี่ยมเจริญ ( 2528 ) ได้ศึกษา ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจใน
การทํางานของข้าราชการศูนย์การศึกษานอกโรงเ รียนจังหวัด พบว่า ปัจจัยท่ีมี
ความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการทํางานของข้าราชการศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน
จังหวัด เรียงตามลําดับความสําคัญได้แก่ การให้บําเหน็จรางวัล นโยบายของหน่วยงาน 
หน้าท่ีการงานท่ีปฏิบัติ บทบาทผู้นํา  ส่ิงอํานวยความสะดวกในการทํางาน และฐานะรายได้
ของครอบครัว 



บทท่ี 3 
 

สภาพท่ัวไปและข้อมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาท้องถ่ิน 
 
1. ข้อมลูท่ัวไปจังหวัดสมุทรสาคร 

1.1 ประวัติความเป็นมา 
 สม ุทรสาครเป ็นจ ังหว ัดชายทะเลตั ้งอ ยู ่ปากแม ่นํ้าท ่าจ ีน  หล ักฐานทาง
ประวัติศาสตร์กล่าวไว้ว่า    ในอดีตมีชุมชนใหญ่เรียกว่า “บ้านท่าจีน” ตั้งอยู่บริเวณ
ปากอ่าวไทย  ในแผ่นดินพระมหาจักรพรรดิแห่ง  กรุงศรีอยุธยา (พ.ศ.2099) ได้โปรดให้
ยก “บ้านท่าจีน” ขึ้นเป็น “เมืองสาครบุรี” เพื่อเป็นหัวเมืองสําหรับ  เรียกระดมพลเวลา
เกิดสงคราม  และเป็นเมืองด่านหน้าป้องกันผู้บุกรุกทางทะเล  ต่อมาในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 4  ทรงโปรดให้เปล่ียนช่ือเมืองสาครบุรีเป็น 
“เมืองสมุทรสาคร”  และในปี พ.ศ.2456  รัชกาลท่ี 6  ได้ทรงโปรดให้ทางราชการเปล่ียน
คําว่า “เมือง” เป็น “จังหวัด” ท่ัวทุกแห่งในพระราชอาณาจักร  เมืองสมุทรสาครจึงได้
เปล่ียนเป็น “จังหวัดสมุทรสาคร” ตั้งแต่บัดน้ันเป็นต้นมาจนถึงทุกวันน้ี 
 อน่ึง  ในปี พ.ศ.2440  รัชกาลท่ี 5  ได้ทรงมีพระราชดําริท่ีจะสร้างสรรค์ความ
เจริญให้แก่ท้องถิ่น  โดยใช้รูปแบบการปกครองแบบสุขาภิบาล  และเม่ือวันท่ี 18 มีนาคม 
2448 ได้ทรงมีพระบรมราชโองการ   ให้ยกฐานะตําบลท่าฉลอมเป็นสุขาภิบาล เรียกว่า 
“สุขาภิบาลท่าฉลอม”  จึงถือได้ว่าสุขาภิบาลท่าฉลอมเป็นสุขาภิบาลแห่งแรกในหัวเมือง
ของประเทศไทย 
 
 1.2 ที่ตัง้  ขนาด  และอาณาเขต 

 จังหวัดสมุทรสาครเป็นจังหวัดชายทะเล  ตั้งอยู่ริมฝ่ังแม่นํ้าท่าจีนในเขตพ้ืนท่ี
ตอนล่างของภาคกลาง  ติดต่อกับภาคตะวันออกของประเทศไทยประมาณเส้นรุ้งท่ี 13  องศา
เหนือ  และเส้นแวงท่ี 100 องศาตะวันออก  ห่างจากกรุงเทพมหานครตามระยะทางรถไฟ
สายวงเวียนใหญ่ถึงมหาชัยประมาณ 30.1 กิโลเมตร  และตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 
35 (พระรามท่ี 2)  ประมาณ 30 กิโลเมตร  มีพ้ืนท่ี 872.347 ตารางกิโลเมตร หรือ
ประมาณ 545,216 ไร่  ครอบคลุมพ้ืนท่ี 3 อําเภอ ได้แก่  อําเภอเมืองสมุทรสาคร 492.040 
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ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 307,525 ไร่  อําเภอกระทุ่มแบน 135.276 ตารางกิโลเมตร 
หรือประมาณ84,547 ไร่  อําเภอบ้านแพ้ว 245.031 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 
153,144 ไร่  มีอาณาเขตติดต่อดังน้ี 
  ทิศเหนือ  ติดต่อกับ จังหวัดนครปฐม 
  ทิศใต้   ติดต่อกับ ทะเลอ่าวไทย 
  ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ กรุงเทพมหานคร 
  ทิศตะวันตก  ติดต่อกับ จังหวัดสมุทรสงครามและราชบุรี 
 
 1.3 ลักษณะภมูิประเทศ 

 พ้ืนท่ีโดยท่ัวไปเป็นท่ีราบลุ่มติดชายฝ่ังทะเลและป่าชายเลน ระยะทาง 41.8 กิโลเมตร 
 พื้นที่ด้านทิศตะวันตกของจังหวัด เป็นที่ราบลุ่มในเขตนํ้าจืด เขตจังหวัดถูก

แบ่งเป็น 2 ส่วน ด้วยแม่นํ้าท่าจีนซึ่งไหลมาจากจังหวัดนครปฐมทางด้านทิศเหนือ  ผ่าน
จังหวัดสมุทรสาครไหลลงสู่อ่าวไทยทางตอนใต้ของจังหวัด  พ้ืนท่ีสูงจากระดับนํ้าทะเล 
ประมาณ 1-2 เมตร  ภูมิประเทศเหมาะแก่การทํานา   ทําสวน  

พ้ืนท่ีตอนล่าง อยู่ใกล้ทะเลเหมาะแก่การทํานาเกลือ  การทําประมง  การ
เพาะเล้ียงสัตว์น้ําชายฝ่ัง ได้แก่ กุ้ง และหอยชนิดต่างๆ  

คลอง ประกอบด้วย คลองธรรมชาติและคลองท่ีได้ทําการขุดขึ้นเพ่ือนํานํ้าจืดมาใช้
ในการเพาะปลูกพืชเป็นจํานวนมาก  ซึ่งมีคลองหลายสายเช่ือมโยงระหว่างแม่นํ้าท่าจีนกับ
แม่นํ้าแม่กลองและแม่นํ้าเจ้าพระยา คลองเหล่าน้ีนอกจากจะช่วยในการระบายนํ้าแล้วยังใช้
ในการชลประทานและการคมนาคมด้วย  คลองสําคัญในเขตจังหวัดสมุทรสาครท่ีเช่ือมแม่
นํ้าท่าจีนกับแม่นํ้าเจ้าพระยาหลายสาย ได้แก่ คลองภาษีเจริญ  คลองมหาชัย  และคลอง
พิทยาลงกรณ์  และมีคลองท่ีเช่ือมแม่นํ้าท่าจีนกับแม่นํ้าแม่กลอง  ได้แก่  คลองดําเนิน
สะดวก และคลองสุนัขหอน  โดย 1 ใน 4 ของพ้ืนท่ีท้ังหมดจะเป็นบริเวณดินดอน
สามเหล่ียม เน่ืองจากมีน้ําพัดพามาและเป็นบริเวณท่ีมีน้ําท่วมถึง 
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 1.4 ลักษณะภมูิอากาศ 
 จังหวัดสมุทรสาคร มีสภาพภูมิอากาศแบบฝนเมืองร้อน มีความช้ืนในอากาศสูง ปี 
พ.ศ. 2549  มีปริมาณฝน 1,120.8 มิลลิเมตร/ปี  ปริมาณฝนสูงสุด 135.3 มิลลิเมตร/วัน  
จํานวนวันท่ีฝนตก 87 วัน อุณหภูมิเฉล่ียต่ําสุด 25.1 องศาเซลเซียส เฉล่ียสูงสุด 33.0 
องศาเซลเซียส ความช้ืนสัมพัทธ์เฉล่ียต่ําสุด 70.4 % เฉล่ียสูงสุด 91.4 % 
  
2. ประชากร   

จังหวัดสมุทรสาคร มีสภาพสังคมแบบก่ึงชนบทก่ึงเมือง  ประชากรท่ีอาศัยอยู่ใน
เขตเมืองส่วนใหญ่จะตั้งบ้านเรือนกระจุกตัวอยู่ริมถนนสายหลักและสายรอง  มีลักษณะ
ครอบครัวเดี่ยว ในชนบทตั้งบ้านเรือนกระจายตามริมแม่นํ้า  ลําคลอง  ประชากรส่วนใหญ่
เป็นคนไทยเช้ือสายจีนและเช้ือสายรามัญ  ข้อมูลประชากร ณ วันท่ี 31  ธันวาคม 2556  
จํานวน 519,457 คน  แยกเป็นชาย  251,059  คน  หญิง 268,398 คน  จํานวนบ้าน 
252,074  หลัง  

 
3. การปกครอง 
 จังหวัดสมุทรสาคร แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 3 อําเภอ คือ อําเภอเมือง
สมุทรสาคร  (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 และอําเภอ
บ้านแพ้ว 

(2) ราชการบริหารส่วนกลาง  ประกอบด้วย 37 ส่วนราชการ และหน่วยงาน
รัฐวิสาหกิจ  13  หน่วยงาน 

(3) ราชการบริหารส่วนท้องถิ่น  ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง 
เทศบาลนคร  2  แห่ง เทศบาลเมือง 1 แห่ง เทศบาลตําบล 9 แห่ง องค์การบริหารส่วน
ตําบล  25  แห่ง  ดังน้ี 
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เขตอําเภอเมืองสมุทรสาคร ได้แก่  เทศบาลนครสมุทรสาคร  เทศบาลตําบล
บางปลา    เทศบาลตําบลท่าจีน  เทศบาลตําบล
บางหญ้าแพรก  เทศบาลตําบลนาดี  และองค์การ
บริหารส่วนตําบล 12 แห่ง 

เขตอําเภอกระทุ่มแบน ได้แก่  เทศบาลนครอ้อมน้อย  เทศบาลเมือง
กระทุ่มแบน  เทศบาลตําบลสวนหลวง  เทศบาล
ตําบลดอนไก่ดี  และองค์การบริหารส่วนตําบล     
6  แห่ง 

เขตอําเภอบ้านแพ้ว ได้แก่  เทศบาลตําบลบ้านแพ้ว  เทศบาลตําบล
หลักห้า  เทศบาลตําบลเกษตรพัฒนา  และ
องค์การบริหารส่วนตําบล 7 แห่ง 

 
 นอกจากน้ียังมีหน่วยงานของราชการบริหารส่วนกลาง  จํานวน 37 หน่วยงาน  
และหน่วยงาน   รัฐวิสาหกิจ  จํานวน 13  หน่วยงาน  มาตั้งสํานักงานเพ่ือปฏิบัติงานใน
พ้ืนท่ีจังหวัดสมุทรสาคร 
 
 
ตารางแสดงการแบ่งเขตการปกครองจังหวัดสมุทรสาคร 

อําเภอ 
พ้ืนท่ี 

(ตร.กม.) 
ตําบล หมู่บ้าน เทศบาล อบต. 

เมืองสมุทรสาคร 492.040 18 116 5 12 

กระทุ่มแบน 135.276 10 76 4 6 

บ้านแพ้ว 245.031 12 98 3 7 

รวม 872.347 40 290 12 25 
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แผนภูมิแสดงโครงสร้างการบริหารราชการจังหวัดสมุทรสาคร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. โครงสร้างพ้ืนฐาน 

4.1 ไฟฟ้า  
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้บริการกระแสไฟฟ้าแก่ประชาชนครบทุกอําเภอ  ทุกตําบล 

และทุกหมู่บ้านแล้ว  ปัจจุบันมีจํานวนผู้ใช้ไฟฟ้าท้ังส้ิน 146,650 ราย จํานวนกระแสไฟฟ้า 
3,803 ล้านหน่วย  จําแนกเป็น การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสมุทรสาคร (รับผิดชอบพ้ืนท่ี
อําเภอเมืองสมุทรสาคร และอําเภอบ้านแพ้ว) จํานวนผู้ใช้ไฟฟ้า 85,900 คน  กระแสไฟฟ้า
ท่ีใช้ 2,222 ล้านหน่วย  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ้อมน้อย จํานวนผู้ใช้ไฟฟ้า 30,375 คน 
กระแสไฟฟ้าท่ีใช้ 926 ล้านหน่วย  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกระทุ่มแบน จํานวนผู้ใช้ไฟฟ้า 
30,375 คน จํานวนกระแสไฟฟ้าท่ีใช้  655  ล้านหน่วย 
 4.2 ประปา   
 4.2.1 การประปาส่วนภูมิภาค  สาขาสมุทรสาคร รับผิดชอบจําหน่ายนํ้าประปา
บริการประชาชนในเขตพ้ืนท่ีอําเภอเมืองสมุทรสาคร (ตําบลท่าฉลอม ตําบลบางหญ้าแพรก 
ตําบลท่าจีน ตําบลบางกระเจ้า ตําบลบางโทรัด  ตําบลกาหลง  ตําบลชัยมงคล  ตําบล
ท่าทราย  ตําบลนาดี  ตําบลบางนํ้าจืด  ตําบลพันท้ายนรสิงห์ ตําบลโคกขาม ตําบลคอก
กระบือ)  และอําเภอกระทุ่มแบน (ตําบลคลองมะเดื่อ   ตําบลแคราย ตําบลสวนหลวง) 
ขนาดพ้ืนท่ีประมาณ  60  ตารางกิโลเมตร 

จังหวัดสมุทรสาคร 

หน่วยงานส่วนกลาง  37  หน่วย 

หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ  13  หน่วย 

ส่วนราชการประจําจังหวัด 32 ส่วนราชการ 

การปกครองส่วนท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง 

เทศบาล  12  แห่ง 

องค์การบริหารส่วนตําบล 25 แห่ง 

อําเภอ 3 อําเภอ 
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 4.2.2 สํานักงานการประปาส่วนภูมิภาคอ้อมน้อย  รับผิดชอบจําหน่ายนํ้าประปา
บริการประชาชนในเขตพ้ืนท่ีตําบลอ้อมน้อย  ตําบลสวนหลวง  พุทธมณฑลสาย 4,8   
ตําบลศาลายา  ตําบลกระทุ่มล้ม  จํานวนผู้ใช้นํ้าประปา  17,530  ราย  ปริมาณนํ้าผลิต  
2,583,233  ลูกบาศก์เมตร (เฉล่ีย  86,107.1  ลูกบาศก์เมตรต่อวัน  ปริมาณนํ้าจําหน่าย   
1,802,004  ลูกบาศก์เมตรต่อวัน) 

4.3 โทรศัพท์  
การให้บริการโทรศัพท์ในพ้ืนท่ีจังหวัดสมุทรสาคร อยู่ในความรับผิดชอบของ บริษัท 

ทศท.คอร์ปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) มีชุมสายโทรศัพท์ 3 แห่ง ได้แก่ ชุมสายโทรศัพท์
สมุทรสาคร ชุมสายโทรศัพท์กระทุ่มแบน และชุมสายโทรศัพท์บ้านแพ้ว   มีเลขหมายท่ีมี      
ผู้เช่าใช้บริการ  55,777  เลขหมาย จําแนกเป็นโครงข่ายของ TOT จํานวน  27,999  เลข 
หมาย และโครงข่ายของ TT&T จํานวน  27,778  เลขหมาย  

4.4 การคมนาคม  
จังหวัดสมุทรสาคร มีการคมนาคมสะดวกท้ังบก และทางนํ้า เส้นทางคมนาคมหลัก

ของจังหวัด มีดังน้ี 
 ทางรถยนต์ มีถนนสายหลักท่ีสําคัญ 4 สาย ได้แก่  
 -ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 35 (ถนนพระราม 2) เร่ิมต้นจากสามแยกบางปะแก้ว 
ผ่านท่ีทําการ เขตบางขุนเทียน ด่านตํารวจทางหลวงเอกชัย ถึงสะพานต่างระดับแยกเข้า
มหาชัยท่ี กม.28 (ระยะทาง 29 กม.) 
 -ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม)   เร่ิมต้นจากแยกท่าพระ         
แยกอ้อมน้อยผ่านอําเภอกระทุ่มแบน เข้าจังหวัดท่ีแยกทางหลวงจังหวัดหมายเลข 3091  
(ระยะทาง 21 กม.) 

-ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3242 (ถนนเอกชัย) เร่ิมต้นจากถนนเทอดไทย         
เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร ผ่านวัดโพธ์ิแจ้ เข้าจังหวัดจุดเดียวกันกับทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 35 
 -ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) เร่ิมต้นท่ีแยกพระประโทน 
จังหวัดนครปฐม ผ่านอําเภอบ้านแพ้ว เข้าจังหวัดท่ีแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3097 
(ถนนบ้านแพ้ว-พระประโทน  ระยะทาง 45 กม.) 
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 ทางรถไฟ  มีทางหลวงสายวงเวียนใหญ่-มหาชัย เร่ิมต้นท่ีสถานีวงเวียนใหญ่ 
กรุงเทพมหานคร    ถึงสถานีมหาชัยสมุทรสาคร อําเภอเมือง(ระยะทาง 33.1 กม.) และ
ทางรถไฟสายมหาชัย-แม่กลอง เร่ิมต้นท่ีสถานีบ้านแหลม ตําบลท่าฉลอม อําเภอเมือง
สมุทรสาคร ถึงสถานีแม่กลอง อําเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม (ระยะทาง 
33.7 กม.) 
 ทางนํ้า สภาพท่ัวไปในท้องท่ีจังหวัดมีแม่น้ําลําคลองจํานวนมาก แม่น้ําลําคลองท่ีใช้
เป็นเส้นทางคมนาคมทางนํ้าท่ีสําคัญ ได้แก่ แม่นํ้าท่าจีน คลองมหาชัย คลองพิทยาลงกรณ์ 
คลองสุนัขหอน คลองภาษีเจริญ คลองบางยาง และคลองดําเนินสะดวก การคมนาคมทาง
นํ้าส่วนใหญ่จะใช้เรือยนต์โดยสาร เรือยนต์บรรทุกสินค้า  ตลอดจนเรือแจว/เรือพาย 
เดินทางไปมาระหว่างตําบล  หมู่บ้าน  อําเภอ  และจังหวัด  ปัจจุบันมีเรือหางยาวรับจ้าง
ขนส่งผู้โดยสาร ทําให้เกิดความสะดวกย่ิงขึ้นในการเดินทาง 
 
5. ด้านเศรษฐกิจ  

จากข้อมูลการรายงานผลิตภัณฑ์ภาคและจังหวัด โดยสํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในปี 2555  พบว่าสภาพเศรษฐกิจของจังหวัด
สมุทรสาครขยายตัวขึ้นอย่างรวดเร็ว     โดยจังหวัดสมุทรสาครมีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม
จังหวัด (GPP) เท่ากับ  239,957  ล้านบาท    และประชากรมีรายได้เฉล่ียต่อคนต่อปี 
(GPP Per Capita) เท่ากับ  239,717  บาท โดยโครงสร้างทางเศรษฐกิจหลักของจังหวัด
สมุทรสาครขึ้นอยู่กับภาคอุตสาหกรรม  339,244 ล้านบาท (ร้อยละ 84.63 )  และภาค
เกษตรกรรม  15,401  ล้านบาท (ร้อยละ 3.84) 

สําหรับผลิตภัณฑ์จังหวัด (GPP) ตามราคาประจําปีมีมูลค่าเท่ากับ   239,957    
ล้านบาท  แยกเป็นภาคเกษตร  2,572  ล้านบาท ซึ่งเป็นสาขาประมง  443  ล้านบาท 
สาขาเกษตรกรรม 2,976  ล้านบาท และภาคนอกเกษตร  236,981  ล้านบาท  เป็นสาขา
การผลิตอุตสาหกรรมมากท่ีสุดถึง  144,525  ล้านบาท  รองลงมา คือ  สาขาการค้าส่ง 
การค้าปลีก   31,174  ล้านบาท  และสาขาบริการด้านอสังหาริมทรัพย์  15,114  ล้าน
บาท    เป็นต้น   
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ตารางแสดงมูลค่าผลิตภัณฑ์จังหวัดสมุทรสาคร ปี 2555  ณ ราคาประจําปี  
(Gross Provincial Product at Current Market Prices : 2012 p) 

สาขาการผลิต มูลค่า (ล้านบาท) ร้อยละ 
ภาคเกษตร 
    เกษตรกรรม ปศุสัตว์ และการป่าไม้ 
    การประมง 
ภาคนอกเกษตร 
    เหมืองแร่และเหมืองหิน 
    การผลิตอุตสาหกรรม 
    การไฟฟ้า  ก๊าซ  และการประปา 
    ก่อสร้าง 
    การค้าส่ง  การค้าปลีก 
    โรงแรม  และภัตตาคาร 
    ขนส่ง  เก็บสินค้า  คมนาคม 
    ตัวกลางทางการเงิน 
    บริการอสังหาริมทรัพย์  บริการทางธุรกิจ 
    การบริหารราชการแผ่นดิน  และการป้องกันประเทศ 
    รวมท้ังการประกันภัยสังคมภาคบังคับ 
    การศึกษา 
    การบริการด้านสุขภาพ  และงานสังคมสงเคราะห์ 
    การบริการชุมชน  สังคม  และบริการส่วนบุคคลอ่ืน ๆ  
    ลูกจ้างในครัวเรือนส่วนบุคคล 

2,976 
2,572 
7,464 

236,981 
22 

144,525 
8,243 
6,635 

31,174 
3,317 
7,019 
6,428 

15,114 
4,089 

 
4,675 
3,572 
1,760 

152 

1.24 
1.07 
2.37 

98.75 
0.00 

60.22 
8.43 
2.76 

12.99 
1.38 
2.92 
2.67 
6.29 
1.70 

 
1.94 
1.48 
0.73 
0.06 

ผลิตภัณฑ์จังหวัด (Gross Provincial Products) 239,957 100 
ผลิตภัณฑ์จังหวัดเฉล่ียต่อบุคคล (Per Capita GPP. 
Baht) 

239,717  

ประชากร (1,000 คน) 579  

 
 
ท่ีมา : สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   
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5.1 ภาคอุตสาหกรรม   
จังหวัดสมุทรสาครเป็นจังหวัดท่ีมีศักยภาพเอ้ือต่อการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม  

เน่ืองจากอยู่ในเขตปริมณฑลกรุงเทพมหานคร มีการคมนาคมขนส่งท่ีสะดวกและรวดเร็ว 
ประกอบกับมีโครงสร้างพ้ืนฐานและปัจจัยการผลิตท่ีเหมาะสมต่อการลงทุนจึงมี
ผู้ประกอบการด้านธุรกิจอุตสาหกรรมให้ความสนใจมาลงทุนตั้งโรงงานอุตสาหกรรมในเขต
จังหวัดสมุทรสาครเป็นจํานวนมากตั้งแต่ปี 2512  

ปี พ.ศ.2554 จังหวัดสมุทรสาคร มีโรงงานอุตสาหกรรมตั้งอยู่ในพ้ืนท่ีจังหวัด
จํานวน 5,145  แห่ง  เงินลงทุน   571,238,969,612  ล้านบาท ลูกจ้างในโรงงาน
อุตสาหกรรม จํานวน  388,788  คน  โรงงานอุตสาหกรรมท่ีขออนุญาตประกอบการมาก
ได้แก่ อุตสาหกรรมอาหารและแปรรูปอาหาร  อุตสาหกรรมพลาสติก  อุตสาหกรรมโลหะ
และผลิตภัณฑ์โลหะ อุตสาหกรรมส่ิงทอ 

อน่ึง ข้อมูลจากสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร ระบุว่า ในปี 2550  จังหวัด
สมุทรสาคร มีมูลค่าการส่งออกมากถึง 712,000 ล้านบาท  ท้ังน้ี เน่ืองจากจังหวัด
สมุทรสาครเป็นแหล่งท่ีตั้งโรงงานผลิตปลาทูน่ากระป๋องเพ่ือการส่งออกท่ีใหญ่ท่ีสุดใน
ประเทศ  รวมท้ังโรงงานแปรรูปสินค้าอาหารทะเลแช่แข็งเพ่ือการส่งออก  โรงงานผลิต
ช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ขนาดใหญ่  และโรงงานผลิตภัณฑ์โลหะจํานวนมาก 
 

ตารางแสดงจํานวนโรงงานที่ตั้งอยู่ในจังหวัดสมุทรสาคร  แยกตามอําเภอ  
(รวม 3 จําพวก)   ใน ปี พ.ศ.2554 

อําเภอ 
จํานวนโรงงาน 

(แห่ง) 
เงินทุน 
(บาท) 

ลูกจ้าง 
(คน) 

เครื่องจักร 
(แรงม้า) 

เมืองสมุทรสาคร 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 

 
ท่ีมา : ยุทธศาสตร์จังหวัดสมุทรสาคร ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2555-พ.ศ.2574) 
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5.2 ภาคการเกษตร  
จากการท่ีจังหวัดสมุทรสาครมีพ้ืนท่ีตอนล่างติดทะเลอ่าวไทย จึงได้รับอิทธิพลจาก

ลมบก  ลมทะเล  รวมท้ังลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้  ทําให้มีภูมิอากาศท่ีไม่ร้อนมากนักและ
มีความชุ่มช้ืนเน่ืองจากมีฝนตกตามฤดูกาลและไม่มีภัยธรรมชาติท่ีรุนแรง  ประกอบกับ
สภาพพ้ืนท่ีเป็นพ้ืนท่ีราบลุ่ม มีแม่นํ้าท่าจีนไหลผ่านตอนกลางพ้ืนท่ี มีโครงข่ายแม่นํ้า       
ลําคลองท่ีเช่ือมโยงถึงกันกระจายอยู่ท่ัวพ้ืนท่ี  มีระบบชลประทานท่ีดี รวมท้ังความอุดม
สมบูรณ์ของดิน  ทําให้พ้ืนท่ีในเขตอําเภอบ้านแพ้วและพ้ืนท่ีบางส่วนของอําเภอเมือง
สมุทรสาคร และอําเภอกระทุ่มแบน มีความเหมาะสมต่อการทําการเกษตรกรรม 

 
ในปี  2552  จังหวัดสมุทรสาครมีพ้ืนท่ีทําการเกษตร 88,965  ไร่ จํานวนเกษตรกร/

ครัวเรือนท่ีขึ้นทะเบียนเพาะปลูก  9,580 ราย  จังหวัดสมุทรสาครเป็นแหล่งปลูกไม้ผล   
และพืชผักนานาชนิด  ส่วนการปลูกข้าวจะมีท้ังนาปีและนาปรังหมุนเวียนกันไป  
นอกจากน้ียังมีการปลูก  ไม้ดอกไม้ประดับโดยเฉพาะกล้วยไม้  ส่วนใหญ่เป็นกล้วยไม้ตัด
ดอก  เกษตรกรมีความรู้ระดับปานกลางถึงความรู้สูง  มีความพยายามพัฒนาและยอมรับ
ข่าวสารเทคโนโลยีใหม่ ๆ  จึงทําให้ผลผลิตทางการเกษตรมีปริมาณมากและคุณภาพสูง
เป็นท่ีต้องการของตลาดท้ังในประเทศและต่างประเทศ 
 

ตารางแสดงพ้ืนที่ทําการเกษตรของจังหวัดสมุทรสาคร  ปี 2553 

ข้อมูล จังหวัด เมืองสมุทรสาคร กระทุ่มแบน บ้านแพ้ว 
พ้ืนท่ีท้ังหมด (ไร่) 545,216 307,420 54,547 153,114 
พ้ืนท่ีการเกษตร (ไร่) 88,965 4,617 16,430 67,864 
ประชากรท้ังสิ้น (ราย) 484,600 240,056 152,078 92,472 
ครัวเรือนเกษตรกรท่ีข้ึน 
ทะเบียนตาม ทบก 01 (ราย) 

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

 
ท่ีมา : ยุทธศาสตร์จังหวัดสมุทรสาคร ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2555-พ.ศ.2574) 
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พืชเศรษฐกิจที่สําคัญของจังหวัดสมุทรสาคร ได้แก ่
กล้วยไม้  เป็นพืชเศรษฐกิจท่ีสําคัญระดับประเทศ  พ้ืนท่ีเพาะเล้ียงกล้วยไม้ของ

จังหวัดเป็นท่ีสองรองจากกรุงเทพมหานคร  สามารถทํารายได้ให้จังหวัดปีละประมาณ 900 
ล้านบาท  โดยในปี 2550 จังหวัดสมุทรสาครมีพ้ืนท่ีเพาะเล้ียงกล้วยไม้ 4,450 ไร่  มีมูลค่า
ผลผลิต 922.86 ล้านบาท 

มะนาว  เป็นพืชเศรษฐกิจอีกชนิดหน่ึงท่ีทํารายได้ให้แก่จังหวัด ในปี 2550 มีพ้ืนท่ี
เพาะปลูกมะนาว18,211 ไร่  ผลผลิตมะนาวทํารายได้มูลค่าสูงถึง 894.98 ล้านบาท 

ไม้ผล  ได้แก่ องุ่น , มะม่วง, มะพร้าว, ฝร่ัง, ชมพู่, พุทรา ฯลฯ ในปี 2550 มีพ้ืนท่ี
เพาะปลูกประมาณ 66,679 ไร่  เป็นพืชผลเศรษฐกิจท่ีทํารายได้ให้จังหวัดปีละหลาย
พันล้านบาท 

เกลือ  จังหวัดสมุทรสาครมีพ้ืนท่ีทํานาเกลือเป็นอันดับ 2 รองจากจังหวัด
สมุทรสงคราม  แหล่งผลิตท่ีสําคัญท่ีสุดอยู่ในเขตอําเภอเมือง ได้แก่ ตําบลบางหญ้าแพรก  
ตําบลกาหลง  ตําบลบางโทรัด  ตําบลนาโคก  ตําบลบางกระเจ้า ในปี 2549 มีพ้ืนท่ีทํานา
เกลือประมาณ 16,416  ไร่  ลดลงจากปี 2548  ประมาณ 4,342 ไร่  หรือลดลงร้อยละ 
20.9 ได้ผลผลิตประมาณ 136,522 ตัน มูลค่าประมาณ 104.9 ล้านบาท 

สินค้าปศุสัตว์  จังหวัดสมุทรสาครมีศักยภาพเหมาะสมต่อการทําปศุสัตว์  
เน่ืองจากมีแหล่งอาหารสัตว์และแหล่งนํ้าอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติ  ประกอบกับมี
โครงข่ายการคมนาคมท่ีสะดวก  แต่เน่ืองจากการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมทําให้
ประชากรหันไปทํางานในโรงงานอุตสาหกรรมมากขึ้น  ถึงแม้ว่าการปศุสัตว์จะได้รับการ
ส่งเสริมจากทางราชการให้เป็นอาชีพเสริมอีกอย่างหน่ึงก็ตาม  ส่วนใหญ่การเล้ียงสัตว์ใน
จังหวัดสมุทรสาครจะเป็นการเล้ียงขนาดเล็ก เช่น สุกร  ไก่  และเป็ด 

สินค้าประมง จังหวัดสมุทรสาครเป็นจังหวัดท่ีมีการประกอบอาชีพทําการประมง
และการเพาะเล้ียงสัตว์นํ้าเป็นอาชีพหลัก  ถือได้ว่าเป็นแหล่งธุรกิจการประมงท่ีสําคัญของ
ประเทศ  การทําประมงมีท้ังประมงนํ้าจืดและนํ้าเค็ม  ผลผลิตส่วนใหญ่ได้จากแหล่งนํ้า
ธรรมชาติ ได้แก่ บริเวณอ่าวไทย  ทะเลอันดามัน มหาสมุทรอินเดีย  รวมท้ังฝ่ังทะเลด้าน
ประเทศเวียดนาม 
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นอกจากน้ี ยังเป็นศูนย์รวมอุตสาหกรรมและธุรกิจหลายประเภทท่ีเก่ียวเน่ืองกับ
การประมง เช่น ธุรกิจเก่ียวกับการซื้อขายสัตว์นํ้าและผลิตภัณฑ์สัตว์นํ้า  ซึ่งมีตลาด
จําหน่ายท้ังภายในและต่างประเทศ จึงมีคําขวัญของจังหวัดว่า เมืองประมง ดงโรงงาน 
ลานเกษตร เขตประวัติศาสตร์  เกษตรกรและชาวประมงมีความกระตือรือร้นในการพัฒนา
อาชีพของตนเอง  แสวงหาเทคนิคใหม่เพ่ือนํามาปรับปรุงกิจการของตนเองอยู่เสมอ สภาพ
การทําการประมงของจังหวัดสมุทรสาคร สามารถจําแนกได้ 3 ลักษณะ คือ ประมงนํ้าจืด 
ประมงนํ้ากร่อย  และประมงทะเล 

5.3 ภาคการจ้างงาน  
สถิติผู้สมัครงานใหม่ผ่านสํานักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร  ในปี 2549 มี

จํานวน 3,597 ราย เพ่ิมขึ้นจากปีก่อนท่ีมีผู้สมัครงาน 2,217 ราย  เพ่ิมขึ้นร้อยละ 62.25  
ขณะท่ีการบรรจุงานผ่านสํานักงาน   จัดหางาน มีจํานวน 1,406 ราย ลดลงจากปี 2548  ท่ี
มีผู้ได้รับการจ้างงาน จํานวน 2,219 ราย  คิดเป็นลดลงร้อยละ 36.64    

จังหวัดสมุทรสาครเป็นจังหวัดท่ีมีการจ้างแรงงานต่างด้าว  ตามมติคณะรัฐมนตรี 
เม่ือวันท่ี 19 สิงหาคม 2546  จํานวนแรงงานต่างด้าวท่ีขึ้นทะเบียนถูกต้อง  มีจํานวนท้ังส้ิน 
74,531 ราย  เป็นสัญชาติพม่า 73,489 ราย  สัญชาติลาว 896 ราย  สัญชาติกัมพูชา 146 
ราย  มีนายจ้างขอจดทะเบียน จํานวน 4,977 ราย ประเภทกิจการท่ีมีการขึ้นทะเบียนและ
ขออนุญาตทํางานมากท่ีสุด คือ แรงงานในกิจการประมงและต่อเน่ืองจากประมงทะเล   

5.4 ภาคการค้าและบริการ  
ภาวะการค้าและบริการโดยรวมขยายตัวเพ่ิมขึ้นจากปีท่ีผ่านมา  เน่ืองจากจังหวัดมี

การจัดงานเทศกาลกินกุ้ง  งานมหาชัยซีฟูดส์แอนด์เทรดแฟร์  และเทศกาลอาหารทะเล  
นอกเหนือจากเทศกาลประจําปีท่ัวไป  เช่น  เทศกาลปีใหม่  ตรุษจีน ฯลฯ  ทําให้ธุรกิจการ
จําหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค  ร้านอาหาร ของฝากและสถานบันเทิง  มียอดจําหน่าย
เพิ่มขึ้น  เช่นเดียวกับธุรกิจการให้บริการสินเชื่อ  และการจําหน่ายรถยนต์ขนาดเล็ก
ขยายตัวสูงขึ้น 
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6. ด้านสังคม  

จังหวัดสมุทรสาครเป็นปริมณฑลของกรุงเทพมหานคร มีสภาพสังคมแบบก่ึงชนบท 
ก่ึงเมืองประชากรท่ีอาศัยอยู่ในเขตเมืองส่วนใหญ่  จะตั้งบ้านเรือนกระจุกตัวอยู่ริมถนนสาย
หลักและสายรอง  มีลักษณะครอบครัวเดี่ยว  ส่วนในชนบทการตั้งบ้านเรือนจะกระจายอยู่
ตามริมแม่น้ําลําคลอง  ประชากรส่วนใหญ่เป็นคนไทยเช้ือสายจีนและเช้ือสายรามัญ   

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

สมุทรสาคร กล่าวว่าจังหวัดสมุทรสาครเป็นจังหวัดท่ีมีศักยภาพทางเศรษฐกิจสูงเป็นเมืองท่ี
มีธุรกิจด้านประมงครบวงจรท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศไทย  มีความหลากหลายของ
อุตสาหกรรมขนาดใหญ่  และยังมีการเกษตรท่ีมีพืชผัก  ผลไม้  และดอกไม้ ท้ังเพ่ือการ
ส่งออกและบริโภคภายในประเทศ มีรายได้ติดอันดับ 1 ใน 10 ของผลิตภัณฑ์มวลรวม
จังหวัด (TOP 10 GPP) เป็นโอกาสของจังหวัด  ในขณะท่ีภาวะคุกคามของจังหวัดเกิดจาก
กลไกท่ีผลักดันให้เกิดชุมชนเมือง  มีประชาชนเคล่ือนย้ายมากมาอยู่ในภาคธุรกิจประมง
และอุตสาหกรรม  ซึ่งมีข้อมูลท่ีไม่เป็นทางการในการสรุปจํานวนประชากรเคล่ือนย้ายท่ีมี
การประกันตน 3 แสนเศษ  ท่ีมีทะเบียนบ้านจากจังหวัดอ่ืนไม่รวมครอบครัวท่ีติดตาม  
รวมท้ังมีประชากรแรงงานต่างด้าว คาดว่ามีถึง 2 แสนเศษ เช่นกัน  ทําให้ความต้องการ
บริการด้านสุขภาพเน้นหนักในเร่ืองวิถีชีวิตท่ีไม่ปกติ  ในเร่ืองสภาพแวดล้อมพบโรคระบบ
ทางเดินอาหารเป็นสาเหตุให้นอนโรงพยาบาลมากท่ีสุดและเป็นอันดับ 1 ของโรคท่ีเฝ้า
ระวังทางระบาด  นอกจากน้ียังพบว่า โรคท่ีเป็นสาเหตุการตายอันดับ 1 จากมะเร็งทุกชนิด  
หัวใจและระบบไหลเวียนโลหิต  วัณโรคและอุบัติเหตุ  ส่วนปัญหาสุขภาพจากแรงงานต่าง
ด้าวท่ีเคล่ือนย้ายมาอยู่ในภาคธุรกิจประมง พบว่ามีปัญหาจากการเข้าถึงบริการสุขภาพ
จากการศึกษาขององค์กรเอกชน 

สาเหตุการแผนตายท่ีสําคัญของประชาชนอันดับแรก ได้แก่ โรคติดเช้ือและปรสิต
บางชนิดและโรคเน้ืองอก (รวมมะเร็ง) และอุบัติเหตุจากการขนส่ง  ส่วนสาเหตุการ
เจ็บป่วยของผู้ท่ีมาขอรับบริการแผนกผู้ป่วยนอกในสถานบริการของรัฐมีสาเหตุจากโรค
ระบบทางเดินหายใจ  ระบบย่อยอาหาร  โรคในช่องปาก โรคระบบไหลเวียนเลือด เป็นต้น 
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การจัดลําดับความสําคัญของปัญหาสุขภาพของจังหวัด ได้พิจารณาและถ่วง
นํ้าหนักด้วยประเด็นความรุนแรง  นโยบายเน้นหนัก  ขนาดของผลกระทบ  การมีส่วนร่วม
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับปัญหา พบว่าปัญหาหลักของจังหวัด  ได้แก่  โรคเอดส์  อุบัติเหตุ  
ฆ่าตัวตาย  ปอดบวม วัณโรค  และไข้เลือดออก ตามลําดับ 
 6.2 ด้านการศึกษา 
 การศึกษาในจังหวัดสมุทรสาครโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ดีท้ังในด้านปริมาณและ
คุณภาพ  มีการจัดการ ศึกษาท้ังในระบบโรงเรียนและนอกระบบโรงเรียน   
 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 ศูนย์การศึกษาพิเศษ

 จังหวัด    การศึกษาตามอัธยาศัย     จํานวน  4   แห่ง   
8) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก     จํานวน   40 แห่ง 

6.3 ด้านแรงงาน  
จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งเป็นแหล่งประมงสําคัญของประเทศ มีแรงงานต่างด้าว 

โดยเฉพาะชาวพม่าหล่ังไหลเข้ามาทํางาน  และกลายเป็น "ประชากรแฝง"  เกือบเท่าๆ กับ
ประชากรท้ังจังหวัด ด้วยปริมาณประชากรแฝงมากขนาดน้ีจึงก่อให้เกิดปัญหาตามมา
มากมาย  ท้ังปัญหาสังคมและอาชญากรรมต่างๆ เช่น การค้ายาเสพติด  และการทะเลาะ
วิวาท ฯลฯ  ทุกวันน้ีน่าวิตกกับความม่ันคงของบ้านเมืองเป็นอย่างมาก เพราะแรงงานต่าง
ด้าวท่ีหล่ังไหลมาทํางานในบ้านเรามีจํานวนมาก  ท้ังท่ีถูกและไม่ถูกกฎหมาย  แต่ส่ิงท่ีน่า 
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เป็นห่วงมากกว่าการทําร้ายต่อยตีธรรมดา คือ "ปัญหาความม่ันคง"  ซึ่งมีทีท่าว่าจะเป็น
ปัญหาหนักในอนาคต  
 

6.4 ด้านสวัสดิการสังคม 
จากการสํารวจข้อมูลการพัฒนาสังคมและการจัดสวัสดิการสังคมของสํานักงาน

พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรสาคร ประจําปี 2556  มีผู้ประสบ
ปัญหา (ด้อยโอกาส) ท่ีเข้ามาติดต่อกับทางสํานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของ
มนุษย์จังหวัดสมุทรสาคร จํานวนท้ังส้ิน  2,274 ราย    โดยสามารถจําแนกกลุ่มผู้ประสบ
ปัญหาทางสังคม ออกเป็น 

 (1) เงินสงเคราะห์ครอบครัว     จํานวน 320 ราย 
 (2) เงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้ติดเช้ือ HIV   จํานวน   60 ราย 
 (3) เงินสงเคราะห์ค่าจัดการศพผู้สูงอายุ   จํานวน  500 ราย 
 (4) เงินสงเคราะห์แก่ครอบครัวอุปถัมภ์   จํานวน   26 ราย 
 (5) การสนับสนุนทุนกู้ยืมประกอบอาชีพสําหรับผู้พิการ  จํานวน   59 ราย 
 (6) การสนับสนุนทุนกู้ยืมประกอบอาชีพสําหรับผู้สูงอายุ  จํานวน     2 ราย 
 (7) การสงเคราะห์กายอุปกรณ์สําหรับคนพิการ   จํานวน   - ราย 
 (8) การสงเคราะห์นมผงสําหรับเด็กแก่ครอบครัวผู้ยากไร้  จํานวน    - ราย 
 (9) การสนับสนุนเงินทุนการศึกษาแก่นักเรียนท่ีขาดแคลน  จํานวน  120 ราย 
 (10) การขึ้นทะเบียนผู้พิการ     จํานวน 1,100 ราย 
 (11) การจดทะเบียนรับรองบุตรบุญธรรม   จํานวน   59 ราย 
 (12) เงินสงเคราะห์ส่งกลับภูมิลําเนา    จํานวน   24 ราย 
 (13) คนเปราะบางท่ีประสบภัยพิบัติอุทกภัย   จํานวน   -   ราย 
 (14) ซ่อมแซมปรับปรุงบ้านผู้พิการ    จํานวน  4 ราย 
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7. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
 7.1 ทรัพยากรธรรมชาติ 

(1) ดิน 
ลักษณะของดินในจังหวัดสมุทรสาครจําแนกได้เป็น 2 ส่วน คือ พ้ืนท่ีในเขตอําเภอ

เมืองสมุทรสาคร  มีลักษณะเป็นดินเลน  เน้ือดินเค็มจัด  เน้ือดินเหนียว  เป็นพ้ืนท่ีทํานา
เกลือ  เพาะเล้ียงกุ้ง  ปลากะพง  และเล้ียงปลานํ้ากร่อยชนิดต่าง ๆ พ้ืนท่ีบางส่วนใช้ทําสวน
มะพร้าว  พ้ืนท่ีในเขตอําเภอบ้านแพ้ว  อําเภอกระทุ่มแบน และอําเภอเมืองบางส่วน  เป็น
พื้นที่ที่อยู่ไกลจากทะเลออกไป  นํ้าทะเลท่วมถึงและนํ้าทะเลท่วมไม่ถึง  ลักษณะดินจะ
เป็นดินเหนียวมีดินร่วนปนอยู่  พ้ืนท่ีดังกล่าวได้ใช้เป็นพ้ืนท่ีทําการเกษตร  ปลูกพืชผัก  
ผลไม้  และไม้ดอก 
 (2) ป่าไม ้

จังหวัดสมุทรสาคร มีพ้ืนท่ีป่า จํานวน 21,125 ไร่  คิดเป็นร้อยละ 3.94  ของพ้ืนท่ี
ท้ังหมดของจังหวัด สภาพท่ัวไปเป็นป่าชายเลนขึ้นอยู่เป็นหย่อม ๆ  ตามฝ่ังทะเล  แนว
กว้างประมาณ 200-300 เมตรเศษ และสองฝ่ังแม่นํ้าลําคลองเป็นแนวแคบ ๆ ระยะ
ประมาณ 10-12 เมตร  ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ 2 แห่ง พ้ืนท่ี 16,208 ไร่  มีสภาพป่า
เหลืออยู่ประมาณ 450 ไร่  ปัจจุบันได้ตั้งเป็นศูนย์ธรรมชาติป่าชายเลนอ่าวมหาชัยฝ่ัง
ตะวันตก จังหวัดสมุทรสาคร นอกน้ันมีสภาพเป็นทะเลโคลนเน่ืองจากการกัดเซาะของ
กระแสนํ้าและคล่ืนลมธรรมชาติ  จังหวัดสมุทรสาครมีพ้ืนท่ีป่าชายเลนอนุรักษ์ประมาณ 
176,518.75 ไร่  ในเขตอําเภอเมืองและอําเภอบ้านแพ้ว ยังคงมีสภาพป่าเหลืออยู่จํานวน 
11,369 ไร่ จะถูกจําแนกโดยแผนท่ีจําแนกเขตการใช้ประโยชน์ท่ีดินป่าชายเลน  ตามมติ
คณะรัฐมนตรี  เม่ือวันท่ี 15 ธันวาคม 2530   

 (3) แหลง่นํ้าชลประทาน 
จังหวัดสมุทรสาคร มีพ้ืนท่ีอยู่ในเขตชลประทาน จํานวน 303,142 ไร่ คิดเป็นร้อย

ละ 55.60 ของพ้ืนท่ีจังหวัด  ซึ่งครอบคลุมพ้ืนท่ีทําการเกษตรท้ัง 3 อําเภอ  พ้ืนท่ี
ชลประทานดังกล่าวอยู่ในความรับผิดชอบของโครงการส่งนํ้าและบํารุงรักษาภาษีเจริญ 
จํานวน 128,705 ไร่  โครงการส่งนํ้าและบํารุงรักษาดําเนินสะดวก จํานวน 90,193 ไร่  
โครงการส่งนํ้าและบํารุงรักษานครชุมน์ จํานวน 29,464 ไร่  และโครงการส่งนํ้าและ
บํารุงรักษานครปฐม จํานวน 54,780 ไร่  และมีพ้ืนท่ีทางตอนล่างของจังหวัดท่ีอยู่ติดกับ
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ชายทะเลเป็นพ้ืนท่ีนอกเขตชลประทาน จํานวน 242,074 ไร่  อยู่ในความรับผิดชอบของ
โครงการชลประทานสมุทรสาคร 

(4) แหลง่นํ้าธรรมชาติ 
ในพ้ืนท่ีจังหวัดสมุทรสาครได้รับนํ้าส่วนใหญ่จากแม่น้ําท่าจีน  และแม่น้ําเจ้าพระยา

โดยการชลประทาน โดยมีโครงการเก็บนํ้าจากแหล่งนํ้าในลําคลองชลประทาน 10 สาย  
และคลองธรรมชาติ กว่า 170 สาย แหล่งนํ้าธรรมชาติท่ีสําคัญของจังหวัดสมุทรสาคร 
ได้แก่    

แม่น้ําท่าจีน นับได้ว่าเป็นแม่น้ําสายสําคัญของจังหวัดสมุทรสาคร โดยมีตน้กําเนิดจาก
แม่น้ําเจ้าพระยาท่ีอําเภอวัดสิงห์จังหวัดชัยนาท ไหลผ่านตอนกลางของพ้ืนท่ีจังหวัด
สุพรรณบุรี นครปฐม และไหลผ่านอําเภอกระทุ่มแบน  อําเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาคร  
ก่อนท่ีจะไหลลงสู่อ่าวไทยท่ีตําบลบางหญ้าแพรก  อําเภอเมืองสมุทรสาคร 

คลองมหาชัย  เร่ิมจากแม่นํ้าท่าจีนท่ีตําบลมหาชัย  อําเภอเมืองสมุทรสาคร  แล้ว
ไหลลงสู่แม่นํ้าเจ้าพระยาได้ 2 ทาง คือ ไหลผ่านคลองด่าน คลองบางหลวง สายหน่ึงออกสู่
แม่นํ้าเจ้าพระยาท่ีปากคลองตลาด  และอีกสายหน่ึงผ่านสถานีตํารวจนครบาลบางขุนเทียน
ออกไปทางดาวคะนอง และไหลลงสู่แม่นํ้าเจ้าพระยาท่ีถนนตก ระยะทางยาวประมาณ 13 
กิโลเมตร  

คลองพิทยาลงกรณ์  เร่ิมจากแม่นํ้าท่าจีนท่ีอําเภอเมืองสมุทรสาครออกสู่แม่นํ้า
เจ้าพระยาท่ีจังหวัดสมุทรปราการ  ระยะทางยาวประมาณ 27 กิโลเมตร 

คลองสุนัขหอน ไหลจากแม่น้ําท่าจีนท่ีอําเภอเมืองสมุทรสาครออกสู่แม่น้ําแม่กลอง
ท่ีจังหวัดสมุทรสงคราม  ระยะทางยาวประมาณ 20 กิโลเมตร 

คลองภาษีเจริญ เร่ิมจากแม่นํ้าท่าจีนท่ีใต้วัดอ่างทอง  อําเภอกระทุ่มแบน ออกสู่
แม่น้ําเจ้าพระยาท่ีเขตภาษีเจริญ  กรุงเทพฯ  ระยะทางยาวประมาณ 25 กิโลเมตร  

คลองบางยาง  เร่ิมจากแม่นํ้าท่าจีนท่ีบางยาง  อําเภอกระทุ่มแบน  ไปเช่ือมคลอง
ดําเนินสะดวก ท่ีประตูน้ําบางยาง  อําเภอบ้านแพ้ว 

คลองดําเนินสะดวก  เร่ิมจากประตูน้ําบางยางไหลผ่านอําเภอบ้านแพ้ว จังหวัด
สมุทรสาคร  อําเภอดําเนินสะดวก  จังหวัดราชบุรี  และท่ีอําเภอบางคนที จังหวัด
สมุทรสงครามระยะทางยาวประมาณ 38 กิโลเมตร 
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 7.2 สิ่งแวดล้อม 
 จังหวัดสมุทรสาคร เป็นจังหวัดท่ีมีการพัฒนาเร็วมากเน่ืองจากเป็นจังหวัดท่ีรองรับ

ความเจริญและการขยายตัวจากกรุงเทพมหานคร  โดยเฉพาะอย่างย่ิงในภาคอุตสาหกรรม
และชุมชนมีอัตราการขยายตัวท่ีสูงมาก  มีการอพยพย้ายถิ่นของประชากรจากจังหวัดต่าง ๆ 
เข้ามาประกอบอาชีพเป็นจํานวนมาก  ปรากฏการณ์ดังกล่าวก่อให้เกิดปัญหาด้านมลภาวะ
ต่าง ๆ และทวีความรุนแรงขึ้น จนเกือบถึงขั้นวิกฤติ  ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมท่ีสําคัญ มีดังน้ี 

ปัญหาทางอากาศ  มลภาวะทางอากาศ ได้แก่ ฝุ่นละออง ควัน กล่ิน และเสียง 
สาเหตุจากเส้นทางคมนาคมจํานวนมาก  เป็นโครงข่ายเช่ือมโยงเป็นระบบ Logistic จาก
โรงงานอุตสาหกรรม สถานประกอบการ  ท่ีพักอาศัย  จากการเกษตรกรรม (เผาวัชพืช) 

ปัญหาสําคัญ  ได้แก่  กล่ินจากโรงงานอาหารสัตว์และโรงงานปลาป่น จํานวน 46 
แห่ง  ซึ่งขณะน้ีจังหวัดได้ดําเนินการปรับปรุงแก้ไขปัญหาด้านกล่ินและความสะอาดแล้ว 

ปัญหาขยะมูลฝอย  เร่ิมจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมมากขึ้นและคาด
ว่าในอนาคตจะเป็นปัญหาท่ีสําคัญของจังหวัดท่ีจะต้องเร่งดําเนินการป้องกันแก้ไข  
เน่ืองจากขยะมูลฝอยท้ังจากครัวเรือนและโรงงานอุตสาหกรรมมีปริมาณสูงถึง 2 แสนตัน
ต่อปี  การดูแลเก็บขนขยะมูลฝอยในพ้ืนท่ีจังหวัดส่วนใหญ่อยู่ในความรับผิดชอบของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งการบริการเก็บขนขยะมูลฝอยยังไม่สามารถกระทําได้อย่าง
ท่ัวถึง  ทําให้มีปริมาณขยะตกค้างในแต่ละวันจํานวนมาก  โดยเฉพาะอย่างย่ิงในเขตพ้ืนท่ีท่ี
เป็นชุมชนขนาดใหญ่  มีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่น  นอกจากน้ีวิธีการกําจัดขยะมูลฝอยท่ี
ดําเนินการอยู่ในปัจจุบันก็ยังไม่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล  เน่ืองจากยังใช้วิธีเทกอง
กลางแจ้งและเผาท้ิงบางส่วน 

ปัญหานํ้าเสีย  จากการท่ีได้มีการทํากิจกรมทางด้านเศรษฐกิจหลายอย่างริมฝ่ังแม่
นํ้าท่าจีน  ได้แก่  การเพาะปลูก  การทํานากุ้ง  บ่อเล้ียงปลา  การทําฟาร์มสุกร  และการ
อุตสาหกรรม  นํ้าเสียจากการทํากิจกรรมดังกล่าวท่ียังขาดการควบคุมและนํ้าเสียจาก
ชุมชน  อาคาร  บ้านเรือน  ร้านอาหาร  ได้ถูกปล่อยลงสู่แม่นํ้าลําคลองสายต่างๆ  รวมท้ัง 
นํ้าเสียจากกรุงเทพมหานครท่ีเคล่ือนตัวผ่านเข้ามาตามคลองสายสําคัญ  เช่น  คลองภาษี
เจริญ  คลองทวีวัฒนา  ไหลลงมาสู่แม่นํ้าท่าจีนและอ่าวไทย  ทําให้นํ้าแม่นํ้าท่าจีนมีค่า 
BOD เกินเกณฑ์มาตรฐานกําหนด  มีสารปนเป้ือนของโลหะหนัก  ได้แก่  สารตะก่ัวเฉล่ีย 
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0.19 มิลลิกรัมต่อลิตร  สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานถึง 3 เท่า และยังมีแบคทีเรียเกินมาตรฐาน
ด้วย ทําให้คุณภาพนํ้าในแม่นํ้าท่าจีนเส่ือมลงและอาจเกิดมลภาวะจนถึงขั้นวิกฤต  ซึ่ง
ขณะน้ีคุณภาพนํ้าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพนํ้าผิวดินประเภทท่ี 5 ซึ่งใช้ประโยชน์ได้
เพ่ือการคมนาคมเท่าน้ัน  ไม่ปลอดภัยสําหรับการอุปโภคบริโภค  โดยเฉพาะอย่างย่ิงสภาพ
นํ้าในแม่น้ําท่าจีนตอนล่างบริเวณพ้ืนท่ีในเขตเทศบาลเมืองอ้อมน้อย - อ้อมใหญ่ ถือว่าเป็น
พ้ืนท่ีมีปัญหาวิกฤตขั้นรุนแรง  เน่ืองจากมีโรงงานอุตสาหกรรมตั้งอยู่มากถึง 966 โรง  
ปริมาณนํ้าเสียจากภาคอุตสาหกรรมและชุมชนอยู่ในอัตรา 69:31   

ปัญหาป่าชายเลน  ในอดีตจังหวัดสมุทรสาครมีพ้ืนท่ีป่าชายเลนท่ีอุดมสมบูรณ์
ตลอดแนวชายฝ่ังทะเล ซึ่งมีความยาว 41.8 กิโลเมตร  ป่าชายเลนของจังหวัดสมุทรสาครได้
ถูกกําหนดให้เป็นป่าสงวนแห่งชาติ จํานวน 2 ป่า พ้ืนท่ีรวม 16,208 ไร่  ได้แก่  ป่าอ่าว
มหาชัยฝ่ังตะวันออก อยู่ในท้องท่ีตําบลบางหญ้าแพรก  ตําบลโคกขาม  ตําบลพันท้ายนร
สิงห์  อําเภอเมืองสมุทรสาคร  มีเน้ือท่ี 7,343 ไร่  และป่าอ่าวมหาชัยฝ่ังตะวันตก  อยู่ใน
ท้องถิ่นตําบลนาโคก  ตําบลกาหลง  ตําบลบางโทรัด  ตําบลบ้านบ่อ  ตําบลบางกระเจ้า  
และตําบลบางหญ้าแพรก  อําเภอเมืองสมุทรสาคร  มีเน้ือท่ี 8,865 ไร่  ปัจจุบันป่าสงวน
แห่งชาติท้ัง 2 ป่า พ้ืนท่ีส่วนใหญ่กลายสภาพเป็นทะเล  เน่ืองจากคล่ืนลมและกระแสนํ้าท่ีพัด
เข้าหาฝ่ังอย่างรุนแรงเป็นเวลานาน ๆ ทําให้พ้ืนท่ีป่าชายเลนถูกทําลาย จะมีสภาพป่า
เหลืออยู่บ้างเพียงจํานวนน้อย  มีลักษณะเป็นหย่อม ๆ บริเวณปากแม่นํ้าท่าจีนเขตป่า
สงวนแห่งชาติ  ป่าอ่าวมหาชัยฝ่ังตะวันตกในท้องท่ีตําบลบางหญ้าแพรก     มีเน้ือท่ี
ประมาณ 450 ไร่ 
 
8. ด้านการท่องเที่ยว 

จังหวัดสมุทรสาคร มีศักยภาพพร้อมในทุกด้านท่ีจะเป็นแหล่งท่องเท่ียว  โดย
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบกําหนดให้จังหวัดสมุทรสาครเป็นแหล่งท่องเท่ียวเม่ือวันท่ี 19 
ตุลาคม 2539  เน่ืองจากมีแหล่งท่องเท่ียวท่ีน่าสนใจซึ่งมีความสําคัญท้ังประเภทธรรมชาติ  
สถานท่ีสําคัญทางประวัติศาสตร์  และศาสนสถาน ตลอดจนศิลปวัฒนธรรมประเพณีจังหวัด
สมุทรสาครมีสถานท่ีท่ีเป็นแหล่งท่องเท่ียวสําคัญ  ดังน้ี 

8.1 ปากอ่าวสมุทรสาคร  เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวทางธรรมชาติซึ่งจะได้สัมผัสกับ
ธรรมชาติของ   ปากอ่าวไทย ป่าชายเลนตลอดทางไปปากอ่าวเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีมี
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ช่ือเสียงทางด้านอาหารทะเลสินค้าและผลิตผลจากทะเล  ซึ่งจะมีนักท่องเท่ียวไปพักผ่อน
และท่องเท่ียวเป็นจํานวนมาก  เน่ืองจากได้มีโอกาสสัมผัสธรรมชาติของปากอ่าว  ซึ่งเป็น
จุดสุดท้ายท่ีแม่น้ําท่าจีนไหลลงสู่ทะเล  และช่ืนชมชีวิตความเป็นอยู่ในพ้ืนเมืองของหมู่บ้าน
ชาวประมง 

8.2 นากุ้ง นาเกลือ  ในเขตอําเภอเมืองสมุทรสาคร มีชายฝ่ังทะเลท่ีเหมาะสมกับการ
ทํานากุ้ง  นาเกลือหลายแห่ง “แหล่งนาเกลือ” ท่ีได้ช่ือว่าเป็นแหล่งใหญ่อันดับ 2 ของ
ประเทศ โดยจะเห็นกองเกลือสีขาวสะอาด มีกังหันวิดนํ้าหมุนเล่นลมกระจายอยู่ท่ัวพ้ืนท่ี  
โดยเฉพาะท่ีตําบลกาหลง นาโคก บ้านบ่อ บางโทรัด  โคกขาม  พันท้ายนรสิงห์  บางหญ้า
แพรก  และบริเวณสองข้างทางพระราม 2 จะเห็นทัศนียภาพท่ีสวยงามเกิดความประทับใจ
แก่นักท่องเท่ียวท้ังชาวไทยและชาวต่างประเทศเป็นอย่างย่ิง  

8.3 ตลาดมหาชัย (ท่าเรือเทศบาล) ตั้งอยู่ริมแม่นํ้าท่าจีน นับเป็นศูนย์กลางการค้า
และการคมนาคมของสมุทรสาคร  ตลาดมหาชัยมีท่าเรือหลายแห่ง  เป็นท่าเรือเมล์ท่ีไปสู่
ท้องท่ีตําบลต่าง ๆ และสามารถเช่าเรือหางยาวไปเท่ียวคลองโคกขามได้ 

8.4 หมู่บ้านชาวประมงท่าฉลอม  ตําบลท่าฉลอม เป็นตําบลใหญ่และเป็น
สุขาภิบาลหัวเมือง         แห่งแรกของประเทศไทย  มีตลาดและกิจการต่อเรือเรียงรายอยู่
บนฝ่ังแม่นํ้าท่าจีน  การเดินทางไปท่าฉลอมสามารถข้ามฟากท่ีท่าเรือเทศบาลหรือทาง
รถยนต์ตามเส้นทาง สายธนบุรี- ปากท่อ (พระราม 2) ข้ามสะพานข้ามแม่นํ้าท่าจีนแล้ว   
แยกซ้ายเข้าตําบลท่าฉลอม 

8.5 สะพานปลา  สะพานปลาตั้งเป็นสะพานปลาท่ีมีขนาดใหญ่แห่งหน่ึงท่ีใช้ในการ
ลําเลียงขนถ่ายผลิตภัณฑ์สัตว์นํ้าจากทะเลทุกชนิดอยู่ในเขตเทศบาลนครสมุทรสาคร  เป็น
ศูนย์กลางการค้าอาหารทะเลนานาชนิดและเป็นแหล่งเงินตราสะพัดหมุนเวียนวันละหลาย
ล้านบาท 

8.6 ป้อมวิเชียรโชฎกและศาลหลักเมือง  ตั้งอยู่ท่ีตําบลมหาชัย  สถานท่ีท้ังสองแห่ง
อยู่บริเวณใกล้กัน ห่างจากศาลากลางจังหวัด 200 เมตร  สร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จ
พระน่ังเกล้าเจ้าอยู่หัว เม่ือ พ.ศ.2370 เพ่ือป้องกันข้าศึกทางทะเล  ก่อด้วยอิฐปูนสูง 7 ศอก 
ไม่มีป้อมยามมีแต่หอรบและปืนโบราณบรรจุตามช่องลม ปัจจุบันชํารุดหักพังมีปรากฏอยู่
บางส่วนเท่าน้ัน 
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8.7 ปล่องเหลี่ยม  ตั้งอยู่ริมแม่น้ําท่าจีน  ตําบลท่าไม้  อําเภอกระทุ่มแบน  เป็นปล่อง
เตาไฟของโรงงาน ผลิตนํ้าตาลทรายของฝ่ังชาติโปรตุเกส  สร้างขึ้นเม่ือ พ.ศ.2367  มีอายุ
ร้อยกว่าปีก่อด้วยอิฐทรงแปดเหล่ียมกว้างด้านละ 1 เมตร  แล้วเรียงขึ้นไปจนถึงปลายสูง
ประมาณ 30 เมตร 

8.8 ศาลพันท้ายนรสิงห์  ตั้งอยู่ท่ีตําบลพันท้ายนรสิงห์  อําเภอเมืองสมุทรสาคร  
เป็นศาลท่ีสร้างขึ้นเป็นอนุสรณ์แก่พันท้ายนรสิงห์ในคราวท่ีคัดท้ายเรือพระท่ีน่ังเอกชัยจน
หัวเรือชนก่ิงไม้ใหญ่ริมคลองโคกขาม  ทําให้หัวเรือหักตกนํ้า  และพันท้ายนรสิงห์ยอมรับ
โทษประหารชีวิตตามกฎมณเฑียรบาลเพ่ือรักษาระเบียบแบบแผนราชประเพณี  ศาลเดิม
สร้างขึ้นในสมัยพระพุทธเจ้าเสือ  ตั้งอยู่ในคลองโคกขามตําบลพันท้ายนรสิงห์ห่างจากตัว
จังหวัด 7 กิโลเมตร  ศาลพันท้ายนรสิงห์ถือได้ว่าเป็นอนุสรณ์แห่งความซื่อสัตย์ท่ีมี
ความสําคัญทางประวัติศาสตร์สมควรเผยแพร่วีรกรรมให้เป็นไปท่ีรู้จัก  และเป็นตัวอย่างให้
เยาวชนรุ่นหลังได้จดจําและภาคภูมิใจในความกล้าหาญของบรรพบุรุษไทย 

8.9 วัดโคกขาม  ตั้งอยู่ริมคลองโคกขาม  เป็นวัดเก่าแก่สมัยกรุงศรีอยุธยาภายใน
วัดมีโบราณวัตถุ  ท่ีเก่ียวพันกับพันท้ายนรสิงห์หลายอย่าง เช่น บุษบกของพระเจ้าเสือซึ่ง
โปรดให้ยกขึ้นจากเรือพระท่ีนั่งเอกชัย เป็นต้น 

8.10 วัดสุทธิวาตวราราม หรือวัดช่องลม  เป็นพระอารามหลวง  ตั้งอยู่ปากอ่าว
สมุทรสาคร ตําบลท่าฉลอมในบริเวณวัดเป็นท่ีประดิษฐานพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลท่ี 5 
สร้างขึ้นเพ่ือเฉลิมพระเกียรติท่ีพระองค์เสด็จพระราชดําเนินท่าฉลอมและทรงตั้งเป็น
สุขาภิบาลแห่งแรกของประเทศไทย  นอกจากน้ี  จังหวัดร่วมกับภาคเอกชนและชาว
จังหวัดสมุทรสาครได้จัดสร้างพระโพธิสัตว์กวนอิมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว  เน่ืองใน วโรกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี  ขึ้นในบริเวณวัดด้วย  จึงทําให้วัด
ช่องลมแห่งน้ีเป็นศาสนสถานท่ีเป็นแหล่งท่องเท่ียวของจังหวัด  รวมท้ังเป็นสถานท่ีตาก
อากาศได้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะอย่างย่ิงในยามเย็นจะมีทัศนียภาพท่ีงดงามมาก 
 8.11 วัดใหญ่จอมประสาท  เป็นวัดเก่าแก่สมัยสมเด็จพระมหาจักรพรรดิตั้งอยู่ริม
แม่นํ้าท่าจีน ตําบลท่าจีน  อําเภอเมืองสมุทรสาคร  ห่างจากตัวจังหวัด 4 กิโลเมตรในรัชสมัย
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานนามว่า "วัดใหญ่สาครบุรี" ยก
ฐานะเป็นพระอารามหลวง  รวมท้ังได้พระราชทานพระไตรปิฎกบรรจุตู้กระจกมา
ประดิษฐาน ณ วัดน้ี  จากหลักฐานซึ่งเป็นโบราณสถานและโบราณวัตถุ โดยเฉพาะวิหาร
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เก่าสันนิษฐานว่าวัดน้ีสร้างมาไม่ต่ํากว่า 500 ปี  นอกจากน้ี ยังมีเจดีย์เก้าช้ันท่ีหักพังทลาย
อยู่ด้านหลังรวมท้ังศาลาการเปรียญท่ีสร้างขึ้นในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช  เป็น
อาคารก่ออิฐปูนยกพ้ืนใต้ถุนสูงช่องหน้าต่างมีรูปทรงแปลกตา  เช่น  รูปใบโพธ์ิ  รูปไข่   รูป  
ส่ีเหล่ียมย่อมุม ท่ีกรอบของศาลาประกอบด้วยลวดลายจําหลักสวยงาม  รูปทรงภายนอก
เป็นแบบโค้ง  ด้านหน้า  ด้านหลังเชิด 

8.12 วัดป่าชัยรังสี  ตั้งอยู่ท่ีตําบลบ้านเกาะ  อําเภอเมืองสมุทรสาคร  เป็นวัดท่ีสร้าง
ขึ้นตั้งแต่ปี 2525 ส่ิงท่ีน่าสนใจ คือ รูปแบบสถาปัตยกรรมท่ีมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวบนเน้ือท่ี 
200 ไร่ ห่างจากตําบลมหาชัยไปตามเส้นทางถนนสายเศรษฐกิจประมาณ 5 กิโลเมตร  
แยกซ้ายบริเวณหลักกิโลเมตรท่ี 16  (ตรงข้ามสถานท่ีไฟฟ้าย่อย) เข้าไป 1.5 กิโลเมตร 

8.13 วัดบางปลา  ตั้งอยู่ริมแม่นํ้าท่าจีนในท้องท่ีตําบลบ้านเกาะ อําเภอเมือง
สมุทรสาคร สันนิษฐานว่าสร้างในสมัยราชกาลท่ี 2 และเม่ือ พ.ศ.2447 รัชกาลท่ี 5  ได้เสด็จ
ประพาสต้นลํานํ้าท่าจีน  และทรงสนพระทัยวัดบางปลา  จึงได้เสด็จขึ้นประทับเสวยพระ
กระยาหารกลางวัน  ณ  ศาลาท่านํ้า  วัดบางปลา  ส่ิงท่ีสนใจนอกจากวิหารเก่าแล้วภาพ
พุทธประวัติอายุกว่า 200  ปี  โดยจิตรกรชาวศรีลังกาและชาวยุโรปเป็นส่ิงทรงคุณค่าท่ีหาชม
ได้ยาก  

8.14 วัดนางสาว  ตั้งอยู่ตําบลท่าไม้  อําเภอกระทุ่มแบน  มีโบสถ์ลักษณะพิเศษท่ี
เรียกว่า  “โบสถ์มหาอุตม์” มีประตูเดียวไม่มีหน้าต่าง เดิมช่ือ “วัดพรหมจารีราม” ต่อมา
ชาวบ้านเรียกใหม่ว่าวัดน้องสาวแล้วจึงเพ้ียนมาเป็น “วัดนางสาว” บริเวณหน้าวัดติดกับ
แม่นํ้าท่าจีนมีอุทยานมัจฉาซึ่งมีปลาสวายเป็นจํานวนมากอาศัยอยู่นักท่องเท่ียวนิยมมา
เท่ียวชมและให้อาหารแก่ฝูงปลาเป็นจํานวนมาก 
 8.15 วัดเกตุมวดีศรีวรารามและวัดบัณฑูรสิงห์  ตั้งอยู่ริมถนนพระราม 2 บริเวณ
กิโลเมตรท่ี 42 ภายในวัดมีเจดีย์นาคใหญ่  รูปจําลองและส่ิงก่อสร้างท่ีมีความเก่ียวเน่ืองกับ
พุทธศาสนา  ส่วนวัดบัณฑูรสิงห์จะมีเรือขุด 

8.16 แหล่งผลิตเบญจรงค์  จังหวัดสมุทรสาครถือได้ว่าเป็นแหล่งผลิตเบญจรงค์ท่ี
สําคัญแห่งหน่ึงในประเทศไทย  ลักษณะการผลิตส่วนใหญ่เป็นแบบอุตสาหกรรมในครัวเรือน
มีอยู่ท่ัวไปในพ้ืนท่ีตําบลดอนไก่ดี วัดท่าเสา  ผลิตภัณฑ์เบญจรงค์ได้รับความสนใจเป็นอย่าง
มากจากชาวไทยและชาวต่างประเทศ  ท้ังท่ีนําไปใช้ในครัวเรือน เป็นเคร่ืองประดับตกแต่ง
และของท่ีระลึก 
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8.17 งานประเพณีแห่เจ้าพ่อหลักเมือง จัดให้มีขึ้นในช่วงเดือนมิถุนายนของทุกปี  
ณ บริเวณริมเขื่อนด้านหน้าศาลเจ้าพ่อหลักเมือง  ตําบลมหาชัย  อําเภอเมืองสมุทรสาคร  
สักการะบูชาเพ่ือความเป็นสิริมงคล 
 8.18 สวนเฉลิมพระเกียรติ หรืออนุพุทธมณฑล หรือ พุทธมณฑล  จังหวัดร่วมกับ
ภาคเอกชนและชาวสมุทรสาคร จัดสร้างขึ้นบนเน้ือท่ี 143 ไร่ ท่ีตําบลอําแพง  อําเภอบ้าน
แพ้ว มีลักษณะเป็นสวนป่ามีนํ้าล้อมรอบท่ัวบริเวณ  ร่มร่ืนไปด้วยต้นไม้นานาพันธ์ุให้ช่ือว่า 
“สวนกาญจนาภิเษก 50 ปี แห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช” 
 8.19 งานประเพณีสมโภชหลวงพ่อโต  วัดหลักส่ีราษฎร์สโมสร  อําเภอบ้านแพ้ว  
โดยท่ีหลวงพ่อโตได้ประดิษฐานอยู่ท่ีวัดหลักส่ีราษฎร์สโมสร  ซึ่งตั้งอยู่ก่ึงกลางคลองดําเนิน
สะดวกมาเช่ือมต่อระหว่างแม่นํ้าแม่กลองกับนํ้าแม่ท่าจีน  ประชนชนท่ีอยู่แถบสองลุ่มนํ้า
แม่เช่ือว่าหลวงพ่อโตแผ่บารมีปกป้องประชาชนผู้ท่ีอยู่ในศีลธรรมของท้ังสองลุ่มนํ้าน้ีให้อยู่
เย็นเป็นสุขจะประกอบอาชีพใดก็จะมีแต่ความสําเร็จและเจริญรุ่งเรืองจึงได้มีการจัดงาน
ประเพณีสมโภชหลวงพ่อโตขึ้น  ซึ่งเป็นประเพณีท่ีได้มีการจัดสืบทอดกันมาเป็นเวลานานแล้ว 
กําหนดจัดขึ้นในวันแรม 3 - 11 คํ่า เดือน 4 ของทุกปี ในวันแรกของงานจะมีขบวนเรือ
แห่แหนรูปจําลอง     หลวงพ่อโตไปตามลํานํ้าในคลองดําเนินสะดวกจะมีประชาชนนําเรือ
ต่าง ๆ  มาเข้าร่วมกระบวนแห่  โดยเร่ิมขบวนตั้งแต่หน้าวัดหลักส่ีราษฎร์สโมสรไปถึง
ประตูน้ําบางยางตลอดสองข้างลํานํ้ามีการจัดตั้งโต๊ะบูชาเพ่ือสักการะบูชาหลวงพ่อโต 
 8.20 ประเพณีล้างเท้าพระที่วัดเจ็ดร้ิว  อําเภอบ้านแพ้ว  เป็นประเพณีหน่ึงท่ีชาว
ไทยรามัญในตําบลเจ็ดร้ิว  อําเภอบ้านแพ้ว  ถือปฏิบัติทําบุญในวันออกพรรษา วันแรม 1 
คํ่า เดือน 11  โดยจะวางดอกไม้หลากสีบนผ้าเพ่ือให้พระสงฆ์ท่ีจะเดินเข้าโบสถ์ได้ยํ่าลงบน
ดอกไม้  ถือเป็นการล้างเท้าพระท่ีได้รักษาศีลมาตลอดพรรษา  

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

แปรรูป ปลาเค็ม  กุ้งแห้ง   กะปิ  นํ้าปลา   ข้าวเกรียบกุ้ง  ฯลฯ  
 ผลไม้  ส่วนใหญ่มาจากเกษตรกรชาวสวนบ้านแพ้ว มีผลไม้ทุกฤดูกาลได้แก่ มะม่วง  

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

ใหญ่ซึ่งมีพันธ์ุกล้วยไม้แปลกๆ มากมาย ท้ังสกุลหวาย และแคทรียา รวมท้ังกล้วยไม้พอท
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แพลนท่ีส่งไปจําหน่ายท้ังในและต่างประเทศ นอกจากน้ี ยังมีไม้ดอกไม้ประดับอ่ืนๆ เช่น 
กุหลาบ และมะลิ  

 ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม   มีท้ังผลิตภัณฑ์จําหน่ายภายใน และส่งออกต่างประเทศ 
ได้แก่ อาหารสําเร็จรูป   อาหารกระป๋อง  อาหารทะเลแช่แข็ง  เส้ือผ้าสําเร็จรูป   เคร่ือง
ถ้วยชามเซรามิค  และเบญจรงค์   เคร่ืองใช้ในครัวเรือน  เคร่ืองใช้ไฟฟ้าอีเลคทรอนิกส์  
ผลิตภัณฑ์พลาสติก ฯลฯ  

 ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มแม่บ้าน มีอยู่ด้วยกันหลายกลุ่ม ได้รับการสนับสนุนจากหลาย
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องด้านเงินทุน และอุปกรณ์ต่างๆ  สินค้าท่ีกลุ่มผลิตขึ้นได้มีการ
นําออกไปจําหน่ายตามสถานท่ีต่างๆ เช่น  เคร่ืองดื่มประเภทนํ้าผลไม้และนํ้าสมุนไพร  ไข่
เค็มพอกดินนาเกลือ นํ้าพริกต่าง ๆ  ขนมไทย  กะปิ   อาหารทะเลแห้ง  เคร่ืองสําอางผสม
สมุนไพร และผลิตภัณฑ์หัตถกรรมหลากหลายประเภท เป็นต้น 
 

9. ปัญหาที่สําคัญของจังหวัดสมทุรสาคร 
แม้ว่าจังหวัดสมุทรสาคร จะเป็นจังหวัดท่ีอยู่ใกล้กับกรุงเทพมหานคร  แต่ด้วย

ความเป็นจังหวัดขนาดเล็กและได้รับงบพัฒนาในอดีตอย่างค่อนข้างจํากัด  ประกอบกับ
การขยายตัวของภาคเอกชน  โรงงานอุตสาหกรรม  และการขยายตัวของแหล่งท่ีอยู่อาศัย 
ทําให้จังหวัดประสบกับปัญหาสําคัญอยู่หลายประการ และได้มีแนวทางการดําเนินการ
แก้ไขท่ีผ่านมาในแต่ละกรณีดังน้ี 

9.1 ปัญหาขยะมูลฝอย 
ปัญหาขยะมูลฝอยเร่ิมจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมมากขึ้น และคาด

ว่าในอนาคตจะเป็นปัญหาท่ีสําคัญของจังหวัดท่ีจะต้องเร่งแก้ไข  เน่ืองจากปัจจุบันขยะ 
มูลฝอยท้ังจากครัวเรือนและโรงงาน  มีปริมาณสูงมากถึง 2 แสนตัน/ปี  

9.2 ปัญหานํ้าเน่าเสีย 
ปัจจุบันคุณภาพนํ้าในแม่นํ้าท่าจีนมีคุณภาพเสื่อมโทรมลงมาก  เนื่องจากการ

เติบโตของ  ภาคอุตสาหกรรมและกิจการด้านการประมง  ทําให้มีค่าความต้องการ
ออกซิเจนในการย่อยสลายสารอินทรีย์หรือค่า BOD (Biochemical Oxygen 
Demand/BOD) เกินมาตรฐาน  
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9.3 ปัญหาป่าชายเลนเสื่อมโทรม 
ปัจจุบันสภาพพ้ืนท่ีป่าชายเลนเส่ือมโทรมลงมีสภาพป่าเหลือน้อยมาก  ป่าสงวน

แห่งชาติพ้ืนท่ีเดิม 16,208 ไร่ คงเหลือสภาพป่าประมาณ 450 ไร่  พ้ืนท่ีป่าชายเลนอนุรักษ์ 
เดิมมี 176,518.75 ไร่  คงเหลือสภาพป่า 11,369 ไร่พ้ืนท่ีส่วนใหญ่เป็นทะเลเน่ืองจากคล่ืน
ลมและกระแสนํ้าท่ีพัดเข้าหาฝ่ังอย่างรุนแรงเป็นเวลานาน ทําให้ป่าชายเลนถูกทําลาย 

9.4 ปัญหานํ้าท่วม 
 จังหวัดสมุทรสาคร มีภาวะนํ้าขึ้น - นํ้าลง  นํ้าทะเลหนุน  และเป็นจังหวัดปลายนํ้า
รวมท้ังมีการทรุดตัวของดิน  จึงประสบปัญหานํ้าท่วมโดยเฉพาะอย่างย่ิงในเขตเทศบาล
นครสมุทรสาคร    

9.5 ปัญหาแรงงานต่างด้าว 
 จังหวัดสมุทรสาครมีการใช้แรงงานต่างด้าวเป็นจํานวนมาก มติคณะรัฐมนตรี เม่ือ
วันท่ี 19 สิงหาคม 2546  มีจํานวนแรงงานต่างด้าวท่ีขึ้นทะเบียนโดยถูกต้อง จํานวน 
74,531 คน มีนายจ้างขอจดทะเบียน 4,977 ราย  ประมาณการว่ามีแรงงานต่างด้าว
หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายเป็น 6 –7  เท่าของแรงงานท่ีขอขึ้นทะเบียน   
 
 9.6 ปัญหาการขาดแคลนนํ้าประปา 
 จังหวัดสมุทรสาครประสบปัญหาการขาดแคลนนํ้าประปาผิวดินในการใช้เพ่ือ
อุปโภคบริโภค  จนต้องมีการขุดเจาะนํ้าบาดาลมาใช้เป็นจํานวนมากซึ่งอาจก่อให้เกิด
ปัญหาแผ่นดินทรุดตัวได้  และรัฐบาล  มีมติไม่ให้ดําเนินการขุดเจาะบ่อนํ้าบาดาลหากใน
พ้ืนท่ีมีระบบประปาผิวดิน  ปัจจุบันการประปาส่วนภูมิภาคได้ทําสัญญาซื้อขายนํ้าประปา
กับ บริษัท นํ้าประปาไทย จํากัด มีกําหนดระยะเวลา 30 ปี  โดยการประปาจะนําไป
จําหน่ายต่อให้ประชาชนในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดนครปฐมและจังหวัดสมุทรสาคร  โดย
ดําเนินการจําหน่ายนํ้าประปาได้ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 ในปริมาณนํ้า 200,000 ลบ.ม./วัน 
 9.7 ปัญหายาเสพติด 
 จังหวัดสมุทรสาครมีปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดอยู่ในระดับปานกลางและ
แพร่ระบาดอยู่ท่ัวไป  ซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวมีแนวโน้มจะขยายตัวรวดเร็วท้ังในเขตเมือง
และชนบท 
 



61 

 

 9.8 ปัญหาโรคเอดส์ 
โรคเอดส์เป็นปัญหาระดับชาติซึ่งส่งผลกระทบต่อจังหวัดสมุทรสาคร  โดยตั้งแต่ปี 

2531 ถึงปี 2546 มีผู้ป่วยโรคเอดส์ในจังหวัด รวมท้ังส้ิน 2,565 คน  เสียชีวิตแล้ว 657 คน  
อัตราป่วยเท่ากับ 588.85 ต่อแสนประชากร  อําเภอเมืองเป็นอําเภอท่ีมีอัตราป่วยของ
ผู้ป่วยโรคเอดส์สูงสุด (746.81 ต่อแสนประชากร)  
 

10. การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร 
 โครงสร้างและกระบวนการบริหารงานบุคคล 
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีโครงสร้างเป็น 2 ส่วน คือ สภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัด (นิติบัญญัติ) จํานวน 24 คน  และ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (บริหาร) มา
จากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน 
   ภารกิจหน้าท่ีและการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัด แบ่ง
ออกเป็น  8  กอง  1  หน่วย  ภายใต้การกํากับดูแลของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
และปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ดังน้ี 

1. สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด มีหัวหน้าสํานักปลัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัด เป็นผู้บังคับบัญชา และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของสํานักปลัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด และกําหนดแบ่งส่วนราชการภายใน  ออกเป็น  4  ฝ่าย   คือ 
 (1) ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป    (2)  ฝ่ายนิติการและการพาณิชย์   
     (3) ฝ่ายพัฒนาสังคม      (4)  ฝ่ายพัฒนาและส่งเสริมการท่องเท่ียว 
         2. กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  มีผู้อํานวยการกองกิจการสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด  เป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของ 
กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และแบ่งส่วนราชการออกเป็น 3  ฝ่ายคือ 
 (1) ฝ่ายการประชุม                        (2) ฝ่ายกิจการสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัด   
         (3) ฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน    
           3. กองแผนและงบประมาณ  มีผู้อํานวยการกองแผนและงบประมาณเป็น
ผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของกองแผนและงบประมาณ  และ
กําหนดแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น  4  ฝ่าย คือ 
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 (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 เป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของกอง
การศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  และกําหนดแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น  2  ฝ่าย 
คือ 
            (1) ฝ่ายบริหารการศึกษา                (2) ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา  ศาสนาและ
วัฒนธรรม   

7. กองพัสดุและทรัพย์สิน   มี ผู้ อํานวยการกองพัสดุและทรัพย์ สินเป็น
ผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของกองพัสดุและทรัพย์สิน และกําหนด
แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 2 ฝ่าย คือ 

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

รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของกองการเจ้าหน้าท่ี และกําหนดแบ่งส่วนราชการภายใน
ออกเป็น 3 ฝ่าย คือ 

 (1) ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง             
 (2) ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร            
 (3) ฝ่ายวินัยและเสริมสร้างคุณธรรม   
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            9. หน่วยตรวจสอบภายใน  มีหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในเป็นผู้บังคับบัญชา
และรับผิดชอบ  ในการปฏิบัติราชการของหน่วยตรวจสอบภายใน มีหน้าท่ีความรับผิดชอบ
เก่ียวกับงาน  การตรวจสอบบัญชี     เอกสารการเบิกจ่าย   เอกสารการรับเงินทุกประเภท   
ตรวจสอบการเก็บรักษาหลักฐานการบัญชี  งานตรวจสอบพัสดุ และการเก็บรักษา งาน
ตรวจสอบทรัพย์สินและการหาประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
และงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย 



บทท่ี 4 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
 การประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนต่อการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์การ
พัฒนาท้ัง  8  ด้าน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร  เสนอผลการวิเคราะห์
ข้อมูลเป็นตารางและความเรียง  ซึ่งจําแนกเป็น  3  ตอน  ดังน้ี 
 ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจต่อการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร 
 ตอนท่ี  3 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นและความต้องการของประชาชนท่ีมีต่อการ
ดําเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร 
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ตอนที่  1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตารางที่  1 จํานวนร้อยละของข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ข้อมูลทั่วไป จํานวน ร้อยละ 
เพศ   

ชาย 386 48.3 
หญิง 414 51.7 

อายุ   
ไม่เกิน 20 ปี 36 4.5 
21 – 40 ปี 466 58.3 
41 – 60 ปี 268 33.5 
61  ปีขึ้นไป 30 3.7 

การศึกษา   
ประถมศึกษาหรือต่ํากว่า 142 17.8 
มัธยม ปวช. ปวส. อนุปริญญา 306 38.2 
ปริญญาตรี 292 36.5 
สูงกว่าปริญญาตรี 60 7.5 

รายได้โดยเฉลี่ยต่อเดือน   
ต่ํากว่า 5,000 บาทต่อเดือน 54 6.8 
5,000 บาท- 10,000 บาทต่อเดือน 366 45.8 
10,001 บาท- 15,000 บาทต่อเดือน 218 27.3 
15,001 บาท- 20,000 บาทต่อเดือน 70 8.7 
20,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป 92 11.4 

อาชีพ   
รับราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ 178 22.3 
ธุรกิจส่วนตัว ค้าขาย 66 8.3 
เกษตรกรรม 28 3.5 
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ตารางที่  1 จํานวนร้อยละของข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม (ต่อ) 
 

ข้อมูลทั่วไป จํานวน ร้อยละ 
รับจ้าง 450 56.2 
แม่บ้าน/ว่างงาน 28 3.5 
อ่ืนๆ 50 6.2 

การอยู่อาศัยในชุมชน   
เป็นคนในชุมชนตั้งแต่เกิด 398 49.8 
อยู่ในชุมชนนานกว่า 5 ปี 240 30.0 
อยู่ในชุมชนตั้งแต่ 1 ปี ถึง 5 136 17.0 
ย้ายมาอยู่ในชุมชนน้ีไม่เกิน 1 ปี  26 3.2 

 

 

แผนภูมิแสดงจํานวนประชากร จําแนกตามเพศ 
 

 

 

 

 

 

 

ชาย
48%หญิง

52%



 

41 – 60
34%

แผนภูมิแสดงจํานวนประชากร จําแนกตามอายุ

แผนภูมิแสดงจํานวนประชากร จําแนกตาม

ปริญญาตรี
36%

สูงกว่าปริญญาตรี

ไม่เกิน 20 ปี
4%

21 – 40
58%

60 ปี
%

61  ปีขึ้นไป
4%

แผนภูมิแสดงจํานวนประชากร จําแนกตามอายุ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิแสดงจํานวนประชากร จําแนกตามการศึกษา

 

 

ประถมศึกษาหรือตํ่า

มัธยม ปวช. ปวส
อนุปริญญา

38%

สูงกว่าปริญญาตรี
8%

67

40 ปี
%

 

การศึกษา 

 

ประถมศึกษาหรือตํ่า
กว่า
18%

ปวส. 
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แผนภูมิแสดงจํานวนประชากร จําแนกตามรายได้ต่อเดือน 

 

 

 

แผนภูมิแสดงจํานวนประชากร จําแนกตามอาชีพ 
 

 

 

 

ตํ่ากว่า 5,000 บาท
ต่อเดือน

7%

5,000 บาท- 
10,000 บาทต่อ

เดือน
46%

10,001 บาท- 
15,000 บาทต่อ

เดือน
27%

15,001 บาท- 
20,000 บาทต่อ

เดือน
9%

20,000 บาทต่อ
เดือนขึ้นไป

11%

รับราชการ พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ

22%

ธุรกิจส่วนตัว ค้าขาย
8%

เกษตรกรรม
4%รับจ้าง

56%

แม่บ้าน/ว่างงาน
4% อื่นๆ

6%
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แผนภูมิแสดงจํานวนประชากร จําแนกตามการอยู่อาศัยในชุมชน 
 

 

 

จากตารางที่  1  พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม จํานวน 800 คน  
เพศ ส่วนใหญ่เป็น เพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 51.7 เพศชาย คิดเป็นร้อยละ 48.3  
อายุ ส่วนใหญ่มีอายุ 21 – 40 ปี คิดเป็นร้อยละ 58.3 รองลงมาอายุ 41- 60 ปี     

คิดเป็นร้อยละ 33.5  อายุ ไม่เกิน 20 ปี คิดเป็นร้อยละ 4.5 และ 61 ปีขึ้นไป   คิดเป็น     
ร้อยละ 3.7 

การศึกษา ส่วนใหญ่มีการศึกษา มัธยมศึกษา/ ปวช. /ปวส. /อนุปริญญา คิดเป็น
ร้อยละ 38.2 รองลงมาปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 36.5  ประถมศึกษาหรือต่ํากว่า คิดเป็น
ร้อยละ 17.8   และสูงกว่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 7.5 

รายได้โดยเฉลี่ยต่อเดือน ส่วนใหญ่มีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 5,000-10,000 บาท/
เดือน คิดเป็นร้อยละ 45.8 รองลงมารายได้ 10,001-15,000 บาท/เดือน คิดเป็นร้อยละ 
27.3  รายได้ 20,000 บาท/เดือนขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 11.4 รายได้ รายได้ 15,001-
20,000 บาท/เดือน คิดเป็นร้อยละ 8.7 และต่ํากว่า 5,000 บาท/เดือน คิดเป็นร้อยละ 6.8 

เป็นคนในชุมชนตั้งแต่
เกิด
50%

อยู่ในชุมชนนานกว่า 5 
ปี

30%

อยู่ในชุมชนตัง้แต่ 1 ปี 
ถึง 5
17%

ย้ายมาอยู่ในชมุชนน้ีไม่
เกิน 1 ป ี

3%
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อาชีพ ส่วนใหญ่มีอาชีพรับจ้าง คิดเป็นร้อยละ 56.2 รองลงมารับราชการ พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ คิดเป็นร้อยละ 22.3 อาชีพธุรกิจส่วนตัว / ค้าขาย คิดเป็นร้อยละ 8.3 อาชีพ
อ่ืนๆ คิดเป็นร้อยละ 6.2 อาชีพเกษตรกรรม/อาชีพแม่บ้าน/ว่างงาน คิดเป็นร้อยละ 3.4 

การอยู่อาศัยในชุมชน  ส่วนใหญ่เป็นคนในชุมชนตั้งแต่เกิด คิดเป็นร้อยละ 49.8 
รองลงมา  อยู่ในชุมชนนานกว่า 5 ปี คิดเป็นร้อยละ 30.0 อยู่ในชุมชนตั้งแต่ 1 ปี ถึง 5 ปี 
คิดเป็นร้อยละ 17.0 และย้ายมาอยู่ในชุมชนน้ีไม่เกิน 1 ปี คิดเป็นร้อยละ 3.2 
 

ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจต่อการดําเนินงาน 
ตารางที่  2 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจของประชาชน
ต่อยุทธศาสตร์ทั้ง 8 ด้าน              

 
ความพึงพอใจในการดําเนินงาน 

 
X  

 
S.D. 

ระดับ
ความพึง
พอใจ 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาสวัสดิการสังคมและความม่ันคง
ของมนุษย์ 
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา 
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาสาธารณสุข กีฬาและนันทนาการ  
4.ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ 
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมือง การบริหาร 
8. ยุทธศาสตร์การศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น  

4.23 
 

4.20 
4.10 

 
4.12 
4.17 
4.17 
4.20 
4.18 

.474 
 

.476 

.621 
 

.603 

.597 

.722 

.512 

.660 

มากท่ีสุด 
 
มาก 
มาก 
 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

ความพึงพอใจในภาพรวมต่อยุทธศาสตร์การดําเนินงาน 4.17 .319 มาก 

 

 

 

 

 



 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาสวัสดิการสังคมและความม่ันคงของมนุษย์

ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา

ยุทธศาสตร์การพัฒนาสาธารณสุข กีฬาและนันทนาการ 

ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมือง การบริหาร

ยุทธศาสตร์การศาสนาและวัฒนธรรมท้องถ่ิน 

แผนภูมิแสดงความพึงพอใจยุทธศาสตร์การ

 

 

 

 

 

 

 

 

จากตารางที่  2
เบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจในการ
(ค่าเฉล่ีย = 4.17)  

เม่ือพิจารณาเป็นรายยุทธศาสตร์พบว่าอยู่ในระดับความพึงพอใจเรียงคะแนนเฉล่ีย
จากมากไปหาน้อย ได้ดังน้ี

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาสวัสดิการสังคมและความม่ันคงของมนุษย์
4.23 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
ค่าเฉล่ีย 4.20 

3. ยุทธศาสตร์การศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

มีค่าเฉล่ีย 4.17 
5.ยุทธศาสตร์การบริหาร
6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาสาธารณสุข กีฬาและนันทนาการ มีค่าเฉล่ีย 
 
 
 

4.02 4.04 4.06 4.08 4.1 4.12 4.14 4.16

ยุทธศาสตร์การพัฒนาสวัสดิการสังคมและความม่ันคงของมนุษย์

ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา

ยุทธศาสตร์การพัฒนาสาธารณสุข กีฬาและนันทนาการ 

ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมือง การบริหาร

ยุทธศาสตร์การศาสนาและวัฒนธรรมท้องถ่ิน 

4.1

4.12

แผนภูมิแสดงความพึงพอใจยุทธศาสตร์การดําเนินงานแต่ละยุทธศาสตร์
 

 

 

2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาในแต่ละด้าน  พบว่า ค่าเฉล่ีย ส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจในการดําเนินงานในภาพรวมอยู่ในระดับ

เม่ือพิจารณาเป็นรายยุทธศาสตร์พบว่าอยู่ในระดับความพึงพอใจเรียงคะแนนเฉล่ีย
ได้ดังน้ี 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาสวัสดิการสังคมและความม่ันคงของมนุษย์

ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา / ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมือง การบริหาร มี

ยุทธศาสตร์การศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น มีค่าเฉล่ีย 4.18
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน / ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาสาธารณสุข กีฬาและนันทนาการ มีค่าเฉล่ีย 
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4.18 4.2 4.22 4.24

4.23

4.2

4.17

4.17

4.2

4.18

แต่ละยุทธศาสตร์ 

พบว่า ค่าเฉล่ีย ส่วน
ภาพรวมอยู่ในระดับ มาก  

เม่ือพิจารณาเป็นรายยุทธศาสตร์พบว่าอยู่ในระดับความพึงพอใจเรียงคะแนนเฉล่ีย

ยุทธศาสตร์การพัฒนาสวัสดิการสังคมและความม่ันคงของมนุษย์  มีค่าเฉล่ีย 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมือง การบริหาร มี

4.18 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ  

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม มีค่าเฉล่ีย 4.12 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาสาธารณสุข กีฬาและนันทนาการ มีค่าเฉล่ีย 4.10 
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ตารางที่  3 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจของประชาชน
ต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาสวัสดิการสังคมและความมั่นคงของมนุษย ์             

 
ความพึงพอใจในการดําเนินงาน 

 

X  

 
S.D. 

ระดับ
ความพึง
พอใจ 

1.การรักษาความสงบเรียบร้อยของท้องถิ่น การดูแล
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เช่น 
- การจัดระเบียบการรักษาความปลอดภัยบริเวณศูนย์ 
  ราชการจังหวัดสมุทรสาคร 
- การป้องกันและลดอุบัติเหตุจราจรในช่วงเทศกาลปีใหม่   
   และสงกรานต์ 4.21 .856 มากท่ีสุด 
2.การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
เช่น การออกควบคุมดับเพลิง 4.29 .797 มากท่ีสุด 
3.การป้องกันและแก้ไขปญัหานํ้าท่วมพ้ืนที่จังหวัด
สมุทรสาคร 
เช่น ขุดลอกคูคลอง, จัดหากระสอบทราย, เคร่ืองสูบนํ้า 
เพ่ือเตรียมการป้องกันนํ้าท่วม 4.27 .821 มากท่ีสุด 
4.การจัดโครงการ/กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสถาบนั
พระมหากษัตริย์และปกปอ้งสถาบันสําคัญของชาติ 
เช่น วันท่ี 12 สิงหา, วันท่ี 5 ธันวา เป็นต้น 4.21 .868 มากท่ีสุด 
5.โครงการสานสายใยรักแห่งครอบครัวอําแพงและ    
การบริหารจัดการศูนย์ 3 วัย สานสายใยรัก 4.21 .935 มากท่ีสุด 
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4.21

4.29

4.27

4.21

4.21

4.19

4.14 4.16 4.18 4.2 4.22 4.24 4.26 4.28 4.3

การรักษาความสงบเรียบร้อยของท้องถ่ิน 

การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

การป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ําท่วม

การจัดโครงการ/กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ

โครงการสานสายใยรักแห่งครอบครัวอําแพง

ส่งเสริมและสนับสนุนด้านสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ตารางที่  3 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจของประชาชน 
ต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาสวัสดิการสังคมและความมั่นคงของมนุษย ์(ต่อ)             

 
ความพึงพอใจในการดําเนินงาน 

 
X  

 
S.D. 

ระดับ
ความพึง
พอใจ 

6. ส่งเสริมและสนับสนุนด้านสังคมสงเคราะห์และการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตแก่ผู้สูงอายุ เด็ก สตรี ผู้พิการและ
ผู้ด้อยโอกาส และผู้ติดเช้ือเอดส์ 
เช่น กิจกรรมการฝึกอาชีพ , การจัดงานวันคนพิการสากล, 
โครงการสมทบทุนมูลนิธิขาเทียมฯ ฯลฯ 4.19 .883 มาก 
ความพึงพอใจในภาพรวมต่อยุทธศาสตร์การพัฒนา
สวัสดิการสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 4.23 .474 มากที่สุด 

 
แผนภูมิแสดงความพึงพอใจยุทธศาสตร์การพัฒนาสวัสดิการสังคม 

และความมั่นคงของมนุษย์ 
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จากตารางที่  3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาสวัสดิการสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์ พบว่า ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจในการให้บริการ
ของประชาชน ภาพรวมอยู่ในระดับ มากที่สุด (ค่าเฉล่ีย = 4.23)  

เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับความพึงพอใจเรียงคะแนนเฉล่ียจาก 
มากไปหาน้อย ได้ดังน้ี 

1. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เช่น การออกควบคุมดับเพลิง  มีค่าเฉล่ีย 
4.29 

2.การป้องกันและแก้ไขปัญหานํ้าท่วมพ้ืนที่จังหวัดสมุทรสาคร  เช่น   ขุดลอก      
คูคลอง, จัดหากระสอบทราย, เคร่ืองสูบนํ้า เพ่ือเตรียมการป้องกันนํ้าท่วม มีค่าเฉล่ีย 4.27  

3.การรักษาความสงบเรียบร้อยของท้องถิ่น การดูแลความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน เช่น  การจัดระเบียบการรักษาความปลอดภัยบริเวณศูนย์
ราชการจังหวัดสมุทรสาคร  การป้องกันและลดอุบัติเหตุจราจรในช่วงเทศกาลปีใหม่ และ
สงกรานต์  มีค่าเฉล่ีย 4.21  

4.  การจัดโครงการ/กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์และ
ปกป้องสถาบันสําคัญของชาติ เช่น วันท่ี 12 สิงหา, วันท่ี 5 ธันวา เป็นต้น มีค่าเฉล่ีย 4.21 

5. โครงการสานสายใยรักแห่งครอบครัวอําแพงและการบริหารจัดการศูนย์       
3 วัย สานสายใยรัก   มีค่าเฉล่ีย 4.21 

6. ส่งเสริมและสนับสนุนด้านสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่
ผู้สูงอายุ เด็ก สตรี ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส และผู้ติดเช้ือเอดส์   เช่น   กิจกรรมการ     
ฝึกอาชีพ ,  การจัดงานวันคนพิการสากล , โครงการสมทบทุนมูลนิธิขาเทียมฯ ฯลฯ            
มีค่าเฉล่ีย   4.19 
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ตารางที่  4  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจของประชาชน 
ต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา                        

 
ความพึงพอใจในการดําเนินงาน 

 
X  

 
S.D. 

ระดับ
ความพึง
พอใจ 

1. สนับสนุนงบประมาณจ้างบุคลากรเสริมการเรียนการ
สอนให้แก่โรงเรียนในเขตจังหวัดสมุทรสาคร  จํานวน 
200 อัตรา (ครูอัตราจ้าง) 4.13 .868 มาก 
2. สนับสนุนงบประมาณจ้างครูชาวต่างชาติสอน
ภาษาอังกฤษ (ร.ร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์
สมุทรสาคร, ร.ร.วัดธรรมจริยาภิรมย์,  
สถาบันการพลศึกษา  วิทยาเขตสมุทรสาคร) 4.03 .852 มาก 
3. การปรับปรุงและพัฒนาโรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม 
และโรงเรียนวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร เช่น ลานจอดรถ, 
อาคารเรียน ฯลฯ 4.25 .793 มากท่ีสุด 
4. การสนับสนุนก่อสร้างอาคารเรียน /อาคาร
อเนกประสงค์ เช่น  
-อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนบ้านโคก หมู่ท่ี 2  
  ต.พันท้ายนรสิงห์ 
-อาคารเอนกประสงค์หลังคาโค้งโรงเรียนวัดบางป้ิง  
  หมู่ท่ี 2 ต.นาดี 
-อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ  
  พระศรีนครินทร์สมุทรสาคร หมู่ท่ี 6 ต.บางโทรัด 
- ก่อสร้างสนามฟุตซอล โรงเรียนสมุทรมณีรัตน์ หมู่ท่ี 6  
   ต.บางหญ้าแพรก 
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ตารางที่  4  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจของประชาชน
ต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา (ต่อ)                       

 
ความพึงพอใจในการดําเนินงาน 

 
X  

 
S.D. 

ระดับ
ความพึง
พอใจ 

- อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนบ้านคลองแค หมู่ท่ี 2  
  ต.อ้อมน้อย 
- อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ หมู่ท่ี 2 
  ต.คอกกระบือ 4.15 .846 มาก 
5. ส่งเสริมการเรียนรู้ พัฒนาและปรับปรุงสื่อการเรียน
การสอน   เช่น 
- ปรับปรุงห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ ร.ร.กระทุ่มแบน 
“ วิเศษสมุทคุณ ” 
- สนับสนุนเคร่ืองดนตรีวงโยธวาทิต ร.ร.อ้อมน้อย 
  โสภณชนูปถัมภ์ 
- สนับสนุนเคร่ืองดนตรีสากล ร.ร.กระทุ่มแบน  
  “ วิเศษสมุทคุณ ” 
- ส่งเสริมงานวิจัยนวัตกรรมฯ วิทยาลัยเทคนิค 
  สมุทรสาคร 
- สนับสนุนเคร่ืองดนตรีสากล ร.ร.กุศลวิทยา 
- จัดหาส่ือเทคโนโลยีประจําห้องเรียนพิเศษ  
  ร.ร.สมุทรสาครบูรณะ 
- พัฒนาการเรียนการสอน ร.ร.หลักสองส่งเสริมวิทยา 4.38 .826 มากท่ีสุด 
6. เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของเด็กและ
เยาวชน  เช่น 
- ค่ายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และส่ิงแวดล้อม 
- กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ    
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4.13

4.03

4.25

4.15

4.38

4.28

4.16

3.8 3.9 4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5

สนับสนุนงบประมาณจ้างบุคลากรเสริมการเรียนการสอน

สนับสนุนงบประมาณจ้างครูชาวต่างชาติสอนภาษาอังกฤษ 

การปรับปรุงและพัฒนาโรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม และโรงเรียนวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร 

การสนับสนุนก่อสร้างอาคารเรียน /อาคารอเนกประสงค์ 

ส่งเสริมการเรียนรู้ พัฒนาและปรับปรุงสื่อการเรยีนการสอน 

เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน 

การให้บริการของอุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร 

ตารางที่  4 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจของประชาชน
ต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา (ต่อ)                       

 
ความพึงพอใจในการดําเนินงาน 

 
X  

 
S.D. 

ระดับ
ความพึง
พอใจ 

- โครงการส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาศักยภาพการ 
   เรียนรู้ของเด็กและเยาวชน 4.28 .849 มากท่ีสุด 
7. การให้บริการของอุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร  
(SK Park) เช่น  
- จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้แก่ผู้ใช้บริการ 
- การให้บริการทรัพยากรสารสนเทศต่างๆ 4.16 .834 มาก 
ความพึงพอใจในภาพรวมต่อยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาการศึกษา 4.20 .476 มาก 

 

แผนภูมิแสดงความพึงพอใจยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา 
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จากตารางที่ 4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา พบว่า ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน และระดับความพึงพอใจในการให้บริการของประชาชน ภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก (ค่าเฉล่ีย = 4.20) 

เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับความพึงพอใจเรียงคะแนนเฉล่ียจาก 
มากไปหาน้อย ได้ดังน้ี   
  1. ส่งเสริมการเรียนรู้ พัฒนาและปรับปรุงสื่อการเรียนการสอน เช่น  ปรับปรุง
ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ ร.ร.กระทุ่มแบน “ วิเศษสมุทคุณ ”   สนับสนุนเคร่ืองดนตรี      
วงโยธวาทิต ร.ร.อ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์  สนับสนุนเคร่ืองดนตรีสากล ร.ร.กระทุ่มแบน 
“ วิเศษสมุทคุณ ” ส่งเสริมงานวิจัยนวัตกรรมฯ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร สนับสนุน
เคร่ืองดนตรีสากล ร.ร.กุศลวิทยา  จัดหาส่ือเทคโนโลยีประจําห้องเรียนพิเศษ ร.ร. 
สมุทรสาครบูรณะ  พัฒนาการเรียนการสอน ร.ร.หลักสองส่งเสริมวิทยา มีค่าเฉล่ีย 4.38 

2. เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน  เช่น  ค่าย
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และส่ิงแวดล้อม  กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ  โครงการส่งเสริม
การศึกษาและพัฒนาศักยภาพการ เรียนรู้ของเด็กและเยาวชน  มีค่าเฉล่ีย 4.28 

3. การปรับปรุงและพัฒนาโรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม และโรงเรียนวัดหลักสี่
ราษฎร์สโมสร  เช่น  ลานจอดรถ, อาคารเรียน ฯลฯ มีค่าเฉล่ีย 4.25 

4. การให้บริการของอุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร (SK Park) เช่น  จัดกิจกรรม
ส่งเสริมการเรียนรู้แก่ผู้ใช้บริการ  การให้บริการทรัพยากรสารสนเทศต่างๆ มีค่าเฉล่ีย 4.16 

5. การสนับสนุนก่อสร้างอาคารเรียน /อาคารอเนกประสงค์ เช่น  อาคาร
เอนกประสงค์โรงเรียนบ้านโคก หมู่ท่ี 2  ต.พันท้ายนรสิงห์  อาคารเอนกประสงค์หลังคา
โค้งโรงเรียนวัดบางป้ิง หมู่ท่ี 2 ต.นาดี  อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จ  พระศรีนครินทร์สมุทรสาคร หมู่ท่ี 6 ต.บางโทรัด  ก่อสร้างสนามฟุตซอล โรงเรียน
สมุทรมณีรัตน์ หมู่ท่ี 6   ต.บางหญ้าแพรก  อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนบ้านคลองแค     
หมู่ท่ี 2    ต.อ้อมน้อย     อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ หมู่ท่ี 2         
ต.คอกกระบือ มีค่าเฉล่ีย 4.15 

6. สนับสนุนงบประมาณจ้างบุคลากรเสริมการเรียนการสอนให้แก่โรงเรียน      
ในเขตจังหวัดสมุทรสาคร  จํานวน  200  อัตรา (ครูอัตราจ้าง)  มีค่าเฉล่ีย 4.13 

7. สนับสนุนงบประมาณจ้างครูชาวต่างชาติสอนภาษาอังกฤษ (ร.ร.เฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์สมุทรสาคร, ร.ร.วัดธรรมจริยาภิรมย์, สถาบันการพลศึกษา 
วิทยาเขตสมุทรสาคร) มีค่าเฉล่ีย 4.03 
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ตารางที่ 5  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจของประชาชน
ต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาสาธารณสุข กีฬาและนันทนาการ              

 
ความพึงพอใจในการดําเนินงาน 

 
X  

 
S.D. 

ระดับ
ความพึง
พอใจ 

1.การป้องกันและแก้ไขปญัหายาเสพติด  เช่น 
- ค้นหาผู้เสพเข้าสู่การบําบัด 
- ฝีกอาชีพให้ผู้ต้องขังคดียาเสพติด 
- เยาวชนปลอดภัย ห่างไกลยาเสพติด 
- พัฒนาศักยภาพเครือข่ายแกนนําผู้ประสานพลังแผ่นดิน 
  เอาชนะยาเสพติด (25 ตาสับปะรด) 
- สนับสนุนการปฏิบัติงานของศูนย์อํานวยการพลัง 
  แผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดสมุทรสาคร ในการ 
  ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จังหวัดสมุทรสาคร 4.06 .885 มาก 
2. การส่งเสริมและสนับสนุนด้านสุขภาพ และกีฬา เช่น 
- ปรับปรุงสนามกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร 
- ลานกีฬาต้านยาเสพติด หมู่ท่ี 2 ต.พันท้ายนรสิงห์ 
- กิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพให้แก่บุคลากรของ อบจ. 
  สมุทรสาคร 
- สนับสนุนสมาคมกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร ในการส่ง-  4.14 .862 มาก 
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4.06

4.14

4.07

4.02 4.04 4.06 4.08 4.1 4.12 4.14 4.16

การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

การส่งเสริมและสนับสนุนด้านสุขภาพ และกีฬา

ส่งเสริมและสนับสนุนงานบริการสาธารณสุข 

ตารางที่ 5  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจของประชาชน
ต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาสาธารณสุข กีฬาและนันทนาการ (ต่อ)              

 
ความพึงพอใจในการดําเนินงาน 

 
X  

 
S.D. 

ระดับ
ความพึง
พอใจ 

  เสริมและพัฒนาการกีฬา เช่น จัดการแข่งขันกีฬาประ- 
  เภทต่างๆ  , จัดหาอุปกรณ์กีฬา, พัฒนานักกีฬา ผู้ฝึกสอน 4.14 .862 มาก 
3. ส่งเสริมและสนับสนุนงานบริการสาธารณสุข  
 เช่น อสม. 4.07 .820 มาก 
ความพึงพอใจในภาพรวมต่อยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาสาธารณสุข กีฬาและนันทนาการ 4.10 .621 มาก 
 
 
แผนภูมิแสดงความพึงพอใจยุทธศาสตร์การพัฒนาสาธารณสุข กีฬาและนันทนาการ              
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จากตารางที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสาธารณสุข กีฬาและนันทนาการ             
พบว่า ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจในการให้บริการของ
ประชาชน ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย = 4.10) 

เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับความพึงพอใจเรียงคะแนนเฉล่ียจาก 
มากไปหาน้อย ได้ดังน้ี  

1. การส่งเสริมและสนับสนุนด้านสุขภาพ และกีฬา เช่น  ปรับปรุงสนามกีฬา
จังหวัดสมุทรสาคร   ลานกีฬาต้านยาเสพติด หมู่ท่ี 2 ต.พันท้ายนรสิงห์  กิจกรรมเสริมสร้าง
สุขภาพให้แก่บุคลากรของ อบจ. สมุทรสาคร  สนับสนุนสมาคมกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร ใน
การส่งเสริมและพัฒนาการกีฬา เช่น จัดการแข่งขันกีฬา ประเภทต่างๆ  , จัดหาอุปกรณ์
กีฬา, พัฒนานักกีฬา ผู้ฝึกสอน   มีค่าเฉล่ีย 4.14 

2. ส่งเสริมและสนับสนุนงานบริการสาธารณสุข เช่น อสม. มีค่าเฉล่ีย 4.07 
3. การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เช่น ค้นหาผู้เสพเข้าสู่การบําบัด           

ฝีกอาชีพให้ผู้ต้องขังคดียาเสพติด  เยาวชนปลอดภัย ห่างไกลยาเสพติด พัฒนาศักยภาพ
เครือข่ายแกนนําผู้ประสานพลังแผ่นดิน  เอาชนะยาเสพติด (25 ตาสับปะรด) สนับสนุน
การปฏิบัติงานของศูนย์อํานวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดสมุทรสาคร          
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดสมุทรสาคร   มีค่าเฉล่ีย 4.06 
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ตารางที่ 6  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจของประชาชน
ต่อยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม       
 

 
ความพึงพอใจในการดําเนินงาน 

 
X  

 
S.D. 

ระดับ
ความพึง
พอใจ 

1.การส่งเสริม สนับสนุน การอนุรักษ์และพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น 
- โครงการโรงเรียนส่ิงแวดล้อมของ อบจ.สมุทรสาคร 
- สนับสนุนโรงเรียนเครือข่ายโรงเรียนส่ิงแวดล้อมฯ 4.10 .847 มาก 
2. การรณรงค์ปลูกจิตสํานึกและตระหนักในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้แก่ประชาชน เช่น 
- โครงการ อบจ.สมุทรสาครคาร์ฟรีเดย์  2014 
- โครงการกล่องวิเศษ อบจ.สมุทรสาคร 4.19 .760 มาก 
3. การบริหารจัดการเพ่ือลดการใช้สารเคมี  
ในภาคการเกษตร เช่น โครงการควบคุมแมลงวันผลไม้
ด้วยเทคโนโลยีท่ีปลอดภัยกับส่ิงแวดล้อม 4.08 .813 มาก 
4. การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสทิธิภาพ 
เช่น  
- การกําจัดวัชพืชในแม่น้ําท่าจีนและลําคลองต่างๆ  ใน 
  จังหวัดสมุทรสาคร 4.12 .849 มาก 
ความพึงพอใจในภาพรวมต่อยุทธศาสตร์การบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 4.12 .603 มาก 
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แผนภูมิแสดงความพึงพอใจยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากตารางที่  6 ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม      
พบว่า  ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจในการให้บริการของ
ประชาชนภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย = 4.12) 

เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับความพึงพอใจเรียงคะแนนเฉล่ียจาก 
มากไปหาน้อย ได้ดังน้ี  

1. การรณรงค์ปลูกจิตสํานึกและตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมให้แก่ประชาชน เช่น โครงการ อบจ.สมุทรสาครคาร์ฟรีเดย์   2014   
โครงการกล่องวิเศษ อบจ.สมุทรสาคร   มีค่าเฉล่ีย 4.19 

2. การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสทิธิภาพ เช่น  การกําจัดวัชพืช 
ในแม่น้ําท่าจีนและลําคลองต่างๆ ในจังหวัดสมุทรสาคร   มีค่าเฉล่ีย 4.12 

3.การส่งเสริม สนับสนุน การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เช่น  โครงการโรงเรียนส่ิงแวดล้อมของ อบจ.สมุทรสาคร  สนับสนุนโรงเรียน
เครือข่ายโรงเรียนส่ิงแวดล้อมฯ   มีค่าเฉล่ีย 4.10 

4. การบริหารจัดการเพ่ือลดการใช้สารเคมีในภาคการเกษตร เช่น โครงการ
ควบคุมแมลงวันผลไม้ด้วยเทคโนโลยีท่ีปลอดภัยกับส่ิงแวดล้อม   มีค่าเฉล่ีย 4.08 

4.1

4.19

4.08

4.12

4 4.05 4.1 4.15 4.2

การส่งเสริม สนับสนุน การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การรณรงค์ปลูกจิตสํานึกและตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

การบริหารจัดการเพ่ือลดการใช้สารเคมีในภาคการเกษตร 

การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ
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ตารางที่  7 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจของประชาชน 
ต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน              

 
ความพึงพอใจในการดําเนินงาน 

 
X  

 
S.D. 

ระดับ
ความพึง
พอใจ 

1.การก่อสร้าง / ปรับปรุง / ซ่อมแซมถนนหรือสะพาน
ในเขตจังหวัดสมุทรสาคร  เพ่ือพัฒนาเส้นทางการ
คมนาคมและขนส่งให้ประชาชนได้รับความสะดวก 
และปลอดภัยในการสัญจร 
- ก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล.ข้ามคลองสหกรณ์ หมู่ท่ี 4.2  
  ต.พันท้ายนรสิงห์ อ.เมืองฯ 
- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.เข้าศูนย์เด็กเล็กพันท้ายนรสิงห์  
  หมู่ท่ี 4 ต.พันท้ายนรสิงห์ อ.เมืองฯ 
- ก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล. ข้ามคลองแนวลิขิต หมู่ท่ี 5  
   ต. ดอนไก่ดี อ.กระทุ่มแบน  
- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยเพชรเกษม 99 (ซอยพงษ์ศิริ 
  ชัย 1) หมู่ท่ี 4 ต. อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน 
- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายเลียบคลองหม่ืนปรารมภ์  
  หมู่ท่ี 4,5 ต.แคราย เช่ือมหมู่ท่ี 10 ต.คลองมะเดื่อ  
  อ.กระทุ่มแบน 
- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายปลายคลองน้อย หมู่ท่ี 1  
  ต.ท่าเสา อ.กระทุ่มแบน เช่ือมหมู่ท่ี 1 ต. บ้านเกาะ  
  อ.เมืองฯ 
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ตารางที่  7 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจของประชาชน 
ต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  (ต่อ)             

 
ความพึงพอใจในการดําเนินงาน 

 
X  

 
S.D. 

ระดับ
ความพึง
พอใจ 

- ก่อสร้างถนนแอลฟัสท์ติกคอนกรีตสายเลียบคลอง 
  ราษฎร์เจริญสุข หมู่ท่ี 7 ต. บ้านเกาะ อ.เมืองฯ เช่ือม 
   หมู่ท่ี 6 ต. อําแพง อ.บ้านแพ้ว 
- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายวัดศรีเมือง – คลองครุ  
  (ช่วงท่ี 2) หมู่ท่ี 6 เช่ือมหมู่ท่ี 3 ต. ท่าทราย อ.เมืองฯ 
- ก่อสร้างถนนายศศิบุตรพัฒนา  หมู่ท่ี 5 ต.เกษตรพัฒนา  
  อ.บ้านแพ้ว 
- ก่อสร้างถนนแอลฟัสท์ติกคอนกรีตสายศูนย์การเรียนรู้  
  หมู่ท่ี 5 ต.หลักสอง อ.บ้านแพ้ว 
- ก่อสร้างถนนแอลฟัสท์ติกคอนกรีตสายอนุสรณ์ปู่เทียม  
  หมู่ท่ี 8.3 ต.โรงเข้ อ.บ้านแพ้ว  
- ก่อสร้างถนนแอลฟัลท์ติกคอนกรีตสายไพรสณฑ์ 
  ต.อําแพง อ.บ้านแพ้ว เช่ือม ต. บ้านเกาะ อ.เมืองฯ 
- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายรุ่งประชาบุญวัฒน์  
   หมู่ท่ี 5,6,7,8  ต.บางยาง  อ.กระทุ่มแบน 4.13 .817  
2. การก่อสร้าง/ปรับปรุง ระบบประปาพ้ืนที่จังหวัด
สมุทรสาคร เช่น ขุดเจาะบ่อบาดาล ก่อสร้างหอถังเก็บนํ้า 
เพ่ือให้ประชาชนมีน้ําสําหรับอุปโภคอย่างเพียงพอและ
ท่ัวถึง 
- ขุดเจาะบ่อนํ้าบาดาล หมู่ท่ี 5 ต.บางยาง อ.กระทุ่มแบน 
- ขุดเจาะบ่อนํ้าบาดาล หมู่ท่ี 8 ต.บางยาง อ.กระทุ่มแบน 
- ขุดเจาะบ่อนํ้าบาดาล หมู่ท่ี 12 ต.บางยาง อ.กระทุ่มแบน    
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ตารางที่  7 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจของประชาชน
ต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  (ต่อ)             

 
ความพึงพอใจในการดําเนินงาน 

 
X  

 
S.D. 

ระดับ
ความพึง
พอใจ 

- ขุดเจาะบ่อนํ้าบาดาล หมู่ท่ี 6 ต.บางโทรัด อ.เมืองฯ 
- ขุดเจาะบ่อนํ้าบาดาล หมู่ท่ี 4 ต.ชัยมงคล อ.เมือง 
- ขุดเจาะบ่อนํ้าบาดาล ม. 5 ต.คลองมะเดื่อ กระทุ่มแบน 
- ขุดเจาะบ่อนํ้าประปา หมู่ท่ี 7 ต.หนองบัว อ.บ้านแพ้ว 
- ขุดเจาะบ่อนํ้าประปา หมู่ท่ี 4 ต.คลองตัน อ.บ้านแพ้ว 
- ขุดเจาะบ่อนํ้าบาดาล หมู่ท่ี 2 ต.คลองตัน อ.บ้านแพ้ว 4.16 .829 มาก 
3. โครงการขยายเขตไฟฟ้า / ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะใน
เขตจังหวัดสมุทรสาคร  เพ่ือเป็นการอํานวยความ
สะดวกและความปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สิน 
ให้แก่ประชาชน 
- สนับสนุนงบประมาณแก่ อบต.อําแพง เป็นค่าใช้จ่าย 
  ตามโครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ถนนสายร่วมใจ 
  พัฒนา หมู่ท่ี 7 ( บ้านคลองตาขํา) เช่ือมกับถนนเลียบ 
  ทองใบอุทิศ ม. 6 (บ้านเจริญสุข) ต.อําแพง อ.บ้านแพ้ว 4.22 .825 มากท่ีสุด 
ความพึงพอใจในภาพรวมต่อยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 4.17 .597 มาก 
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4.13

4.16

4.22

4.08 4.1 4.12 4.14 4.16 4.18 4.2 4.22 4.24

การก่อสร้าง / ปรับปรุง / ซ่อมแซมถนนหรือสะพานในเขตจังหวัดสมุทรสาคร 

การก่อสร้าง/ปรับปรุง ระบบประปาพื้นท่ีจังหวัดสมุทรสาคร 

โครงการขยายเขตไฟฟ้า / ติดต้ังไฟฟ้าสาธารณะ

แผนภูมิแสดงความพึงพอใจยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน              
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
จากตารางที่ 7  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน พบว่า ค่าเฉล่ีย ส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจในการให้บริการของประชาชนภาพรวม        
อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย = 4.17) 

เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับความพึงพอใจเรียงคะแนนเฉล่ียจาก 
มากไปหาน้อย ได้ดังน้ี 

1. โครงการขยายเขตไฟฟ้า / ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะในเขตจังหวัดสมุทรสาคร  
เพ่ือเป็นการอํานวยความสะดวกและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้แก่
ประชาชน 
สนับสนุนงบประมาณแก่ อบต.อําแพง เป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ 
ถนนสายร่วมใจ พัฒนา หมู่ท่ี 7 ( บ้านคลองตาขํา) เช่ือมกับถนนเลียบ  ทองใบอุทิศ ม. 6 
(บ้านเจริญสุข) ต.อําแพง อ.บ้านแพ้ว มีค่าเฉล่ีย 4.22 

2. การก่อสร้าง/ปรับปรุง ระบบประปาพ้ืนที่จังหวัดสมุทรสาคร เช่น ขุดเจาะบ่อ
บาดาล ก่อสร้างหอถังเก็บนํ้า เพ่ือให้ประชาชนมีนํ้าสําหรับอุปโภคอย่างเพียงพอและท่ัวถึง  
ขุดเจาะบ่อนํ้าบาดาล หมู่ท่ี 5 ต.บางยาง อ.กระทุ่มแบน  ขุดเจาะบ่อนํ้าบาดาล หมู่ท่ี 8      
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ต.บางยาง อ.กระทุ่มแบน  ขุดเจาะบ่อนํ้าบาดาล หมู่ท่ี 12 ต.บางยาง อ.กระทุ่มแบน        
ขุดเจาะบ่อนํ้าบาดาล หมู่ท่ี 6 ต.บางโทรัด อ.เมืองฯ  ขุดเจาะบ่อนํ้าบาดาล หมู่ท่ี 4          
ต.ชัยมงคล อ.เมือง  ขุดเจาะบ่อนํ้าบาดาล ม. 5 ต.คลองมะเดื่อ กระทุ่มแบน ขุดเจาะบ่อ
นํ้าประปา หมู่ท่ี 7 ต.หนองบัว อ.บ้านแพ้ว  ขุดเจาะบ่อนํ้าประปา หมู่ท่ี 4 ต.คลองตัน         
อ.บ้านแพ้ว ขุดเจาะบ่อนํ้าบาดาล หมู่ท่ี 2 ต.คลองตัน อ.บ้านแพ้ว มีค่าเฉล่ีย 4.16 

3. การก่อสร้าง / ปรับปรุง / ซ่อมแซมถนนหรือสะพานในเขตจังหวัด
สมุทรสาคร  เพ่ือพัฒนาเส้นทางการคมนาคมและขนส่งให้ประชาชนได้รับความสะดวก
และปลอดภัยในการสัญจร  ก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล.ข้ามคลองสหกรณ์ หมู่ท่ี 4.2   
ต.พันท้ายนรสิงห์   อ.เมืองฯ  ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.เข้าศูนย์เด็กเล็กพันท้ายนรสิงห์  หมู่ท่ี 4 
ต.พันท้ายนรสิงห์   อ.เมืองฯ    ก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล. ข้ามคลองแนวลิขิต หมู่ท่ี 5            
ต. ดอนไก่ดี อ.กระทุ่มแบน   ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยเพชรเกษม 99 (ซอยพงษ์ศิริชัย 1) 
หมู่ท่ี 4 ต. อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน  ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายเลียบคลองหม่ืนปรารมภ์ 
หมู่ท่ี 4,5 ต.แคราย เช่ือมหมู่ท่ี 10 ต.คลองมะเดื่อ อ.กระทุ่มแบน ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.     
สายปลายคลองน้อย หมู่ท่ี 1 ต.ท่าเสา อ.กระทุ่มแบน เช่ือมหมู่ท่ี 1 ต. บ้านเกาะ  อ.เมืองฯ 
ก่อสร้างถนนแอลฟัสท์ติก คอนกรีตสายเลียบคลองราษฎร์เจริญสุข หมู่ท่ี 7 ต. บ้านเกาะ      
อ.เมืองฯ เช่ือมหมู่ท่ี 6 ต. อําแพง อ.บ้านแพ้ว  ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายวัดศรีเมือง – 
คลองครุ (ช่วงท่ี 2) หมู่ท่ี 6 เช่ือมหมู่ท่ี 3 ต. ท่าทราย อ.เมืองฯ ก่อสร้างถนนายศศิบุตร
พัฒนา  หมู่ท่ี 5 ต.เกษตรพัฒนา  อ.บ้านแพ้ว ก่อสร้างถนนแอลฟัสท์ติกคอนกรีตสายศูนย์
การเรียนรู้  หมู่ท่ี 5 ต.หลักสอง อ.บ้านแพ้ว  ก่อสร้างถนนแอลฟัสท์ติกคอนกรีตสาย     
อนุสรณ์ปู่เทียม หมู่ท่ี 8.3  ต.โรงเข้ อ.บ้านแพ้ว  ก่อสร้างถนนแอลฟัลท์ติกคอนกรีต        
สายไพรสณฑ์  ต.อําแพง อ.บ้านแพ้ว เช่ือม ต. บ้านเกาะ อ.เมืองฯ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.
สายรุ่งประชาบุญวัฒน์   หมู่ท่ี 5,6,7,8 ต.บางยาง อ.กระทุ่มแบน  มีค่าเฉล่ีย 4.13 
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4.16

4.18

4.15 4.155 4.16 4.165 4.17 4.175 4.18 4.185

การสนับสนุนงบประมาณแก่อําเภอบ้านแพ้วในการจัดการเกษตรและของดี 

ก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า ค.ส.ล. ศูนย์ศึกษาธรรมชาติป่าชายเลน 

ตารางที่ 8  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจของประชาชน
ต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ 

 
ความพึงพอใจในการดําเนินงาน 

 
X  

 
S.D. 

ระดับ
ความพึง
พอใจ 

1. การสนับสนุนงบประมาณแก่อําเภอบ้านแพ้วในการจัด
การเกษตรและของดี อําเภอบ้านแพ้ว เพ่ือเป็นการเผยแพร่
ช่ือเสียง ผลผลิตทางการเกษตรและจําหน่ายสินค้าให้กับ
ประชาชนโดยตรง 

4.16 .847 มาก 
2. ก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า ค.ส.ล. ศูนย์ศึกษาธรรมชาติ
ป่าชายเลน หมู่ท่ี 5 ต.บางหญ้าแพรก อ.เมืองฯ เพ่ือเป็น
การส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์และเป็นแหล่งเรียนรู้
ทรัพยากรป่าชายเลน 4.18 .807 มาก 
ความพึงพอใจในภาพรวมต่อยุทธศาสตร์การพัฒนา
เศรษฐกิจ 4.18 .722 มาก 

 
แผนภูมิแสดงความพึงพอใจยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ 
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จากตารางที่  8 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ พบว่า ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน และระดับความพึงพอใจในการให้บริการของประชาชน ภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก (ค่าเฉล่ีย = 4.17) 

เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับความพึงพอใจเรียงคะแนนเฉล่ียจาก 
มากไปหาน้อย ได้ดังน้ี 

1. ก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า ค.ส.ล. ศูนย์ศึกษาธรรมชาติป่าชายเลน หมู่ที ่5 
ต.บางหญ้าแพรก อ.เมืองฯ  เพ่ือเป็นการส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์และเป็นแหล่ง
เรียนรู้ทรัพยากรป่าชายเลน มีค่าเฉล่ีย 4.18  

2. การสนับสนุนงบประมาณแก่อําเภอบ้านแพ้วในการจัดการเกษตรและของดี 
อําเภอบ้านแพ้ว เพ่ือเป็นการเผยแพร่ชื่อเสียง ผลผลิตทางการเกษตรและจําหน่ายสินค้า
ให้กับประชาชนโดยตรง มีค่าเฉล่ีย 4.16 

 
ตารางที่ 9  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจของประชาชน 
ต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมือง การบริหาร 

 
ความพึงพอใจในการดําเนินงาน 

 
X  

 
S.D. 

ระดับ
ความพึง
พอใจ 

1.การส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข   เช่น 
-โครงการสร้างพลเมืองประชาธิปไตย เพ่ือส่งเสริมให้ 
  นักเรียน / บุคลากร ฯลฯ มีเจตคติท่ีดีเก่ียวกับการ 
  ปกครองระบอบประชาธิปไตย 4.14 .807 มาก 
2.การจัดงานวันท้องถิ่นไทยร่วมกับ อปท. เพ่ือให้
ประชาชนเกิดความเข้าใจและเห็นความสําคัญและ
เจตนารมณ์ของการจัดตั้ง อปท. 4.15 .823 มาก 
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ตารางที่ 9  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจของประชาชน 
ต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมือง การบริหาร (ต่อ) 

 
ความพึงพอใจในการดําเนินงาน 

 
X  

 
S.D. 

ระดับ
ความพึง
พอใจ 

3.การเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ของ อบจ. เช่น 
-โครงการรณรงค์ใช้ป้ายทะเบียนรถจังหวัดสมุทรสาคร 4.22 .844 มากท่ีสุด 
4. การรับทราบข้อมูลข่าวสารดําเนินงานโครงการ/
กิจกรรมของ อบจ.สมุทรสาคร ผ่านส่ือประชาสัมพันธ์
ต่างๆ เช่น วารสารสาครบุรี ส่ือวิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ 
และส่ือเผยแพร่รูปแบบอ่ืนๆ 4.29 .804 มากท่ีสุด 
5. การให้บริการเมื่อมาติดต่อราชการ 
ด้านเจ้าหน้าท่ี อบจ.สมุทรสาคร / อาคารสถานท่ี / 
อุปกรณ์และส่ิงอํานวยความสะดวกต่างๆ  4.26 .850 มากท่ีสุด 
6. อบจ.สมุทรสาคร มีช่องทางให้ท่านแสดงความคิดเห็น
หรือเสนอแนะ วิธีการดําเนินงาน , หนังสือร้องเรียน,  
ตู้ ปณ. , เวบไซต์ ผ่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัด, ผู้บริหาร, ผู้นําชุมชน ฯลฯ 4.15 .884 มาก 
ความพึงพอใจในภาพรวมต่อยุทธศาสตร์การพัฒนา
การเมือง การบริหาร 4.20 .512 มาก 
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4.14

4.15

4.22

4.29

4.26

4.15

4.05 4.1 4.15 4.2 4.25 4.3 4.35

การส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 

การจัดงานวันท้องถ่ินไทยร่วมกับ อปท. 

การเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ของ อบจ. 

การรับทราบข้อมูลข่าวสารดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม

การให้บริการเม่ือมาติดต่อราชการ

มีช่องทางให้ท่านแสดงความคิดเห็นหรือเสนอแนะ

แผนภูมิแสดงความพึงพอใจยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมือง การบริหาร 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากตารางที่ 9  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมือง การบริหาร พบว่า   ค่าเฉล่ีย 
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจในการให้บริการของประชาชนภาพ
รวมอยู่ในระดับ  มาก (ค่าเฉล่ีย = 4.20) 

เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับความพึงพอใจเรียงคะแนนเฉล่ียจาก 
มากไปหาน้อย ได้ดังน้ี 

1. การรับทราบข้อมูลข่าวสารดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมของ อบจ.
สมุทรสาคร ผ่านส่ือประชาสัมพันธ์ต่างๆ เช่น วารสารสาครบุรี ส่ือวิทยุ โทรทัศน์ 
หนังสือพิมพ์ และส่ือเผยแพร่รูปแบบอ่ืนๆ มีค่าเฉล่ีย 4.29 

2. การให้บริการเมื่อมาติดต่อราชการด้านเจ้าหน้าท่ี อบจ.สมุทรสาคร / อาคาร
สถานท่ี / อุปกรณ์และส่ิงอํานวยความสะดวกต่างๆ   มีค่าเฉล่ีย 4.26 

3. การเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ของ อบจ. เช่นโครงการรณรงค์ใช้ป้าย
ทะเบียนรถจังหวัดสมุทรสาคร   มีค่าเฉล่ีย 4.22 

4. การจัดงานวันท้องถิ่นไทยร่วมกับ อปท. เพ่ือให้ประชาชนเกิดความเข้าใจและ
เห็นความสําคัญและเจตนารมณ์ของการจัดตั้ง อปท. / อบจ.สมุทรสาคร มีช่องทางให้ท่าน
แสดงความคิดเห็นหรือเสนอแนะวิธีการดําเนินงาน , หนังสือร้องเรียน, ตู้ ปณ. , เวบไซต์ 
ผ่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด, ผู้บริหาร, ผู้นําชุมชน ฯลฯ  มีค่าเฉล่ีย 4.15 
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5. การส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็น
ประมุข เช่น โครงการสร้างพลเมืองประชาธิปไตย เพ่ือส่งเสริมให้ นักเรียน / บุคลากร ฯลฯ 
มีเจตคติท่ีดีเก่ียวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย  มีค่าเฉล่ีย 4.14 

 

ตารางที่ 10  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจของประชาชน 
ต่อยุทธศาสตร์การศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น 

 
ความพึงพอใจในการดําเนินงาน 

 
X  

 
S.D. 

ระดับ
ความพึง
พอใจ 

1. การส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ประเพณี 
วัฒนธรรมและภูมิปญัญาท้องถิ่น เช่น 
- ประเพณีแห่เทียนพรรษา 
- ประเพณีแห่เจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร 
- งานสืบสานประเพณีวัฒนธรรมความกตัญญูคู่แผ่นดิน  
  (วัดคลองตันราษฎร์บํารุง) 
- จัดงานสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทยทรงดํา  
  (วัดหนองสองห้อง) 
- จัดงานวันสําคัญทางศาสนา (วัดเจษฎาราม) 4.23 .892 มากท่ีสุด 
2. สนับสนุนการจัดโครงการอบรมต่างๆ ด้านศาสนา 
และคุณธรรม 
- อบรมนักธรรมช้ันโท เอก (วัดเจษฎาราม) 
- บวชภาคฤดูร้อน (วัดปัจจันตาราม –วัดยกกระบัตร) 
- สอบธรรมศึกษาช้ันตรี ช้ันโท ช้ันเอก (วัดนาโคก) 
- ค่ายอบรมศีลธรรมเยาวชน (วัดสุนทรสถิต) 4.17 .803 มาก 
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4.23

4.17

4.13

4.08 4.1 4.12 4.14 4.16 4.18 4.2 4.22 4.24

การส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

สนับสนุนการจัดโครงการอบรมต่างๆ ด้านศาสนาและคุณธรรม

จัดโครงการ/กิจกรรม เพ่ือถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว 

ตารางที่ 10  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจของประชาชน 
ต่อยุทธศาสตร์การศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น (ต่อ) 

 
ความพึงพอใจในการดําเนินงาน 

 
X  

 
S.D. 

ระดับ
ความพึง
พอใจ 

3. จัดโครงการ/กิจกรรม เพ่ือถวายเป็นพระราชกุศล 
แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เช่น 
- โครงการสมุทรสาครรวมใจไถ่ชีวิต – โคกระบือ 
- โครงการประกวดดนตรีเพ่ือเฉลิมพระเกียรติฯ 4.13 .818 มาก 

ความพึงพอใจในภาพรวมต่อยุทธศาสตร์การศาสนาและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น 4.18 .660 มาก 

 
แผนภูมิแสดงความพึงพอใจยุทธศาสตร์การศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
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จากตารางที่  10  ยุทธศาสตร์การศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น พบว่า ค่าเฉล่ีย 
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจในการให้บริการของประชาชน ภาพรวม
อยู่ในระดับมาก  (ค่าเฉล่ีย = 4.18) 

เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับความพึงพอใจเรียงคะแนนเฉล่ียจาก 
มากไปหาน้อย ได้ดังน้ี 

1. การส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น   เช่น  ประเพณีแห่เทียนพรรษา  ประเพณีแห่เจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร  งาน
สืบสานประเพณีวัฒนธรรมความกตัญญูคู่แผ่นดิน (วัดคลองตันราษฎร์บํารุง)  จัดงาน       
สืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทยทรงดํา (วัดหนองสองห้อง)   จัดงานวันสําคัญทางศาสนา 
(วัดเจษฎาราม)  มีค่าเฉล่ีย  4.23 

2. สนับสนุนการจัดโครงการอบรมต่างๆ ด้านศาสนาและคุณธรรม   อบรม
นักธรรมช้ันโท เอก (วัดเจษฎาราม) บวชภาคฤดูร้อน (วัดปัจจันตาราม –วัดยกกระบัตร) 
สอบธรรมศึกษาช้ันตรี ช้ันโท ช้ันเอก (วัดนาโคก)  ค่ายอบรมศีลธรรมเยาวชน (วัดสุนทรสถิต)  
มีค่าเฉล่ีย  4.17 

3. จัดโครงการ/กิจกรรม เพ่ือถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัว  เช่น โครงการสมุทรสาครรวมใจไถ่ชีวิต – โคกระบือ   โครงการประกวด
ดนตรีเพ่ือเฉลิมพระเกียรติฯ   มีค่าเฉล่ีย 4.13 
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ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นและความต้องการของประชาชนที่มีต่อ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร  จากแบบสอบถามและจากการสัมภาษณ์เชิงลึก  
สามารถสรุปประเด็นแยกนําเสนอตามยุทธศาสตร์ได้ดังน้ี 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสวัสดิการ และความมั่นคงของมนุษย์  
ปัญหาผู้ด้อยโอกาส โดยเฉพาะผู้สูงอายุ อบจ. ควรมีการดูแลเช่นมีกิจกรรมให้

ผู้สูงอายุได้ออกกําลังกาย มีศูนย์นัดพบปะพูดคุย และการตรวจสุขภาพอย่างท่ัวถึงใน 
ทุกพ้ืนท่ี 

ปัญหาพ้ืนท่ีเส่ียงต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ควรมีกล้องวงจรปิด 
ปัญหาความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน  ปัญหาด้านวินัยจราจร  
ปัญหาในเร่ืองความปลอดภัยบนท้องถนนในเวลากลางคืน 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา    
ปัญหาจริยธรรมเส่ือมทรุดในระบบการศึกษา ไม่เป็นไปดังสโลแกน ท่ีว่าความรู้ 

คู่คุณธรรม และคุณธรรมนําวิชาการ 
ปัญหาครูน้อยในโรงเรียนประถมขนาดเล็ก 
ปัญหาการขาดกิจกรรมทางด้านการศึกษาในระดับหมู่บ้าน 
ปัญหาขาดแหล่งเรียนรู้ในระดับหมู่บ้าน 
ขาดท่ีอ่านหนังสือในหมู่บ้าน 
ปัญหาเด็กยากจนขาดโอกาสทางการศึกษา 
ปัญหาขาดหนังสือ เอกสาร วารสารท่ีเป็นความรู้ทางวิชาการหรือความรู้ 

ทางด้านอาชีพ 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสาธารณสุข กีฬาและนันทนาการ 
ปัญหาสถานท่ีออกกําลังกายไม่เพียงพอ ขาดอุปกรณ์การออกกําลังสําหรับผู้สูงอายุ 
ปัญหาการขาดสถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจวันหยุด  
ปัญหาการขาดผู้มีความรู้ทางด้านทักษะการกีฬา ครูฝึกกีฬาท่ีเช่ียวชาญมาฝึกสอน 
ปัญหาการส่งเสริมกีฬาไม่ครอบคลุม เช่น ส่งเสริมเฉพาะฟุตบอล ซึ่งเป็นอุปสรรค

ต่อผู้หญิงและผู้สูงวัย 
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ปัญหาขาดการจัดแข่งขันกีฬาในระดับอําเภอเปิดโอกาสให้ทุกเพศทุกวัยได้เข้าร่วม
แข่งขัน 

ปัญหายุง แมงสาบ และหนูมีจํานวนมาก โดยเฉพาะในตลาดสด 
ปัญหาโรคระบาด เช่น โรคไข้เลือดออกในเด็ก โรคเอดส์ 
ปัญหาสนามกีฬากลางของจังหวัดผุพัง 
ปัญหาการบริการทางด้านสาธารณสุขไม่ท่ัวถึง 
ปัญหาขาดการรณรงค์และการส่งเสริมการออกกําลังกายในภาพรวมของจังหวัด 
ปัญหาการเปิดปิดไฟในสนามกีฬากลางให้เหมาะสมกับเวลาคนออกกําลังกาย 
ปัญหาความต่อเน่ืองในการสนับสนุนกีฬาในระดับเยาวชน 

4. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ปัญหามลภาวะ เช่น นํ้าเน่าเสีย อากาศเป็นพิษ ฝุ่นละออง  
ปัญหาการบุกรุกป่าชายเลน และท่ีสาธารณะ 
ปัญหาคูคลองตื้นเขิน  ผักตบชวามาก 
ปัญหาขยะมูลฝอยล้นเมือง 
ปัญหาการกําจัดวัชพืชตามท่ีสาธารณะต่างๆ  ยังไม่เป็นผลสําเร็จเท่าท่ีควร 
ปัญหารักษาความสะอาดหน้าบ้าน และชุมชน 
ปัญหาเร่ืองการจัดระเบียบเร่ืองการค้าขายในช่วงเย็นกีดขวางการจราจรและขยะ

มูลฝอยถูกท้ิงกระจายไปท่ัว 
ปัญหายังขาดการส่งเสริมการลดภาวะโลกร้อนอย่างท่ัวถึง  เช่น ขาดการส่งเสริมใน

ระดับชุมชน หมู่บ้าน 
ปัญหาสวนสาธารณะไม่ได้รับการปรับปรุง 
ปัญหาการวางผังเมืองเพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว 
ปัญหาขาดการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านส่ิงแวดล้อม 
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5. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน    
ปัญหานํ้าท่วมขังถนนบริเวณรอยต่อระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสองแห่งท่ี

เช่ือมต่อกัน  การก่อสร้างไม่ได้ประสานงานกัน  ก่อสร้างกันคนละคร้ังทําให้เกิดระดับสูงต่ํา
ท่ีแตกต่างกันซึ่งทําให้น้ําท่วมขังในฤดูฝน และปิดถนนซ่อมแซมเป็นเวลานาน 

ปัญหาไฟฟ้าส่องว่างริมทางตามถนนสายต่างๆ ไม่พอเพียงโดยเฉพาะเส้นทางท่ี
ประชาชนใช้สัญจรไปมาบ่อย บริเวณโรงงานท่ีพนักงานทํางานเป็นกะ ซึ่งเกิดการปล้นจ้ี
บ่อย 

ปัญหานํ้าในลําคลองส่งกล่ินเน่าเหม็น  เพราะบ่อบําบัดจากโรงงานปล่อยลงมา 
ในแม่น้ํา นํ้าในคลองเน่าเสีย 

ปัญหาคอสะพานสูงชันอันตรายมาก  
ปัญหานํ้าประปาไม่ค่อยไหล  ไหลช้า และมีสีเหลือง 
ปัญหาแผงก้ันทางรถไฟมีน้อย บางท่ีทํางานผิดปกติ 
ปัญหาการจราจรติดขัดในเขตเทศบาลนครสมุทรสาคร 

6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ   
ปัญหาการส่งเสริมอาชีพ เพ่ือรองรับให้กับประชาชน  
ปัญหาแหล่งท่องเท่ียว ขายของโก่งราคา 
ปัญหางานด้านความปลอดภัยในแหล่งท่องเท่ียว 
ปัญหาราคาสินค้าด้านการเกษตร และสถานท่ีกลางในการแลกเปล่ียนซื้อขาย  
ปัญหาแรงงานต่างด้าว 
ปัญหาการว่างงาน 
ปัญหาด้านการประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเท่ียว การสร้างจุดเด่นของพ้ืนท่ีในชุมชน 

เช่น เบญจรงค์ ท่องเท่ียวเชิงนิเวศน์ ท่องเท่ียวป่าชายเลนปลูกป่า 
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7. ยุทธศาสตร์พัฒนาการเมือง การบริหาร  
ปัญหาเร่ืองการส่ือสารประชาสัมพันธ์ และวิทยุกระจายเสียงประจําหมู่บ้าน ตามวัด 

จะเข้าถึงดีท่ีสุด ปัญหาการมีส่วนร่วม และการประชาสัมพันธ์ของฝ่ายบริหารประจําจังหวัด
ให้ประชาชนในพ้ืนท่ีได้รับทราบถึงการทํางานและบทบาท  

ปัญหาความโปร่งใสในด้านการจัดสรรงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง ต่างๆ 
ปัญหาการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน  
ปัญหาเร่ืองการขาดช่องทางให้ภาคประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมในด้านต่างๆ 
ปัญหาเร่ืองการประสานแผนในระดับพ้ืนท่ี 

8. ยุทธศาสตร์การศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
ปัญหาการเข้าถึงงบประมาณในการสนับสนุนทางด้านวัฒนธรรม งบประมาณลงไป

ท่ีหน่วยราชการไม่ค่อยถึงกลุ่มชาติพันธ์ุต่างๆ 
ปัญหาการประสานงานระหว่างหน่วยงานต่างๆ ไม่มีศูนย์กลางในการเช่ือมต่อข้อมูล

ข่าวสารทางด้านวัฒนธรรม 
ปัญหาขาดเวทีและสถานท่ีในการแสดงออกทางวัฒนธรรม 
ปัญหาเร่ืองเยาวชนห่างวัด ห่างวัฒนธรรม และห่างศีลธรรม 
ปัญหาสภาวัฒนธรรมระดับอําเภอไม่ได้รับการสนับสนุนเท่าท่ีควร 

 



 

บทท่ี 5 

สรุป อภิปรายผลและเสนอแนะ 
 

การประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนต่อการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์
การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เป็นการประเมินผลความพึงพอใจ
ของประชาชนต่อการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
สมุทรสาคร ตามภาระหน้าท่ีท่ีกําหนดไว้ในพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.
2540  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2552  มีวัตถุประสงค์ของการวิจัย  ข้อท่ีหน่ึง เพ่ือ
ศึกษาความพึงพอใจของประชาชนต่อการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครในยุทธศาสตร์การพัฒนาท้ัง 8  ด้าน คือ  

(1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาสวัสดิการสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 
(2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา 
(3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาสาธารณสุข กีฬาและนันทนาการ  
(4) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
(5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
(6) ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ 
(7) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมือง การบริหาร 
(8) ยุทธศาสตร์การศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น  
วัตถุประสงค์ข้อท่ีสอง เพ่ือทราบถึงความต้องการ ความคิดเห็น และ

ข้อเสนอแนะของประชาชนต่อการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร  ตามภาระและหน้าท่ีท่ีกําหนดไว้ในพระราชบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2552  
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ดําเนินการวิจัยโดยการสํารวจความพึงพอใจ (Survey Research) ประชาชนท่ีเป็น
ตัวแทนครอบครัวท่ีอาศัยอยู่ในเขตพ้ืนท่ีองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร จํานวน 
800 ตัวอย่าง ในช่วงเดือน พฤศจิกายน 2557 ถึงเดือน ธันวาคม 2557 นําข้อมูลท่ีได้มา
วิเคราะห์ด้วยวิธีสถิติ  เช่น ค่าเฉล่ีย(mean) ค่าอัตราส่วนร้อยละ (percentage) และส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน(standard deviation) ผลการศึกษาสรุปได้ดังน้ี 

 
สรุปผลการศึกษา 
 

จากการศึกษาวิจัยพบว่า ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อคุณภาพการให้บริการ
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ในการจัดทําบริการสาธารณะตามยุทธศาสตร์
การพัฒนาท้ัง 8 ด้านอยู่ในระดับ มาก (ค่าเฉล่ีย =4.17) คิดเป็นร้อยละ 83.4 หากพิจารณา
แยกด้านมีรายละเอียดดังน้ี 

การศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างท้ังหมด 800 คน พบว่า  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่
เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 51.7  มีอายุ 21 – 40 ปี คิดเป็นร้อยละ 58.3 มีการศึกษา 
มัธยมศึกษา/ ปวช. /ปวส. /อนุปริญญา คิดเป็นร้อยละ 38.2  มีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 
5,000-10,000 บาท/เดือน  คิดเป็นร้อยละ 45.8   มีอาชีพรับจ้าง คิดเป็นร้อยละ 56.2 
และส่วนใหญ่เป็นคนในชุมชนตั้งแต่เกิด คิดเป็นร้อยละ 49.8  

 
(1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาสวัสดิการสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  
ประชาชนผู้มารับบริการมีความพึงพอใจ ในภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด     

(ค่าเฉล่ีย = 4.23)  คิดเป็นร้อยละ 84.6  และพบว่าพึงพอใจในการป้องกันและบรรเทา      
สาธารณภัย เช่น  การออกควบคุมดับเพลิงมากท่ีสุด  รองลงมา  คือ การป้องกันและแก้ไข
ปัญหานํ้าท่วมพ้ืนท่ีจังหวัดสมุทรสาคร  เช่น  ขุดลอกคูคลอง, จัดหากระสอบทราย, เคร่ือง
สูบนํ้า  เพ่ือเตรียมการป้องกันนํ้าท่วม  
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(2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา 
ประชาชนผู้มารับบริการมีความพึงพอใจ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย = 

4.20) คิดเป็นร้อยละ 84.0 และพบว่าพึงพอใจในการส่งเสริมการเรียนรู้ พัฒนาและ
ปรับปรุงส่ือการเรียนการสอน เช่น  ปรับปรุงห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ ร.ร.กระทุ่มแบน    
“ วิเศษสมุทคุณ”  สนับสนุนเคร่ืองดนตรีวงโยธวาทิต ร.ร.อ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์  
สนับสนุนเคร่ืองดนตรีสากล ร.ร.กระทุ่มแบน “ วิเศษสมุทคุณ”ส่งเสริมงานวิจัยนวัตกรรมฯ 
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร  สนับสนุนเคร่ืองดนตรีสากล ร.ร.กุศลวิทยา จัดหาส่ือ
เทคโนโลยีประจําห้องเรียนพิเศษ ร.ร.สมุทรสาครบูรณะ  พัฒนาการเรียนการสอน        
ร.ร.หลักสองส่งเสริมวิทยา  มากท่ีสุด  รองลงมา คือ  การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ
การเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน  เช่น  ค่ายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และส่ิงแวดล้อม  
กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ  โครงการส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้
ของเด็กและเยาวชน  

 
(3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาสาธารณสุข กีฬาและนันทนาการ              
ประชาชนผู้มารับบริการมีความพึงพอใจ  ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย = 

4.10) คิดเป็นร้อยละ 82.0 และพบว่าพึงพอใจในการส่งเสริมและสนับสนุนด้านสุขภาพ 
และกีฬา   เช่น  ปรับปรุงสนามกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร  ลานกีฬาต้านยาเสพติด หมู่ท่ี 2    
ต.พันท้ายนรสิงห์  กิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพให้แก่บุคลากรของ อบจ. สมุทรสาคร  
สนับสนุนสมาคมกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร  ในการส่งเสริมและพัฒนาการกีฬา เช่น จัดการ
แข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ  , จัดหาอุปกรณ์กีฬา, พัฒนานักกีฬา ผู้ฝึกสอน มากท่ีสุด 
รองลงมา  ส่งเสริมและสนับสนุนงานบริการสาธารณสุข  
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(4) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม       
ประชาชนผู้มารับบริการมีความพึงพอใจ  ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย = 

4.12) คิดเป็นร้อยละ 82.4  และพบว่าพึงพอใจในการรณรงค์ปลูกจิตสํานึกและตระหนักใน
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้แก่ประชาชน เช่น โครงการ อบจ.
สมุทรสาครคาร์ฟรีเดย์ 2014   โครงการกล่องวิเศษ อบจ.สมุทรสาคร  มากท่ีสุด รองลงมา
การบริหารจัดการส่ิงแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ  เช่น การกําจัดวัชพืชในแม่นํ้าท่าจีน
และลําคลองต่างๆ ในจังหวัดสมุทรสาคร  

 
(5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  
ประชาชนผู้มารับบริการมีความพึงพอใจ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย = 

4.17) คิดเป็นร้อยละ 83.4 และพบว่าพึงพอใจในโครงการขยายเขตไฟฟ้า / ติดตั้งไฟฟ้า
สาธารณะในเขตจังหวัดสมุทรสาคร  เพ่ือเป็นการอํานวยความสะดวกและความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สินให้แก่ประชาชน สนับสนุนงบประมาณแก่ อบต.อําแพง เป็นค่าใช้จ่าย
ตามโครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ถนนสายร่วมใจพัฒนา หมู่ท่ี 7 (บ้านคลองตาขํา) 
เช่ือมกับถนนสายเลียบทองใบอุทิศ  ม. 6 (บ้านเจริญสุข) ต.อําแพง อ.บ้านแพ้ว มากท่ีสุด 
รองลงมาการก่อสร้าง/ปรับปรุง ระบบประปาพ้ืนท่ีจังหวัดสมุทรสาคร เช่น ขุดเจาะบ่อ
บาดาล  ก่อสร้างหอถังเก็บนํ้า เพ่ือให้ประชาชนมีนํ้าสําหรับอุปโภคอย่างเพียงพอและท่ัวถึง  
ขุดเจาะบ่อนํ้าบาดาล หมู่ท่ี 5 ต.บางยาง อ.กระทุ่มแบน   ขุดเจาะบ่อนํ้าบาดาล หมู่ท่ี 8   
ต.บางยาง อ.กระทุ่มแบน     ขุดเจาะบ่อนํ้าบาดาล  หมู่ท่ี 12 ต.บางยาง อ.กระทุ่มแบน  
ขุดเจาะบ่อนํ้าบาดาล  หมู่ท่ี 6    ต.บางโทรัด อ.เมืองฯ  ขุดเจาะบ่อนํ้าบาดาล หมู่ท่ี 4      
ต.ชัยมงคล   อ.เมือง  ขุดเจาะบ่อนํ้าบาดาล ม. 5 ต.คลองมะเดื่อ กระทุ่มแบน ขุดเจาะบ่อ
นํ้าประปา หมู่ท่ี 7  ต.หนองบัว อ.บ้านแพ้ว  ขุดเจาะบ่อนํ้าประปา หมู่ท่ี 4 ต.คลองตัน         
อ.บ้านแพ้ว ขุดเจาะบ่อนํ้าบาดาล หมู่ท่ี 2   ต.คลองตัน  อ.บ้านแพ้ว   
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(6) ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ  
ประชาชนผู้มารับบริการมีความพึงพอใจ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย = 

4.17)  คิดเป็นร้อยละ 83.4  และพบว่าพึงพอใจในการก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า ค.ส.ล. 
ศูนย์ศึกษาธรรมชาติป่าชายเลน หมู่ท่ี 5   ต.บางหญ้าแพรก อ.เมืองฯ เพ่ือเป็นการส่งเสริม
การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์และเป็นแหล่งเรียนรู้ทรัพยากรป่าชายเลนมากท่ีสุด   รองลงมา
การสนับสนุนงบประมาณแก่อําเภอบ้านแพ้วในการจัดการเกษตรและของดีอําเภอบ้านแพ้ว 
เพ่ือเป็นการเผยแพร่ช่ือเสียง  ผลผลิตทางการเกษตรและจําหน่ายสินค้าให้กับประชาชน
โดยตรง 

 
(7) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมือง การบริหาร  
ประชาชนผู้มารับบริการมีความพึงพอใจ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย = 

4.20) คิดเป็นร้อยละ 84.0  และพบว่าพึงพอใจในการรับทราบข้อมูลข่าวสารดําเนินงาน
โครงการ/กิจกรรมของ อบจ.สมุทรสาคร ผ่านส่ือประชาสัมพันธ์ต่างๆ เช่น วารสารสาครบุรี 
ส่ือวิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ และส่ือเผยแพร่รูปแบบอ่ืนๆ มากท่ีสุด รองลงมาการ
ให้บริการเม่ือมาติดต่อราชการด้านเจ้าหน้าท่ี อบจ.สมุทรสาคร / อาคารสถานท่ี / อุปกรณ์
และส่ิงอํานวยความสะดวกต่างๆ  

 
(8) ยุทธศาสตร์การศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น  
ประชาชนผู้มารับบริการมีความพึงพอใจ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย = 

4.18) คิดเป็นร้อยละ 83.6  และพบว่าพึงพอใจในการส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์
ประเพณี  วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น  ประเพณีแห่เทียนพรรษา  ประเพณี     
แห่เจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร  ง านสืบสานประเพณีวัฒนธรรมความกตัญญูคู่แผ่นดิน 
(วัดคลองตันราษฎร์บํารุง) จัดงานสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทยทรงดํา (วัดหนองสอง
ห้อง) จัดงานวันสําคัญทางศาสนา (วัดเจษฎาราม) มากท่ีสุด รองลงมาสนับสนุนการจัด
โครงการอบรมต่างๆ ด้านศาสนาและคุณธรรม  อบรมนักธรรมช้ันโท เอก (วัดเจษฎาราม) 
บวชภาคฤดูร้อน (วัดปัจจันตาราม –วัดยกกระบัตร) สอบธรรมศึกษาช้ันตรี ช้ันโท ช้ันเอก 
(วัดนาโคก)  ค่ายอบรมศีลธรรมเยาวชน (วัดสุนทรสถิต)  
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อภิปรายผลการศึกษา 

จากวัตถุประสงค์ข้อท่ี 1 เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของประชาชนต่อการ
ดําเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ตาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้ัง  8 ด้าน กล่าวคือ ยุทธศาสตร์การพัฒนาสวัสดิการสังคมและ
ความม่ันคงของมนุษย์  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ยุทธศาสตร์การพัฒนาสาธารณสุข 
กีฬาและนันทนาการ  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการเมือง การบริหาร  และยุทธศาสตร์การศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น  

 ผลการศึกษา พบว่า ความพึงพอใจในการให้บริการในแต่ละยุทธศาสตร์ ใน
ภาพรวมท้ัง  8  ด้าน อยู่ในระดับพึงพอใจ มาก (ค่าเฉล่ีย = 4.17) คิดเป็นร้อยละ 83.4            
โดยระดับความพึงพอใจในยุทธศาสตร์การพัฒนาสวัสดิการสังคมและความม่ันคงของมนุษย์  
(ค่าเฉล่ีย 4.23)  คิดเป็นร้อยละ 84.6 มากท่ีสุด รองลงมา ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา 
/ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมือง การบริหาร (ค่าเฉล่ีย 4.20)  คิดเป็นร้อยละ 84.0 
ยุทธศาสตร์การศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น (ค่าเฉล่ีย 4.18) คิดเป็นร้อยละ 83.6  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน / ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ (ค่าเฉล่ีย 4.17) 
คิดเป็นร้อยละ  83.4  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
(ค่าเฉล่ีย 4.12) คิดเป็นร้อยละ 82.4  และยุทธศาสตร์การพัฒนาสาธารณสุข กีฬาและ
นันทนาการ (ค่าเฉล่ีย 4.10)  คิดเป็นร้อยละ 82.0  น้อยท่ีสุด 

จากผลการศึกษาความพึงพอใจต่อการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
สมุทรสาคร ท่ีอยู่ในเกณฑ์ของความพึงพอใจมากดังกล่าว สะท้อนให้เห็นถึงการกําหนด
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา  รวมไปถึงการกําหนดโครงการในการพัฒนาตรงกับ
ความจําเป็นและความต้องการของประชาชนภายในจังหวัด  ส่งผลทําให้ผลการประเมิน
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากดังกล่าว  มีเพียงบางยุทธศาสตร์ท่ีได้รับคะแนนความ        
พึงพอใจน้อยกว่ายุทธศาสตร์อ่ืนๆ  
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จากวัตถุประสงค์ข้อท่ี 2 เพ่ือทราบถึงความต้องการ ความคิดเห็น และข้อเสนอ 
แนะต่อการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
สมุทรสาครตามรายยุทธศาสตร์  จะเห็นได้ว่าประชาชนภายในจังหวัดส่วนใหญ่มีความ     
พึงพอใจต่อการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ท้ัง 8 ด้าน ข้อคิดเห็นส่วนใหญ่เป็นไปในทาง         
ช่ืนชมและเช่ือม่ันในศักยภาพขององค์การบริหารส่วนจังหวัด  ในการจัดทําบริการ
สาธารณะเพ่ือตอบสนองความจําเป็นและความต้องการของประชาชนในพ้ืนท่ี  ซึ่งผู้วิจัยจะ
แบ่งการอภิปรายผลออกเป็น  3  ด้าน  กล่าวคือ ด้านที่หน่ึง ด้านเจ้าหน้าท่ี  ซึ่งประกอบ
ไปด้วย  คณะผู้บริหาร  ฝ่ายสภา และข้าราชการประจํา รวมไปถึงเจ้าหน้าท่ีขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัด  จากการประมวลความคิดเห็นของประชาชนผู้ตอบแบบสอบถาม    
สรุปได้ว่า  กลุ่มผู้สูงอายุ  กลุ่ม อสม. กลุ่มสตรี  และกลุ่มอาสาสมัครด้านส่ิงแวดล้อม        
มีความเช่ือม่ันและช่ืนชมการลงพ้ืนท่ีของคณะผู้บริหารชุดปัจจุบันมาก  ส่วนเจ้าหน้าท่ี
ประชาชนในพ้ืนท่ี กลุ่ม องค์กรภาครัฐและภาคเอกชนค่อนข้างเช่ือม่ันในศักยภาพ และ
ความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน  ส่วนฝ่ายสภาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดน้ัน ประชาชน
และผู้นําท้องถิ่นค่อนข้างเช่ือม่ันและฝากความหวังกับการปฏิบัติหน้าท่ีในฐานะตัวแทนของ
ท้องถิ่น  ด้านที่สอง  ด้านมาตรฐานของงาน  ความคิดเห็นส่วนใหญ่ของประชาชนผู้ตอบ
แบบสอบถามท้ัง  3 อําเภอ ยอมรับว่ามาตรฐานงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ค่อนข้างสูงกว่าหน่วยงานอ่ืน  ไม่ว่าจะเป็นการก่อสร้างถนน การขุดเจาะบ่อบาดาล หรือ 
มาตรฐานอ่ืนๆ ในการให้บริการชุมชน  เช่น  มาตรฐานในการจัดฝึกอบรม โดยเฉพาะการ
จัดค่ายเยาวชนและโครงการด้านสุขภาพ  ได้รับการยอมรับเป็นอย่างมาก ด้านที่สาม 
ประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ไม่ค่อยเข้าใจบทบาทหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วน
จังหวัด   ส่วนใหญ่จะเข้าใจว่ามีหน้าท่ีทับซ้อนกับเทศบาล และองค์การบริหารส่วนตําบล 
ประชาชนส่วนใหญ่ทราบภารกิจขององค์การบริหารส่วนจังหวัดผ่านป้ายโครงการ  และมี
ข้อเสนอให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดโครงการ อบจ.สัญจร ให้มากขึ้น รวมไปถึงการ
กระจายลงพ้ืนท่ีให้กว้างขึ้น  สําหรับโครงการท่ีประชาชนรู้จักองค์การบริหารส่วนจังหวัด
มากท่ีสุด  ได้แก่  โครงการจัดงานเกษตรและของดีอําเภอบ้านแพ้ว  และโครงการเฉลิม
พระเกียรติ  5  ธันวาคม  และโครงการเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหาคม ซึ่งท้ัง 3 โครงการ 
ประชาชนต้องการเข้าไปมีส่วนร่วมเป็นอย่างมาก 
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3.ข้อเสนอแนะในการพัฒนาแยกตามยุทธศาสตร์ 
จากแบบสอบถามและจากการสัมภาษณ์เชิงลึก สามารถสรุปประเด็นแยกนําเสนอ

ตามยุทธศาสตร์ได้ดังน้ี 
(3.1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาสวัสดิการสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดควรส่งเสริมให้ผู้ด้อยโอกาส โดยเฉพาะผู้สูงอายุให้มี

กิจกรรม  เช่น  มีกิจกรรมการให้ความรู้ในระบบสุขภาพผู้สูงอายุ มีศูนย์กลางในการนัด
พบปะพูดคุย มีโครงการตรวจสุขภาพ พร้อมท้ังมีการจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอ และมี
ความต่อเน่ือง  

องค์การบริหารส่วนจังหวัดควรสนับสนุนให้มีการจัดตั้งเครือข่ายผู้สูงอายุในระดับ
พ้ืนท่ี โดยเป็นศูนย์กลางในการเช่ืองโยงกิจกรรมระหว่างภาคีเครือข่าย รวมไปถึงการ 
เช่ือมโยงให้หน่วยงานภาครัฐและอ่ืนๆ เข้ามาเป็นภาคีเครือข่ายในการแลกเปล่ียนรู้ 

(3.2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดควรมีบทบาทในการส่งเสริมให้บุคลากรทางด้าน

การศึกษามีความรู้ ความชํานาญเฉพาะด้าน พร้อมท้ังจัดสรรงบประมาณด้านการศึกษาให้
ต่อเน่ือง   

องค์การบริหารส่วนจังหวัดควรส่งเสริมและสนับสนุนโรงเรียนท่ีด้อยโอกาส มี
บุคลากรทางการศึกษาจํานวนน้อย เพ่ือให้เด็กทุกคนในจังหวัดสมุทรสาครมีโอกาสทาง
การศึกษาอย่างเท่าเทียม รวมไปถึงสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนอย่างต่อเน่ือง 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดควรเข้าไปมีบทบาทในการจัดการศึกษาบนฐานของ
รากเหง้าทางวัฒนธรรมของท้องถิ่น ซึ่งเป็นการศึกษาท่ีตอบโจทย์ปัญหาท้องถิ่นและใน
ระดับกว้างขึ้น 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดควรสร้างภาคีเครือข่ายเพ่ือสนับสนุนให้เกิดศูนย์การ
เรียนรู้ในระดับชุมชน เพ่ือสร้างชุมชนฐานความรู้ก้าวซึ่งจะเป็นฐานหลักในการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมต่อไป  
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(3.3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาสาธารณสุข กีฬาและนันทนาการ  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดควรส่งเสริมการแข่งขันกีฬาในระดับต่างๆ อาจเช่ือมโยง

กับสมาคมกีฬา สถาบันพลศึกษา กระทรวงการกีฬาและการท่องเท่ียวหรืออ่ืนๆ เพ่ือ
พัฒนาการกีฬาและระบบสุขภาพ รวมไปถึงการใช้กีฬาเป็นเคร่ืองมือในการเสริมสร้างความ
สามัคคีกันในชุมชน  

องค์การบริหารส่วนจังหวัด ควรสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์การแพทย์ในระดับตําบล 
เพ่ือสร้างการเข้าถึงโอกาสทางการรักษาพยาบาลของประชาชนในเขตพ้ืนรับผิดชอบของ  
อบจ. และควรสนับสนุนงบประมาณในระดับท่ีเพียงพอต่อการขับเคล่ือนศูนย์ 

 องค์การบริหารส่วนจังหวัด ควรสนับสนุนท้ังทางด้านงบประมาณ เทคโนโลยี            
องค์ความรู้ทางด้านวิชาการ และบุคลากร ในการป้องกันการระบาดของโรค  

 
(3.4) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดควรเป็นแม่ข่ายในการเฝ้าระวังและสร้างจิตสํานึกด้าน

ส่ิงแวดล้อม เช่น ส่งเสริม รณรงค์ในการสร้างจิตสํานึกสาธารณะให้คนภายในจังหวัด 
ร่วมกันดูแลสาธารณสมบัติ การเฝ้าดูแลท่ีดินสาธารณประโยชน์ ป่าชายเลน 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดควรต่อยอดโครงการโรงเรียนส่ิงแวดล้อมให้เช่ือมโยงกับ
ชุมชน อาจประสานผ่านเครือข่ายผู้ปกครอง กรรมการสถานศึกษา และผู้นําในระดับพ้ืนท่ี 
เพ่ือสร้างผลสัมฤทธ์ิแบบองค์รวม  

องค์การบริหารส่วนจังหวัดควรสร้างภาคีเครือข่ายด้านส่ิงแวดล้อมในระดับพ้ืนท่ี 
สนับสนุนกิจกรรมด้านส่ิงแวดล้อม เช่น อาจใช้วัฒนธรรมเป็นฐานในการกําหนดนโยบาย
ด้านส่ิงแวดล้อม 
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(3.5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดควรเป็นศูนย์กลางในการทําความเข้าใจ และให้ความรู้

ในด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานโดยยึดผังเมืองเป็นเกณฑ์ การพิจารณาสนับสนุน
งบประมาณควรกระทําภายใต้บริบทของผังเมืองรวมของจังหวัด เพ่ือป้องกันปัญหาอีก
มากมายท่ีอาจตามมา  เช่น  ปัญหานํ้าท่วมเน่ืองจากการก่อสร้างถนนขวางทางนํ้า  ตึกทรุด 
ปัญหานํ้าเสีย ฯ  

 และสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับท่ีเล็กกว่าจัดภูมิทัศน์ของชุมชน
ให้เป็นระเบียบและสวยงาม 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดควรเข้าไปมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการนํ้าโดยองค์รวม 
เป็นแม่ข่ายในการจัดระบบบริหารจัดการนํ้าโดยเน้นการมีส่วนร่วมและข้ามพ้นความขัดแย้ง
ในระดับพ้ืนท่ี  สร้างระบบการบริการและจัดสรรท่ีเป็นธรรมกับทุกภาคส่วน  ไม่ว่าจะเป็น
ภาคเกษตร ภาคครัวเรือน ภาคอุตสาหกรรม 

 

(3.6) ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ 
ส่งเสริมโครงการเก่ียวกับการอบรมอาชีพ และแนวทางการลงทุนการประกอบ

อาชีพให้แก่ชาวบ้านในชุมชน เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนมีรายได้เพ่ิมขึ้น  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดควรส่งเสริมการร่วมกลุ่มของชุมชนแบบสหกรณ์ โดยจัด

ให้มีเวทีสร้างความเข้าใจ  สร้างการเรียนรู้  และดําเนินกิจกรรมกลุ่มอย่างต่อเน่ือง ควบคู่
ไปกับกระบวนการพัฒนาการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย ให้คนในชุมชนได้รับการศึกษาท่ี
สอดคล้องกับศักยภาพของชุมชน ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมของท้องถิ่น เช่ือมโยงกับศูนย์
ฝึกอาชีพ สถาบันการศึกษา  เพ่ือฝึกอบรมด้านอาชีพท่ีสอดคล้องกับศักยภาพของชุมชน 
ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมของท้องถิ่น การฝึกอบรมจะต้องสอดคล้องกับความจําเป็นและ
ความต้องการ รวมไปถึงวัสดุของพ้ืนท่ี ซึ่งสามารถพัฒนาไปเป็นอาชีพหลัก ได้ 
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องค์การบริหารส่วนจังหวัดควรสนับสนุนการค้นหาศักยภาพชุมชน  โดยทาง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นแกนประสานในการรวบรวมองค์ความรู้ในพ้ืนท่ี สนับสนุน
ให้สถาบันการศึกษาท้องถิ่นทําการศึกษาวิจัยร่วมกับภาคีเครือข่ายต่างๆ เพ่ือค้นหาทุนทาง
สังคม เศรษฐกิจ และทรัพยากรในพ้ืนท่ี ควบคู่ไปกับการจัดทําฐานข้อมูลเพ่ือแจกจ่ายให้
ชุมชนและหน่วยงานท้ังภาครัฐและเอกชนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน  รวมไปถึงองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดควรสนับสนุนด้านการประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเท่ียวภาพรวมท้ังจังหวัด 
พัฒนาถนน ป้ายบอกทาง ศูนย์ข้อมูลการท่องเท่ียวผ่านทาง website ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด และตั้งเป็นศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารท่องเท่ียวท่ีทันสมัย ประสานเครือข่าย
ธุรกิจท่องเท่ียว และขนส่งเพ่ือแจ้งข้อมูลในทุกด้านท่ีเป็นปัจจุบัน 

(3.7) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมือง การบริหาร 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดควรมีการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพและความรู้ให้กับ

บุคลากรเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี พ.ศ.2558 เช่น พัฒนา
ความรู้ด้านภาษา และวัฒนธรรมอาเซียน 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดควรส่งเสริมโครงการให้ความรู้ด้านการเกษตรต่างๆ แก่
ประชาชน ส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรต่างๆ ส่งเสริมและร่วมพัฒนาระบบตลาดกลางการเกษตร  

องค์การบริหารส่วนจังหวัดควรจัดโครงการ อบจ.สัญจรให้ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดควรส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน และทําการ

ประชาสัมพันธ์บทบาทขอบเขตอํานาจในการจัดทําบริการสาธารณะขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดให้ประชาชนในพ้ืนท่ีได้รับทราบ  

องค์การบริหารส่วนจังหวัดควรสร้างภาคีเครือข่ายในการป้องกันการคอรัปช่ัน การ
จัดสรรงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง 
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(3.8) ยุทธศาสตร์การศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น  
ส่งเสริมให้มีการพัฒนาและใช้ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น เป็นเคร่ืองมือในการ

เสริมสร้างความอ่อนโยนทางจิตใจ โดยเน้นการมีส่วนร่วมของครอบครัว ชุมชนและกลุ่ม     
ท่ีสนใจในโอกาสสําคัญ ๆ เช่น  วันท่ี 5 ธันวาคม (วันพ่อ) วันท่ี 12 สิงหาคม (วันแม่) หรือ
วันสําคัญทางศาสนา  และวันสําคัญทางประเพณีต่าง ๆ  โครงการอาจออกมาในรูปการทํา
กิจกรรมร่วมกันของครอบครัวต้นแบบ  

ส่งเสริมให้องค์กรภาคประชาชน และกลุ่มอ่ืน ๆ  เช่น วัด โรงเรียน องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นท่ีเล็กกว่า เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาจิตใจ โดยเฉพาะองค์กรท่ีส่งเสริม
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และการพัฒนาจิตใจ รวมท้ังสร้างมาตรฐานการจูงใจให้ภาคเอกชน
ท่ีเก่ียวข้องกับศิลปะ ดนตรี และกีฬาเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็ก เยาวชน และ
ประชาชน โครงการอาจออกมาในรูปลานดนตรีต้นแบบ หรือลานกีฬาต้นแบบในระดับ
ต่างๆ  

องค์การบริหารส่วนจังหวัดควรสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของหน่วยงาน
ทางด้านการศึกษาในเขตจังหวัด  เช่น อบจ.เป็นเจ้าของโครงการในการฝึกอบรมให้
บุคลากรของส่วนราชการอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการศึกษาของเด็กและเยาวชนภายในจังหวัด
เข้ามาเป็นผู้ร่วมฝึกอบรม  
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แบบสอบถาม  
การประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 

ของ อบจ.สมุทรสาคร  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557   
 
คําช้ีแจง  แบบสอบถามนี้มี  8 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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2 

ส่วนท่ี 2 ความคิดเห็นต่อการดําเนินงานตามยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อบจ.สมุทรสาครในรอบปีท่ีผ่านมา  
คําชี้แจงโปรดใสเ่ครื่องหมาย �  ในช่องระดับความพึงพอใจตามความคิดของท่าน 

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

 
คําถาม 

ระดับความพึงพอใจ 
 น้อยที่สุด 
    (1) 

   น้อย 
   (2) 

ปานกลาง 
   (3) 

  มาก 
   (4) 

มากที่สุด 
   (5) 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสวัสดิการสังคมและความมั่นคงของมนษุย์ 
1. การรักษาความสงบเรียบร้อยของทอ้งถ่ิน การดูแลความปลอดภัย 
ในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน  เช่น   
- การจัดระเบียบการรักษาความปลอดภัยบริเวณศูนย์ราชการจังหวัดสมุทรสาคร 
- การป้องกันและลดอบุัติเหตุจราจรในช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์ 

     

2.การป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั  เช่น  การออกควบคุมดับเพลิง      
3.การป้องกันและแก้ไขปญัหานํ้าทว่มพ้ืนที่จังหวัดสมุทรสาคร 
เช่น ขุดลอกคูคลอง,จัดหากระสอบทราย,เคร่ืองสูบนํ้า เพื่อเตรียมการ 
ป้องกันนํ้าท่วม 

     

4.การจัดโครงการ/กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย ์
และปกป้องสถาบันสําคัญของชาต ิเช่น วันท่ี 12 สิงหา, วันท่ี 5 ธันวา เป็นต้น 

     

5.โครงการสานสายใยรักแหง่ครอบครัวอําแพง และการบริหารจัดการ 
ศูนย์ 3 วัย สานสายใยรัก 

     

6. ส่งเสริมและสนับสนุนดา้นสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชวีิตแก่ 
ผู้สูงอายุ เด็ก สตร ีผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส และผู้ตดิเชื้อเอดส ์
เช่น กิจกรรมการฝึกอาชีพ , การจัดงานวันคนพิการสากล , โครงการสมทบ 
ทุนมูลนิธิขาเทียมฯ    ฯลฯ 

     

ความพึงพอใจในภาพรวมต่อยทุธศาสตร์การพัฒนา 
สวัสดิการสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

     

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา 
1.สนับสนุนงบประมาณจ้างบุคลากรเสริมการเรยีนการสอนให้แก่ 
โรงเรียนในเขตจังหวัดสมุทรสาคร จํานวน  200  อัตรา (ครูอัตราจ้าง) 

     

2.สนับสนุนงบประมาณจ้างครูชาวต่างชาติสอนภาษาอังกฤษ 
(ร.ร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์สมุทรสาคร , 
ร.ร.วัดธรรมจริยาภิรมย์, สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร) 

     

3.การปรับปรุงและพัฒนาโรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม และโรงเรียน 
วัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร  เช่น ลานจอดรถ,อาคารเรียน, ฯลฯ 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 



121 

 

         3 

 
คําถาม 

ระดับความพึงพอใจ 
 น้อยที่สุด 
    (1) 

   น้อย 
   (2) 

ปานกลาง 
   (3) 

  มาก 
   (4) 

มากที่สุด 
   (5) 

5. ส่งเสริมการเรียนรู ้ พัฒนาและปรบัปรุงสื่อการเรยีนการสอน  เช่น 
-ปรับปรุงห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ ร.ร.กระทุ่มแบน วิเศษสมุทคุณ 
-สนับสนุนเคร่ืองดนตรีวงโยธวาทิต ร.ร.อ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ ์
-สนับสนุนเคร่ืองดนตรีสากล ร.ร.กระทุ่มแบน วิเศษสมุทคุณ 
-ส่งเสริมงานวิจัยนวัตกรรมฯ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร 
-สนับสนุนเคร่ืองดนตรีสากล ร.ร.กุศลวิทยา 
-จัดหาส่ือเทคโนโลยีประจาํห้องเรียนพิเศษ ร.ร.สมุทรสาครบูรณะ 
-พัฒนาการเรียนการสอน ร.ร.หลักสองส่งเสริมวิทยา                               

     

6. เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน  เช่น  
- ค่ายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและส่ิงแวดล้อม 
- กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ 
- โครงการส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน                                           

     

7.การให้บริการของอุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร (SK park)  เช่น 
- จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้แก่ผู้ใช้บริการ  
- การให้บริการทรัพยากรสารสนเทศต่างๆ    

     

ความพึงพอใจในภาพรวมต่อยทุธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา      

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสาธารณสุข กีฬาและนันทนาการ 

1. การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  เช่น 
- ค้นหาผู้เสพเข้าสู่การบําบัด  
- ฝึกอาชีพให้ผู้ต้องขังคดียาเสพติด  
- เยาวชนปลอดภัย ห่างไกลยาเสพติด  
- พัฒนาศักยภาพเครือข่ายแกนนําผู้ประสานพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด 

  -สนับสนุนการปฏิบัติงานของศูนย์อํานวยการพลังแผ่นดินเอาชนะ 
ยาเสพติดจังหวัดสมุทรสาคร ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
จังหวัดสมุทรสาคร 

     

2 .การส่งเสริมและสนับสนุนด้านสุขภาพ และการกีฬา  เช่น 
- ปรับปรุงสนามกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร  
- ลานกีฬาต้านยาเสพติด  หมู่ท่ี 2 ต.พันท้ายนรสิงห์  
- กิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพให้แก่บุคลากรของ อบจ.สมุทรสาคร     
- สนับสนุนสมาคมกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร ในการส่งเสริมและพัฒนาการกีฬา 
 เช่น  จัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ , จัดหาอุปกรณ์กีฬา , พัฒนานักกีฬา  
ผู้ฝึกสอน ฯลฯ 

     

3.ส่งเสริมและสนับสนุนงานบริการสาธารณสุข  เช่น อสม.      
ความพึงพอใจในภาพรวมต่อยทุธศาสตร์การพัฒนา 
สาธารณสุข กีฬาและนันทนาการ 
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4 

 
คําถาม 

ระดับความพึงพอใจ 
 น้อยที่สุด 
    (1) 

   น้อย 
   (2) 

ปานกลาง 
   (3) 

  มาก 
   (4) 

มากที่สุด 
   (5) 

4.  ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
1.การส่งเสริม สนับสนุน การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาต ิ
และสิ่งแวดล้อม  เช่น  
- โครงการโรงเรียนส่ิงแวดล้อมของ อบจ.สมุทรสาคร 
- สนับสนุนโรงเรียนเครือข่ายโรงเรียนส่ิงแวดล้อมฯ  

     

2.การรณรงค์ปลูกจิตสํานึกและตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมใหแ้ก่ประชาชน เช่น  
-โครงการ อบจ.สมุทรสาคร คาร์ฟรีเดย์ 2014 
-โครงการกล่องวิเศษ อบจ.สมุทรสาคร  

     

3.การบริหารจัดการเพ่ือลดการใช้สารเคมีในภาคการเกษตร  เช่น 
โครงการควบคุมแมลงวันผลไม้ด้วยเทคโนโลยีที่ปลอดภยักบัส่ิงแวดล้อม 

     

4.การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธภิาพ  เช่น 
- การกําจัดวัชพืชในแม่น้าํท่าจีนและลําคลองต่างๆ ในจังหวัดสมุทรสาคร 

     

ความพึงพอใจในภาพรวมต่อยทุธศาสตร์การบริหารจัดการ 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

     

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.การก่อสร้าง / ปรบัปรุง /ซ่อมแซมถนนหรือสะพานในเขตจังหวัด 
สมุทรสาคร  เพ่ือพัฒนาเส้นทางการคมนาคมและขนส่งให้ประชาชน 
ได้รับความสะดวกและความปลอดภยัในการสัญจร 
- ก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล.ข้ามคลองสหกรณ์ หมู่ที่ 4,2 ต.พันท้ายนรสิงห์ อ.เมืองฯ 
-ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.เข้าศูนย์เด็กเล็กพนัท้ายนรสิงห์  หมู่ที่ 4 ต.พันท้ายนรสิงห์ อ.เมืองฯ 
-ก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล. ข้ามคลองแนวลิขิต หมู่ที่ 5 ต.ดอนไก่ดี อ.กระทุ่มแบน 
-ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยเพชรเกษม 99 (ซอยพงษ์ศิริชัย 1) หมู่ที่ 4 ต.อ้อมน้อย   
-ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายเลียบคลองหม่ืนปรารมภ์  หมู่ที่ 4,5  ต.แคราย 
เช่ือมหมู่ที่ 10  ต.คลองมะเด่ือ  อ.กระทุ่มแบน 
-ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายปลายคลองน้อย  หมู่ที่ 1  ต.ท่าเสา  อ.กระทุ่มแบน 
เช่ือมหมู่ที่ 1  ต.บา้นเกาะ  อ.เมืองฯ 
-ก่อสร้างถนนแอลฟัสท์ติกคอนกรีตสายเลียบคลองราษฎร์เจริญสุข  หมู่ที่ 7  
ต.บ้านเกาะ อ.เมืองฯ เช่ือมหมู่ที่ 6  ต.อาํแพง  อ.บ้านแพ้ว  
-ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายวัดศรีเมือง – คลองครุ (ช่วงท่ี 2)  หมู่ที่ 6  
เช่ือมหมู่ที่ 3  ต.ท่าทราย  อ.เมืองฯ  
-ก่อสร้างถนนสายศศิบุตรพัฒนา  หมู่ที่ 5  ต.เกษตรพัฒนา  อ.บ้านแพ้ว 
-ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายศูนย์การเรียนรู้  หมู่ที่ 5ต.หลักสอง  อ.บ้านแพว้ 
-ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายอนุสรณ์ปู่เทียม หมู่ที่ 8,3 ต.โรงเข้  อ.บ้านแพ้ว 
-ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายไพรสณฑ์  ต.อําแพง  อ.บ้านแพ้ว 
เช่ือม ต.บ้านเกาะ  อ.เมืองฯ 
-ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายรุ่งประชาบุญวฒัน์  หมู่ที่ 5,6,7,8 ต.บางยาง  อ.กระทุ่มแบน   
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5 

 
คําถาม 

ระดับความพึงพอใจ 
 น้อยที่สุด 
    (1) 

   น้อย 
   (2) 

ปานกลาง 
   (3) 

  มาก 
   (4) 

มากที่สุด 
   (5) 

2.การก่อสร้าง/ปรับปรุง ระบบประปาพ้ืนที่จังหวัดสมุทรสาคร เช่น 
ขุดเจาะบ่อบาดาล  ก่อสร้างหอถังเก็บนํ้า เพ่ือให้ประชาชนมีนํ้า 
สําหรับอุปโภคอย่างเพียงพอและทั่วถึง 
-ขุดเจาะบ่อน้ําบาดาล หมูท่ี่ 5  ต.บางยาง  อ.กระทุ่มแบน 
-ขุดเจาะบ่อน้ําบาดาล หมูท่ี่ 8  ต.บางยาง  อ.กระทุ่มแบน 
-ขุดเจาะบ่อน้ําบาดาล หมูท่ี่ 12  ต.บางยาง  อ.กระทุ่มแบน 
-ขุดเจาะบ่อน้ําบาดาล หมูท่ี่ 6  ต.บางโทรัด  อ.เมืองฯ 
-ขุดเจาะบ่อน้ําบาดาล หมูท่ี่ 4 ต.ชัยมงคล อ.เมอืง   
-ขุดเจาะบ่อน้ําบาดาล หมูท่ี่ 5  ต.คลองมะเด่ือ  อ.กระทุ่มแบน 
-ก่อสร้างระบบประปา  หมูท่ี่ 7  ต.หนองบัว  อ.บ้านแพ้ว 
-ก่อสร้างระบบประปา  หมูท่ี่ 4  ต.คลองตัน  อ.บ้านแพ้ว 
-ขุดเจาะบ่อน้ําบาดาล หมูท่ี่ 2 ต.คลองตัน อ.บ้านแพ้ว   
                                   ฯลฯ 

     

3.โครงการขยายเขตไฟฟ้า/ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะในเขตจังหวัด 
สมุทรสาคร เพ่ือเป็นการอํานวยความสะดวกและความปลอดภัย 
ในชีวิตและทรัพย์สินให้แก่ประชาชน 
- สนับสนุนงบประมาณแก ่อบต.อาํแพง  เป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ 
ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะถนนสายร่วมใจพัฒนา หมู่ที ่7 (บา้นคลองตาขํา) 
เช่ือมกับถนนสายเลียบทองใบอุทิศ  หมู่ท่ี 6 (บ้านเจริญสุข)  ต.อําแพง   (อุดหนุนเพ่ิมเติม 

     

ความพึงพอใจในภาพรวมต่อยุทธศาสตร์การพัฒนา 
โครงสร้างพ้ืนฐาน 

     

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ 
1.การสนับสนุนงบประมาณแก่อําเภอบ้านแพ้วในการจัดงานเกษตร 
และของดี อําเภอบ้านแพ้ว  เพ่ือเป็นการเผยแพร่ช่ือเสียง ผลผลิต 
ทางการเกษตรและจําหน่ายสินค้าให้กับประชาชนโดยตรง 

     

2.ก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า ค.ส.ล.ศูนย์ศึกษาธรรมชาติป่าชายเลน    
หมู่ท่ี 5  ต.บางหญ้าแพรก  อ.เมืองฯ   เพ่ือเป็นการส่งเสริมการท่องเท่ียว 
เชิงอนุรักษ์และเป็นแหล่งเรียนรู้ทรัพยากรป่าชายเลน 

     

ความพึงพอใจในภาพรวมต่อยทุธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ      

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมือง การบริหาร 
1.การส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธปิไตยอันมีพระมหากษัตรยิ์เป็นประมุข เช่น 
-โครงการสร้างพลเมืองประชาธิปไตย เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน / บุคลากร ฯลฯ 
มีเจตคติที่ดีเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธปิไตย 

     

2.การจัดงานวันท้องถ่ินไทยร่วมกับ อปท.  เพ่ือให้ประชาชนเกิดความ 
เข้าใจและเห็นความสําคัญและเจตนารมณ์ของการจัดต้ัง อปท. 
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6 

 
คําถาม 

ระดับความพึงพอใจ 
 น้อยที่สุด 
    (1) 

   น้อย 
   (2) 

 ปานกลาง 
    (3) 

   มาก 
   (4) 

มากที่สุด 
   (5) 

3.การเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ของ อบจ.  เช่น 
- โครงการรณรงค์ใช้ป้ายทะเบียนรถจังหวัดสมุทรสาคร 

     

4. การรับทราบข้อมูลข่าวสารการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมของ 
 อบจ.สมุทรสาคร ผ่านส่ือประชาสัมพันธ์ต่างๆ เช่น วารสารสาครบุรี 
ส่ือวิทยุ, โทรทัศน์ ,หนังสือพิมพ์  และส่ือเผยแพร่รูปแบบอื่นๆ  

     

5. การให้บริการเม่ือมาติดต่อราชการ 
- ด้านเจ้าหน้าท่ี อบจ.สมุทรสาคร / อาคารสถานท่ี /อุปกรณ์ และ 
ส่ิงอํานวยความสะดวกต่างๆ  

     

6. อบจ.สมุทรสาคร มีช่องทางให้ท่านแสดงความคิดเห็นหรือ 
เสนอแนะวิธีการดําเนินงาน , หนังสือร้องเรียน , ตู้ ปณ. ,เวบไซต์ 
ผ่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด , ผู้บริหาร , ผู้นําชุมชน  ฯลฯ  

     

ความพึงพอใจในภาพรวมต่อยุทธศาสตร์การพัฒนา 
การเมือง การบริหาร 

     

8.  ยุทธศาสตร์การศาสนาและวัฒนธรรมท้องถ่ิน 
1. การส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรม และ 
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน  เช่น 
- ประเพณีแห่เทียนพรรษา 
-ประเพณีแห่เจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร 
- งานสืบสานประเพณีวัฒนธรรมความกตัญญูคู่แผ่นดิน  (วัดคลองตันราษฎร์บํารุง) 
- จัดงานสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทยทรงดํา (วัดหนองสองห้อง) 
-จัดงานวันสําคัญทางศาสนา (วัดเจษฎาราม) 
                                     ฯลฯ 

     

2.สนับสนุนการจัดโครงการอบรมต่างๆ ด้านศาสนาและคุณธรรม 
-อบรมนักธรรมช้ันโท เอก (วัดเจษฎาราม) 
-บวชภาคฤดูร้อน (วัดปัจจันตาราม – วดัยกกระบัตร) 
-สอบธรรมศึกษาช้ันตรี ช้ันโท ช้ันเอก (วัดนาโคก) 
-ค่ายอบรมศีลธรรมเยาวชน (วัดสุนทรสถิต) 
                                           ฯลฯ 

     

3.จัดโครงการ /กิจกรรม เพ่ือถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาท 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  เช่น  
-โครงการสมุทรสาครรวมใจไถ่ชีวิต –โคกระบือ 
-โครงการประกวดดนตรีเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ 

     

ความพึงพอใจในภาพรวมต่อยุทธศาสตร์การศาสนา 
และวัฒนธรรมท้องถิ่น 
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  �  ท่านเคยเข้าร่วมกิจกรรมของ อบจ.สมุทรสาคร หรือไม่ 
   �   ไม่เคย 
   �    เคย   (โปรดระบุกิจกรรม)....................................................................................................................................... 

���� ท่านรับทราบข้อมูลข่าวสารต่างๆ ของ อบจ.สมุทรสาคร จากแหล่งข้อมูลใด 
 �   วารสาร/แผน่พับ �  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (สจ.) �  ผู้บริหาร อบจ. 
 �   เว็บไซต์ของ อบจ. �  การทําประชาคม    �  อบต./เทศบาล ในพืน้ที ่
 �   โทรศัพท์  �  อ่ืนๆ................................................................. 

   �   ไม่เคยได้รับข้อมูลข่าวสาร 
 

����  โครงการหรือกิจกรรมท่ีท่านต้องการให้ อบจ.สมุทรสาคร ดําเนินการเพ่ิมเติม 
1. โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาสวัสดิการสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ ได้แก่ 
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................. 
2.โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ได้แก่ 
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................. 
3. โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาสาธารณสุข กีฬา และนันทนาการ ได้แก่ 
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................  
4. โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ได้แก่ 
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................. 
5. โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ได้แก่ 
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................  
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................  
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6. โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ ได้แก่ 
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................. 
7. โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมือง การบริหาร ได้แก่ 
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................. 
8. โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์การศาสนาและวัฒนธรรมท้องถ่ิน  ได้แก่ 
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................. 

 
���� ความคิดเห็นท่ัวไป 

1. ท่านคิดว่า อบจ.สมุทรสาครมีจุดเด่น  และจุดท่ีควรปรับปรุง/พัฒนา ในด้านใด 
 � จุดเด่น  
 .................................................................................................................................................................................
 ................................................................................................................................................................................. 
 ................................................................................................................................................................................. 
� จุดท่ีควรปรับปรุง/พัฒนา 
 .................................................................................................................................................................................
 ................................................................................................................................................................................. 
 ................................................................................................................................................................................. 
 

2. ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
 .................................................................................................................................................................................
 .................................................................................................................................................................................
 .................................................................................................................................................................................
 .................................................................................................................................................................................
 ................................................................................................................................................................................. 

 
ขอขอบคุณผู้ตอบแบบสอบถามทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ  



 

       
      ตามแผนพัฒนา
        ของ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       สรุปผลการดําเนินงาน
ตามแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.2557- พ.ศ.255

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
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สรุปผลการดําเนินงาน 
2559) 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร 



 

      ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

 

วิสัยทัศน์การพัฒนาจังหวัดขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

 “ เมืองน่าทํางาน  บ้านน่าอยู่อาศัย  ก้าวไกลด้วยการศึกษา พัฒนาอย่างย่ังยืน 

ความหมายของวิสัยทัศน์ 

 เมืองน่าทํางาน  หมายถึง
การประกอบอาชีพ  ท้ังอุตสาหกรรม เกษตรกรรม ประมง การท่องเท่ียว เกิดการกระจายรายได้และการจ้าง
แรงงาน 
 บ้านน่าอยู่อาศัย หมายถึง  มีสิ่งอํานวยความสะดวกในการดํารงชีวิตประจําวันอย่างครบถ้วน 
สมบูรณ์  สังคมมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยปลอดภัย  ปราศจากมลพิษท้ังอากาศ ขยะ น้ํ าเสีย 
มีทรัพยากรธรรมชาติท่ีสมบูรณ์  ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถ่ินของตนเอง  ประชาชนมีความ
เป็นอยู่ท่ีดี ได้รับความช่วยเหลือและจัดสวัสดิการจากภาครัฐอย่างท่ัวถึง
 ก้าวไกลด้วยการศึกษา 
ทางการศึกษา  และเด็ก เยาวชน

  ����  สถาบันการศึกษา
    
    
    
    
  ����  ครูและบุคลากรทางการศึกษา
    
    
  ����  เด็ก เยาวชนและประชาชน
    
    
    
 พัฒนาอย่างย่ังยืน  หมายถึง  สืบสานศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ินให้คงอยู่ต่อไป
สู่คนรุ่นหลังประชาชนและทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้อง ถ่ินและการดูแล บํารุ งรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ประชาชนยึดหลักการดําเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 

 

 

 
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

 

การพัฒนาจังหวัดขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร 

เมืองน่าทํางาน  บ้านน่าอยู่อาศัย  ก้าวไกลด้วยการศึกษา พัฒนาอย่างย่ังยืน 

หมายถึง  มีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ท่ีเอ้ือต่อการส่งเสริมการลงทุนและ
การประกอบอาชีพ  ท้ังอุตสาหกรรม เกษตรกรรม ประมง การท่องเท่ียว เกิดการกระจายรายได้และการจ้าง

หมายถึง  มีสิ่งอํานวยความสะดวกในการดํารงชีวิตประจําวันอย่างครบถ้วน 
มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยปลอดภัย  ปราศจากมลพิษท้ังอากาศ ขยะ น้ํ าเสีย 

มีทรัพยากรธรรมชาติท่ีสมบูรณ์  ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถ่ินของตนเอง  ประชาชนมีความ
เป็นอยู่ท่ีดี ได้รับความช่วยเหลือและจัดสวัสดิการจากภาครัฐอย่างท่ัวถึง 

 หมายถึง  การพัฒนาใน  3  ส่วน  คือ  สถาบันการศึกษา ครูและบุคลากร
เยาวชนและประชาชน 

สถาบันการศึกษา  สถาบันการศึกษาท้ังในสังกัดและนอกสังกัดองค์การ
  บริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร  มีความพร้อมในด้าน
  อาคาร สถานท่ี มีการพัฒนาหลักสูตร รวมท้ังสื่อการ
  เรียนการสอนต่างๆ ท่ีทันสมัย สอดคล้องกับการเรียนรู้
  ในปัจจุบัน 

ครูและบุคลากรทางการศึกษา  มีการเพ่ิมพูนความรู้และเทคนิคในการเพ่ิม
  ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการจัดการเรียนการสอน
  อย่างต่อเนื่อง 

เด็ก เยาวชนและประชาชน เด็ก เยาวชนและประชาชนได้รับโอกาสทางการเรียนรู้
  และเข้าถึงการเรียนรู้ได้ง่าย พัฒนาตนเองให้ทันโลกท่ีมี
  การเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง  สร้างให้เป็นสังคมแห่ง
  การเรียนรู้ 

หมายถึง  สืบสานศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ินให้คงอยู่ต่อไป
ประชาชนและทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้อง ถ่ินและการดูแล บํารุ งรักษา

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ประชาชนยึดหลักการดําเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ด็จพระเจ้าอยู่หัว 
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ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร 

เมืองน่าทํางาน  บ้านน่าอยู่อาศัย  ก้าวไกลด้วยการศึกษา พัฒนาอย่างย่ังยืน ” 

มีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ท่ีเอ้ือต่อการส่งเสริมการลงทุนและ
การประกอบอาชีพ  ท้ังอุตสาหกรรม เกษตรกรรม ประมง การท่องเท่ียว เกิดการกระจายรายได้และการจ้าง 

หมายถึง  มีสิ่งอํานวยความสะดวกในการดํารงชีวิตประจําวันอย่างครบถ้วน 
มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยปลอดภัย  ปราศจากมลพิษท้ังอากาศ ขยะ น้ํ าเสีย                  

มีทรัพยากรธรรมชาติท่ีสมบูรณ์  ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถ่ินของตนเอง  ประชาชนมีความ

ส่วน  คือ  สถาบันการศึกษา ครูและบุคลากร 

ท้ังในสังกัดและนอกสังกัดองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร  มีความพร้อมในด้าน 

สถานท่ี มีการพัฒนาหลักสูตร รวมท้ังสื่อการ 
เรียนการสอนต่างๆ ท่ีทันสมัย สอดคล้องกับการเรียนรู้ 

มีการเพ่ิมพูนความรู้และเทคนิคในการเพ่ิม 
ประสิทธิผลในการจัดการเรียนการสอน 

เด็ก เยาวชนและประชาชนได้รับโอกาสทางการเรียนรู้ 
พัฒนาตนเองให้ทันโลกท่ีมี 

การเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง  สร้างให้เป็นสังคมแห่ง 

หมายถึง  สืบสานศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ินให้คงอยู่ต่อไป 
ประชาชนและทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้อง ถ่ินและการดูแล บํารุ งรักษา

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ประชาชนยึดหลักการดําเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง    



 

พันธกิจการพัฒนา

1. สร้างระบบบริหารจัดการองค์กรท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาล โดยการสร้างเครือข่ายภาครัฐ
ภาคเอกชน และภาคประชาชนให้มีส่วนร่วมในการวางแผน การทํางาน และกระบวนการ
ตรวจสอบ 

2. ส่งเสริมและสนับสนุนการรักษาความสงบเรียบร้อยเพ่ือสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
แก่ประชาชนในท้องถ่ิน

3. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนา
เป็นสากล  รวมถึงมีคุณธรรม จริยธรรม

4. ส่งเสริมและสนับสนุนด้านสาธารณสุขให้
5. พัฒนาการกีฬาเพ่ือสู่ความเป็นเลิศ
6. พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานให้ได้ตามมาตรฐานและท่ัวถึง
7. อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
8. อนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี 
9. ทํานุบํารุงศาสนา และส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนยึดถือเป็นทางปฏิบัติในการดําเนินชีวิต

สร้างสังคมเป็นสุข 
10. ส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน สนับสนุนด้านการประกอบอาชีพท้ังการผลิต การแปรรูป 

และการตลาด มุ่งให้เกิดการพ่ึงพาตนเอ
11. ส่งเสริมการท่องเท่ียวทางเลือกใหม่
12. ประสานความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาท้องถ่ิน

หน่วยงานราชการ องค์กรเอกชน และประชาชน เพ่ือให้การทํางานของทุกภาคส่วนไปในทิศทาง
เดียวกัน 

13. ส่งเสริมและสนับสนุนด้านสัง
ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ และผู้ติดเชื้อเอดส์ให้อยู่ในสังคมอย่างมีคุณค่า และได้รับการปฏิบัติอย่าง
เท่าเทียมกัน  

14. ประสานความร่วมมือในการป้องกัน เฝ้าระวัง บําบัดรักษา และฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติดเพ่ือให้การ
แพร่ระบาดลดลง 

 
 
 
 
 
 

 
พันธกิจการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

 
สร้างระบบบริหารจัดการองค์กรท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาล โดยการสร้างเครือข่ายภาครัฐ

และภาคประชาชนให้มีส่วนร่วมในการวางแผน การทํางาน และกระบวนการ

ส่งเสริมและสนับสนุนการรักษาความสงบเรียบร้อยเพ่ือสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
แก่ประชาชนในท้องถ่ิน 
ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาด้านการศึกษาอย่างท่ัวถึงและเพียงพอ  มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน
เป็นสากล  รวมถึงมีคุณธรรม จริยธรรม 
ส่งเสริมและสนับสนุนด้านสาธารณสุขให้ประชาชนมีสุขภาพท่ีดี 
พัฒนาการกีฬาเพ่ือสู่ความเป็นเลิศ 
พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานให้ได้ตามมาตรฐานและท่ัวถึง 
อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
อนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ินให้อยู่คู่ท้องถ่ินสืบไป
ทํานุบํารุงศาสนา และส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนยึดถือเป็นทางปฏิบัติในการดําเนินชีวิต

 
ส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน สนับสนุนด้านการประกอบอาชีพท้ังการผลิต การแปรรูป 
และการตลาด มุ่งให้เกิดการพ่ึงพาตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ส่งเสริมการท่องเท่ียวทางเลือกใหม่ 
ประสานความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาท้องถ่ินระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
หน่วยงานราชการ องค์กรเอกชน และประชาชน เพ่ือให้การทํางานของทุกภาคส่วนไปในทิศทาง

ส่งเสริมและสนับสนุนด้านสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา 
ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ และผู้ติดเชื้อเอดส์ให้อยู่ในสังคมอย่างมีคุณค่า และได้รับการปฏิบัติอย่าง

ประสานความร่วมมือในการป้องกัน เฝ้าระวัง บําบัดรักษา และฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติดเพ่ือให้การ
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ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร 

สร้างระบบบริหารจัดการองค์กรท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาล โดยการสร้างเครือข่ายภาครัฐ  
และภาคประชาชนให้มีส่วนร่วมในการวางแผน การทํางาน และกระบวนการ

ส่งเสริมและสนับสนุนการรักษาความสงบเรียบร้อยเพ่ือสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ด้านการศึกษาอย่างท่ัวถึงและเพียงพอ  มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน

อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
และภูมิปัญญาท้องถ่ินให้อยู่คู่ท้องถ่ินสืบไป 

ทํานุบํารุงศาสนา และส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนยึดถือเป็นทางปฏิบัติในการดําเนินชีวิต 

ส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน สนับสนุนด้านการประกอบอาชีพท้ังการผลิต การแปรรูป 
งตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
หน่วยงานราชการ องค์กรเอกชน และประชาชน เพ่ือให้การทํางานของทุกภาคส่วนไปในทิศทาง

คมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา 
ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ และผู้ติดเชื้อเอดส์ให้อยู่ในสังคมอย่างมีคุณค่า และได้รับการปฏิบัติอย่าง

ประสานความร่วมมือในการป้องกัน เฝ้าระวัง บําบัดรักษา และฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติดเพ่ือให้การ



 

 
 
 

1. สังคมอยู่เย็นเป็นสุข
2. สร้างสังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม
3. คุณภาพสิ่งแวดล้อมอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน  
4. การคมนาคมสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย  บริการไฟฟ้าและประปาเพียงพอและท่ัวถึง
5. เศรษฐกิจของจังหวัดเติบโตอย่างมีเสถียรภาพ คุณภาพ และยั่งยืน กลุ่มอาชีพมีความเข้มแข็งและ

สามารถแข่งขันในตลาดได้
6. เกิดการบริหารจัดการองค์กร
7. ความรุนแรงของปัญหายาเสพติดลดลง

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา 

สังคมอยู่เย็นเป็นสุข  ความเหลื่อมล้ําของคนในสังคมลดลง และประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี
สร้างสังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม 
คุณภาพสิ่งแวดล้อมอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน  เพ่ิมพ้ืนท่ีป่าไม้เพ่ือรักษาสมดุลของระบบนิเวศน์
การคมนาคมสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย  บริการไฟฟ้าและประปาเพียงพอและท่ัวถึง
เศรษฐกิจของจังหวัดเติบโตอย่างมีเสถียรภาพ คุณภาพ และยั่งยืน กลุ่มอาชีพมีความเข้มแข็งและ
สามารถแข่งขันในตลาดได้ 
เกิดการบริหารจัดการองค์กรท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาล 
ความรุนแรงของปัญหายาเสพติดลดลง 
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ความเหลื่อมล้ําของคนในสังคมลดลง และประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 

เพ่ิมพ้ืนท่ีป่าไม้เพ่ือรักษาสมดุลของระบบนิเวศน์ 
การคมนาคมสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย  บริการไฟฟ้าและประปาเพียงพอและท่ัวถึง 
เศรษฐกิจของจังหวัดเติบโตอย่างมีเสถียรภาพ คุณภาพ และยั่งยืน กลุ่มอาชีพมีความเข้มแข็งและ 



 

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

 

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา

1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาสวัสดกิารสังคม
   และความม่ันคงของมนุษย์ 
 

2. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาการศึกษา
 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสาธารณสุข กีฬา
   และนันทนาการ 

4. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ
   ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

5. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน
 

 
 
 
 
 
 

 
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

(พ.ศ.2557 – พ.ศ.2559) 

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา แนวทางการพัฒนา

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาสวัสดกิารสังคม 
 

1. การรักษาความสงเรียบร้อยของท้องถ่ิน
2. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
3. การสร้างสังคมให้มีความเข้มแข็ง

. 4. การบริหารจัดการด้านสังคมสงเคราะห์และยกระดับ
คุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา   ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ และ

. ผู้ติดเชื้อเอดส์ 
 

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาการศึกษา 1. การบริหารจัดการองค์กรการศึกษาและองค์ความรู้
2. การส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาสื่อการเรียนการสอน
3. การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาสาธารณสุข กีฬา 1. การบริหารจัดการองค์กรและพัฒนาระบบบริการ
สาธารณสุข 
2. การป้องกัน ควบคุม และบําบัดโรค
3. การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
4. การส่งเสริมและสนับสนุนด้านสุขภาพและการกีฬา
5. การส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาเพ่ือสู่ความเป็นเลิศ
 

ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ 
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

1. การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ
2. การส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์และพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน 1. การวางผังเมืองและการใช้ประโยชน์ท่ีดิน
2. การพัฒนาการคมนาคมและการขนส่ง
3. การพัฒนาและปรับปรุงสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
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ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร 

แนวทางการพัฒนา 

การรักษาความสงเรียบร้อยของท้องถ่ิน 
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
การสร้างสังคมให้มีความเข้มแข็ง 
การบริหารจัดการด้านสังคมสงเคราะห์และยกระดับ

คุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา   ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ และ 

การศึกษาและองค์ความรู้ 
การส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาสื่อการเรียนการสอน 
การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

การบริหารจัดการองค์กรและพัฒนาระบบบริการ 

การป้องกัน ควบคุม และบําบัดโรค 
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

การส่งเสริมและสนับสนุนด้านสุขภาพและการกีฬา 
การส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาเพ่ือสู่ความเป็นเลิศ 

การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ 
ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์และพัฒนา

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

การวางผังเมืองและการใช้ประโยชน์ท่ีดิน 
พัฒนาการคมนาคมและการขนส่ง 
พัฒนาและปรับปรุงสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
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ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา แนวทางการพัฒนา 

6. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาเศรษฐกิจ 
 

1. ส่งเสริม สนับสนุนการประกอบอาชีพและพัฒนา
ศักยภาพกลุ่มอาชีพ ท้ังด้านการผลิต การแปรรูป และ
การตลาด 
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการเป็นศูนย์กลางครัวโลกในด้าน
อาหารทะเลและด้านการเกษตร 
3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้เป็นแหล่งท่องเท่ียว 
ทางเลือกใหม่ 
4. ส่งเสริมและสนับสนุนการดําเนินชีวิตตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
 

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมือง การบริหาร 1. การส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
2. เสริมสร้างศักยภาพบุคลากรและการบริหารจัดการ
องค์กร 
3. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของผู้นําท้องถ่ิน 
4. พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรท่ีดีตามหลัก 
ธรรมาภิบาล 
 

8. ยุทธศาสตร์การศาสนาและวัฒนธรรม 
   ท้องถ่ิน 

1. การสนับสนุนด้านการศาสนา 
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรม
ท้องถ่ิน และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
 

 
รวม  8  ยุทธศาสตร์   27  แนวทางการพัฒนา 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

      สรุปผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนา
       

 

����  ด้านการวางแผนพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครได้จัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

โดยมีการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วนมาประกอบการกําหนดทิศทางการพัฒนา
ท้องถ่ิน  และจัดทําแผนพัฒนาสามปี 
ปฏิบัติ  โดยได้กําหนดโครงการท่ีจะดําเนินการในช่วงปีงบประมาณ พ

 
ตารางท่ี 1 จํานวนโครงการและงบ
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

 

ยุทธศาสตร ์

ปี  พ.ศ.

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ

1. การพัฒนาสวัสดิการ
สังคมและความม่ันคง 
ของมนุษย์ 

20 46

2. การพัฒนาการศึกษา 44 182

3. การพัฒนาสาธารณสุข 
   กีฬา และนันทนาการ 

20 26

4. การบริหารจัดการ    
ทรัพยากรธรรมชาติ 
 และสิ่งแวดล้อม 

12 44

5. การพัฒนาโครงสร้าง 
    พ้ืนฐาน 

36 345

6. การพัฒนาเศรษฐกิจ 5 12

7.การพัฒนาการเมือง 
   การบริหาร 

36 71

8. การศาสนาและ   
   วฒันธรรมท้องถ่ิน 

16 5

รวม 189 734

รวมท้ังส้ิน  8  

 
 
ที่มา : แผนพัฒนาสามปี องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร 
 
 
 
 
 

 

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
       ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

ด้านการวางแผนพัฒนา  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครได้จัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ

และข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วนมาประกอบการกําหนดทิศทางการพัฒนา
ท้องถ่ิน  และจัดทําแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.2557 – พ.ศ. 2559)   เพ่ือเป็นการนําแผนยุทธศาสตร์ฯ  ไปสู่การ
ปฏิบัติ  โดยได้กําหนดโครงการท่ีจะดําเนินการในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ.2557  - พ.ศ.

จํานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.255
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร 

.2557 ปี  พ.ศ.2558 ปี  พ.ศ.2559 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

46,095,000 14 35,050,000 17 56,119,000

182,858,226 13 43,353,600 19 70,235,913

26,246,000 18 85,160,000 19 36,345,000

44,959,000 8 10,350,000 9 15,350,000

345,125,000 29 386,408,400 133 1,483,324,430

12,064,000 4 5,200,000 5 27,700,000

71,481,300 17 20,630,000 18 21,630,000

5,186,000 5 3,250,000 5 3,250,000

734,014,526 108 589,402,000 225 1,713,954,343

8  ยุทธศาสตร์   522  โครงการ    งบประมาณ  3,037,370,869

แผนพัฒนาสามปี องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร (พ.ศ.2557 – พ.ศ.255
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ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร 

พ.ศ.2557 – พ.ศ.2561) 
และข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วนมาประกอบการกําหนดทิศทางการพัฒนา

เพ่ือเป็นการนําแผนยุทธศาสตร์ฯ  ไปสู่การ
.2559  ดังนี้  

2557 – พ.ศ.2559) 

รวม 3  ป ี

งบประมาณ 
 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

000 51 137,264,000 

913 76 296,447,739 

000 57 147,751,000 

000 29 70,659,000 

430 198 2,214,857,830 

000 14 44,964,000 

000 71 113,741,300 

000 26 11,686,000 

343 522 3,037,370,869 

869  บาท 

2559)  
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 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครได้เพ่ิมเติมโครงการในแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.2557 – พ.ศ.2559) 
จํานวน  1  ครั้ง  และเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในแผนฯ  จํานวน  2  ครั้ง  เพ่ือให้การจัดบริการ
สาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร  มีความต่อเนื่องทันต่อสถานการณ์ปัจจุบันและ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างท่ัวถึง   
 
ตารางท่ี 2 จํานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 – พ.ศ.2559) 
  เพ่ิมเติมฉบับท่ี 1  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร 

 

ยุทธศาสตร ์

ปี  พ.ศ.2557 ปี  พ.ศ.2558 ปี  พ.ศ.2559 รวม 3  ป ี

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1. การพัฒนาสวัสดิการ
สังคมและความม่ันคง 
ของมนุษย์ 

- - - - - - - - 

2. การพัฒนาการศึกษา 2 13,740,000 - - - - 2 13,740,000 
3. การพัฒนาสาธารณสุข 
   กีฬา และนันทนาการ 

- - - - - - - - 

4. การบริหารจัดการ    
ทรัพยากรธรรมชาติ 
 และสิ่งแวดล้อม 

- - - - - - - - 

5. การพัฒนาโครงสร้าง 
    พ้ืนฐาน 

5 14,252,000 - - - - 5 14,252,000 

6. การพัฒนาเศรษฐกิจ - - - - - - - - 

7.การพัฒนาการเมือง 
   การบริหาร 

- - - - - - - - 

8. การศาสนาและ   
   วฒันธรรมท้องถ่ิน 

- - - - - - - - 

รวม 7 27,992,000 - - - - 7 27,992,000 

 

 

ที่มา : แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557 – พ.ศ.2559) เพ่ิมเติมฉบับที่ 1   องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร 
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 - 
ตารางท่ี  3    จํานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 – พ.ศ.2559) 
  และแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 – พ.ศ.2559)  เพ่ิมเติมฉบับที่ 1   

            องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร 
 

 

ยุทธศาสตร์ 

แผนพัฒนาสามปี 
(พ.ศ.2557 – 2559) 

แผนพัฒนาสามปี 
(พ.ศ.2557 – 2559) 

เพ่ิมเติมฉบับที่ 1 

 

รวมโครงการทั้งหมด 

จํานวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จํานวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จํานวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 
1. การพัฒนาสวัสดิการสังคม 
และความม่ันคงของมนุษย์ 

51 137,264,000 - - 51 137,264,000 

2. การพัฒนาการศึกษา 76 296,447,739 2 13,740,000 78 310,187,739 

3. การพัฒนาสาธารณสุข 
   กีฬา และนันทนาการ 

57 147,751,000 - - 57 147,751,000 

4. การบริหารจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

29 70,659,000 - - 29 70,659,000 

5. การพัฒนาโครงสร้าง 
   พ้ืนฐาน 

198 2,214,857,830 5 14,252,000 203 2,229,109,830 

6. การพัฒนาเศรษฐกิจ 14 44,964,000 - - 14 44,964,000 

7.การพัฒนาการเมือง 
  การบริหาร 

71 113,741,300 - - 71 113,741,300 

8. การศาสนาและ   
  วัฒนธรรมท้องถิน่ 

26 11,686,000 - - 26 11,686,000 

รวม 522 3,037,370,869 7 27,992,000 529 3,065,362,869 

 

ที่มา :  แผนพัฒนาสามปี  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร (พ.ศ. 2557 – พ.ศ.2559)  
        และแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 – พ.ศ.2559)  (เพ่ิมเติมฉบับที่ 1)  
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

การดําเนินงาน
องค์

 

 ในปีงบประมาณ  2557  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา  (พ.ศ.2557 
5  ปี  โดยได้จัดทําแผนพัฒนาสามปี 
เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในแผนฯ จํานวน  
งบประมาณรายจ่ายประจําปี  ซ่ึงทุกส่วนราชการได้บรรจุโครงการพัฒนาให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนา
ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้ัง  
สมุทรสาคร   ในปีงบประมาณ พ
2557  ไว้จํานวน 202  โครงการ  และผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครได้พิจารณาจัดสรร
งบประมาณรายจ่าย  ประจําปีงบประมาณ พ
149  โครงการ   เป็นเงิน  559,228

 การดําเนินงานภายใต้กรอบการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร  ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2557  มีการดําเนินโครงการ  จํานวน  
โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  66
แผนพัฒนา  ได้ดังนี้ 
 

 
รายการ 

 
โครงการตาม
แผนพัฒนา 
ปี 2557 

 
จํานวนโครงการ 

(โครงการ) 
202 

จํานวนงบประมาณ 
(บาท) 

867,615,723 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

สรุปผลการติดตามและประเมินผล 
งานตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 – พ.ศ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร 

2557  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร  ได้เริ่มดําเนินงานตามแผน
2557 – พ.ศ.2561) ซ่ึงเป็นแผนระยะยาว  กําหนดเป้าหมายการดําเนินการไว้ 

โดยได้จัดทําแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 – พ.ศ.2559)  และได้เพ่ิมเติมแผนฯ   จํานวน  
เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในแผนฯ จํานวน  2  ครั้ง  เพ่ือเป็นกรอบในการดําเนินงาน

ซ่ึงทุกส่วนราชการได้บรรจุโครงการพัฒนาให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนา
ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้ัง  8  ด้าน  และผลจากการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  พบว่า ได้บรรจุโครงการพัฒนาท่ีมีเป้าหมายดําเนินการในปี  
โครงการ  และผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครได้พิจารณาจัดสรร

งบประมาณรายจ่าย  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2557  เพ่ือดําเนินโครงการพัฒนาต่างๆ 
228,565.24   บาท 

การดําเนินงานภายใต้กรอบการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร  ประจําปี
มีการดําเนินโครงการ  จํานวน  135  โครงการ   จากโครงการท้ังหมดตามแผน  

66.83  (ข้อมูล ณ วันท่ี 30 กันยายน 2557)  สรุปผลการดําเนินงานตาม

โครงการตาม 
ข้อบัญญัติ 
ปี 2557 

โครงการที่ 
ดําเนินการจริง 

ร้อยละของปี
2557

(ตามแผนพัฒนา

149 135 66.83

 559,228,565.24 495,027,540.28 57.06

136 

ศ.2559)   

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร  ได้เริ่มดําเนินงานตามแผน
ซ่ึงเป็นแผนระยะยาว  กําหนดเป้าหมายการดําเนินการไว้     

ได้เพ่ิมเติมแผนฯ   จํานวน  1  ครั้ง  และ
เพ่ือเป็นกรอบในการดําเนินงานและจัดสรร

ซ่ึงทุกส่วนราชการได้บรรจุโครงการพัฒนาให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนา
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

ได้บรรจุโครงการพัฒนาท่ีมีเป้าหมายดําเนินการในปี  
โครงการ  และผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครได้พิจารณาจัดสรร

เนินโครงการพัฒนาต่างๆ  รวมท้ังสิ้น  จํานวน   

การดําเนินงานภายใต้กรอบการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร  ประจําปี
โครงการ   จากโครงการท้ังหมดตามแผน  202  

สรุปผลการดําเนินงานตาม

ร้อยละของปี 
7 

ตามแผนพัฒนา) 

ร้อยละของปี 
2557 

(ตามข้อบัญญัติ) 

83 90.60 

06 88.51 
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 ���� ศักยภาพการแปลงแผนสู่การปฏิบัติขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร 
 (ข้อมูล ณ วันท่ี 30  กันยายน 2557) 
 ผลการประเมินพบว่า  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครได้กําหนดโครงการพัฒนาตาม
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 – พ.ศ.2559)  ท่ีจะดําเนินการในปีงบประมาณ 2557  จํานวน 202 โครงการ  
มีการจัดสรรงบประมาณให้กับโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปี 2557  เพ่ือดําเนิน
โครงการพัฒนา  จํานวน 149  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  73.76  ถือได้ว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัด
สมุทรสาคร  มีศักยภาพในการนําแผนไปสู่การปฏิบัติ 
 การนําโครงการตามแผนพัฒนาไปปฏิบัติ  พบว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครสามารถ
ดําเนินการได้ครบถ้วนท้ัง 8 ยุทธศาสตร์  คือ  ยุทธศาสตร์การพัฒนาสวัสดิการสังคมและความม่ันคงของ
มนุษย์  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา  ยุทธศาสตร์การพัฒนาสาธารณสุข กีฬา และนันทนาการ 
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมือง การบริหาร   และยุทธศาสตร์การศาสนา
และวัฒนธรรมท้องถ่ิน  ท้ังนี้เม่ือพิจารณาแนวทางการพัฒนาของแต่ละยุทธศาสตร์   พบว่า  ได้มีการนําไป
ปฏิบัติในสัดส่วนท่ีแตกต่างกัน   ดังรายละเอียดปรากฏตามตารางท่ี 4  
 
ตารางท่ี  4     ตารางแสดงจํานวนโครงการและจํานวนเงินงบประมาณท่ีได้มีการดําเนินโครงการ 
  ปี 2557  ท่ีสะท้อนการปฏิบัติตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 – พ.ศ.2559)  
  ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร 

 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

งบประมาณที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนา 3 ป ี 
เฉพาะป ี 2557 

งบประมาณที่ใช้ในการดําเนินการ 
ในปี 2557 

จํานวน
โครงการ 

จํานวนเงิน 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

จํานวนเงิน 
(บาท) 

1. การพัฒนาสวัสดิการสังคมและความมั่นคงของมนุษย ์ 20 46,095,000 13 15,939,715.29 

2. การพัฒนาการศึกษา 49 199,826,423 37 154,113,151.45 

3. การพัฒนาสาธารณสขุ   กีฬา และนันทนาการ 20 26,246,000 10 17,698,240.40 

4. การบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 12 44,959,000 6 3,664,976.30 

5. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 44 461,758,000 28 275,597,997.68 

6. การพัฒนาเศรษฐกิจ 5 12,064,000 2 11,385,000 

7.การพัฒนาการเมือง  การบริหาร 36 71,481,300 24 14,114,398.16 

8. การศาสนาและวัฒนธรรมท้องถ่ิน 16 5,186,000 15 2,514,061 

 
รวมท้ังส้ิน 

 
202 

 
867,615,723 

 
135 

 
495,027,540.28 

 

หมายเหตุ  :  สรุปผลการดําเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - พ.ศ.2559)   
   องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร  ข้อมูล  ณ  วันที่  30  กันยายน  2557 
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�������� ����  สรุปผลการติดตามและประเมินผลโครงการหมวดเงินอุดหนุน  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2557 
 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร 

 ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร  งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ    
พ.ศ.2557  ได้ต้ังงบประมาณหมวดเงินอุดหนุน ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ส่วนราชการ  หน่วยงาน
ของรัฐ และองค์กรเอกชน  มีจํานวนโครงการท้ังสิ้น  41  โครงการ  งบประมาณ 68,343,895.24  บาท           
ดังรายละเอียดปรากฏตามตารางท่ี 5 
 
ตารางท่ี  5 ตารางแสดงโครงการเงินอุดหนุนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร 
               ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2557      (ข้อมูล ณ วันท่ี 30  กันยายน 2557) 

 
ที่ 

 

โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน งบประมาณ 
อนุมัติ 

งบประมาณ 
ดําเนินการ 

1 
 

โครงการจ้างบุคลากรเสริมการเรียนการสอนของ
สถานศึกษาในสังกัด สปถ. จํานวน 163 อัตรา และ 
ค่ายทีปังกรรัศมีโชติ  จํานวน 2 อัตรา 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรสาคร 

29,700,000 
 

(รวมอุดหนุนเพ่ิมเติม 
10,216,800) 

29,700,000 
 

2 โครงการจ้างบุคลากรเสริมการเรียนการสอนของ
สถานศึกษาในสังกัด สพม. เขต 10   
ตําแหน่งครูอัตราจ้าง  จํานวน 37 อัตรา 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต 10 

6,660,000 
 

(รวมอุดหนุนเพ่ิมเติม 
2,291,040) 

6,660,000 
 

3 โครงการเรียนรู้ภาษาอังกฤษกับครูชาวต่างชาติของ
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ 
สมุทรสาคร 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต 10 

450,000 450,000 

4 
 

โครงการส่งเสริมเพ่ิมโอกาสให้นักเรียนเรียน
ภาษาต่างประเทศกับชาวต่างชาติ  ปีการศึกษา 
2557  (ร.ร.วัดธรรมจริยาภิรมย์) 
 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต 10 

450,000 450,000 

5 โครงการพัฒนาทักษะทางด้านดนตรี   
เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาทักษะทางด้านดนตรี ของ 
ร.ร.อ้อมน้อยโสภณชนปูถัมภ์ 
 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต 10 

1,337,000 1,337,000 

6 โครงการปรับปรุงห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติฯ  
ร.ร.กระทุ่มแบน “ วิเศษสมุทคุณ ” 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต 10 

3,100,000 3,100,000 

7 โครงการพัฒนาวงดนตรีโรงเรียนกระทุ่มแบน 
“ วิเศษสมุทคุณ ” 
-จัดซื้อเคร่ืองดนตรีวงโยธวาทิต 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต 10 

2,109,000 2,109,000 

8 โครงการพัฒนาการเรียนการสอนหลักสองส่งเสริม
วิทยา ของโรงเรียนหลักสองส่งเสริมวิทยา 
 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต 10 

315,000 315,000 

9 
 

โครงการพัฒนาวงดนตรี โรงเรียนกุศลวิทยา 
 
 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต 10 

580,000 580,000 
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ที่ 

 

โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน งบประมาณ 
อนุมัติ 

งบประมาณ 
ดําเนินการ 

10 โครงการจัดหาสื่อเทคโนโลยีประจาํห้องพิเศษต่างๆ 
ของโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ 
 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต 10 

1,078,500 1,078,500 

11 โครงการจ้างครูอัตราจ้าง  จํานวน 3 อัตรา ศูนย์การศึกษาพิเศษประจํา 
จังหวัดสมุทรสาคร 

540,000 
(รวมอุดหนุนเพ่ิมเติม 

185,760) 

540,000 

12 
 

โครงการส่งเสริมทักษะทางภาษาเพ่ือก้าวสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
 

สถาบันการพลศึกษา 
วิทยาเขตสมุทรสาคร 

329,760 329,760 

13 โครงการส่งเสริมนวัตกรรมเทคโนโลยีและ
สิ่งประดิษฐ์ 
 

วิทยาลยัเทคนิคสมุทรสาคร 900,000 900,000 

14 โครงการพัฒนาศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพ่ือการศึกษา 
 

วิทยาลยัเทคนิคสมุทรสาคร 600,000 600,000 

15 โครงการจัดหาเคร่ืองคอมพิวเตอร์สําหรับการเขียน
แบบด้วยโปรแกรม Auto cad  เพ่ือการประกอบ
อาชีพในงานอุตสาหกรรม 
 

วิทยาลยัการอาชีพบ้านแพ้ว 1,700,000 1,700,000 

16 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วง
เทศกาลปีใหม่และสงกรานต์ 2557 
 

สถานีตํารวจภูธรเมือง 
สมุทรสาคร 

200,000 200,000 

17 โครงการจัดระเบียบการรักษาความปลอดภัย 
ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร อบจ. และ 
ท่ีว่าการอําเภอเมืองสมุทรสาคร 

สํานักงานจังหวัดสมุทรสาคร 655,000 655,000 

18 โครงการงานเกษตรและของดีอําเภอบ้านแพ้ว 
ประจําปี 2557 
 

ท่ีทําการปกครองอําเภอ 
บ้านแพ้ว 

200,000 200,000 

19 โครงการส่งเสริมการท่องเท่ียวศิลปวฒันธรรม 
ตําบลอําแพง 
 

องค์การบริหารส่วนตําบล 
อําแพง 

450,000 450,000 

20 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัด
สมุทรสาคร  ประจําปีงบประมาณ 2557 
 

ท่ีทําการปกครองจังหวัด 
สมุทรสาคร 
(ศพส.จ.สมุทรสาคร) 

1,800,000 1,490,797.40 

21 
 

โครงการสัปดาห์วันสิ่งแวดล้อมโลก 
-กิจกรรมด้านการอนุรักษ์ 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ร.ร.สมุทรสาครวิทยาลยั 20,000 20,000 

22 โครงการโรงเรียนสะอาด บรรยากาศสดช่ืน 
ร่มร่ืนด้วยพันธ์ุไม้ 
-กิจกรรมให้ความรู้ในเร่ืองประเภทของขยะ การแยก
ขยะ การรีไซเคิลขยะ การกําจัดขยะ 
 

ร.ร.หลวงสินธ์ุราษฎร์รังสฤษฎ์ 20,000 20,000 
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ที่ 

 

โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน งบประมาณ 
อนุมัติ 

งบประมาณ 
ดําเนินการ 

23 โครงการปลูกป่าในใจเยาวชน 
-กิจกรรมปลูกป่าชายเลน 

ร.ร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จ 
พระศรีนครินทร์สมุทรสาคร 

20,000 20,000 

24 
 

โครงการน้ําหมักชีวภาพ 
-กิจกรรมด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 

ร.ร.วัดธรรมจริยาภิรมย ์ 20,000 20,000 

25 โครงการวัสดุเหลือใช้สร้างแก๊ส 
หุงต้ม ขยะสร้างรายได้ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
-กิจกรรมด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
 

ร.ร.สมุทรสาครวุฒิชัย 20,000 20,000 

26 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ลานเอนกประสงค์เฉลิม
พระเกียรติ 80 พรรษามหาราชิน ี
-กิจกรรมด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
 

ร.ร.พันท้ายนรสิงห์วิทยา 20,000 20,000 

27 โครงการเปิดบ้าน พ.ร.และ รักษ์สิ่งแวดลอ้ม 
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ฉลอง 147 ปี 
คลองดําเนินสะดวก เทิดพระเกียรติ  86 พรรษา
มหาราช 
 

ร.ร.วัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฎร์ 
อุปถัมภ์ 

20,000 20,000 

28 
 

โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
-กิจกรรมด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม พัฒนาสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา 

ร.ร.วัดนางสาว 
(ถาวรราษฎร์บํารุง) 

20,000 20,000 

29 โครงการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมของ 
และชุมชน 
-กิจกรรมด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
 

ร.ร.อ้อมน้อยโสภณชนปูถัมป์ 20,000 20,000 

30 โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพ่ือใช้จ่าย
ในภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2557 
-ช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผู้ได้รับความทุกข์ 
ยากเดือดร้อน และผู้ด้อยโอกาส 

สนง.เหล่ากาชาดจังหวัด 
สมุทรสาคร 

200,000 200,000 

31 
 

โครงการจัดงานวันสาํคัญทางพระพุทธศาสนา  
(วันมาฆบูชา วันวสิาขบูชา วันอาสาฬหบูชา) 
แก่เยาวชนและประชาชนท่ัวไป 

วัดเจษฎาราม 100,000 100,000 

32 โครงการอบรมนักธรรมช้ันโทและช้ันเอก วัดเจษฎาราม 136,000 136,000 

33 โครงการสอบธรรมศึกษาช้ันตรี ช้ันโท ช้ันเอก 
 

วัดนาโคก 70,000 70,000 
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ที่ 

 

โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน งบประมาณ 
อนุมัติ 

งบประมาณ 
ดําเนินการ 

34 
 

โครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมความกตัญญู 
คู่แผ่นดินไทย  กิจกรรมจัดงานประเพณีสงกรานต์ 

วัดคลองตันราษฎร์บํารุง 200,000 200,000 

35 โครงการเข้าค่ายอบรมศีลธรรมแก่เยาวชน  
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2557 

วัดสุนทรสถิต 80,000 80,000 

36 โครงการฝึกอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
บวชภาคฤดูร้อน ประจําปี  2557 

วัดยกกระบัตร 150,000 150,000 

37 โครงการฝึกอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
บวชภาคฤดูร้อน ประจําปี 2557 

วัดปัจจันตาราม 150,000 150,000 

38 โครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทยทรงดํา  
ประจําปี 2557  

วัดหนองสองห้อง 300,000 300,000 

39 
 

โครงการงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสิน
มหาราช และประเพณีห่อข้าวต้มมัดสามัคคี  
ประจําปี พ.ศ.2557 

วัดหนองนกไข่ 100,000 100,000 

40 โครงการส่งเสริมและพัฒนากีฬา 
จังหวัดสมุทรสาคร 

สมาคมกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร 12,000,000 12,000,000 

41 โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ 
ถนนสายร่วมใจพัฒนา  หมู่ท่ี 7 
(บ้านคลองตาขํา) เช่ือมกับถนน 
สายเลียบทองใบอุทิศ หมู่ท่ี 6 
(บ้านเจริญสุข) ตําบลอําแพง 
อําเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร 

องค์การบริหารส่วนตําบล 
อําแพง 

1,523,635.24 1,523,635.24 

 
รวมเป็นเงินท้ังสิ้น 

 
68,343,895.24 

 
68,034,692.64 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 การบริหารงบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมทุรสาคร 

 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร  ได้ดําเนินการจัดทําข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2557  โดยประกาศใช้ข้อบัญญัติ  เม่ือวันท่ี 
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 
กันยายน  2557   

โดยสรุปข้อมูล งบประมาณรายรับ 
งบประมาณ พ.ศ. 2557  ดังนี้ 

งบประมาณรายรับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
 

 
รายการ 

 
รายได้จัดเก็บ 
หมวดภาษีอากร 
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 
หมวดรายได้จากทุน 

รวมรายได้จัดเก็บ

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
หมวดภาษีจัดสรร 

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
     องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 
หมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 

  รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รวมท้ังส้ิน 

-6 
การบริหารงบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมทุรสาคร 

ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.2557 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร  ได้ดําเนินการจัดทําข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี
โดยประกาศใช้ข้อบัญญัติ  เม่ือวันท่ี  19  กันยายน  2556

งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  โดยมีการประกาศใช้เม่ือวันท่ี 

ข้อมูล งบประมาณรายรับ – รายจ่าย ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร  ประจําปีงบประมาณ พ

ประมาณการ 
ปี 2557 

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 

 
55,000,000.- 
1,300,000.- 

14,470,000.- 
1,240,000.- 

60,000.- 

รวมรายได้จัดเก็บ 72,070,000.- 

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร  
 

518,000,000.- 

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ 518,000,000.- 

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง  
 

 

107,930,000.- 
- 

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

107,930,000 

 

 

 

698,000,000.- 
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การบริหารงบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมทุรสาคร  

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร  ได้ดําเนินการจัดทําข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี
2556  และจัดทําข้อบัญญัติ

โดยมีการประกาศใช้เม่ือวันท่ี 26  

รายจ่าย ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร  ประจําปี

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

รับจริง 
ปี 2557 

 
69,994,157.95 

2,779,498.- 
38,221,129.90 

2,779,167.- 
- 

113,773,952.85 

 
 

568,552,844.93 

568,552,844.93 

 
 

 

115,493,346.- 
35,645,397.- 

151,138,743.- 

 

833,465,540.78 
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งบประมาณรายจ่ายองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

 

 
ด้าน/แผนงาน 

 

ประมาณการ 
ปี 2557 

จ่ายจริง 
ปี 2557 

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

 
108,014,735.15 

1,155,000.- 
 

 153,863,400.- 
2,000,000.- 
6,477,000.- 

342,062,400.- 
11,679,000.- 
17,587,100.- 

 
 

38,694,300.- 
1,637,000.- 

 
14,610,064.85 

 
95,234,478.78 

869,375.- 
 

132,815,648.67 
- 

5,988,518.90 
339,268,560.78 
10,302,195.59 
16,316,202.60 

 
 

28,549,904.88 
1,634,152.- 

 
13,297,495.05 

 
รวมทั้งสิ้น 

 
697,780,000.- 

 
644,276,532.25 

 

ตารางแสดงรายละเอียดรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  จําแนกตามงบรายจ่าย 

 
งบรายจ่าย 

 

 
ประมาณการปี พ.ศ.2557 

 

 
จ่ายจริงปี พ.ศ.2557 

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

14,610,064.85 
112,460,030.- 
97,255,435.15 

376,711,364.76 
68,343,895.24 

28,399,210.- 

13,297,495.05 
88,687,737.92 
76,765,282.45 

369,164,223.29 
68,034,692.64 
28,327,100.90 

 
รวมทั้งสิ้น 697,780,000.- 644,276,532.25 
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รายงานสรุปผลการดําเนินโครงการ 
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 – พ.ศ.2559) 

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร 
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รายงานสรุปผลการดําเนินโครงการตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 – พ.ศ.2559) 
และเพ่ิมเติม ฉบับที่ 1  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร 

ลําดับ
ที ่

โครงการตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 – พ.ศ.2559) 
(ห้วงเวลาปี 2557) 

ผลการดําเนินงาน ณ วันท่ี 30 กันยายน 2557 

หมายเหต ุ
โครงการ 

งบประมาณ 
ตามแผน 

งบประมาณ 
ตามขอ้บัญญตั ิ

ดําเนินการ 
แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง 
ดําเนินการ 

ไม่ได ้
ดําเนินการ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ดาํเนินการ 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 : การพัฒนาสวัสดกิารสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 

แนวทางที ่1 :  การรักษาความสงบเรยีบร้อยของท้องถ่ิน 
1 จัดระบบรักษาความสงบเรียบร้อยและ

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ของประชาชน 

2,000,000 - - - ���� - กองชา่ง 

2 จัดระเบียบการรักษาความปลอดภัย 
บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดสมทุรสาคร 

655,000 655,000 ���� - - 655,000 กองชา่ง 

3 ป้องกันและลดอุบัติเหตุจราจรในช่วง 
เทศกาลปีใหมแ่ละสงกรานต ์

200,000 200,000 ���� - - 200,000 กองชา่ง 

แนวทางที ่2 :  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั 
4 ฝึกอบรมดา้นบรรเทาสาธารณภัย 300,000 300,000 ����   14,375 กองชา่ง 

5 ให้ความช่วยเหลือและบรรเทาทุกข ์
ผู้ประสบภัย 

100,000 100,000 - - ���� - กองชา่ง 

6 ป้องกันและแก้ไขปัญหานํ้าท่วมพ้ืนที ่
จังหวัดสมุทรสาคร 

10,000,000 10,000,000 ���� - - 3,410,420 กองชา่ง 

7 ก่อสร้างเขื่อนป้องกันนํ้าท่วมพ้ืนที ่
ต.บางยาง  อ.กระทุม่แบน 

2,870,000 - - - ���� - กองชา่ง 

8 ก่อสร้างเขื่อนป้องกันนํ้าท่วมพ้ืนที ่
ต.ทา่ไม้  อ.กระทุม่แบน 

2,120,000 - - - ���� - กองชา่ง 

แนวทางที ่3 :  การสร้างสังคมให้มีความเขม้แข็ง 
9 เฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษตัริย ์

และปกป้องสถาบันสําคัญของชาต ิ
2,500,000 3,400,000 ���� - - 514,370.50 สํานักปลัดฯ 

10 สานสายใยรักแหง่ครอบครัวอาํแพง 2,000,000 2,000,000 ���� - - 1,512,858 สํานักปลัดฯ 

11 อบรมลูกเสือชาวบ้านจังหวัดสมทุรสาคร 150,000 150,000 ���� - - 150,000 กองการศกึษาฯ 

12 แข่งขัน B – Boy (M Battle 
Samutsakhon) 

100,000 - - - ���� - กองแผนฯ 

13 ก่อสร้างอาคารโครงสร้างเหล็กคลุม 
ลานอเนกประสงค์ โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตําบลเฉลิมพระเกียรต ิ
ต.คอกกระบือ 

5,100,000 - - - ���� - กองชา่ง 

แนวทางที ่4 :  การบริหารจัดการด้านสังคมสงเคราะหแ์ละยกระดับคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา ผู้พิการ และผู้ตดิเชื้อเอดส ์
14 บริหารจัดการศูนย์ 3 วัย สานใยรักแห่ง 

ครอบครัวอําแพง จังหวัดสมุทรสาคร 
1,000,000 - - - ���� - สํานักปลัดฯ 

15 สมทบทุนมูลนิธขิาเทียมในพระบรม
ราชนูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรี 
นครินทราบรมราชชนนี 

50,000 50,000 ���� - - 49,628 สํานักปลัดฯ 

16 สร้างเครือขา่ยและส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
ผู้สูงอายุ 

6,000,000 6,000,000 ���� - - 4,226,032.90 สํานักปลัดฯ 

17 สร้างเครือขา่ยและพัฒนาศักยภาพ 
ทรัพยากรมนุษย์ในจังหวัดสมทุรสาคร 

10,000,000 10,000,000 ���� - - 4,829,276.89 สํานักปลัดฯ 
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ลําดับ
ที ่

โครงการตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 – พ.ศ.2559) 
(ห้วงเวลาปี 2557) 

ผลการดําเนินงาน ณ วันท่ี 30 กันยายน 2557 

หมายเหต ุ
โครงการ 

งบประมาณ 
ตามแผน 

งบประมาณ 
ตามขอ้บัญญตั ิ

ดําเนินการ 
แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง 
ดําเนินการ 

ไม่ได ้
ดําเนินการ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ดาํเนินการ 

 
18 ส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ เด็ก สตรี ผู้พิการ 

และผู้ดอ้ยโอกาส 
500,000 300,000 ���� - - 84,354 สํานักปลัดฯ 

19 พัฒนาศักยภาพเครือขา่ยคุณภาพชีวิต 
เน่ืองในวันคนพิการสากล 

250,000 100,000 ���� - - 93,400 สํานักปลัดฯ 

20 สนับสนุนการดําเนินงานของเหล่ากาชาด 
จังหวัดสมุทรสาคร 

200,000 200,000 ���� - - 200,000 สํานักปลัดฯ 

 
รวม (ยุทธศาสตร์ท่ี 1)  =  20  โครงการ 

 

 
46,095,000 

 
33,455,000 

 
13 โครง 

 
- 

 
7 โครง 

 
15,939,715.29 
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ลําดับ
ที ่

โครงการตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 – พ.ศ.2559) 
(ห้วงเวลาปี 2557) 

ผลการดําเนินงาน ณ วันท่ี 30 กันยายน 2557 

หมายเหต ุ
โครงการ 

งบประมาณ 
ตามแผน 

งบประมาณ 
ตามขอ้บัญญตั ิ

ดําเนินการ 
แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง 
ดําเนินการ 

ไม่ได ้
ดําเนินการ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ดาํเนินการ 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 : การพัฒนาการศึกษา 

แนวทางที ่1 :  การบริหารจัดการองค์กรการศึกษาและองค์ความรู ้
1 สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร 

สถานศึกษาในสังกัด อบจ.สมุทรสาคร 
8,563,600 11,454,600 ���� - - 9,142,918 กองการศกึษาฯ 

2 จ้างบุคลากรครูเสริมการเรียนการสอน 
-สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถม 
ศึกษาสมทุรสาคร จํานวน 163 อตัรา 
-สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามธัยม 
ศึกษาสมทุรสาคร จํานวน 37 อตัรา 

23,616,000 36,000,000 ���� - - 36,000,000 กองการศกึษาฯ 

3 จัดสรรตําแหน่งครูอตัราจ้างแก่ 
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจําจังหวัด 
สมุทรสาคร 

354,240 540,000 ���� - - 540,000 กองการศกึษาฯ 

4 จัดหาบุคลากรประจําค่ายทีปังกร 
รัศมีโชต ิ

236,160 360,000 ���� - - 360,000 กองการศกึษาฯ 

5 เรียนรู้ภาษาอังกฤษกับครูต่างชาต ิ
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรตสิมเด็จ 
พระศรีนครินทร์สมทุรสาคร 

450,000 450,000 ���� - - 450,000 กองการศกึษาฯ 

6 ส่งเสริมเพ่ิมโอกาสให้กับนักเรียนเรียน 
ภาษาตา่งประเทศกับชาวตา่งชาต ิ
โรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์ 

450,000 450,000 ���� - - 450,000 กองการศกึษาฯ 

7 จัดทาํศูนย์การเรียนรู้สําหรับเด็กปฐมวัย 100,000 100,000 - - ���� - กองการศกึษาฯ 

8 พัฒนาการเรียนรู้ดา้นภาษาให้กับ
นักเรียนโรงเรียนในสังกัด  
อบจ.สมทุรสาคร 

1,300,000 1,233,200 - - ���� - กองการศกึษาฯ 

9 ปรับปรุงและพัฒนาโรงเรียน 
บ้านปล่องเหล่ียม ต.ท่าไม้ อ.กระทุ่มแบน 

23,250,000 16,508,900 ���� - - 16,415,891.50 กองการศกึษาฯ 

10 ปรับปรุงและพัฒนาโรงเรียนวัดหลักส่ี 
ราษฎร์สโมสร  ต.ยกกระบัตร 
อ.บ้านแพ้ว 

4,600,000 1,954,000 ���� - - 1,888,144 กองการศกึษาฯ 

11 พัฒนาผลสัมฤทธิ์นักเรียนเข้าสู่ศตวรรษ 
ที่ 21 ด้วยกระบวนการ Coaching 

100,000 100,000 - - ���� - กองการศกึษาฯ 

12 ส่งเสริมทักษะทางภาษาเพ่ือก้าวสู่ 
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

329,760 329,760 ���� - - 329,760 กองการศกึษาฯ 

13 ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์โรงเรียน 
วัดบ้านโคก  หมูท่ี่ 2 ต.พันทา้ยนรสิงห ์
อ.เมืองฯ  

2,200,000 2,236,000 - ���� - 2,217,400 กองการศกึษาฯ 

14 ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์หลังคาโค้ง 
โรงเรียนวัดบางป้ิง  ต.นาด ี อ.เมืองฯ 

11,250,000 11,272,000 - ���� - 10,590,000 กองการศกึษาฯ 

15 ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์หลังคาโค้ง 
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรตสิมเด็จ 
พระศรีนครินทร์สมทุรสาคร 

3,000,000 3,436,000 - ���� - 3,436,000 กองการศกึษาฯ 

16 ก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนเอกชัย 
ต.มหาชัย  อ.เมอืงฯ 

20,000,000 - - - ���� - กองการศกึษาฯ 

17 ปรับปรุงอาคารการศึกษานอกโรงเรียน 
ต.คลองมะเดือ่  หมูท่ี่ 3 ต.คลองมะเดือ่ 
อ.กระทุม่แบน 

825,000 794,000 ���� - - 770,000 กองการศกึษาฯ 
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18 ก่อสร้างลานอเนกประสงค์โรงเรียน 

สมุทรมณีรัตน์  หมูท่ี่ 6 
ต.บางหญ้าแพรก  อ.เมืองฯ 

2,000,000 1,774,000 ���� - - 1,749,999 กองการศกึษาฯ 

19 ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์หลังคาโค้ง 
โรงเรียนบ้านคลองแค 

4,845,000 2,099,000 - ���� - 2,099,000 กองการศกึษาฯ 

20 ปรับปรุงพ้ืนที่บริการสําหรับอทุยาน 
การเรียนรู้สมุทรสาคร 
(โอนไปตั้งจ่ายจ่ายเปน็โครงการใหม่) 

3,000,000 1,145,000 - ���� - 1,145,000 กองการศกึษาฯ 
(ค้างจ่าย/ไม่ก่อหนี้) 

21 ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์โรงเรียน 
วัดราษฎร์รังสรรค์ 

11,000,000 10,573,000 - ���� - 10,570,000 กองการศกึษาฯ 

22 พัฒนาอาคารสถานทีแ่ละส่งเสริม 
สภาพแวดล้อมโรงเรียนหลักส่ีพิพัฒน์ 
ราษฎร์อุปถัมภ์ 

2,115,490 - - - ���� - กองการศกึษาฯ 

23 ปรับปรุงหอ้งสมุดเฉลิมพระเกียรต ิ
โรงเรียนกระทุ่มแบน “ วิเศษสมทุคุณ ” 

3,101,313 3,100,000 ���� - - 3,100,000 กองการศกึษาฯ 

24 พัฒนาการเรียนการสอนโรงเรียน 
หลักสองส่งเสริมวิทยา 

315,000 315,000 ���� - - 315,000 กองการศกึษาฯ 

25 ก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนวัดศรีเมือง 
(แผนเพ่ิมเติม  ฉ.1 / เปลี่ยนแปลงแผน ฉ.2) 

15,700,000 13,132,000 
(งบเพ่ิมเติม ฉ.1) 

- ���� - 13,132,000 กองการศกึษาฯ 
(ค้างจ่าย/ไม่ก่อหนี้) 

26 ก่อสร้างหลังคาคลุมดาดฟ้าอาคารเรียน 
โรงเรียนวัดป้อมวิเชยีรโชฏิการาม 
(แผนเพิ่มเติม  ฉบับที่ 1) 
(โอนไปตั้งจ่ายจ่ายเปน็โครงการใหม่) 

1,500,000 1,421,000 - ���� - 1,421,000 กองการศกึษาฯ 
(ค้างจ่าย/ไม่ก่อหนี้) 

27 ก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนเทพนรรัตน์ 
(เปลี่ยนแปลงแผน ฉ. 2 จากปี 2559 เป็น 2557) 

15,000,000 12,714,000 
(งบเพ่ิมเติม ฉ.1) 

- ���� - 12,714,000 กองการศกึษาฯ 
(ค้างจ่าย/ไม่ก่อหนี้) 

28 ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์โรงเรียน 
บ้านปลายคลองน้อย 
(เปลี่ยนแปลงแผน ฉ. 2 จากปี 2559 เป็น 2557) 

5,500,000 5,138,000 
(งบเพ่ิมเติม ฉ.1) 

- ���� - 5,138,000 กองการศกึษาฯ 
(ค้างจ่าย/ไม่ก่อหนี้) 

29 ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์โรงเรียน 
วัดบางนํ้าวน (รอดพิทยาคม) 
(เปลี่ยนแปลงแผน ฉ. 2 จากปี 2559 เป็น 2557) 

6,470,000 6,416,000 
(งบเพ่ิมเติม ฉ.1) 

- ���� - 6,416,000 กองการศกึษาฯ 
(ค้างจ่าย/ไม่ก่อหนี้) 

แนวทางที ่2 :  การส่งเสริมการเรียนรูแ้ละพัฒนาสื่อการเรียนการสอน 
30 ค่ายพัฒนาเด็กและเยาวชน 850,000 150,000 ���� - - 149,775 กองการศกึษาฯ 

31 พัฒนาศักยภาพนักเรียน นักศึกษา 
ในจังหวัดสมทุรสาคร 

150,000 150,000 - - ���� - กองการศกึษาฯ 

32 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ 
ของเด็กและเยาวชนในท้องถ่ิน 

5,000,000 5,000,000 ���� - - 2,124,555 กองการศกึษาฯ 

33 จัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติและ 
งานเยาวชนแห่งชาต ิ

1,500,000 1,500,000 ���� - - 1,281,205 กองการศกึษาฯ 

34 จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เพ่ือผู้ใช ้
บริการอทุยานการเรียนรู้สมุทรสาคร 

1,500,000 1,000,000 ���� - - 207,086 กองการศกึษาฯ 

35 จัดหาทรัพยากรสารสนเทศและ 
ส่ือสารสนเทศสําหรับอทุยานการเรียนรู้ 
สมุทรสาคร 

2,400,000 2,000,000 ���� - - 255,917.95 กองการศกึษาฯ 

36 ต่ออายุซอฟแวร์ลิขสิทธิ์อทุยาน 
การเรียนรู้สมุทรสาคร 

1,400,000 1,400,000 - ���� - 1,400,000 กองการศกึษาฯ 
(ค้างจ่าย/ไม่ก่อหนี้) 

37 ห้องสมดุเคล่ือนที ่ 50,000 - - - ���� - กองการศกึษาฯ 
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38 จัดซื้อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์และ 

หนังสือค้นคว้าสําหรับอุทยานการเรียนรู้ 
สมุทรสาคร 

500,000 500,000 - - ���� - กองการศกึษาฯ 

39 พัฒนาวงดนตรีโรงเรียนกุศลวิทยา 580,000 580,000 ���� - - 580,000 กองการศกึษาฯ 

40 พัฒนาวงดนตรีโรงเรียนกระทุม่แบน 
“ วิเศษสมทุคุณ ” 

2,109,360 2,109,000 ���� - - 2,109,000 กองการศกึษาฯ 

41 จัดหาส่ือเทคโนโลยีประจําห้องเรียน
พิเศษ โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ 

1,078,500 1,078,500 ���� - - 1,078,500 กองการศกึษาฯ 

42 พัฒนาทักษะทางดนตรี 
โรงเรียนออ้มน้อยโสภณชนูปถัมภ์ 

1,337,000 1,337,000 ���� - - 1,337,000 กองการศกึษาฯ 

43 อาเซียนศึกษา 200,000 - - - ���� - กองการศกึษาฯ 

44 ส่งเสริมงานวิจัยนวัตกรรม เทคโนโลยี 
และส่ิงประดษิฐ์ วิทยาลัยเทคนิค 
สมุทรสาคร 

900,000 900,000 ���� - - 900,000 กองการศกึษาฯ 

45 พัฒนาศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพ่ือการ 
ศึกษา  วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร 

600,000 600,000 ���� - - 600,000 กองการศกึษาฯ 

46 จัดหาส่ือการเรียนการสอนเพ่ือการ
ประกอบอาชีพในงานอตุสาหกรรม 
วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว 

2,000,000 1,700,000 ���� - - 1,700,000 กองการศกึษาฯ 

แนวทางที ่3 :  การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
47 พัฒนาเครือขา่ยองค์กรดา้นการศึกษา 

ในจังหวัดสมทุรสาคร 
3,000,000 - - - ���� - กองการศกึษาฯ 

48 ฝึกอบรม สัมมนา และศึกษาดูงาน 
เพ่ือพัฒนาขา้ราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา 

3,000,000 - - - ���� - กองการศกึษาฯ 

49 อบรมครูบรรณารักษ์โรงเรียนเครือขา่ย 500,000 - - - ���� - กองการศกึษาฯ 

 
รวม (ยุทธศาสตร์ท่ี 2)  =  49  โครงการ 

 

 
199,826,423 

 
165,049,960 

 
25 โครง 

 
12 โครง 

 
12 โครง 

 
154,113,151.45 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 3 : การพัฒนาสาธารณสุข กีฬา และนันทนาการ 

แนวทางที ่1 :  การบริหารจัดการองค์กรและพัฒนาระบบบริการสาธารณสขุ 
1 ตรวจสุขภาพเพ่ือเสริมสร้างและป้องกัน 

สุขภาพภาคประชาชน เพ่ือถวายเป็น 
พระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัว 

500,000 - - - ���� - สํานักปลัดฯ 

แนวทางที ่2 :  การป้องกัน ควบคุม และบําบดัโรค 
2 ส่งเสริมสุขภาพร่างกายและป้องกัน 

โรคติดต่อหรือโรคระบาด 
2,000,000 2,000,000 - - ���� - สํานักปลัดฯ 

แนวทางที ่3 :  การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
3 ค้นหาผู้เสพเขา้สู่การบําบัดรักษา 300,000 300,000 ���� - - 299,600 กองแผนฯ 

4 ฝึกอาชีพให้กับผู้ต้องขังคดยีาเสพตดิ 200,000 200,000 ���� - - 188,265 กองแผนฯ 

5 รณรงค์ประชาสัมพันธ์ตอ่ต้านยาเสพตดิ 100,000 100,000 ���� - - 63,300 กองแผนฯ 

6 พัฒนาศักยภาพเครือขา่ยแกนนํา 
ผู้ประสานพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพตดิ 
ในสถานประกอบการและชมุชน 

400,000 400,000 ���� - - 284,069 กองแผนฯ 

7 วันต่อต้านยาเสพตดิสากล  
(26 มิถุนายน) 

30,000 30,000 - - ���� - กองแผนฯ 

8 ครู D.A.R.E 200,000 200,000 - - ���� - กองแผนฯ 

9 เยาวชนปลอดภัยหา่งไกลยาเสพติด 1,200,000 1,200,000 ���� - - 628,459 กองแผนฯ 

10 ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพตดิ 1,800,000 1,800,000 ���� - - 1,490,797.40 กองแผนฯ 

11 รณรงค์เพ่ือป้องกันยาเสพติด 
ในสถานศึกษา 

28,000 39,000 - - ���� - กองการศกึษาฯ 

12 อบรมผู้นําและเยาวชนกลุ่มเส่ียง 
หลีกเล่ียงยาเสพติด 

300,000 - - - ���� - กองแผนฯ 

แนวทางที ่4 :  การส่งเสริมและสนับสนุนด้านสุขภาพและการกีฬา 
13 เครือขา่ยทรัพยากรมนุษย์ของ 

อบจ.สมทุรสาครไร้พุง 
30,000 30,000 ���� - - 27,750 สํานักปลัดฯ 

14 จัดการแข่งขันกีฬาสภา อบจ. 1,000,000 1,000,000 - - ���� - กองกิจฯ 

15 จัดการแข่งขันกีฬาภายใน อบจ. 500,000 - - - ���� - กองการเจ้าหน้าท่ี 

16 ก่อสร้าง/ปรับปรุงสนามกีฬา  
อบจ.สมทุรสาคร 

1,500,000 1,500,000 ���� - - 738,000 กองการศกึษาฯ 

17 เสริมสร้างสุขภาพทีด่ีด้วยการ 
ออกกําลังกาย 

2,000,000 - - - ���� - กองการศกึษาฯ 

18 ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการใหแ้ก่ 
นักเรียน 

200,000 - - - ���� - กองการศกึษาฯ 

19 ก่อสร้างลานกีฬาตา้นยาเสพตดิ  หมูท่ี่ 2 
ต.พันทา้ยนรสิงห์  อ.เมอืงฯ  

1,958,000 1,988,000 ���� - - 1,978,000 กองช่าง 
 

แนวทางที ่5 :  การส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาเพ่ือสู่ความเป็นเลิศ 
20 ส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาจังหวัด 

สมุทรสาคร 
12,000,000 12,000,000 ���� - - 12,000,000 กองการศกึษาฯ 

 
รวม (ยุทธศาสตร์ท่ี 3)  =  20  โครงการ 

 
26,246,000 

 
22,787,000 

 
10 โครง 

 
- 

 
10 โครง 

 

17,698,240.40  
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(ห้วงเวลาปี 2557) 

ผลการดําเนินงาน ณ วันท่ี 30 กันยายน 2557 

หมายเหต ุ
โครงการ 

งบประมาณ 
ตามแผน 

งบประมาณ 
ตามขอ้บัญญตั ิ

ดําเนินการ 
แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง 
ดําเนินการ 

ไม่ได ้
ดําเนินการ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ดาํเนินการ 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 : การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

แนวทางที ่1 :  การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างมปีระสิทธิภาพ 
1 ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน 1,000,000 - - - ���� - กองช่าง 

2 กําจัดวัชพืชในแม่นํ้าท่าจีนและลําคลอง 3,000,000 500,000 ���� - - 30,000 กองช่าง 

3 รดนํ้าต้นไม้ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 
โรงเรียนบ้านปล่องเหล่ียม 

350,000 - - - ���� - กองการศกึษาฯ 

4 ป้องกันและแก้ไขปัญหานํ้าทะเล 
กัดเซาะชายฝ่ัง 

5,000,000 - - - ���� - กองช่าง 

5 ก่อสร้างระบบบําบัดนํ้าเสีย 
เทศบาลนครอ้อมน้อย 

25,000,000 - - - ���� - กองแผนฯ 

6 เรียงหินใหญ่ป้องกันชายฝ่ังบริเวณ 
หมูท่ี่ 1 ต.บางกระเจ้า เชื่อมหมูท่ี่ 9 
ต.บ้านบ่อ  อ.เมอืงฯ 

4,259,000 - - - ���� - กองช่าง 

แนวทางที ่2 :  การส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
7 โรงเรียนส่ิงแวดล้อม 2,000,000 2,000,000 ���� - - 1,774,690.30 กองแผนฯ 

8 สนับสนุนโรงเรียนเครือขา่ย 
โรงเรียนส่ิงแวดล้อม 

160,000 220,000 ���� - - 180,000 กองแผนฯ 

9 รณรงค์วันปลอดรถ ลดโลกร้อน 
(สมุทรสาครคาร์ฟรีเดย์) 

150,000 150,000 ���� - - 139,382 กองแผนฯ 

10 เสริมสร้างจิตสํานึกและการมีส่วนร่วม
ของภาคประชาชนในการอนุรักษ ์
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

1,000,000 1,000,000 ���� - - 106,752 กองแผนฯ 

11 บริหารจัดการเพ่ือลดการใช้สารเคม ี
ในภาคการเกษตร 

3,000,000 3,000,000 ���� - - 1,434,152 กองแผนฯ 

12 อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมเพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว 40,000 - - - ���� - กองการศกึษาฯ 

 
รวม (ยุทธศาสตร์ท่ี 4)  =  12  โครงการ 

 

 
44,959,000 

 
6,870,000 

 
6 โครง 

 
- 

 
6 โครง 

 
3,664,976.30 
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ลําดับ
ที ่

โครงการตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 – พ.ศ.2559) 
(ห้วงเวลาปี 2557) 

ผลการดําเนินงาน ณ วันท่ี 30 กันยายน 2557 

หมายเหต ุ
โครงการ 

งบประมาณ 
ตามแผน 

งบประมาณ 
ตามขอ้บัญญตั ิ

ดําเนินการ 
แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง 
ดําเนินการ 

ไม่ได ้
ดําเนินการ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ดาํเนินการ 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 : การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน 

แนวทางที ่2 :  การพัฒนาการคมนาคมและการขนส่ง 
1 ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนหรือสะพาน 

ในเขตจังหวัดสมทุรสาคร 
-ปรังปรุงเกาะกลางถนนเอกชัย ต.มหาชัย 
อ.เมืองสมุทรสาคร  จ.สมุทรสาคร 

5,000,000 4,500,000 - ���� - 2,473,835.90 กองช่าง 
(ค้างจ่าย/ไม่ก่อหนี้) 

2 ก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล.ขา้มคลองสหกรณ ์
หมูท่ี่ 4,2  ต.พันทา้ยนรสิงห์  อ.เมืองฯ 

12,000,000 11,937,000 - ���� - 11,886,000 กองช่าง 

3 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายเข้าศูนย์เด็กเล็ก 
พันท้ายนรสิงห์ หมูท่ี่ 4 ต.พันทา้ยนรสิงห ์
อ.เมืองฯ 

8,711,000 16,385,000 - ���� - 14,960,831 กองช่าง 

4 ก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล.ขา้มคลองตาเฟือง 
หมูท่ี่ 3  ต.คลองตัน  อ.บ้านแพ้ว 

2,980,000 2,843,000 - ���� - 2,843,000 กองช่าง 
(ค้างจ่าย/ไม่ก่อหนี้) 

5 ก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล. ข้ามคลองสองบาง 
หมูท่ี่ 7 ต.บางยาง  อ.กระทุม่แบน 

1,205,000 1,939,000 - ���� - 1,939,000 กองช่าง 
(ค้างจ่าย/ไม่ก่อหนี้) 

6 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และสะพาน ค.ส.ล. 
บริเวณหน้าโรงเรียนบ้านดอนไก่ดี  
หมูท่ี่ 5 ต.ดอนไก่ดี  อ.กระทุม่แบน 

5,000,000 4,054,000 ���� - - 3,983,757.54 กองช่าง 

7 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยเพชรเกษม 99 
(ซอยพงษ์ศิรชิัย) หมูท่ี่ 4  ต.อ้อมน้อย 
อ.กระทุม่แบน 

20,000,000 18,494,000 - ���� - 18,308,000 กองช่าง 
(ค้างจ่าย/ก่อหน้ี) 

8 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายเลียบคลอง 
หมื่นปรารมภ์สุขราษฎร์  หมู่ที่ 4,5 
ต.แคราย เชือ่มหมู่ที ่10  ต.คลองมะเดือ่ 
อ.กระทุม่แบน 

24,000,000 23,976,000 - ���� - 23,924,000 กองช่าง 
(ค้างจ่าย/ก่อหน้ี) 

9 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายปลายคลองน้อย 
หมูท่ี่ 1,3  ต.ท่าเสา  อ.กระทุม่แบน 
เชื่อมหมู่ที ่1  ต.บ้านเกาะ  อ.เมืองฯ 
(ช่วงที่ 1)  

12,000,000 13,385,000 - ���� - 13,294,000 กองช่าง 
(ค้างจ่าย/ก่อหน้ี) 

10 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เลียบคลองราษฎร์ 
เจริญสุข หมู่ที ่7 ต.บ้านเกาะ อ.เมอืงฯ 
เชื่อมหมู่ที ่6 ต.อําแพง อ.บ้านแพ้ว 

16,000,000 7,254,000 - ���� - 7,242,000 กองช่าง 
(ค้างจ่าย/ก่อหน้ี) 

11 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.  สายวัดศรีเมอืง – 
คลองครุ (ช่วงที่ 2) หมูท่ี่ 6 เชือ่มหมู่ที ่3 
ต.ทา่ทราย  อ.เมืองฯ 

34,120,000 35,167,000 - ���� - 35,110,000 กองช่าง 
(ค้างจ่าย/ก่อหน้ี) 

12 ก่อสร้างถนนผิวจราจรหนิคลุกสายเลียบ 
คลองวัฒนา หมูท่ี่ 4  ต.หนองสองห้อง  
อ.บ้านแพ้ว 
 (เปลี่ยนแปลงแผน ฉ.2) 

8,737,000 8,744,000 - ���� - 8,744,000 กองช่าง 
(ค้างจ่าย/ไม่ก่อหนี้) 
โอนไปตั้งจ่ายเป็น

รายการใหม่ 

13 ก่อสร้างถนนแอสฟัลทต์ิกคอนกรีต 
สายศศิบุตรวัฒนา  หมูท่ี่ 4,5 
ต.เกษตรพัฒนา  อ.บ้านแพ้ว 

15,500,000 12,487,000 - ���� - 11,691,882 กองช่าง 
(ค้างจ่าย/ก่อหน้ี) 

14 ก่อสร้างถนนแอสฟัลทต์ิกคอนกรีต 
สายศูนย์การเรียนรู้รมิคลอง  หมูท่ี่ 5 
ต.หลักสอง  อ.บ้านแพ้ว 

3,187,000 3,241,000 ���� - - 3,229,000 กองช่าง 
 

15 ก่อสร้างถนนแอสฟัลทต์ิกคอนกรีต 
สายอนุสรณ์ปู่เทียม  หมูท่ี่ 8,3 และเชื่อม 
หมูท่ี่ 1 ต.โรงเข้  อ.บ้านแพ้ว (ช่วงที่ 1) 

22,000,000 15,874,000 - ���� - 15,814,000 กองช่าง 
(ค้างจ่าย/ก่อหน้ี) 
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ลําดับ
ที ่

โครงการตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 – พ.ศ.2559) 
(ห้วงเวลาปี 2557) 

ผลการดําเนินงาน ณ วันท่ี 30 กันยายน 2557 

หมายเหต ุ
โครงการ 

งบประมาณ 
ตามแผน 

งบประมาณ 
ตามขอ้บัญญตั ิ

ดําเนินการ 
แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง 
ดําเนินการ 

ไม่ได ้
ดําเนินการ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ดาํเนินการ 

 
16 ก่อสร้างยกระดับถนน ค.ส.ล.  

บริเวณคลองอเนกประสงค์ไปทาง 
วัดน่วมกานนท์ เขตตดิตอ่  ต.ชัยมงคล 
หมูท่ี่ 8  ต.บางกระเจ้า  อ.เมืองฯ 

4,620,000 - - - ���� - กองช่าง 

17 ก่อสร้างยกระดับถนน ค.ส.ล.  บริเวณ 
ซอยข้างสถานีอนามัยบางกระเจ้า 
หมูท่ี่ 6,5  ต.บางกระเจ้า  อ.เมอืงฯ 

3,600,000 - - - ���� - กองช่าง 

18 ก่อสร้างถนนลูกรังและหินคลุก  
พร้อมสะพาน ค.ส.ล. เชื่อมตอ่ระหว่าง 
หมูท่ี่ 1  ถึงหมู่ที่ 6 ต.บ้านแพ้ว   
อ.บ้านแพ้ว 

6,000,000 - - - ���� - กองช่าง 

19 ก่อสร้างถนนลูกรังสายเลียบทางรถไฟ 
เร่ิมจากหลังทีท่าํการ อบต.บ้านบ่อ 
หมูท่ี่ 5 ต.บ้านบ่อ เชื่อมหมูท่ี่ 5 
ต.บางโทรัด  อ.เมืองฯ 

6,000,000 - - - ���� - กองช่าง 

20 ก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล. ขา้มคลอง 
ปล่องเหล่ียม บริเวณบ้านผู้ใหญ่สร้อย 
หมูท่ี่ 10  เชื่อมหมูท่ี่ 1  ต.ท่าไม ้
อ.กระทุม่แบน 

5,250,000 - - - ���� - กองช่าง 

21 ก่อสร้างถนนแอสฟัลทต์ิกคอนกรีต 
เลียบทางรถไฟสายบ้านแหลม –  
แม่กลอง หมูท่ี่ 4 ต.บางกระเจ้า  เชื่อม 
หมูท่ี่ 2,7 ต.ทา่จีน  อ.เมอืงฯ 
(เปลี่ยนแปลงแผน ฉ.1 ) 

55,300,000 - - - ���� - กองช่าง 

22 ก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล. ขา้มคลองลาด
ตะเคียน บนถนนเลียบคลองชลประทาน
ดี 7 ฝ่ังตะวันตก  หมู่ที ่3  ต.ชัยมงคล 
อ.เมืองฯ               ( เปลี่ยนแปลงแผน ฉ.2 ) 
(โอนไปตั้งจ่ายจ่ายเปน็โครงการใหม่) 

2,725,000 2,725,000 - ���� - 2,725,000 กองช่าง 
(ค้างจ่าย/ 
ไม่ก่อหน้ี) 

23 ก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล. ขา้มคลองตาแดง 
บนถนนเลียบคลองชลประทานดี 7  
ฝ่ังตะวันตก  หมู่ที ่3  ต.ชัยมงคล 
อ.เมืองฯ                (เปลี่ยนแปลงแผน ฉ.2) 
(โอนไปตั้งจ่ายจ่ายเปน็โครงการใหม่) 

1,503,000 1,502,000 - ���� - 1,502,000 กองช่าง 
(ค้างจ่าย/ 
ไม่ก่อหน้ี) 

24 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายรุ่งเกษตร 
หมูท่ี่ 12  ต.บางยาง  อ.กระทุ่มแบน 

5,000,000 - - - ���� - กองช่าง 

25 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เลียบชายทะเล 
หมูท่ี่ 8  ต.พันท้ายนรสิงห์  อ.เมืองฯ 
(ช่วงที่ 1) 

4,500,000 - - - ���� - กองช่าง 

26 ก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล. ขา้มคลอง 
แนวนิยม หมู่ที ่6,8  ต.หนองนกไข ่
อ.กระทุม่แบน 

1,260,000 - - - ���� - กองช่าง 

27 ก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล. และเขื่อนเลียบ
คลองแนวลิขิต (ฝ่ังตะวันตก) จากถนน 
สุคนธวิทถึงถนนของเทศบาลตาํบล 
ดอนไก่ด ี

5,678,000 - - - ���� - กองช่าง 

28 ก่อสร้างถนนแอสฟัลทต์ิกคอนกรีต 
บริเวณหน้าวัดใหญ่บ้านบ่อ  หมูท่ี่ 3 
ต.บ้านบ่อ  อ.เมอืงฯ 

2,900,000 - - - ���� - กองช่าง 
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ลําดับ
ที ่

โครงการตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 – พ.ศ.2559) 
(ห้วงเวลาปี 2557) 

ผลการดําเนินงาน ณ วันท่ี 30 กันยายน 2557 

หมายเหต ุ
โครงการ 

งบประมาณ 
ตามแผน 

งบประมาณ 
ตามขอ้บัญญตั ิ

ดําเนินการ 
แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง 
ดําเนินการ 

ไม่ได ้
ดําเนินการ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ดาํเนินการ 

 
29 ก่อสร้างถนนลูกรัง สายสําอางค์ซอย 1 

หมูท่ี่ 9 ต.หนองบัว  เชือ่มหมูท่ี่ 1 
ต.บ้านแพ้ว  อ.บ้านแพ้ว 

451,000 - - - ���� - กองช่าง 

30 ยกระดับถนนและวางทอ่ระบายนํ้า 
ในซอยโรงงานฮั่งชิว  หมูท่ี่ 5 
ต.คอกกระบือ  อ.เมืองฯ 

31,000,000 - - - ���� - กองช่าง 

31 ก่อสร้างถนนดินลูกรังซอยปล่องเหล่ียม 2 
(ซอยทา่ตอ) หมูท่ี่ 1 เชื่อมหมูท่ี่ 10 
ต.ทา่ไม้  อ.กระทุม่แบน 

3,000,000 - - - ���� - กองช่าง 

32 ก่อสร้างถนนแอสฟัลทต์ิกคอนกรีต 
สายไพรสณฑ์  ต.อาํแพง อ.บ้านแพ้ว 
เชื่อม ต.บ้านเกาะ  อ.เมืองฯ  
(โครงการในแผนปี 2558)  

19,913,000 21,100,000 - ���� - 20,823,000 กองช่าง 
(ค้างจ่าย/ก่อหน้ี) 

33 ก่อสร้างถนนแอสฟัลทต์ิกคอนกรีต 
สายรุ่งประชาบุญวัฒน์ หมูท่ี่ 5,6,7 
ต.บางยาง  อ.กระทุม่แบน 
(โครงการในแผนปี 2559) 

25,580,000 23,536,000 - ���� - 23,530,000 กองช่าง 
(ค้างจ่าย/ก่อหน้ี) 

34 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เลียบคลอง 
หมื่นปรารมภ์  หมูท่ี่ 4  ต.แคราย 
เชื่อมหมู่ที ่7  ต.คลองมะเดือ่  
อ.กระทุม่แบน        (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ 1) 
(โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) 

4,331,000 3,675,000 - ���� - 3,675,000 กองช่าง 
(ค้างจ่าย/ 
ไม่ก่อหน้ี) 

35 ก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล. ขา้มคลอง 
ศรีสําราญ  หมู่ที ่13  ต.สวนหลวง 
อ.กระทุม่แบน 
(แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ 1) 

2,581,000 - - - ���� - กองช่าง 

36 ก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล. ขา้มคลองทวีผล 
บริเวณบ้านนายเชาว์  พ้นภัย  หมูท่ี่ 7 
เชื่อมหมู่ที ่1  ต.หนองนกไข ่  
อ.กระทุม่แบน 
(แผนเพิ่มเติม ฉ.1/เปลี่ยนแปลงแผน ฉ.2) 
(โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) 

1,558,000 1,441,000 - ���� - 1,441,000 กองช่าง 
(ค้างจ่าย/ 
ไม่ก่อหน้ี) 

37 ก่อสร้างถนนแอสฟัลทต์ิกคอนกรีต 
หมูท่ี่ 10 เชื่อมหมูท่ี่  7  ต.บ้านแพ้ว 
อ.บ้านแพ้ว 
(แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ 1) 

4,320,000 - - - ���� - กองช่าง 

38 ก่อสร้างถนนแอสฟัลทต์ิกคอนกรีต 
สายชุมชนสารภี   หมูท่ี่ 1  ต.บ้านแพ้ว 
เชื่อม หมูท่ี่ 7 ต.หนองบัว  อ.บ้านแพ้ว 
(แผนเพิ่มเติม ฉ.1/เปลี่ยนแปลงแผน ฉ.2) 
(โอนไปตั้งจ่ายจ่ายเปน็โครงการใหม่) 

5,800,000 3,530,000 - ���� - 3,530,000 กองช่าง 
(ค้างจ่าย/ 
ไม่ก่อหน้ี) 
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ลําดับ
ที ่

โครงการตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 – พ.ศ.2559) 
(ห้วงเวลาปี 2557) 

ผลการดําเนินงาน ณ วันท่ี 30 กันยายน 2557 

หมายเหต ุ
โครงการ 

งบประมาณ 
ตามแผน 

งบประมาณ 
ตามขอ้บัญญตั ิ

ดําเนินการ 
แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง 
ดําเนินการ 

ไม่ได ้
ดําเนินการ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ดาํเนินการ 

 

แนวทางที ่3 :  การพัฒนาและปรบัปรงุสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ 
39 ขยายเขตไฟฟ้า/ตดิตัง้ไฟฟ้าสาธารณะ 

ในเขตจังหวัดสมทุรสาคร 
-อุดหนุนเพ่ิมเติมให้แก่ อบต.อําแพง  
ตามโครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะถนน
สายร่วมใจพัฒนา หมู่ที่ 7 (บ้านคลองตาขํา) 
เช่ือมกับถนนสายเลยีบทองใบอุทิศ หมู่ที่ 6 
(บ้านเจริญสุข) ต.อําแพง อ.บ้านแพ้ว 

20,000,000 1,523,635.24 ���� - - 1,523,635.24 กองช่าง 

40 ก่อสร้าง/ปรับปรุงระบบประปาพ้ืนที ่
จังหวัดสมุทรสาคร 

10,000,000 23,762,000 - ���� - 19,994,400 กองช่าง 

41 ก่อสร้างสะพานทางเทา้ ค.ส.ล. เลียบ
คลองราษฎร์เจริญ  หมูท่ี่ 6 ต.ชยัมงคล 
เชื่อมหมู่ที ่7  ต.บ้านเกาะ  อ.เมืองฯ 
หมูท่ี่ 9  ต.หลักสาม อ.บ้านแพ้ว 

1,553,000 2,037,000 - ���� - 2,037,000 กองช่าง 
(ค้างจ่าย/ 
ไม่ก่อหน้ี) 

42 วางทอ่ระบายนํ้า ค.ส.ล. ริมถนนสาย 
ท่าเสาพัฒนาถึงสะพาน ค.ส.ล.ข้ามคลอง
น้อยและริมถนนสายทา่เสาพัฒนา 
(บริเวณหน้าทีท่ําการ อบต.ทา่เสา 
หลังเก่า) ถึงสะพาน ค.ส.ล. ข้ามคลอง 
รางกระทุ่ม หมู่ที ่1 และ 2  ต.ทา่เสา 
อ.กระทุม่แบน 

20,895,000 7,400,000 ���� - - 7,192,656 กองช่าง 

43 ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. เลียบคลองโคกขาม 
เร่ิมจากหน้าบ้านนายถวิล  บางตา่ย 
ถึงสุดเขตหน้าวัดโคกขาม หมูท่ี่ 2 
ต.โคกขาม อ.เมืองฯ (เปลี่ยนแปลงแผน ฉ.2) 
(โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) 

12,000,000 8,791,000 - ���� - 8,791,000 กองช่าง 
(ค้างจ่าย/ 
ไม่ก่อหน้ี) 

44 วางทอ่ระบายนํ้าริมถนนสายบ้านแพ้ว- 
หนองนกไข่ (สค.4002)  หมู่ที ่3 
ต.เจ็ดร้ิว  อ.บ้านแพ้ว 
(โครงการในแผนปี 2559) 

4,000,000 3,483,000 - ���� - 3,390,000 กองช่าง 
(ค้างจ่าย/ก่อหน้ี) 

 
รวม (ยุทธศาสตร์ท่ี 5)  =  44  โครงการ 

 

 
461,758,000 

 
284,785,635.24 

 
4 โครง 

 
24 โครง 

 
16 โครง 

 
275,597,997.68 
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ลําดับ
ที ่

โครงการตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 – พ.ศ.2559) 
(ห้วงเวลาปี 2557) 

ผลการดําเนินงาน ณ วันท่ี 30 กันยายน 2557 

หมายเหต ุ
โครงการ 

งบประมาณ 
ตามแผน 

งบประมาณ 
ตามขอ้บัญญตั ิ

ดําเนินการ 
แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง 
ดําเนินการ 

ไม่ได ้
ดําเนินการ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ดาํเนินการ 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 : การพัฒนาเศรษฐกิจ 

แนวทางที ่1 :  ส่งเสริม สนับสนุนการประกอบอาชีพและพัฒนาศักยภาพกลุม่อาชีพ  ทั้งดา้นการผลิต  การแปรรปู  และการตลาด 
1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเครือข่าย 

เกษตรกร 
2,000,000 - - - ���� - กองแผนฯ 

แนวทางที ่2 :  ส่งเสริมและสนับสนุนการเป็นศูนย์กลางครัวโลกในดา้นอาหารทะเลและด้านการเกษตร 
2 งานเกษตรและของดีอาํเภอบ้านแพ้ว 200,000 200,000 ���� - - 200,000 สํานักปลัดฯ 

แนวทางที ่3 :  ส่งเสริมและสนับสนุนให้เป็นแหลง่ท่องเที่ยวทางเลือกใหม ่
3 ส่งเสริมและพัฒนาการทอ่งเทีย่วจังหวัด 

สมุทรสาคร 
2,000,000 - - - ���� - สํานักปลัดฯ 

4 ก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า ค.ส.ล. 
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนา
ทรัพยากรป่าชายเลนที ่2 หมูท่ี่ 5  
ต.บางหญ้าแพรก  อ.เมืองสมทุรสาคร 

7,000,000 11,185,000 - ���� - 11,185,000 กองช่าง 
(ขยายเวลาเบิก

จ่ายเงินไว้
ดําเนินการในปี 
งบประมาณ 
พ.ศ.2558) 

แนวทางที ่4 :  ส่งเสริมและสนับสนุนการดําเนินชีวติตามแนวปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง 
5 ศูนย์เรียนรู้การเกษตรบ้านสวนอําแพง 

หมูท่ี่ 2  ต.อาํแพง  อ.บ้านแพ้ว 
864,000 - - - ���� - สํานักปลัดฯ 

 
รวม (ยุทธศาสตร์ท่ี 6)  =  5  โครงการ 

 

 
12,064,000 

 
11,385,000 

 
1 โครง 

 
1 โครง 

 
3 โครง 

 
11,385,000 
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ลําดับ
ที ่

โครงการตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 – พ.ศ.2559) 
(ห้วงเวลาปี 2557) 

ผลการดําเนินงาน ณ วันท่ี 30 กันยายน 2557 

หมายเหต ุ
โครงการ 

งบประมาณ 
ตามแผน 

งบประมาณ 
ตามขอ้บัญญตั ิ

ดําเนินการ 
แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง 
ดําเนินการ 

ไม่ได ้
ดําเนินการ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ดาํเนินการ 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี 7 : การพัฒนาการเมือง การบริหาร 

แนวทางที ่1 :  การส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท์รงเป็นประมขุ 
1 จัดตั้งเครือขา่ยและฝึกอบรมพัฒนา 

ศักยภาพประชาชนทางด้านกฎหมาย 
100,000 - - - ���� - สํานักปลัดฯ 

2 วันท้องถ่ินไทย 500,000 100,000 ���� - - 59,812 สํานักปลัดฯ 

3 สร้างเครือขา่ยการพัฒนาการเมือง 
ในระบอบประชาธิปไตยของ  
อบจ.สมทุรสาคร 

200,000 1,000,000 - - ���� - กองกิจฯ 

4 สร้างพลเมอืงประชาธปิไตย 300,000 300,000 ���� - - 95,000 กองกิจฯ 

5 เลือกตั้งผู้บริหารหรือสมาชิกสภา อบจ. 200,000 1,000,000 ���� - - 680,012.86 กองกิจฯ 

แนวทางที ่2 :  เสริมสร้างศักยภาพบุคลากรและการบริหารจัดการองค์กร 
6 วัน อบจ.สมทุรสาคร 80,000 100,000 ���� - - 13,650 สํานักปลัดฯ 

7 ฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน 
ภายในประเทศและตา่งประเทศ 

5,000,000 
4,500,000 

9,500,000 ���� - - 1,560,294 กองกิจฯ 
กองการเจ้าหน้าท่ี 

8 อบรมพัฒนาศักยภาพของผู้บริหาร 
สมาชิกสภาฯ 

300,000 - - - ���� - กองกิจฯ 

9 เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได ้ 500,000 500,000 ���� - - 53,720 กองคลัง 

10 ปรับปรุงโรงจอดรถเคร่ืองจักรกล 
ณ ศูนย์เคร่ืองจักรกล อบจ. 

5,080,000 4,516,000 ���� - - 4,345,144 กองช่าง 

11 ก่อสร้างอาคารล้างเคร่ืองจักรกลและ 
จอดเคร่ืองจักรกล 

2,800,000 - - - ���� - กองช่าง 

12 ปรับปรุงบ้านพักบุคลากร อบจ. 
สมุทรสาคร ภายในศูนย์เคร่ืองจักรกล 

3,350,000 - - - ���� - กองช่าง 

13 จัดระบบรักษาความปลอดภัยอาคาร
สํานักงาน อบจ. และอุทยานการเรียนรู้ 
สมุทรสาคร 

500,000 - - - ���� - กองช่าง 

14 รักษาความสะอาดอาคารสํานักงาน 
อบจ. และอทุยานการเรียนรู้สมทุรสาคร 

250,000 - - - ���� - สํานักปลัดฯ 

15 พัฒนาศักยภาพผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ 
และบุคลากร 

2,000,000 5,000,000 ���� - - 1,490,027 กองการเจ้าหน้าท่ี 

16 เสริมสร้างสุขภาพกาย ใจ และพัฒนา 
คุณภาพชีวิตของบุคลากร 

500,000 500,000 ���� - - 357,240 กองการเจ้าหน้าท่ี 

17 เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 
ในการปฏิบัติราชการ 

300,000 300,000 ���� - - 281,745 กองการเจ้าหน้าท่ี 

18 ส่งเสริมการจัดการความรู้ในองค์กร 
(Knowledge Management :  KM) 

500,000 500,000 ���� - - 83,393.30 กองการเจ้าหน้าท่ี 

19 ส่งเสริมการศึกษาแก่ผู้บริหาร สมาชิก 
สภาฯ และบุคลกรของ อบจ.สมุทรสาคร 

1,000,000 300,000 ���� - - 16,200 กองการเจ้าหน้าท่ี 

20 ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 2,621,500 - - - ���� - สํานักปลัดฯ 

21 ติดตั้งป้ายแสดงชื่อสายทางที่ก่อสร้างโดย 
งบประมาณของ อบจ.สมทุรสาคร 

1,500,000 1,158,000 ���� - - 1,158,000 กองช่าง 

22 จัดหาครุภัณฑ์สํานักงาน  
(จํานวน 33  รายการ) 

4,261,000 1,239,700 ���� - - 1,172,068 ทุกกอง 

23 จัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
(จํานวน 23 รายการ) 

807,500 744,400 - ���� - 744,400 ทุกกอง 
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ลําดับ
ที ่

โครงการตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 – พ.ศ.2559) 
(ห้วงเวลาปี 2557) 

ผลการดําเนินงาน ณ วันท่ี 30 กันยายน 2557 

หมายเหต ุ
โครงการ 

งบประมาณ 
ตามแผน 

งบประมาณ 
ตามขอ้บัญญตั ิ

ดําเนินการ 
แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง 
ดําเนินการ 

ไม่ได ้
ดําเนินการ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ดาํเนินการ 

 
24 จัดหาครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 

(จํานวน 2 รายการ)  
22,400 13,000 ���� - - 13,000 SK Park 

กองการเจ้าหน้าท่ี 

25 จัดหาครุภัณฑ์การเกษตร 40,000 40,000 ���� - - 9,630 กองช่าง 

26 จัดหาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 
(จํานวน 4 รายการ) 

2,941,800 113,800 ���� - - 113,400 กองช่าง 
กองการเจ้าหน้าท่ี 

27 จัดหาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 
(จํานวน 5 รายการ) 

104,700 57,000 ���� - - 57,000 กองแผน 
กองช่าง 
กองพัสดุ 

ร.ร.บ้านปล่องเหลี่ยม 

28 จัดหาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 3,846,400 - - - ���� - กองช่าง 
กองพัสดุ 

29 จัดหาครุภัณฑ์สํารวจ 
(จํานวน 3 รายการ) 

136,000 136,000 ���� - - 136,000 กองช่าง 

30 จัดหาครุภัณฑ์อื่นๆ  90,000 90,000 ���� - - 88,500 กองช่าง 

31 สนับสนุนการปฏิบัติงานของสมาคม 
อบจ.แห่งประเทศไทย 

500,000 552,070 ���� - - 552,070 กองกิจฯ 

32 ก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยเจ้าหน้าที ่
ของ อบจ. 

20,000,000 - - - ���� - กองช่าง 

แนวทางที ่4 :  พัฒนาระบบบรหิารจัดการองค์กรที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล 
33 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรม/ผลงาน 

ของ อบจ.สมุทรสาคร 
4,000,000 3,000,000 ���� - - 934,092 สํานักปลัดฯ 

34 การตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
อบจ.สมทุรสาคร 

150,000 150,000 ���� - - 100,000 กองแผนฯ 

35 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา 
และพัฒนาท้องถ่ิน 

500,000 500,000 - - ���� - กองแผนฯ 

36 ปรับปรุงระบบอินเตอร์เน็ตสํานักงาน 
อบจ.สมทุรสาคร 

2,000,000 - - - ���� - สํานักปลัดฯ 

 

รวม (ยุทธศาสตร์ท่ี 7)  =  36  โครงการ 
 

 
71,481,300 

 
31,409,970 

 
23 โครง 

 
1 โครง 

 
12 โครง 

 
14,114,398.16 
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ลําดับ
ที ่

โครงการตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 – พ.ศ.2559) 
(ห้วงเวลาปี 2557) 

ผลการดําเนินงาน ณ วันท่ี 30 กันยายน 2557 

หมายเหต ุ
โครงการ 

งบประมาณ 
ตามแผน 

งบประมาณ 
ตามขอ้บัญญตั ิ

ดําเนินการ 
แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง 
ดําเนินการ 

ไม่ได ้
ดําเนินการ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ดาํเนินการ 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี 8 : การศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น 

แนวทางที ่1 :  การสนับสนุนด้านการศาสนา 
1 สมุทรสาครรวมใจไถ่ชีวิตโค – กระบือ 300,000 150,000 ���� - - 93,727 สํานักปลัดฯ 

2 ส่งเสริมและสนับสนุนการเผยแพร่และ 
ทํานุบํารุงพระพุทธศาสนาและศาสนาอืน่ 

200,000 150,000 ���� - - 101,409 กองการศกึษาฯ 

3 ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมเด็กและ 
เยาวชน 

150,000 150,000 ���� - - 123,915 กองการศกึษาฯ 

4 ฝึกอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
แก่เด็กและเยาวชน 

300,000 300,000 ���� - - 300,000 กองการศกึษาฯ 

5 ประกวดยุวศาสนพิธีกร 150,000 150,000 ���� - - 149,800 กองการศกึษาฯ 

6 จัดงานวันสําคัญทางศาสนา 100,000 100,000 ���� - - 100,000 กองการศกึษาฯ 

7 อบรมนักธรรมโท เอก 136,000 136,000 ���� - - 136,000 กองการศกึษาฯ 

8 ค่ายอบรมศีลธรรมแก่เยาวชน 80,000 80,000 ���� - - 80,000 กองการศกึษาฯ 

9 สอบธรรมศึกษาชั้นตรี ชั้นโท ชั้นเอก 70,000 70,000 ���� - - 70,000 กองการศกึษาฯ 

แนวทางที ่2 :  ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมท้องถ่ิน และภูมปิัญญาท้องถ่ิน 
10 ประกวดวงดนตรี 2,000,000 1,000,000 ���� - - 203,310 สํานักปลัดฯ 

11 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดงานของ 
จังหวัดสมุทรสาคร 

600,000 150,000 ���� - - 105,900 กองการศกึษาฯ 

12 ส่งเสริมการทอ่งเทีย่วศิลปวัฒนธรรม 
ตําบลอําแพง 

450,000 450,000 ���� - - 450,000 สํานักปลัดฯ 

13 สืบสานประเพณีวัฒนธรรมความกตญัญ ู
คู่แผ่นดินไทย 

200,000 200,000 ���� - - 200,000 กองการศกึษาฯ 

14 สืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทยทรงดาํ 300,000 300,000 ���� - - 300,000 กองการศกึษาฯ 

15 สืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทยรามญั 50,000 - - - ���� - กองการศกึษาฯ 

16 เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสิน 
มหาราชและประเพณีหอ่ข้าวต้มสามัคคี 

100,000 100,000 ���� - - 100,000 กองการศกึษาฯ 

 
รวม (ยุทธศาสตร์ท่ี 8)  =  16  โครงการ 

 

 
5,186,000 

 
3,486,000 

 
15 โครง 

 
- 

 
1 โครง 

 
2,514,061 
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สรุปภาพรวมผลการดําเนินโครงการ
แยกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 
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ยุทธศาสตร์ที่ ยุทธศาสตร์ที่ ยุทธศาสตร์ที่ 1 1 1    
การพัฒนาสวัสดิการสังคมการพัฒนาสวัสดิการสังคมการพัฒนาสวัสดิการสังคม   
และความม่ันคงของมนุษย์และความม่ันคงของมนุษย์และความม่ันคงของมนุษย์   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  การพัฒนาสวัสดิการสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการสร้างเครือข่ายและพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ด้านการศึกษา  ประจําปีงบประมาณ  
ในวันท่ี  23 – 25  

โครงการสร้างเครือข่ายและส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ  ประจําปีงบประมาณ  
ในวันท่ี  

การพัฒนาสวัสดิการสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

 

 

 

 

 

 

โครงการสร้างเครือข่ายและพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ด้านการศึกษา  ประจําปีงบประมาณ  
25  กุมภาพันธ์  2557  ณ จังหวัดขอนแก่น และจังหวัดนครราชสีมา

โครงการสร้างเครือข่ายและส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ  ประจําปีงบประมาณ  
ในวันท่ี  10 – 15  มีนาคม  2557  ณ จังหวัดนครราชสีมา
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การพัฒนาสวัสดิการสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

โครงการสร้างเครือข่ายและพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ด้านการศึกษา  ประจําปีงบประมาณ  2557 
ณ จังหวัดขอนแก่น และจังหวัดนครราชสีมา 

โครงการสร้างเครือข่ายและส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ  ประจําปีงบประมาณ  2557 
ณ จังหวัดนครราชสีมา 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการพัฒนาศักยภาพเครอืข่ายจิตอาสาด้านสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร  

ในวันท่ี  
 

โครงการอบรมลูกเสือชาวบ้านจังหวัดสมุทรสาคร  ประจําปี 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

ณ ค่ายฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้านช่ัวคราววัดบางกระเจ้า  อําเภอเมือง  จังหวัดสมุทรสาคร
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการพัฒนาศักยภาพเครอืข่ายจิตอาสาด้านสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร  ประจําปีงบประมาณ พ

ในวันท่ี  21 – 26  เมษายน  2557  ณ จังหวัดนครราชสีมา

โครงการอบรมลูกเสือชาวบ้านจังหวัดสมุทรสาคร  ประจําปี 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร   ในวันท่ี 27 – 31 กรกฎาคม 

ค่ายฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้านช่ัวคราววัดบางกระเจ้า  อําเภอเมือง  จังหวัดสมุทรสาคร
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โครงการพัฒนาศักยภาพเครอืข่ายจิตอาสาด้านสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2557 

ณ จังหวัดนครราชสีมา 

โครงการอบรมลูกเสือชาวบ้านจังหวัดสมุทรสาคร  ประจําปี 2557   
กรกฎาคม 2557 

ค่ายฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้านช่ัวคราววัดบางกระเจ้า  อําเภอเมือง  จังหวัดสมุทรสาคร 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการสมทบทุนมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร  ประจําปีงบประมาณ พ

ในวันอังคารท่ี  22  กรกฎาคม  
 

โครงการจัดงานวันคนพิการสากลจังหวัดสมุทรสาคร  
ในวันท่ี  21  มีนาคม  

 

 
 
 
 

 

โครงการสมทบทุนมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร  ประจําปีงบประมาณ พ

กรกฎาคม  2557  ณ ห้องประชุมสาครบุรี (ช้ัน 4)  

โครงการจัดงานวันคนพิการสากลจังหวัดสมุทรสาคร  
มีนาคม  2557  ณ ลานอเนกประสงค์  หน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร
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โครงการสมทบทุนมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2557 

)  อบจ.สมุทรสาคร 

โครงการจัดงานวันคนพิการสากลจังหวัดสมุทรสาคร   
ณ ลานอเนกประสงค์  หน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการสร้างเครือข่าย 
ณ นิทรรศน์รัตนโกสินทร์  ถ

 

โครงการยุติความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็ก  ประจําปีงบประมาณ พ
ในวันท่ี  22  สิงหาคม  

 

 

โครงการสร้างเครือข่าย “สืบสานตํานานชาติไทย”  ในวันท่ี  2 – 6  กันยายน  
ณ นิทรรศน์รัตนโกสินทร์  ถ.ราชดําเนินกลาง  กรุงเทพฯ

โครงการยุติความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็ก  ประจําปีงบประมาณ พ
สิงหาคม  2557  ณ ลานอเนกประสงค์  ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร
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กันยายน  2557 
ราชดําเนินกลาง  กรุงเทพฯ 

โครงการยุติความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็ก  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2557 
ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ  เด็ก  สตรี  คนพิการ  และผู้ด้อยโอกาส  ประจําปีงบประมาณ พ
ในวันท่ี  9 – 10  

 

โครงการยุติความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็ก  ประจําปีงบประมาณ พ
ในวันท่ี  19  กันยายน  2557  

 

โครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ  เด็ก  สตรี  คนพิการ  และผู้ด้อยโอกาส  ประจําปีงบประมาณ พ
10  กันยายน  2557  ณ อาคารเนช่ัน  ถ.บางนาตราด  กรุงเทพฯ

โครงการยุติความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็ก  ประจําปีงบประมาณ พ
2557  ณ ห้องประชุมสาครบุรี (ช้ัน 4)  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
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โครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ  เด็ก  สตรี  คนพิการ  และผู้ด้อยโอกาส  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2557 
บางนาตราด  กรุงเทพฯ 

โครงการยุติความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็ก  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2557 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ําท่วมพ้ืนท่ีจังหวัดสมุทรสาคร
ขุดลอกคลองในพ้ืนท่ีท้ัง 

 

 

ป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ําท่วมพ้ืนท่ีจังหวัดสมุทรสาคร
ขุดลอกคลองในพ้ืนท่ีท้ัง 3 อําเภอ ในจังหวัดสมุทรสาคร
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ป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ําท่วมพ้ืนท่ีจังหวัดสมุทรสาคร 
อําเภอ ในจังหวัดสมุทรสาคร 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

การปฏิบัติงานด้านบรรเทาสาธารณภัย 
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ยุทธศาสตร์ที่ ยุทธศาสตร์ที่ ยุทธศาสตร์ที่ 2 2 2    
การพัฒนาการศึกษาการพัฒนาการศึกษาการพัฒนาการศึกษา   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ยุทธศาสตร์ท่ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ  ประจําปี 
ในวันเสาร์ท่ี  11  มกราคม  

หน้าสํานักงาน อบจ
 

โครงการส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน
ประจําปีงบประมาณ  

ในวันท่ี  18 – 21  
 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2  การพัฒนาการศึกษา 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ  ประจําปี 2557  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
มกราคม  2557  ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ / หน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร 

หน้าสํานักงาน อบจ.สมุทรสาคร / อุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร  

โครงการส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.2557  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

21  มีนาคม  2557  ณ  สวนสัตว์ซาฟารีเวิล์ด  คลองสามวา  กรุงเทพฯ

170 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร 
หน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร / 

อุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร  SK  Park 

โครงการส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร 

ณ  สวนสัตว์ซาฟารีเวิล์ด  คลองสามวา  กรุงเทพฯ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

โครงการค่ายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและส่ิงแวดล้อม  ประจําปี 

ในวันท่ี  26 – 27  
 

จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เพ่ือผู้ใช้บริการอุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร  
 

โครงการค่ายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและส่ิงแวดล้อม  ประจําปี 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร 

27  มิถุนายน  2557  ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษาสมุทรสาคร

 

จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เพ่ือผู้ใช้บริการอุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร  
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โครงการค่ายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและส่ิงแวดล้อม  ประจําปี 2557   

ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษาสมุทรสาคร 

จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เพ่ือผู้ใช้บริการอุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร  SK  Park 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปรับปรุงและพัฒนาโรงเรียนบ้านปล่องเหล่ียม  ต
 

ปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ช้ันลอย 

ก่อสร้างลานจอดรถ 

 

ปรับปรุงและพัฒนาโรงเรียนบ้านปล่องเหล่ียม  ต.ท่าไม้  อ.กระทุ่มแบน
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กระทุ่มแบน 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปรับปรุงและพัฒนาโรงเรียน
 

ก่อสร้างเสาธง 

 
ก่อสร้างท่ีจอดรถ 

 

ปรับปรุงและพัฒนาโรงเรียนวัดหลักส่ีราษฎร์สโมสร  ต.ยกกระบัตร  อ
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ยกกระบัตร  อ.บ้านแพ้ว 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ก่อสร้างสนามฟุตซอลโรงเรียนสมุทรมณีรัตน์

พร้อมลานอเนกประสงค์
 

 

 

 

 

ก่อสร้างสนามฟุตซอลโรงเรียนสมุทรมณีรัตน์  พร้อมลานอเนกปร
  หมู่ท่ี 6  ต.บางหญ้าแพรก 
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พร้อมลานอเนกประสงค์ 
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         ยุทธศาสตร์ที่ ยุทธศาสตร์ที่ ยุทธศาสตร์ที่ 3 3 3    
      การพัฒนาสาธารณสุข กีฬา  การพัฒนาสาธารณสุข กีฬา  การพัฒนาสาธารณสุข กีฬา              

และนนัทนาการและนนัทนาการและนนัทนาการ   
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการพัฒนาศักยภาพเครอืข่ายแกนนําผู้ประสานพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด
ในสถานประกอบการและชุมชน 

ในวันท่ี  7 – 8  กรกฎาคม  
 

โครงการเครือข่ายไร้พุง  ประจําปีงบประมาณ พ
ในวันท่ี  12  ธันวาคม  

 

3  การพัฒนาสาธารณสุข กีฬา และนันทนาการ

 
 

โครงการพัฒนาศักยภาพเครอืข่ายแกนนําผู้ประสานพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด
ในสถานประกอบการและชุมชน (25 ตาสับปะรด)  ประจําปีงบประมาณ  

กรกฎาคม  2557  ณ  ภูผาผ้ึงรีสอร์ท  ต.สวนผ้ึง  อ.สวนผ้ึง 

โครงการเครือข่ายไร้พุง  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
ธันวาคม  2556  ณ ห้องสาครบุรี  (ช้ัน 4)  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
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การพัฒนาสาธารณสุข กีฬา และนันทนาการ 

โครงการพัฒนาศักยภาพเครอืข่ายแกนนําผู้ประสานพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด 
ประจําปีงบประมาณ  2557 

สวนผ้ึง  จ.ราชบุรี 

2557 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการฝึกอาชีพให้กับผู้ถูกคุมขังคดียาเสพติด  ประจําปีงบประมาณ  พ

รุ่นท่ี  

 

 

 

ฝึกอาชีพให้กับผู้ถูกคุมขังคดียาเสพติด  ประจําปีงบประมาณ  พ
รุ่นท่ี  1   ในวันท่ี  17 - 28  มีนาคม  2557 

รุ่นท่ี  2   ในวันท่ี  31  มีนาคม – 16  เมษายน  2557
รุ่นท่ี  3   ในวันท่ี  17 – 30  เมษายน  2557 
รุ่นท่ี  4   ในวันท่ี  1 – 16  พฤษภาคม  2557 
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ฝึกอาชีพให้กับผู้ถูกคุมขังคดียาเสพติด  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2557 

2557 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการเยาวชนปลอดภัย ห่างไกลยาเสพติด  ประจําปีงบประมาณ 

ณ ค่ายลูกเสืออนุสรณ์ศุภมาศ  
 

 

โครงการเยาวชนปลอดภัย ห่างไกลยาเสพติด  ประจําปีงบประมาณ 
ในวันท่ี  1 – 4  กันยายน  2557   

ณ ค่ายลูกเสืออนุสรณ์ศุภมาศ   ต.หนองกวาง  อ.โพธาราม  จ
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โครงการเยาวชนปลอดภัย ห่างไกลยาเสพติด  ประจําปีงบประมาณ 2557 

โพธาราม  จ.ราชบุรี 



179 

 

  

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ยุทธศาสตร์ที่ ยุทธศาสตร์ที่ 4 4 4    
การบริหารจัดการการบริหารจัดการการบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมส่ิงแวดล้อมส่ิงแวดล้อม   

 

 

 

 

 

 



 

 

โครงการควบคุมแมลงวันผลไม้ด้วยเทคโนโลยีท่ีปลอดภัยกับส่ิงแวดล้อม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร  ประจําปี 

 ยุทธศาสตร์ท่ี 4  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม

โครงการกล่องวิเศษ  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

โครงการควบคุมแมลงวันผลไม้ด้วยเทคโนโลยีท่ีปลอดภัยกับส่ิงแวดล้อม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร  ประจําปี 2557

การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม

 

โครงการกล่องวิเศษ  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
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โครงการควบคุมแมลงวันผลไม้ด้วยเทคโนโลยีท่ีปลอดภัยกับส่ิงแวดล้อม 
2557 

การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม 

 



 

โครงการโรงเรียนส่ิงแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร  คาร์ฟรีเดย์  

ณ บริเวณสวนสุขภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการโรงเรียนส่ิงแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร 
 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

ในวันท่ี  21  เมษายน – 9  พฤษภาคม  2557 
 

โครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร  คาร์ฟรีเดย์  2014
ในวันท่ี  21  กันยายน  2557 

ณ บริเวณสวนสุขภาพ 72 พรรษา ร.9   อ.กระทุ่มแบน  จ.สมุทรสาคร
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โครงการโรงเรียนส่ิงแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร  

2014 

สมุทรสาคร 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กําจัดวัชพืชในแม่น้ําท่าจีนและคูคลองสาขา  

 

 

กําจัดวัชพืชในแม่น้ําท่าจีนและคูคลองสาขา  ในพ้ืนท่ีจังหวัดสมุทรสาคร
ขุดตักผักตบชวา 
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ในพ้ืนท่ีจังหวัดสมุทรสาคร 
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ยุทธศาสตร์ที่ ยุทธศาสตร์ที่ ยุทธศาสตร์ที่ 5 5 5    
การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน                  

 

 

 

 

 



 

ยุทธศาสตร์ท่ี 
 

 

 

 1. ก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล
 2. ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เข้าศูนย์เด็กเล็กพันท้ายนรสิงห์  หมู่ท่ี 
จ.สมุทรสาคร 
  3. ก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล
 4. ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยเพชรเกษม 
 5. ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายเลียบคลองหม่ืนปรารมภ์
ต.คลองมะเดื่อ  อ.กระทุ่มแบน   
 6. ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายปลายคลองน้อย  หมู่ท่ี 
ต.บ้านเกาะ  อ.เมืองฯ 
 7. ก่อสร้างแอสฟัลท์ติกคอนกรี
เช่ือมหมู่ท่ี 6  ต.อําแพง  อ.บ้านแพ้ว
 8. ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายวัดศรีเมือง 
ต.ท่าทราย   อ.เมืองฯ                                  
 9. ก่อสร้างถนนสายศศิบุตรพัฒนา  หมู่ท่ี 
 10. ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายอนุสรณ์ปู่เทียม  หมู่ท่ี 
 11. ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายไพรสณฑ์ 
เช่ือม  ต.บ้านเกาะ  อ.เมืองฯ 
 12. ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายรุ่งประชาบุญวัฒน์  หมู่ท่ี 
 13. ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายศูนย์การเรียนรู้  หมู่ท่ี 

 

โครงการพัฒนาด้านการคมนาคมและขนส่ง 

ยุทธศาสตร์ท่ี 5  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

. ข้ามคลองสหกรณ์  หมู่ท่ี 4,2  ต.พันท้ายนรสิงห์  อ
เข้าศูนย์เด็กเล็กพันท้ายนรสิงห์  หมู่ท่ี 4  ต.พันท้ายนรสิงห์  อ

. ข้ามคลองแนวลิขิต  หมู่ท่ี 5  ต.ดอนไก่ดี  อ.กระทุ่มแบน  
ซอยเพชรเกษม 99 (ซอยพงษ์ศิริชัย 1) หมู่ท่ี 4  ต.อ้อมน้อย 
สายเลียบคลองหม่ืนปรารมภ์  หมู่ท่ี 4,5  ต.แคราย  เช่ือมหมู่ท่ี 

สายปลายคลองน้อย  หมู่ท่ี 1  ต.ท่าเสา  อ.กระทุ่มแบน  เช่ือมหมู่ท่ี

ก่อสร้างแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเลียบคลองราษฎร์เจริญสุข  หมู่ท่ี 7  ต.
บ้านแพ้ว 

สายวัดศรีเมือง – คลองครุ (ช่วงท่ี 2) หมู่ท่ี 6  เช่ือมหมู่ท่ี 
เมืองฯ                                   

ก่อสร้างถนนสายศศิบุตรพัฒนา  หมู่ท่ี 5  ต.เกษตรพัฒนา  อ.บ้านแพ้ว 
ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายอนุสรณ์ปู่เทียม  หมู่ท่ี 8,3  ต.โรงเข้  อ
ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายไพรสณฑ์  ต.อําแพง  อ.บ้านแพ้ว  

สายรุ่งประชาบุญวัฒน์  หมู่ท่ี 5,6,7,8  ต.บางยาง  อ
ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายศูนย์การเรียนรู้  หมู่ท่ี 5  ต.หลักสอง  อ
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พันท้ายนรสิงห์  อ.เมือง  จ.สมุทรสาคร 
พันท้ายนรสิงห์  อ.เมือง          

กระทุ่มแบน   
อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน 

แคราย  เช่ือมหมู่ท่ี 10         

กระทุ่มแบน  เช่ือมหมู่ท่ี 1     

.บ้านเกาะ  อ.เมืองฯ  

เช่ือมหมู่ท่ี 3   

โรงเข้  อ.บ้านแพ้ว 
บ้านแพ้ว   

บางยาง  อ.กระทุ่มแบน 
หลักสอง  อ.บ้านแพ้ว 



 

โครงการพัฒนาและปรับปรุงสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   1. ก่อสร้างระบบประปา  หมู่ท่ี 
   2. ก่อสร้างระบบประปา  หมู่ท่ี 
   3. ก่อสร้างระบบประปา  หมู่ท่ี 
   4. ขุดเจาะบ่อน้ํา
   5. ขุดเจาะบ่อน้ําบาดาล  หมู่ท่ี 
   6. ขุดเจาะบ่อน้ํา
   7. ขุดเจาะบ่อน้ําบาดาล  หมู่ท่ี 
   8. ขุดเจาะบ่อน้ําบาดาล  
   9. ขุดเจาะบ่อน้ําบาดาล  หมู่ท่ี 
   10. วางบ่อพัก ค
 

 

 

โครงการพัฒนาและปรับปรุงสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
 
 
 

ก่อสร้างระบบประปา  หมู่ท่ี 5  ต.บ้านแพ้ว  อ.บ้านแพ้ว 
ก่อสร้างระบบประปา  หมู่ท่ี 7  ต.หนองบัว  อ.บ้านแพ้ว 
ก่อสร้างระบบประปา  หมู่ท่ี 4  ต.คลองตัน  อ.บ้านแพ้ว 

น้ําบาดาล  หมู่ท่ี 4  ต.ชัยมงคล  อ.เมือง 
ขุดเจาะบ่อน้ําบาดาล  หมู่ท่ี 2  ต.คลองตัน  อ.บ้านแพ้ว 

น้ําบาดาล  หมู่ท่ี 6  ต.บางโทรัด  อ.เมือง 
ขุดเจาะบ่อน้ําบาดาล  หมู่ท่ี 5  ต.บางยาง  อ.กระทุ่มแบน 
ขุดเจาะบ่อน้ําบาดาล  หมู่ท่ี 8  ต.บางยาง  อ.กระทุ่มแบน 
ขุดเจาะบ่อน้ําบาดาล  หมู่ท่ี 12  ต.บางยาง  อ.กระทุ่มแบน 
วางบ่อพัก ค.ส.ล. หมู่ท่ี 1,2  ต.ท่าเสา  อ.กระทุ่มแบน 
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โครงการพัฒนาและปรับปรุงสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
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ยุทธศาสตร์ที่ ยุทธศาสตร์ที่ ยุทธศาสตร์ที่ 6 6 6    

การพัฒนาเศรษฐกิจการพัฒนาเศรษฐกิจการพัฒนาเศรษฐกิจ   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

สนับสนุนการจัดงานงานเกษตรและของดีอําเภอบ้านแพ้ว

ยุทธศาสตร์

 

 

 

 

สนับสนุนการจัดงานงานเกษตรและของดีอําเภอบ้านแพ้ว

ยุทธศาสตร์ท่ี 6  การพัฒนาเศรษฐกิจ 
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สนับสนุนการจัดงานงานเกษตรและของดีอําเภอบ้านแพ้ว 
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ยุทธศาสตร์ท่ี ยุทธศาสตร์ท่ี ยุทธศาสตร์ท่ี 7 7 7    
การพัฒนาการเมือง การบริหาร     การพัฒนาการเมือง การบริหาร     การพัฒนาการเมือง การบริหาร      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

โครงการ “วันองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ประจําปีงบประมาณ พ

ณ สํานักงาน อบจ
 

กิจกรรมทัศนศึกษาดูงาน 
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร  สมาชิกสภาฯ  และบุคลากรของ อบจ

ในวันท่ี  18-21  
 

ยุทธศาสตร์ท่ี 

 

 

 

 

 

 

 

วันองค์การบริหารส่วนจังหวัด”  ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557   ในวันท่ี  1  พฤศจิกายน  2556

สํานักงาน อบจ.สมุทรสาคร  และวัดหลักส่ีราษฎร์สโมสร

กิจกรรมทัศนศึกษาดูงาน “องค์กรยุคใหม่  ก้าวไกลสู่ประชาคมอาเซียน
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร  สมาชิกสภาฯ  และบุคลากรของ อบจ

21  ธันวาคม  2556  ณ  จังหวัดเชียงราย  และจังหวัดพิษณุโลก

ยุทธศาสตร์ท่ี 7   การพัฒนาการเมือง  การบริหาร
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ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร 
2556 

สมุทรสาคร  และวัดหลักส่ีราษฎร์สโมสร 

องค์กรยุคใหม่  ก้าวไกลสู่ประชาคมอาเซียน” 
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร  สมาชิกสภาฯ  และบุคลากรของ อบจ.สมุทรสาคร 

ละจังหวัดพิษณุโลก 

การพัฒนาการเมือง  การบริหาร 



 

โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการ
ในวันท่ี  27  

กิจกรรมสัมมนา 
ในวันท่ี  10-11  

 

 

   

โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการ
27  กุมภาพันธ์ – 1  มีนาคม  2557  ณ  จังหวัดกาญจนบุรี

กิจกรรมสัมมนา “สร้างทีมด้วยพลัง  ร่วมแบ่งปันดูแล”
11  กุมภาพันธ์  2557  ณ เดอะไพน์รีสอร์ท  จังหวัดปทุมธานี
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โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการ 
ณ  จังหวัดกาญจนบุรี 

” 
ณ เดอะไพน์รีสอร์ท  จังหวัดปทุมธานี 



 

กิจกรรมอบรม 
ในวันท่ี  22  กุมภาพันธ์  

 

กิจกรรม “คุณธรรมและจริยธรรมกับบทบาทหน้าท่ีของบุคลากรในองค์กร

ณ ห้องประชุมสาครบุรี  

กิจกรรมอบรม “สร้างความรู้  เสริมความเข้าใจในการปฏิบัติงาน
กุมภาพันธ์  2557  ณ ห้องประชุมสาครบุรี  (ช้ัน 4)  องค์การบริหารส่วนจังหวัด

สมุทรสาคร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

คุณธรรมและจริยธรรมกับบทบาทหน้าท่ีของบุคลากรในองค์กร
ในวันท่ี  2  เมษายน  2557 

ณ ห้องประชุมสาครบุรี  (ช้ัน 4)  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
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สร้างความรู้  เสริมความเข้าใจในการปฏิบัติงาน” 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด

คุณธรรมและจริยธรรมกับบทบาทหน้าท่ีของบุคลากรในองค์กร” 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร 



 

ในวันท่ี  
 

โครงการสร้างพลเมืองประชาธิปไตยขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 

 

กิจกรรม “ธรรมะในงาน  ธรรมะในใจ” 
ในวันท่ี  29-31  กรกฎาคม  2557  ณ วัดทุ่งไผ่  จังหวัดชุมพร

โครงการสร้างพลเมืองประชาธิปไตยขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
. 2557   ณ ศูนย์ศึกษาประชาธิปไตย  สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

รุ่นท่ี 1   ในวันท่ี  1  สิงหาคม  2557 
รุ่นท่ี 2   ในวันท่ี  4  สิงหาคม  2557 
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จังหวัดชุมพร 

โครงการสร้างพลเมืองประชาธิปไตยขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร 
ศูนย์ศึกษาประชาธิปไตย  สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 



 

โครงการส่งเสริมการจัดการความรู้ในองค์กร  

 กิจกรรมบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ 

ณ ห้องประชุมสาครบุรี  
 

โครงการปรับปรุงโรงจอดร
 

โครงการส่งเสริมการจัดการความรู้ในองค์กร  (Knowledge  Management : KM
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557   

กิจกรรมบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “ ข้อห้ามและข้อปฏิบัติของข้าราชการ ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง
ในวันท่ี  14  สิงหาคม  2557 

ห้องประชุมสาครบุรี  (ช้ัน 4)  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

โครงการปรับปรุงโรงจอดร  ถเครื่องจักรกล    ณ ศูนย์เครื่องจักรกล อบจ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

193 

Knowledge  Management : KM) 

ข้อห้ามและข้อปฏิบัติของข้าราชการ ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร 

ณ ศูนย์เครื่องจักรกล อบจ.สมุทรสาคร 



 

 

โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ 
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ยุทธศาสตร์ที่ ยุทธศาสตร์ที่ ยุทธศาสตร์ที่ 8 8 8    
การศาสนาและวัฒนธรรมท้องถ่ิน     การศาสนาและวัฒนธรรมท้องถ่ิน     การศาสนาและวัฒนธรรมท้องถ่ิน      

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

โครงการสมุทรสาครรวมใจ ไถ่ชีวิตโคกระบือ  ประจําปีงบประมาณ พ
ในวันท่ี  11  ธันวาคม  

 

โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเด็กและเยาวชน  ประจําปี 
โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร  ร่วมกับ

ในวันท่ี  6-7  กุมภาพันธ์  
 

ยุทธศาสตร์ท่ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการสมุทรสาครรวมใจ ไถ่ชีวิตโคกระบือ  ประจําปีงบประมาณ พ
ธันวาคม  2556  ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร

โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเด็กและเยาวชน  ประจําปี 
โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร  ร่วมกับ วัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาคร

กุมภาพันธ์  2557  ณ วัดเจษฎาราม พระอารามหลวง  ต.มหาชัย  จ

ยุทธศาสตร์ท่ี 8  การศาสนาและวัฒนธรรมท้องถ่ิน
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โครงการสมุทรสาครรวมใจ ไถ่ชีวิตโคกระบือ  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร 

โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเด็กและเยาวชน  ประจําปี 2557 
วัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาคร 

มหาชัย  จ.สมุทรสาคร 

การศาสนาและวัฒนธรรมท้องถ่ิน 



 

โครงการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

 ในวันท่ี  5  มิถุนายน
 

โครงการสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา  ประจําปี  
ในวันท่ี  9  กรกฎาคม 

ในวันท่ี 10  กรกฎาคม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการสืบสานประเพณีแห่เจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ประจําปี  2557

มิถุนายน  2557  ณ ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง  จังหวัดสมุทรสาคร

สืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา  ประจําปี  2557  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
กรกฎาคม 2557  ณ วัดป้อมวิเชียรโชติการาม  อ.เมือง  จ

กรกฎาคม 2557  ณ  วัดเจษฎาราม  อ.เมือง  จ.สมุทรสาคร
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สืบสานประเพณีแห่เจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร   
2557   

ณ ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง  จังหวัดสมุทรสาคร 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร 
เมือง  จ.สมุทรสาคร 

สมุทรสาคร 



 

โครงการประกวดยุวศาสนพิธีกร  ประจําปี 
ร่วมกับ  สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสาคร

ในวันท่ี  26-27  สิงหาคม  
 

โครงการประกวดดนตรีเพ่ือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา  

ในวันท่ี  13-14  
 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการประกวดยุวศาสนพิธีกร  ประจําปี 2557  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
ร่วมกับ  สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสาคร 
สิงหาคม  2557  ณ วัดป้อมวิเชียรโชติการาม  อ.เมือง  จ

โครงการประกวดดนตรีเพ่ือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา  5  ธันวาคม  2557

14  กันยายน  2557  ณ อุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร  
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องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร 
 

เมือง  จ.สมุทรสาคร 

โครงการประกวดดนตรีเพ่ือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 
2557 

ณ อุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร  SK  Park 


