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บทที่ 4 
 

ผลการวิจัย 
 
 การศึกษาเรื่อง“การจัดการเชิงกลยุทธ์ในการบริหารการจัดท าบริการสาธารณะของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสมุทรปราการ”ผลการวิจัยมีดังนี้ 
 
 เพ่ือตอบค าถามตามวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้ 
  1) เพ่ือศึกษารูปแบบ วิธีการ นโยบาย และกลยุทธ์ในการบริหารการจัดท าบริการ
สาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสมุทรปราการ 
  2) เพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดท าบริการสาธารณะของ
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสมุทรปราการ 
  3. เพ่ือสร้างข้อเสนอในเชิงนโยบาย และกลยุทธ์ในการพัฒนาการจัดท าบริการ
สาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

 ส่วนที ่1 ผลการวิจัยเพื่อตอบวัตถุประสงค์ข้อที ่1 
 ส่วนที ่2 ผลการวิจัยเพื่อตอบวัตถุประสงค์ข้อที ่2 
 ส่วนที ่3 ผลการวิจัยเพื่อตอบวัตถุประสงค์ข้อที ่3 
 
  
ส่วนที ่1 ผลการวิจัยเพื่อตอบวัตถุประสงค์ข้อที ่1 
 เพ่ือตอบวัตถุประสงค์ของการวิจัยข้อ 1 ผู้วิจัยใช้การวิจัยเชิงคุณภาพโดยเลือกใช้วิธีการ
วิจัยสนาม (Field Research) และวิธีการวิจัยจากข้อมูลที่มาจากการบันทึกไว้แล้วโดยผู้ อ่ืน 
(Unobtrusive Research) ใช้ตอบประเด็นการจัดการกลยุทธ์ดังต่อไปนี้ 
 
  ประเด็นที ่1 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของกรณีศึกษา 
  ประเด็นที ่2 การก าหนดกลยุทธ์ของกรณีศึกษา 
  ประเด็นที ่3 การน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติของกรณีศึกษา 
  ประเด็นที ่4 การติดตามและประเมินผลของกรณีศึกษา 
  
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ประเด็นที่ 1 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของกรณีศึกษา จาก
การเก็บข้อมูล พบว่า 
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   จากแนวทางการจัดท าแผนสี่ปีของกระทรวงมหาดไทยในการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นนั้น ได้ก าหนดแนวทางไว้หลัก คือ 1. การวิเคราะห์กรอบการ
จัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ให้ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis / Demand 
Analysis / Global Demand และ Trend) 2. การประเมินสถานการณ์ภายนอกที่เกี่ยวข้อง พบว่า 
อบต. ที่ใช้เป็นกรณีศึกษาทั้ง 5 แห่ง ใช้เครื่องมือที่เหมือนกันทั้งหมด คือ SWOT Analysis มา
วิเคราะห์ทั้ง 2 ประเด็นที่กล่าวมาซึ่งแนวทางในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในองค์การส่วนใหญ่
จะได้ข้อมูลมาจากการจัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการเป็นประจ าทุก ๆ เดือน เพ่ือรายงานผลการ
ปฏิบัติงานของแต่ละส่วนราชการ พร้อมทั้งน าปัญหา ข้อร้องเรียนต่าง ๆ มาร่วมกันวิเคราะห์และแก้ไข
ปัญหา โดยให้แต่ละส่วนงานเป็นผู้ชี้แจงผลการปฏิบัติงาน การปรับปรุงแก้ไขตามที่ได้รับร้องเรียนจาก
ประชาชน โดยมีเครื่องมือต่าง ๆ เช่น ใช้แบบส ารวจความพึงพอใจของประชาชนผู้มารับบริการ ค า
ร้องต่าง ๆ จากประชาชน เช่น ขอให้ซ่อมแซมผิวจราจร ขุดลอกคลองทีต่ื้นเขิน เป็นต้น 
 ซึ่งจากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน โดยใช้การวิเคราะห์ปัจจัยภายในขององค์การ 
พบว่า จุดแข็ง (Strength) ขององค์การบริหารส่วนต าบลที่เป็นกรณีศึกษานั้นมีลักษณะคล้ายคลึงกัน
คือ ด้านโครงสร้างองค์การจะมีการจัดสายงานเป็นหมวดหมู่ตามภารกิจที่รับผิดชอบอย่างชัดเจนโดย
แบ่งเป็นส านัก/ กองต่าง ๆ เช่น  ส านักปลัด ฯ กองคลัง กองช่าง กองสาธารณสุข ฯ เป็นต้น มีสาย
งานการบังคับบัญชาตามล าดับอย่างชัดเจน เช่น เจ้าหน้าผู้ปฏิบัติ หัวหน้าส่วนราชการ รองปลัดฯ 
ปลัดฯ รองนายกฯ  และนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ในด้านกลยุทธ์ขององค์การนั้นองค์การ
บริหารส่วนต าบลจะมีการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาสามปี และแผนด าเนินงานใน
ด้านต่าง ๆเช่น ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต และการแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชนเป็นต้น นอกจากนี้ยังมีระบบหรือขั้นตอนการจัดท างบประมาณอย่างเป็น
ขั้นตอน ระบบการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรตามกรอบอัตราก าลัง รวมทั้งระบบจัดอบรมและ
เสริมสร้างความรู้ให้กับบุคลากรอย่างสม่ าเสมอ และมีระบบขั้นตอนในการท างานที่มีประสิทธิภาพ 
ส่วนพฤติกรรมในการบริหารงานของผู้บริหารนั้นพบว่ามีเป้าหมายและวัตถุประสงค์ในการบริหารที่
ชัดเจนและรับฟังความคิดเห็นของผู้ใต้บังคับบัญชา อีกทั้งบุคลากรในองค์การมีจ านวนเพียงพอ 
เหมาะสมกับงาน และมีค่านิยมร่วมกันในการร่วมแรง เต็มที ่เต็มใจ ให้บริการทีดี่แก่ประชาชน 
 ส่วนจุดอ่อน (weaknesses) ขององค์การบริหารส่วนต าบลที่เป็นกรณีศึกษานั้นพบว่า 
ส่วนใหญ่มีจุดอ่อนทีค่ล้ายคลึงกันในส่วนของโครงสร้างขององค์การที่ขาดการประสานงานระหว่างงาน
ที่ดีก่อให้เกิดความล่าช้าในการท างาน ส่วนระบบในการด าเนินงานขององค์กร ยังพบว่า มีระบบ
อุปถัมภ์เข้ามามีอิทธิพลในการสรรหาและคัดเลือกพนักงานส่วนพฤติกรรมในการบริหารงานของ
ผู้บริหารนั้นจะพบความขัดแย้งกันระหว่างผู้บริหารและบุคลากร อีกทั้งบุคลากรบางคนยังขาดทักษะ
ในการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ซ่ึงจ าเป็นต้องได้รับการอบรมพัฒนาเพ่ิมเติม  
 นอกจากนี้ จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก โดยใช้การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก
ขององค์การ พบว่า โอกาส (Opportunity) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นกรณีศึกษา พบว่า 
ส่วนใหญ่มีสถานที่ตั้งอยู่ในเขตอุตสาหกรรมในจังหวัดสมุทรปราการ ท าให้ประชาชนและ อบต. มี
รายได้สูง นอกจากนี้ รัฐบาลยังมีนโยบายส่งเสริมให้ อบต. น าระบบเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการ
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ปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างเช่น ระบบ  E – Auction อีกทั้ง รัฐบาลมีนโยบายด้านการเมืองใน
การส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการท างานของรัฐมากข้ึนด้วย  
 ส่วนอุปสรรค (Threat) จะพบว่า ในด้านเศรษฐกิจรัฐบาลไม่มีมาตรการก ากับดูแลด้าน
การเงินที่ดี ท าให้การผันผวนของค่าเงินบาทแข็งตัว ส่งผลให้ภาคธุรกิจอุตสาหกรรมส่งออกประสบ
ปัญหาการขาดทุน อีกทั้งเมื่อมีการน าเทคโนโลยีใหม่ด้านเครื่องจักรมาใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมท าให้
เกิดปัญหาประชาชนว่างงานสูง อีกทั้งรัฐบาลขาดความจริงใจและจริงจังในการถ่ายโอนอ านาจให้กับ
ท้องถิ่นตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ และพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท าให้การถ่ายโอนภารกิจต่าง ๆ จากส่วนกลางให้แก่ อบต. ไม่เกิดผลเป็น
รูปธรรม นอกจากนี้ประเด็นเกี่ยวกับแนวโน้มการยกฐานะจากองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นเทศบาล
ทั่วประเทศ และแนวโน้มการควบรวมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพ้ืนที่ในต าบลเดียวกันให้มี
องค์กรเดียว เป็นสถานการณ์ภายนอกที่จะส่งผลกระทบต่อองค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัด
สมุทรปราการด้วย 
 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ประเด็นที่ 2 การก าหนดกลยุทธ์ของกรณีศึกษา จากการเก็บ
ข้อมูล พบว่า เมื่อมีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การเพ่ือทราบถึงสถานภาพปัจจุบันของ
องค์การแล้ว องค์การบริหารส่วนต าบลจะต้องมีการก าหนดกลยุทธ์ โดยน าจุดแข็งและโอกาสของ
องค์การมาท าการวิเคราะห์ร่วมกัน เพ่ือก าหนดวิสัยทัศน์ (vision) โดยแสดงถึงหลักการที่ทองถิ่น
ยึดถือกันมาตั้งแต่อดีต และบ่งบอกแนวทางการด าเนินงานในปัจจุบันและในอนาคตที่องค์การจะ
ด าเนินการเมื่อองค์การก าหนดวิสัยทัศน์แล้วจะมีการก าหนดพันธกิจ(mission) ในการพัฒนาทองถิ่น 
เพ่ือเป็นการก าหนดสิ่งที่ทองถิ่นจะต้องท าและจัดท าเป้าประสงค์ตามล าดับ ทั้งนี้ การก าหนดกลยุทธ์
ของท้องถิ่นจะต้องค านึงถึงความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับต่างๆ กับแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งจะ
เป็นกรอบในการก าหนดทิศทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลให้มุ่งไปสู่สภาพการณ์อันพึง
ประสงค์ได้อย่างเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงดังภาพที ่1 

ภาพที ่ 4.1 ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับต่างๆ กับแผนพัฒนาท้องถิ่น 
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 ทั้งนี้  ยุทธศาสตร์องค์ปกครองส่วนท้องถิ่นของจังหวัดสมุทรปราการ จะค านึงถึง
ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาคไปสู่ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบล ดังนี้ 
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 
แผนพัฒนาภาคกลาง แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง (ฉะเชิงเทรา นครนายก ปราจีนบุรี 
สมุทรปราการ สระแก้ว) แผนพัฒนาจังหวัดสมุทรปราการ 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบล ตามล าดับ 
 ล าดับขั้นตอนในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลจะมี
ขั้นตอนดังนี้ 
 1. คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล ประชาคมท้องถิ่นประชุมเพ่ือแจ้ง
แนวทางการพัฒนา รับทราบปัญหา ประเด็นการพัฒนา และประเด็นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนความ
ช่วยเหลือทางวิชาการและแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ เพ่ือน ามาก าหนดแนวทางการ
จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยให้น าข้อมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่าง ๆ และ
ข้อมูลในแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
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 2. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล รวบรวม
แนวทางและข้อมูลน ามาวิเคราะห์ เพ่ือจัดท าร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แล้วเสนอร่างแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาต่อคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล 
 3. คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนา เพ่ือเสนอนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 

 4. ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาต่อสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลเพื่อให้ความเห็นชอบ 

 5. เมื่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบล เห็นชอบแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาแล้ว 
จากนั้นนายกองค์การบริหารส่วนต าบลอนุมัติ และประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาต่อไป 
 
ภาพที ่ 4.2 แสดงข้ันตอนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 
 
 นอกจากนี้องค์การบริหารส่วนต าบลจะมีการจัดประชุมท าแผนระดับหมู่บ้าน เพ่ือรับฟัง
ความต้องการของประชาชน การจัดประชุมประชาคมระดับต าบล และการได้รับความเห็นชอบจาก
สภาต าบลเพื่อเป็นแนวทางการตัดสินใจในการก าหนดนโยบาย 
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ตารางที ่ 4.1 เปรียบเทียบ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ 
 อบต. บางปลา อบต. บางเสาธง อบต. บางโฉลง อบต. แพรกษาใหม่ อบต. เทพารักษ์ 
วิสัยทัศน์ 
(VISION) 

“ชีวิตปลอดภัย โปร่งใสทั่วบาง 
สรรค์สร้างคุณธรรม ค้ าชูประเพณ ี
เศรษฐกิจดีถ้วนหน้า เขตพัฒนา

สุวรรณภมูิ” 

“บางเสาธงน่าอยู่ คู่คุณภาพ
ชีวิตทีด่”ี 

“สร้างมาตรฐานการบริหาร
จัดการทีด่ี สู่ชุมชนอย่าง

ยั่งยืน” 

“คุณภาพชีวิตดี มีถนนสะอาด
ปลอดภัย ไร้ปญัหาสังคมและ

สิ่งแวดล้อม พร้อมเศรษฐกิจดีทั่ว
หน้า” 

“เทพารักษ์ชุมชนเมืองน่าอยู่ 
ควบคู่การค้า อุตสาหกรรม” 

พันธกิจ 
(MISSION) 1. การส่งเสริมให้ประชาชนมี

คุณภาพชีวิตทีด่ ี
2. บ ารุงรักษา อนุรักษ์ และ
พัฒนาศิลปวฒันธรรม ประเพณี
อันดีงาม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
3. พัฒนาการบริหารจัดการ 
ตลอดจนความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน 
4. ปรับปรุงและพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคให้ได้มาตรฐาน 
และเพียงพอต่อความต้องการของ
ประชาชน เพื่อรองรับการ
ขยายตัวของสนามบินสุวรรณภูม ิ

1. ส่งเสรมิให้ประชาชนใน
ต าบล มีคณุภาพชีวิตทีด่ี และ
มีสถาบันครอบครัวทีเ่ข็มแข็ง
และยั่งยืน 
2. ส่งเสรมิและสนับสนุนการ
จัดการศึกษา และการ
ให้บริการด้านสาธารณะสุข 
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับ
ประชาชนในต าบล 
3. ปรับปรุงและพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐาน
ให้กับประชาชนในต าบล 
4. ส่งเสรมิสนับสนุนให้ชุมชนมี
ส่วนร่วมในการดูแลรักษาและ
แก้ไขปัญหา 

1. พัฒนาระบบโครงสร้าง
พื้นฐาน ระบบสาธารณปูโภค 
ระบบสาธารณูปการต่างๆให้
ได้มาตรฐานอยา่งทั่วถึงและมี
ประสิทธิภาพ 
2. พัฒนาส่งเสริมและ
สนับสนุนการอนุรักษ ์
ขนบธรรมเนยีมประเพณี 
ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของ
ท้องถิ่นให้เป็นแหล่งเรียนรู้ 
และ แหล่งท่องเทีย่ว 
3. พัฒนาและยกระดับ
คุณภาพชีวิตทีด่ี แก่ประชาชน
ตลอดจนสร้างชุมชนให้
เข้มแข็ง สมดลุ และยั่งยืน 

1. พัฒนาคุณภาพการศึกษา 
2. ส่งเสรมิสุขภาพอนามัยของ
ประชาชน 
3. อนุรักษ์ฟ้ืนฟูสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมประเพณภีูมิ
ปัญญาท้องถิ่นและท านุบ ารุง
ศาสนา 
4. การพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของชีวิต 
5. เพิ่มรายได้ลดรายจ่ายและ
ขยายโอกาส 
6. พัฒนาขีดความสามารถใน
การผลิตและคณุภาพผลผลติ 
7. พัฒนาระบบโครงสร้าง
พื้นฐานให้ครอบคลุมทั้งพื้นที ่

1. การปรับปรุงและพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 
2. การส่งเสริมและพัฒนาคณุภาพ
ชีวิต 
3. การจัดระเบียบชุมชน สังคม
และการเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน 
4. การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
5. การพัฒนาทางการเมืองและ
การบริหาร 
6. การส่งเสริมการรักษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 
7. การป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 

ตารางท่ี  4.1 (ต่อ) 
 อบต. บางปลา อบต. บางเสาธง อบต. บางโฉลง อบต. แพรกษาใหม่ อบต. เทพารักษ์ 
พันธกิจ  ทรัพยากรธรรมชาติและ 4. พัฒนาส่งเสริม และ และได้มาตรฐาน 8. การป้องกันสิ่งเสพติดทุก 60 
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 อบต. บางปลา อบต. บางเสาธง อบต. บางโฉลง อบต. แพรกษาใหม่ อบต. เทพารักษ์ 
(MISSION) 
(ต่อ) 

สิ่งแวดล้อม 
5. พัฒนาบุคลากรให้มี
ประสิทธิภาพในการท างาน
ตามแนวทาง พ.ร.ฎ. ว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 

สนับสนุนการจัดการศึกษาทั้ง
ในระบบและนอกระบบอยา่ง
ต่อเนื่อง 
5. พัฒนาระบบการบรหิาร
จัดการที่ดี โดยยดึหลักธรร
มาภิบาล ตลอดจนสร้าง
เครือข่ายการทางานต่างๆ ใน
ทุกภาคส่วน เพื่อให้เกิด
ประโยชนส์ูงสุดต่อประชาชน 
รวมถึงความเจริญก้าวหน้า
ของท้องถิ่น 

8. ส่งเสรมิและพัฒนาการ
ท่องเที่ยวและภาคบริการ 
9. อนุรักษ์ฟ้ืนฟูและบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
10. สร้างความมั่นคงและความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน
ของประชาชนและชุมชน 
11. พัฒนาระบบการบริหารและ
บริการที่มีคณุภาพและ
ประสิทธิภาพ 

ประเภท 

เป้าประสงค์ 
(GOAL) 

1. เพื่อให้ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตทีด่ ี
2. เพื่ออนุรักษ์ไว้ซึ่ง
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี 
และภมูิปัญญาท้องถิ่น 
3. เพื่อเป็นแหล่งรองรับการ
ขยายตัวของสนามบิน
สุวรรณภมู ิ

1. ประชาชนมีอาชีพและ
รายได้พอเพียงและมีชีวิต
ความเป็นอยู่ทีด่ ี
2. เยาวชนในพ้ืนทีไ่ด้รับ
การศึกษาจากระบบการศึกษา
ทีด่ีมีคุณภาพ 
3. ประชากรได้รับการบริการ
ด้านโครงสร้างพื้นฐานทีด่ี ม ี

1. เพื่อพัฒนาระบบโครงสร้าง
พื้นฐาน ระบบสาธารณปูโภค 
ระบบสาธารณูปการต่างๆให้
ได้มาตรฐานอยา่งทั่วถึงและมี
ประสิทธิภาพ 
2. เพื่อพัฒนาส่งเสริม และ
สนับสนุนการอนุรักษ์ 
ขนบธรรมเนยีมประเพณี  

1. ประชาชนได้รับการศึกษาทัง่
ในและนอกระบบอยา่งทั่วถึง 
เสมอภาค และมีคณุภาพ มี
สุขภาพอนามัยทีด่ีทั้งร่างกาย
และจิตใจ ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภมูิ
ปัญญาท้องถิ่นไดร้ับการอนุรักษ์ 
ท านุบ ารุง 

1. พัฒนาการคมนาคมให้มคีวาม
สะดวก และรวดเร็ว 
2. ให้ประชาชนมีอาชีพและ
รายได้เพียงพอ 
3. เพิ่มโอกาสในการรับรู้ข้อมลู
ข่าวสารทีท่ันสมัยให้กับ
ประชาชน 
4. ประชาชนมีสุขภาพดีทั่วหน้า 

ตารางท่ี  4.1 (ต่อ) 
 อบต. บางปลา อบต. บางเสาธง อบต. บางโฉลง อบต. แพรกษาใหม่ อบต. เทพารักษ์ 
เป้าประสงค์ 
(GOAL) 
(ต่อ) 

 การคมนาคมขนส่งทางบก 
ทางน้ าท่ีสะดวก รวดเร็ว 
ตลอดจนสิ่งสาธารณูปโภค

ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของ 
ท้องถิ่นให้เป็นแหล่งเรียนรู้ 
และ แหล่งท่องเที่ยว 

และสบืสานประเพณี ประชาชน
สามารถด ารงชีวิตอยูร่่วมกัน
อย่างมีความสุข เป็นธรรมและ

5. ควบคุมสิ่งแวดล้อมไม่ให้
เป็นมลพิษ 
6. อนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรม
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 อบต. บางปลา อบต. บางเสาธง อบต. บางโฉลง อบต. แพรกษาใหม่ อบต. เทพารักษ์ 
ต่างๆ 
4. ควบคุมและป้องกัน
มลภาวะไม่ให้สิ่งแวดล้อม
เสื่อมโทรมลง 
5. ประชาชนได้รับความ
สะดวกรวดเร็วจาการ
ให้บริการที่มีประสิทธิภาพ 

3. เพื่อพัฒนาและยกระดับ
คุณภาพชีวิตที่ดี แก่ประชาชน
ตลอดจนสร้างชุมชนให้
เข้มแข็งสมดลุและยั่งยืน 
4. เพื่อพัฒนาส่งเสริม และ 
สนับสนุนการจัดการศึกษาทั้ง
ในระบบและนอกระบบอยา่ง
ต่อเนื่อง 
5. เพื่อพัฒนาระบบบริหาร
จัดการที่ดี โดยยดึหลักธรร
มาภิบาล ตลอดจนสร้าง
เครือข่ายการทางานต่างๆ ใน
ทุกภาคส่วน เพื่อให้เกิด
ประโยชนส์ูงสุดต่อประชาชน 
รวมถึงเจรญิก้าวหน้าของ
ท้องถิ่น 

เสมอภาค 
2. ประชาชนมีรายได้เพียงพอ
กับการด ารงชีวิตมีคุณภาพและ
ยั่งยืน ผลิตภณัฑ์สินคา้มีคณุภาพ 
หมู่บ้าน/ 
ชุมชนมีโครงสร้างพื้นฐานท่ีได้
มาตรฐาน ประช าชนไดร้ับความ
สะดวกปลอดภยัในการ
ด ารงชีวิต แหล่งท่องเที่ยวและ
ภาคบริการ มีการบริหารจัดการ
ที่ดีมีคุณภาพ 
3. ทรัพยากรธรรมชาติได้รับ
อนุรักษ์ ฟื้นฟู เพื่อให้ประชาชน
สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้
สูงสุด มีการบรหิารจดัการด้าน
สิ่งแวดล้อม ในหมู่บา้น/ชุมชน
อย่างมีประสิทธิภาพ โดย 

และภมูิปัญญาท้องถิ่น 
7. ส่งเสรมิการศึกษาและ
ศาสนา คณุธรรม จริยธรรม 
8. ประชาชนมีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยส์ิน 
9. บ้านเมืองมีความสะอาด
และเป็นระเบยีบเรียบร้อย 
สวยงามน่าอยู่อาศัย 
10. ชุมชนมีความเข้มแข็ง และ
ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
พัฒนา 

 
ตารางท่ี  4.1 (ต่อ) 
 อบต. บางปลา อบต. บางเสาธง อบต. บางโฉลง อบต. แพรกษาใหม่ อบต. เทพารักษ์ 
เป้าประสงค์ 
(GOAL) 
(ต่อ) 

   ประชาชนมีส่วนร่วม 
4. ประชาชน/ชุมชน มีความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน 
5. สร้างความพึงพอใจและความ
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 อบต. บางปลา อบต. บางเสาธง อบต. บางโฉลง อบต. แพรกษาใหม่ อบต. เทพารักษ์ 
มั่นใจให้แก่ประชาชน
ผู้รับบริการ 

นโยบาย/
ยุทธศาสตร์
การพัฒนา 
(POLICIES 

/STRATEGY) 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 เพื่อให้
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตทีด่ ี
ยุทธศาสตร์ที่ 2 เพื่ออนุรักษ์
ไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณี และภูมิปญัญา
ท้องถิ่น 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 เพื่อเป็น
แหล่งรองรับการขยายตัว
ของสนามบินสุวรรณภูม 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์
ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
การศึกษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์
ด้านการส่งเสริมการลงทุน 
พาณิชยกรรมและการ
ท่องเทีย่ว 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์
ด้านการจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 เพื่อเป็นแหล่ง
รองรับการขยายตัวของ
สนามบินสุวรรณภมู ิ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 เพื่อด ารงไว้ซึ่ง
ศิลปวัฒนธรรมวิถีชีวิตพื้นบ้าน
ต าบลบางโฉลง 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 เพื่อให้
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตทีด่ ี

ยุทธศาสตร์ที ่1 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
สาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ 
ยุทธศาสตร์ที ่2 ยุทธศาสตรด์้าน
พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
ยุทธศาสตร์ที ่3 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 
ยุทธศาสตร์ที ่4 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านสาธารณสุข 
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที ่1  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์ที ่2  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการส่งเสรมิเศรษฐกิจ
ชุมชน และการแก้ไขปญัหาความ
ยากจน 
ยุทธศาสตร์ที ่3  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการส่งเสรมิคณุภาพ
ชีวิต และการแกไ้ขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชน 
ยุทธศาสตร์ที ่4  ยุทธศาสตรด์้าน
การจัดระเบียบชุมชน สังคม 

ตารางท่ี  4.1 (ต่อ) 
 อบต. บางปลา อบต. บางเสาธง อบต. บางโฉลง อบต. แพรกษาใหม่ อบต. เทพารักษ์ 

นโยบาย/
ยุทธศาสตร์
การพัฒนา 
(POLICIES 

/STRATEGY) 
(ต่อ) 

 สิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์
ด้านการพัฒนาการมีส่วนร่วม
ของประชาชน 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์
การพัฒนาการเมือง การ
บริหาร 

 ยุทธศาสตร์ที ่5ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการเมืองและการ
บริหารจดัการทีด่ ี

และการรักษาความสงบ
เรียบร้อย 
ยุทธศาสตร์ที ่5  ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้านการพัฒนาการ
วางแผนการส่งเสรมิลงทุนพาณิช
ยกรรม อุตสาหกรรมและการ
ท่องเทีย่ว 
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 อบต. บางปลา อบต. บางเสาธง อบต. บางโฉลง อบต. แพรกษาใหม่ อบต. เทพารักษ์ 
ยุทธศาสตร์ที ่6  ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้านการบริหาร
จัดการและการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที ่7  ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้านศลิปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณีและภูมิปญัญา
ท้องถิ่น 
ยุทธศาสตร์ที ่8  ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้านการบริหาร
จัดการองค์กร บ้านเมืองและ
สังคมทีด่ ี
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 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ประเด็นที ่3 การน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติของกรณีศึกษา จากการเก็บ
ข้อมูล พบว่า 
 เมื่อองค์การบริหารส่วนต าบลมีการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งเป็นแผนที่ก าหนด
ยุทธศาสตร์แนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลโดยแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
จุดมุ่งหมายในการพัฒนาท้องถิ่น และเชื่อมโยงกับการวางแผนเพ่ือจัดท างบประมาณประจ าปี 
เนื่องจากมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาที่จัดขึ้นส าหรับงบประมาณ
แต่ละปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ประกอบหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่ มท 
0810.3/ว0600 ลงวันที่  10 ตุลาคม 2559 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่  มท 
0808.03/ว 6247 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 องค์การบริหารส่วนต าบลและคณะกรรมการพัฒนา
องค์การบริหารส่วนต าบลจึงจัดท าแผนด าเนินงานประจ าปี ตามรูปแบบที่ก าหนดตามหนังสือดังกล่าว 
โดยปรับเปลี่ยนจากแนวทางการพัฒนาเป็น “แผนงาน” เพ่ือให้สอดคล้องกับรูปแบบแผนพัฒนา ฯ 
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 5747 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559 โดยมี
จุดมุ่งหมายเพ่ือแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดใน
พ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล ประจ าปีงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลนั้นขึ้น และ
เพ่ือก าหนดแนวทางในการด าเนินงานของโครงการต่าง ๆ ที่ ได้รับการอนุมัติให้ด าเนินงานใน
ปีงบประมาณนั้น มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้นและมีการประสานและบูรณาการการท างาน
เกี่ยวกับหน่วยงานอ่ืน ๆ รวมทั้งการจ าแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน/โครงการในแผนการ
ด าเนินงาน เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากข้ึน   
 ซึ่งแผนการด าเนินงานจะก าหนดรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่
ด าเนินการพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่จะบรรจุใน
แผนการด าเนินงานจะมีที่มาจาก 1) งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (รวมทั้งเงินอุดหนุนทีอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอุดหนุนให้หน่วยงานอ่ืน
ด าเนินการ) 2) โครงการ กิจกรรมการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกิดจากการจ่ายขาด
เงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจหรืองบประมาณรายจ่ายอ่ืน ๆ ที่ด าเนินการตามโครงการพัฒนา
ท้องถิ่นท้องถิ่น 3) โครงการ กิจกรรมการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเองโดยไม่ใช้
งบประมาณ 4) โครงการ กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงาน
อ่ืน ๆ ที่ด าเนินการในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตรวจสอบจากแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัดหรืออาจสอบถามไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง และ 5) โครงการ กิจกรรมการพัฒนาอื่น ๆ ทีอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาเห็นว่าจะ
เกิดประโยชน์ในการประสานการท างานในพื้นที ่ 
 โดยที่มาของการจัดท าโครงการต่าง ๆ ที่จะบรรจุในแผน ฯ นั้น จะมาจากการที่องค์การ
บริหารส่วนต าบลจัดประชาคมต าบล เพ่ือรับฟังความคิดเห็นและความต้องการของประชาชนเพ่ือ
น ามาจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น รวมทั้งการจัดท าโครงการต่าง ๆ จะมาจากนโยบายของรัฐบาลด้วย 
ทั้งนี้ ที่มาของงบประมาณของโครงการต่าง ๆ จะมาจากเงินรายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบลนั้น 
ๆ เอง เช่น รายได้จากภาษีอากร ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ เป็นต้น และมาจากงบประมาณเงินอุดหนุน
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เฉพาะกิจจากรัฐบาล นอกจากนี้ ในส่วนของโครงการเกี่ยวกับการป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อจะ
ได้รับงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ด้วย หลังจากนั้น เมื่อองค์การ
บริหารส่วนต าบลให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนา ฯ แล้วให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้แผนพัฒนาที่
อนุมัติแล้ว และประกาศให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันภายใน 15 วันนับแต่วันที่ประกาศใช้ 
และปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า30วัน 
 ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลที่เป็นกรณีศึกษาจะมีขั้นตอนการจัดท าโครงการที่ถูก
บรรจุอยู่ในแผน ฯ อย่างคล้ายคลึงกัน โดยมีขั้นตอนโดยสรุปได้ดังนี้  1) ผู้จัดท าโครงการหรือ
ผู้รับผิดชอบโครงการ ท าความเข้าใจในโครงการและกิจกรรมให้เป็นไปตามประเด็นยุทธศาสตร์ 
เป้าประสงค์ กลยุทธ์ และตัวชี้วัดที่องค์การบริหารส่วนต าบลก าหนด 2) ผู้รับผิดชอบโครงการร่วมกัน
ในการเขียนโครงการ กิจกรรม โดยใช้แบบฟอร์มการเขียนโครงการที่มีรหัสงบประมาณ ก าหนด
งบประมาณให้ถูกต้องตามหมวดงบประมาณที่ปรากฏในแผน ฯ ตามพันธกิจ แผนงานโครงการ
กิจกรรมและใช้อัตราการเบิกจ่ายตามเกณฑ์ที่องค์การบริหารส่วนต าบลก าหนด โดยผู้จัดท าโครงการ
ต้องเขียนโครงการ กิจกรรมเพ่ือขออนุมัติด าเนินการล่วงหน้า 3) เสนอโครงการ กิจกรรมเพ่ือขออนุมัติ
ลงนามและเบิกจ่ายงบประมาณ 4) เมื่อโครงการ กิจกรรมได้รับการลงนามอนุมัติโครงการและอนุมัติ
การเบิกจ่ายงบประมาณแล้ว ให้ผู้จัดท าโครงการด าเนินการจัดท าโครงการ กิจกรรมตามที่ได้ก าหนด
ไว้ และ 4) เมื่อด าเนินโครงการ กิจกรรมเสร็จสิ้น ผู้รับผิดชอบโครงการจะต้องประเมินผลโครงการ 
และสรุปค่าใช้จ่ายเงินงบประมาณตามโครงการ 
 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ประเด็นที่ 4 การติดตามและการประเมินผลของกรณีศึกษา  
พบว่า 
 องค์การบริหารส่วนต าบลทั้ง 5 ที่ใช้เป็นกรณีศึกษานั้น ในประเด็นนี้หน่วยงานจะต้อง
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าและประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2546 หมวด 6 ข้อ 28 ก าหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย 
  (1) สมาชิกสภาท้องถิ่นทีส่ภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวน 3 คน 
  (2) ผู้แทนประชาคมท้องถิน่ทีป่ระชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจ านวน 2 คน 
  (3) ผู้แทนหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้องทีผู่้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวน 2 คน 
  (4) หัวหน้าส่วนการบริหารทีค่ัดเลือกกันเองจ านวน 2 คน 
  (5) ผู้ทรงคุณวุฒิทีผู่้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวน 2 คน 
   โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนท าหน้าที่ประธานกรรมการและ
กรรมการอีกหนึ่งคนท าหน้าทีเ่ลขานุการของคณะกรรมการ 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอ านาจหน้าทีด่ังนี้ 
  (1) ก าหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
  (2) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
  (3) รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ต่อสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประกาศผลการติดตามและ



มห
าวทิ

ยาล
ยัร
าช
ภฏั
ธน
บุรี

67 

ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือน
ธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ให้ ติดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 
  (4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างาน เพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามทีเ่ห็นสมควร 
 จากการศึกษาการติดตามและประเมินผล อบต. พบว่าการติดตามและประเมินผลนั้นถูก
แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้ 
   (1) การติดตามและประเมินผลยุทธ์ศาสตร์ 
   (2) การติดตามประเมินผลโครงการ 
   (3) สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม จัดท าโดยท้องถิ่นเป็นผู้ประเมิน
ตนเอง 
  1. การติดตามและประเมินผลยุทธ์ศาสตร์ พบว่า 
   การติดตามและประเมินผลยุทธ์ศาสตร์ของ อบต. ที่ใช้เป็นกรณีศึกษานั้น มี
ลักษณะเดียวกันทั้งหมด เนื่องจากถูกก าหนดแนวทางขึ้นโดย หนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที ่
มท 0810.3/ว 6247 เรื่องแนวทางการด าเนินการแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) ลงวันที่ 3 
พฤศจิกายน 2560 ได้ส่งเค้าโครงแบบส าหรับการจัดท าแผนการด าเนินงานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ให้
ท้องถิ่นด าเนินการ โดยการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์นั้น เอกสารหมายเลข1 ได้ก าหนดแนว
ทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไว้  เพ่ือแสดงถึงความสอดคล้องกับ แผนยุทธศาสตร์ชาติ20ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่12 แผนพัฒนาภาค/กลุ่มจังหวัด/จังหวัด และ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด เป็นต้น ซึ่งมีลักษณะเป็นแบบมุ่ง
วัดผลผลสัมฤทธิ์ ( Result Framework : RF ) โดยพิจารณาว่าแผนกับการปฏิบัติที่เกิดขึ้นไปใน
ทิศทางเดียวกันหรือไม่ หรือว่าเป็นไปตามเกณฑ์ทีก่ าหนดไว้หรือไม่ ดังนี้ 
   แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความ
สอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ประกอบด้วย 
  1.1ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 คะแนน 
  1.2การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15 คะแนน 
  1.3ยุทธศาสตร์ 65 คะแนน ประกอบด้วย 
   (1)  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10 คะแนน 
   (2)  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 10 คะแนน 
   (3)  ยุทธศาสตร์จังหวัด 10 คะแนน 
   (4)  วิสัยทัศน์ 5 คะแนน 
   (5)  กลยุทธ์ 5 คะแนน 
   (6)  เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ 5 คะแนน 
   (7)  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 5 คะแนน 
   (8)  แผนงาน 5 คะแนน 
   (9)  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 5 คะแนน 
   (10)  ผลผลิต/โครงการ 5 คะแนน 
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   คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ได้ควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและ
ขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) 
   
  2. การติดตามประเมินผลโครงการ พบว่า 
   การติดตามและประเมินผลโครงการของ อบต. ที่ใช้เป็นกรณีศึกษานั้น มี
ลักษณะเดียวกันทั้งหมด เนื่องจากถูกก าหนดแนวทางขึ้นโดย หนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที ่
มท 0810.3/ว 6247 เรื่องแนวทางการด าเนินการแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) ลงวันที่ 3 
พฤศจิกายน 2560 ได้ส่งเค้าโครงแบบส าหรับการจัดท าแผนการด าเนินงานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ให้
ท้องถิ่นด าเนินการ โดยการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์นั้น เอกสารหมายเลข2 
 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ประกอบด้วย 
  2.1  การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 คะแนน 
  2.2  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 
คะแนน 
  2.3  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 
คะแนน 
  2.4  ยุทธศาสตร์และแผนงาน 10 คะแนน 
  2.5  โครงการพัฒนา 60 คะแนน ประกอบด้วย 
   (1)  ความชัดเจนของชื่อโครงการ 5 คะแนน 
   (2)  ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 5 คะแนน 
   (3)  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณ
ได้ถูกต้อง 5 คะแนน 
   (4)  โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  5 คะแนน 
   (5)  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่12  5  คะแนน 
   (6)  โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0   5 คะแนน 
   (7)  โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด  5 คะแนน 
   (8)  โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง 
มั่งค่ัง ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ   5 คะแนน 
   (9)  งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)  5 
คะแนน 
   (10)  มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ  5 คะแนน 
   (11)  มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาด
ว่าจะได้รับ 5 คะแนน 
   (12)  ผลทีค่าดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์  5  คะแนน 
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   คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและ
ขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) 
   ทั้งนี้จากรายละเอียดยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลนั้น จะต้อง
ค านึงถึงความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัดและยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
สมุทรปราการ หลังจากนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลแต่ละแห่งจะก าหนดยุทธศาสตร์ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลนั้น ๆ และก าหนดเป้าประสงค์ ตัวชี้วัดผลผลิต / โครงการ และค่าเป้าหมายในระยะ 
4 ปี เพ่ือใช้ส าหรับการประเมินผลโครงการและกลยุทธ์ตามล าดับ ตัวอย่างเช่น ยุทธศาสตร์ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลบางปลาด้านการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
โดยมีตัวชี้วัดผลผลิต / โครงการ คือ มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการสืบสานไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น ซึ่งมีเครื่องมือที่องค์การบริหารส่วนต าบลใช้วัดผลส าเร็จของ
กลยุทธ์คือการประเมินผลภายหลังการจัดท าโครงการทุกโครงการภายใต้กลยุทธ์ด้านนั้น ๆ ไม่ว่าจะ
เป็นการประเมินความพึงพอใจและการสัมภาษณ์ประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนหลังด าเนินการ
แก้ไขปัญหา แล้วน ามาสรุปในภาพรวมเพ่ือประเมินแผนยุทธศาสตร์ 
 
ส่วนที ่2 ผลการวิจัยเพื่อตอบวัตถุประสงค์ข้อที ่2 
 
 เพ่ือตอบวัตถุประสงค์ของการวิจัยข้อ 2 ผู้วิจัยใช้การวิจัยเชิงปริมาณโดยเลือกใช้วิธีการ
วิจัยส ารวจ (Survey Research) 
 การวิเคราะห์ข้อมูลและการแปลผลการวิเคราะห์ ผู้วิจัยเสนอในรูปแบบตารางตามล าดับ
ขั้นตอนดังนี้ 
 ตอนที ่1 วิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของประชาชนทีอ่าศัยอยู่ในเขตกรณีที่ศึกษา 
 ตอนที ่2 วิเคราะห์ข้อมูลระดับความพึงพอใจของประชาชนทีอ่าศัยอยู่ในเขตกรณีศึกษา 
  
 เพ่ือความเข้าใจในการแปลความหมาย ผู้วิจัยได้ก าหนดสัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล ดังนี้ 
 �̅�  แทน  ค่าเฉลี่ยของการมีระดับความคิดเห็น, ระดับความพึงพอใจ 
 S.D.  แทน  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 *   แทน ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05  
  
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสถิติส าหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์ SPSS 
(Statistic Package for Social Science)  ได้ผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังต่อไปนี้ 
 

ตอนที ่1 วิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตกรณีทีศ่ึกษา 
 

ตารางที ่ 4.2 จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามข้อมูลทั่วไป (n=500) 
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ข้อมูลทั่วไป จ านวน ร้อยละ 
เพศ 
ชาย 
หญิง 

 
245 
255 

 
49.0 
51.0 

รวม 500 100.0 
 
ตารางที ่ 4.2 (ต่อ) 
 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน ร้อยละ 
อายุ 
18 – 24 ปี 
25 – 34 ปี 
35 – 44 ปี 
45 – 54 ปี 
55 – 60 ปี 
60 ปีขึ้นไป 

 
97 
108 
121 
95 
43 
36 

 
19.4 
21.6 
24.2 
19.0 
8.6 
7.2 

รวม 500 100.0 
สถานภาพ 
โสด 
สมรส 
หย่า/หม้าย 

 
194 
276 
30 

 
38.8 
55.2 
6.0 

รวม 500 100.0 
ระดับการศึกษา 
ต่ ากว่ามัธยมศึกษา/ไม่ได้ศึกษา 
มัธยมต้น 
มัธยมปลาย/ปวช. 
อนุปริญญา/ปวส.  
ปริญญาตรี  
ปริญญาโท  

 
83 
100 
143 
53 
101 
20 

 
16.6 
20.0 
28.6 
10.6 
20.2 
4.0 

รวม 500 100.0 
อาชีพ 
ธุรกิจส่วนตัว 
ข้าราชการ  
เจ้าหน้าทีข่องรัฐ/ลูกจ้างของรัฐ 
พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
พนักงานบริษัทเอกชน/ลูกจ้างเอกชน 

 
177 
38 
28 
16 
92 

 
35.4 
7.6 
5.6 
3.2 
18.4 
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ข้อมูลทั่วไป จ านวน ร้อยละ 
นักศึกษา/นักเรียน 54 10.8 
ตารางที ่ 4.2 (ต่อ) 
 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน ร้อยละ 
อาชีพ (ต่อ) 
เกษตรกร 
แม่บ้าน 
ไม่ได้ท างาน 

 
12 
45 
38 

 
2.4 
9.0 
7.6 

รวม 500 100.0 
รายได้ 
ต่ ากว่า 10,000 บาท 
10,000 – 20,000 บาท 
20,001 – 30,000 บาท  
30,001 บาทขึ้นไป 

 
193 
220 
64 
23 

 
38.6 
44.0 
12.8 
4.6 

รวม 500 100.0 
จ านวนสมาชิกในครอบครัว 
1 – 3 คน 
4 – 5 คน 
6 – 7 คน 
8 คนข้ึนไป 

 
199 
238 
47 
16 

 
39.8 
47.6 
9.4 
3.2 

รวม 500 100.0 
พื้นที่ท่ีอาศัยอยู่ 
อบต. บางปลา 
อบต. บางเสาธง 
อบต. แพรกษาใหม่ 
อบต. บางโฉลง 
อบต. เทพารักษ์ 

 
100 
100 
100 
100 
100 

 
20.0 
20.0 
20.0 
20.0 
20.0 

รวม 500 100.0 
 
 
 
 
ตารางที ่ 4.2 (ต่อ) 
 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน ร้อยละ 
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ข้อมูลทั่วไป จ านวน ร้อยละ 
ระยะเวลาในการอาศัยอยู่ในพื้นที ่
น้อยกว่า 1 ปี 
1 ปี 
2 ปี  
3 ปี 
4 ปี 
5 ปีขึ้นไป 

 
20 
20 
42 
29 
53 
336 

 
4.0 
4.0 
8.4 
5.8 
10.6 
67.2 

รวม 500 100.0 
 
 จากตารางที่ 4.2 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศหญิง ร้อยละ 51 และเพศชาย ร้อย
ละ 49 มีอายุ 35 – 44 ปีมากที่สุด ร้อยละ 24.2 รองลงมามีอายุ 25 – 34 ปี ร้อยละ 21.6 และมีอายุ 
18 – 24 ปี ร้อยละ 19.4 มีสถานภาพสมรสมากทีสุ่ด ร้อยละ 55.2 รองลงมามีสถานภาพโสด ร้อยละ 
38.8 และสถานภาพหย่า/หม้าย ร้อยละ 6 มีการศึกษาระดับมัธยมปลาย/ปวช.มากที่สุด ร้อยละ 28.6 
รองลงมามีการศึกษาระดับปริญญาตรี ร้อยละ 20.2 และมีการศึกษามัธยมต้น ร้อยละ 20 มีอาชีพ
ธุรกิจส่วนตัวมากที่สุด ร้อยละ 35.4 รองลงมามีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน/ลูกจ้างเอกชน ร้อยละ 
18.4 และมีอาชีพนักศึกษา/นักเรียน ร้อยละ 10.8 มีรายได้ 10,000 – 20,000 บาทมากที่สุด ร้อยละ 
44 รองลงมามีรายได้ต่ ากว่า 10,000 บาท ร้อยละ 38.6 และมีรายได้ 20,001 – 30,000 บาท ร้อย
ละ 12.8 มีจ านวนสมาชิกในครอบครัว 4 – 5 คนมากทีสุ่ด ร้อยละ 47.6 รงลงมา มีสมาชิก 1 – 3 คน 
ร้อยละ 39.8 และมีสมาชิก 6 – 7 คน ร้อยละ 9.4 อาศัยอยู่ในเขตอบต. บางปลา อบต. บางเสาธง 
อบต. แพรกษาใหม่ อบต. บางโฉลง และอบต. เทพารักษ์เป็นจ านวนเท่ากัน คือ ร้อยละ 20 และมี
ระยะเวลาในการอาศัยอยู่ในพ้ืนที่ 5 ปีขึ้นไป ร้อยละ 67.2 รองลงมาอาศัยอยู่ 4 ปีร้อยละ 10.6 และ
อาศัยอยู่ 2 ปีร้อยละ 8.4 
 
 
 
 
 
 
ตอนที ่2 วิเคราะห์ข้อมูลระดับความพึงพอใจของประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตกรณีศึกษา 
 
ตารางที่  4.3 แสดงค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจของประชาชนในการจัดท าบริการสาธารณะของ
องค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดสมุทรปราการ เป็นรายอบต. 
 

ความพึงพอใจต่อการจัดท าบริการ
สาธารณะ X̄ S.D. ระดับ อันดับ 
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อบต.บางปลา 3.61 .69 มาก 2 
อบต.บางเสาธง 3.50 .69 ปานกลาง 4 
อบต.แพรกษาใหม่ 3.53 .55 มาก 3 
อบต.บางโฉลง 3.49 .53 ปานกลาง 5 
อบต.เทพารักษ์ 3.72 .50 มาก 1 
ภาพรวม 3.57 .60 มาก - 
 
 จากตารางที่ 4.3 พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจต่อองค์การบริหารส่วนต าบลใน
จังหวัดสมุทรปราการในการจัดท าบริการสาธารณะ อยู่ในระดับมาก (X̄=3.57) เมื่อพิจารณาเป็นราย
อบต. พบว่า ประชาชนมีความพอใจต่อการจัดท าบริการสาธารณะของอบต.เทพารักษ์มากที่สุด (X̄
=3.72) รองลงมาคืออบต.บางปลา (X̄=3.61) อบต.แพรกษาใหม่ (X̄=3.53) อบต.บางเสาธง (X̄=3.50) 
และอบต.บางโฉลง (X̄=3.49) 
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ตารางที ่ 4.4 แสดงค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจของประชาชนในการจัดท าบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดสมุทรปราการ ด้านการจัดให้มี
และบ ารุงรักษาทาง 
 
ความพึงพอใจต่อการจัดท าบริการ
สาธารณะ 

อบต. 
บางปลา 

อบต. 
บางเสาธง 

อบต.แพรกษา
ใหม่ 

อบต. 
บางโฉลง 

อบต.
เทพารักษ์ 

ภาพรวม ระดับความพึง
พอใจในภาพรวม 

X̄ S.D. X̄ S.D. X̄ S.D. X̄ S.D. X̄ S.D. X̄ S.D. 
1. ความเพียงพอของถนนของ อบต. 3.56 .94 3.10 1.13 3.47 .85 3.54 .82 3.85 .76 3.50 .94 ปานกลาง 
2. การดูแล บ ารุงรักษา ถนนของ อบต. 3.61 .96 3.32 1.03 3.35 .74 3.43 .78 3.73 .74 3.49 .87 ปานกลาง 
3. ความพึงพอใจในการจัดไฟส่องถนน 3.64 .98 3.41 1.01 3.46 .66 3.37 .92 3.75 .72 3.53 .88 มาก 
4. การดูแลรักษาไฟส่องถนน 3.56 .99 3.74 1.04 3.34 .77 3.13 .85 3.71 .77 3.50 .92 ปานกลาง 
5. การดูแลการจราจรทางน้ า 3.36 1.16 3.81 1.03 3.27 .89 3.37 .92 3.61 .89 3.48 1.00 ปานกลาง 
ภาพรวม 3.55 .87 3.48 .81 3.38 .60 3.37 .72 3.73 .75 3.50 .75 ปานกลาง 
 
 จากตารางที ่4.4 พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจต่อองค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดสมุทรปราการในการจัดท าบริการสาธารณะ ด้านการจัดให้
มีและบ ารุงรักษาทางอยู่ในระดับปานกลาง (X̄=3.50) เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็นพบว่า มีความพึงพอใจในการจัดไฟส่องถนนมากที่สุด (X̄=3.53) รองลงมาการ
ดูแลรักษาไฟส่องถนนและความเพียงพอของถนนของ อบต. โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากัน (X̄=3.50) การดูแล บ ารุงรักษา ถนนของ อบต. (X̄=3.49) และการดูแล
การจราจรทางน้ า (X̄=3.48) 
 
ตารางที ่ 4.5 แสดงค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจของประชาชนในการจัดท าบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดสมุทรปราการ ด้านการรักษา
ความสะอาด 
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ความพึงพอใจต่อการจัดท าบริการ
สาธารณะ 

อบต. 
บางปลา 

อบต. 
บางเสาธง 

อบต.
แพรกษาใหม่ 

อบต. 
บางโฉลง 

อบต.
เทพารักษ์ 

ภาพรวม ระดับความพึง
พอใจในภาพรวม 

X̄ S.D. X̄ S.D. X̄ S.D. X̄ S.D. X̄ S.D. X̄ S.D. 
1. การรักษาความสะอาดของถนน 3.54 .93 3.42 .98 3.40 .83 3.43 .87 3.73 .81 3.50 .89 ปานกลาง 
2. การรักษาความสะอาดทางน้ า 3.28 1.06 3.29 .90 3.30 .89 3.26 .84 3.11 .93 3.25 .93 ปานกลาง 
3. การรักษาความสะอาดบริเวณทางเท้า 3.40 1.06 3.62 1.01 3.36 .87 3.19 .99 3.47 .83 3.41 .97 ปานกลาง 
4. การดูแล บ ารุงรักษา พื้นที่สาธารณะใน
ท้องถิ่น 

3.50 1.00 3.54 1.20 3.48 .88 3.25 .93 3.80 .84 3.51 .99 มาก 

5. การก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 3.35 1.10 3.80 1.17 3.51 .87 3.07 1.09 3.32 .92 3.41 1.06 ปานกลาง 
ภาพรวม 3.41 .88 3.53 .81 3.41 .74 3.24 .79 3.53 .72 3.42 .79 ปานกลาง 
 
 จากตารางที่ 4.5 พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจต่อองค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดสมุทรปราการในการจัดท าบริการสาธารณะ ด้านการรักษา
ความสะอาดอยู่ในระดับปานกลาง (X̄=3.42) เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็นพบว่า มีความพึงพอใจในการดูแล บ ารุงรักษา พ้ืนที่สาธารณะในท้องถิ่นมากที่สุด (X̄
=3.51) รองลงมาคือการรักษาความสะอาดของถนน (X̄=3.50) การรักษาความสะอาดบริเวณทางเท้าและการก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากัน 
(X̄=3.41) และการรักษาความสะอาดทางน้ า(X̄=3.25) 
ตารางที ่ 4.6 แสดงค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจของประชาชนในการจัดท าบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดสมุทรปราการ ด้านการ
ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ 
 
ความพึงพอใจต่อการจัดท าบริการสาธารณะ อบต. 

บางปลา 
อบต. 

บางเสาธง 
อบต.

แพรกษาใหม่ 
อบต. 

บางโฉลง 
อบต.

เทพารักษ์ 
ภาพรวม ระดับความพึง

พอใจในภาพรวม 
X̄ S.D. X̄ S.D. X̄ S.D. X̄ S.D. X̄ S.D. X̄ S.D. 

1. ความพึงพอใจต่อระบบการเฝ้าระวัง 3.72 .85 3.55 .95 3.60 .79 3.47 .83 3.71 .74 3.61 .84 มาก 
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ความพึงพอใจต่อการจัดท าบริการสาธารณะ อบต. 
บางปลา 

อบต. 
บางเสาธง 

อบต.
แพรกษาใหม่ 

อบต. 
บางโฉลง 

อบต.
เทพารักษ์ 

ภาพรวม ระดับความพึง
พอใจในภาพรวม 

X̄ S.D. X̄ S.D. X̄ S.D. X̄ S.D. X̄ S.D. X̄ S.D. 
โรคติดต่อประจ าถิ่น (เช่นไข้เลือดออก  
มือเท้าปาก วัณโรค เป็นต้น) 
2. ประสิทธิภาพในการควบคุมและระงับ
โรคติดต่อประจ าถิ่นอย่างมีมาตรฐาน 

3.67 .98 3.67 1.04 3.53 .76 3.43 .78 3.66 .73 3.59 .87 มาก 

3. การให้การศึกษาและค าแนะน าเกี่ยวกับ
โรคติดต่อแก่ประชาชน เพ่ือให้ทราบถึง
อันตราย การแพร่ระบาดหรือการติดต่อ  
การรักษา รวมถึงวิธีป้องกัน 

3.57 .98 3.51 .92 3.42 .78 3.43 .92 3.57 .76 3.50 .87 ปานกลาง 

4. การสร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วม
ในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในชุมชน 

3.59 1.03 3.93 1.08 3.42 .77 3.35 .86 3.76 .81 3.61 .94 มาก 

ภาพรวม 3.64 .85 3.67 .82 3.49 .64 3.42 .68 3.74 .71 3.58 .74 มาก 
 
 จากตารางที่ 4.6 พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจต่อองค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดสมุทรปราการในการจัดท าบริการสาธารณะ ด้านการ
ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ อยู่ในระดับมาก (X̄=3.58) เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็นพบว่า มีความพึงพอใจในความพึงพอใจต่อระบบการเฝ้าระวังโรคติดต่อ
ประจ าถิ่น (เช่นไข้เลือดออก มือเท้าปาก วัณโรค เป็นต้น) และการสร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในชุมชนมากทีสุ่ด โดย
มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน (X̄=3.61) รองลงมาคือประสิทธิภาพในการควบคุมและระงับโรคติดต่อประจ าถิ่นอย่างมีมาตรฐาน (X̄=3.59) และการให้การศึกษาและค าแนะน า
เกี่ยวกับโรคติดต่อแก่ประชาชน เพ่ือให้ทราบถึงอันตราย การแพร่ระบาดหรือการติดต่อ การรักษา รวมถึงวิธีป้องกัน (X̄=3.50) 
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ตารางที ่ 4.7 แสดงค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจของประชาชนในการจัดท าบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดสมุทรปราการ ด้านการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 

ความพึงพอใจต่อการจัดท าบริการ
สาธารณะ 

อบต.บาง
ปลา 

อบต. 
บางเสาธง 

อบต.
แพรกษาใหม่ 

อบต. 
บางโฉลง 

อบต.
เทพารักษ์ 

ภาพรวม ระดับความพึง
พอใจในภาพรวม 

X̄ S.D. X̄ S.D. X̄ S.D. X̄ S.D. X̄ S.D. X̄ S.D. 
1. ความเพียงพอของเครื่องมือใน 
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

3.75 .82 3.32 1.08 3.50 .81 3.51 .84 3.75 .70 3.57 .87 มาก 

2. มีการเตรียมความพร้อมใน 
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

3.70 .85 3.41 .98 3.53 .83 3.54 .80 3.72 .65 3.58 .83 มาก 

3. การจัดการกับความเสี่ยง 
เพ่ือป้องกันสาธารณภัย 

3.61 .92 3.37 1.01 3.48 .89 3.40 .82 3.72 .73 3.52 .89 มาก 

4. การให้ความรู้เพ่ือป้องกันและ 
บรรเทาสาธารณภัยให้กับประชาชนในพื้นที่ 

3.57 .94 3.58 1.06 3.46 .85 3.54 .83 3.85 .81 3.60 .91 มาก 

ตารางที ่ 4.7 (ต่อ) 
 

ความพึงพอใจต่อการจัดท าบริการ
สาธารณะ 

อบต.บาง
ปลา 

อบต. 
บางเสาธง 

อบต.
แพรกษาใหม่ 

อบต. 
บางโฉลง 

อบต.
เทพารักษ์ 

ภาพรวม ระดับความพึง
พอใจในภาพรวม 

X̄ S.D. X̄ S.D. X̄ S.D. X̄ S.D. X̄ S.D. X̄ S.D. 
5. ความพึงพอใจในการช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัย 

3.46 1.04 3.66 1.27 3.58 .77 3.58 .87 3.99 .86 3.65 .99 มาก 

ภาพรวม 3.62 0.78 3.47 0.85 3.57 0.91 3.51 .67 3.87 .71 3.58 .75 มาก 
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 จากตารางที่ 4.7 พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจต่อองค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดสมุทรปราการในการจัดท าบริการสาธารณะ ด้านการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อยู่ในระดับมาก (X̄=3.58) เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็นพบว่า มีความพึงพอใจในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยมากที่สุด (X̄=3.65) 
รองลงมาคือการให้ความรู้เพ่ือป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้กับประชาชนในพ้ืนที ่(X̄=3.60) มีการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (X̄
=3.58) ความเพียงพอของเครื่องมือในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (X̄=3.57) และการจัดการกับความเสี่ยงเพื่อป้องกันสาธารณภัย (X̄=3.52) 
 
 
 
 
 
ตารางที ่ 4.8  แสดงค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจของประชาชนในการจัดท าบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดสมุทรปราการ ด้านการศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม 
 
ความพึงพอใจต่อการจัดท าบริการ
สาธารณะ 

อบต.บาง
ปลา 

อบต. 
บางเสาธง 

อบต.
แพรกษาใหม่ 

อบต. 
บางโฉลง 

อบต.
เทพารักษ์ 

ภาพรวม ระดับความพึง
พอใจในภาพรวม 

X̄ S.D. X̄ S.D. X̄ S.D. X̄ S.D. X̄ S.D. X̄ S.D. 
1. ความเพียงพอในจัดการศึกษาในพื้นที่ 3.69 .85 3.29 .90 3.54 .76 3.79 .90 3.73 .75 3.61 .85 มาก 
2. การส่งเสริมการจัดการศึกษาในพื้นที่ 3.58 .96 3.40 .97 3.51 .80 3.65 .83 3.73 .71 3.57 .86 มาก 
3. การท านุบ ารุงศาสนา 3.68 .89 3.41 .98 3.63 .82 3.79 .91 3.73 .71 3.65 .87 มาก 
4. การจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมวัฒนธรรม 3.69 .92 3.59 1.09 3.54 .81 3.77 .91 3.74 .72 3.67 .90 มาก 
5. การส่งเสริมวิถีแห่งการด ารงชีวิตของ 
คนในพ้ืนที่ 

3.62 .87 3.69 1.11 3.49 .78 3.72 .94 3.69 .66 3.64 .89 มาก 

ภาพรวม 3.65 .76 3.48 .76 3.54 .65 3.74 .77 3.71 .67 3.63 .73 มาก 
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 จากตารางที ่4.8 พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจต่อองค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดสมุทรปราการในการจัดท าบริการสาธารณะ ด้านการศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม อยู่ในระดับมาก (X̄=3.63) เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็นพบว่า มีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมวัฒนธรรมมากที่สุด (X̄
=3.67) รองลงมาคือการท านุบ ารุงศาสนา (X̄=3.65) มีการส่งเสริมวิถีแห่งการด ารงชีวิตของคนในพ้ืนที ่(X̄=3.64) ความเพียงพอในจัดการศึกษาในพ้ืนที ่(X̄=3.61) 
และการส่งเสริมการจัดการศึกษาในพ้ืนที ่(X̄=3.57) 
 
ตารางที่  4.9 แสดงค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจของประชาชนในการจัดท าบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดสมุทรปราการ ด้านสตรี เด็ก 
เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ 
 
ความพึงพอใจต่อการจัดท าบริการ
สาธารณะ 

อบต. 
บางปลา 

อบต. 
บางเสาธง 

อบต.
แพรกษาใหม่ 

อบต. 
บางโฉลง 

อบต.
เทพารักษ์ 

ภาพรวม ระดับความพึง
พอใจในภาพรวม 

X̄ S.D. X̄ S.D. X̄ S.D. X̄ S.D. X̄ S.D. X̄ S.D. 
1. ความพึงพอใจในการส่งเสริมพัฒนาสตรี 3.69 1.00 3.31 .86 3.42 .85 3.47 .72 3.88 .82 3.55 .88 มาก 
2. ความพึงพอใจในการส่งเสริมพัฒนาเด็ก 3.57 .97 3.52 1.00 3.52 .72 3.52 .77 3.85 .77 3.60 .86 มาก 
3. ความพึงพอใจในการส่งเสริมพัฒนา
เยาวชน 

3.65 1.01 3.62 1.06 3.65 .83 3.45 .81 3.77 .80 3.63 .91 มาก 

4. ความพึงพอใจในการส่งเสริมพัฒนา
ผู้สูงอายุ 

3.81 .93 3.55 1.03 3.63 .79 3.43 .81 3.79 .80 3.64 .88 มาก 

5. ความพึงพอใจในการส่งเสริมพัฒนา 
ผู้พิการในพ้ืนที่ 

3.83 .97 3.68 1.20 3.57 .78 3.49 .82 3.78 .77 3.67 .93 มาก 

ภาพรวม 3.71 .82 3.54 .82 3.56 .64 3.47 .62 3.83 .73 3.62 .74 มาก 
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 จากตารางที่ 4.9 พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจต่อองค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดสมุทรปราการในการจัดท าบริการสาธารณะ ด้านสตรี เด็ก 
เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการอยู่ในระดับมาก (X̄=3.62) เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็นพบว่า มีความพึงพอใจในการส่งเสริมพัฒนาผู้พิการในพ้ืนที่มากที่สุด        
(X̄=3.67) รองลงมาคือความพึงพอใจในการส่งเสริมพัฒนาผู้สูงอายุ (X̄=3.64) ความพึงพอใจในการส่งเสริมพัฒนาเยาวชน (X̄=3.63) ความพึงพอใจในการส่งเสริม
พัฒนาเด็ก (X̄=3.60) และความพึงพอใจในการส่งเสริมพัฒนาสตรี (X̄=3.55) 
 
ตารางที ่ 4.10 แสดงค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจของประชาชนในการจัดท าบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดสมุทรปราการ ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 
ความพึงพอใจต่อการจัดท าบริการ
สาธารณะ 

อบต. 
บางปลา 

อบต. 
บางเสาธง 

อบต.
แพรกษาใหม่ 

อบต. 
บางโฉลง 

อบต.
เทพารักษ์ 

ภาพรวม ระดับความพึง
พอใจในภาพรวม 

X̄ S.D. X̄ S.D. X̄ S.D. X̄ S.D. X̄ S.D. X̄ S.D. 
1. การจัดและดูแลรักษาต้นไม้ เพื่อเพ่ิมพ้ืนที่
สีเขียวในเขตรับผิดชอบของท้องถิ่น 

3.74 .90 3.25 1.02 3.70 .82 3.50 .84 3.65 .61 3.57 .86 มาก 

2. การให้ความส าคัญกับการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่
รับผิดชอบ 

3.70 1.04 3.41 1.13 3.51 .75 3.41 .85 3.64 .61 3.53 .90 มาก 

3. การรณรงค์ให้ประชาชนมีความรู้ความ
เข้าใจ เพ่ือร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

3.66 1.04 3.40 1.19 3.48 .87 3.61 .94 3.69 .63 3.57 .95 มาก 

4. การส่งเสริมให้ประชาชนลดขยะมูลฝอย 
และการคัดแยกขยะ และการน ากลับมาใช้
ประโยชน์ 

3.47 1.06 3.47 1.14 3.62 .86 3.47 .83 3.76 .81 3.56 .95 มาก 

ตารางที ่ 4.10 (ต่อ) 
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ความพึงพอใจต่อการจัดท าบริการ
สาธารณะ 

อบต. 
บางปลา 

อบต. 
บางเสาธง 

อบต.
แพรกษาใหม่ 

อบต. 
บางโฉลง 

อบต.
เทพารักษ์ 

ภาพรวม ระดับความพึง
พอใจในภาพรวม 

X̄ S.D. X̄ S.D. X̄ S.D. X̄ S.D. X̄ S.D. X̄ S.D. 
5. การให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
คุ้มครอง ดูแล และบ ารุงรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

3.67 .97 3.47 1.20 3.60 .82 3.40 .87 3.84 .80 3.60 .95 มาก 

ภาพรวม 3.65 .88 3.40 .93 3.58 .64 3.48 .68 3.75 .61 3.56 .76 มาก 
 
 จากตารางที ่4.10 พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจต่อองค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดสมุทรปราการในการจัดท าบริการสาธารณะ ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยู่ในระดับมาก (X̄=3.56) เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็นพบว่า มีความพึงพอใจในการการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
คุ้มครอง ดูแล และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมากทีสุ่ด (X̄=3.60) รองลงมาคือการจัดและดูแลรักษาต้นไม้ เพ่ือเพ่ิมพ้ืนทีส่ีเขียวในเขต
รับผิดชอบของท้องถิ่นและการรณรงค์ให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ เพ่ือร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากัน (X̄=3.57) การส่งเสริมให้ประชาชนลดขยะ
มูลฝอย และการคัดแยกขยะ และการน ากลับมาใช้ประโยชน์ (X̄=3.56) และการให้ความส าคัญกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่
รับผิดชอบ (X̄=3.53) 
 
 
 
ตารางที ่ 4.11 แสดงค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจของประชาชนในการจัดท าบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดสมุทรปราการ ด้านศิลปะ 
จารีตประเพณี ภูมิปัญญา และวัฒนธรรมท้องถิ่น 
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ความพึงพอใจต่อการจัดท าบริการ
สาธารณะ 

อบต. 
บางปลา 

อบต. 
บางเสาธง 

อบต.
แพรกษาใหม่ 

อบต. 
บางโฉลง 

อบต.
เทพารักษ์ 

ภาพรวม ระดับความพึง
พอใจในภาพรวม 

X̄ S.D. X̄ S.D. X̄ S.D. X̄ S.D. X̄ S.D. X̄ S.D. 
1. การบ ารุงรักษาศิลปะในท้องถิ่น  3.58 .98 3.58 1.09 3.75 .87 3.71 .88 3.71 .69 3.67 .91 มาก 
2. การรักษาแนวทางการประพฤติปฏิบัติที่
สืบทอดกันมาช้านานและเป็นทีย่อมรับของ
คนในสังคม 

3.60 .87 3.64 1.11 3.66 .86 3.67 .83 3.70 .70 3.65 .88 มาก 

3. การปลุกจิตส านึกให้คนในท้องถิ่น
ตระหนักถึงคุณค่าแก่นสาระและความส าคัญ
ของภูมิปัญญาท้องถิ่น 

3.66 1.02 3.53 1.12 3.69 .84 3.63 .84 3.73 .76 3.65 .92 มาก 

4. การรักษาวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 3.65 .87 3.43 1.05 3.71 .94 3.65 .86 3.89 .85 3.67 .92 มาก 
5. การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และ
ศีลธรรมอันดีให้กับ ประชาชน ครอบครัว 
และชุมชน 

3.67 .99 3.24 1.17 3.70 .88 3.75 .90 3.90 .88 3.65 .99 มาก 

ภาพรวม 3.63 .84 3.48 .82 3.70 .76 3.68 .74 3.81 .73 3.66 .78 มาก 
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 จากตารางที ่4.11 พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจต่อองค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัด
สมุทรปราการในการจัดท าบริการสาธารณะ ด้านศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญา และวัฒนธรรม
ท้องถิ่นอยู่ในระดับมาก (X̄=3.66) เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็นพบว่า มีความพึงพอใจในการ
บ ารุงรักษาศิลปะในท้องถิ่นและการรักษาวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่นมากที่สุด ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากัน (X̄
=3.67) รองลงมาคือการรักษาแนวทางการประพฤติปฏิบัติที่สืบทอดกันมาช้านานและเป็นที่ยอมรับ
ของคนในสังคม การปลุกจิตส านึกให้คนในท้องถิ่นตระหนักถึงคุณค่าแก่นสาระและความส าคัญของ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และศีลธรรมอันดีให้กับ ประชาชน ครอบครัว 
และชุมชน ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากัน (X̄=3.65) 
 
 
 
 
ส่วนที ่3 ผลการวิจัยเพื่อตอบวัตถุประสงค์ข้อที ่3 
 เพ่ือตอบวัตถุประสงค์ของการวิจัยข้อ 3 ใช้เครื่องมือ Weihrich (1982, อ้างใน สุมิตร 
สุวรรณ, 2554) 1) โดยน า จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ที่ได้จากผลในส่วนที่ 1 และส่วนที ่2 
มาก าหนดกลยุทธ์ตามขั้นตอน ดังนี้ 1) จับคู่จุดแข็งหลัก – โอกาสหลัก (SO) 2) จับคู่จุดแข็งหลัก – 
อุปสรรคหลัก (ST) 3) จับคู่จุดอ่อนหลัก - โอกาสหลัก (WO) 4) จับคู่จุดอ่อนหลัก – อุปสรรคหลัก 
(WT) 5) จากยุทธศาสตร์ทั้งหมดในแต่ละช่อง ตัดสินใจเลือกยุทธศาสตร์เพียง 1 – 2 ยุทธศาสตร์ที่จะ
เกิดผลสูงสุดมาเป็นยุทธศาสตร์หลัก ดังตารางดังต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางที ่ 4.12 ตาราง Matrix การสร้างข้อเสนอ 
 

 จุดแข็ง (S) 
S1 มีโครงสร้างองค์การทีช่ัดเจน 

จุดอ่อน (W) 
W1 ขาดการประสานงานทีด่ีใน
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ซ่ึงท าให้ได้ผลยุทธ์ศาสตร์หลัก 2 ข้อดังนี้ 

1. ยุทธศาสตร์ การบริหารงานภาครัฐแบบประสานความร่วมมือ  
(การร่วมมือกันของภาคเอกชน และภาคประชาสังคม โดยรัฐเป็นเพียงการอ านวยการ
ให้เกิดความร่วมมือในการจัดท าบริการสาธารณะ) 
2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐสู่ระบบราชการ 4.0 
(การใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการบริหารและการจัดการบริการสาธารณะทั้งภายในและ
ภายนอก) 

 
 
 

S2 มีการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 
S3 มีระบบขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานอย่างชัดเจน 
S4 มีการพัฒนาบุคลากรอย่าง
ต่อเนื่อง 
S5 ผู้บริหารเปิดโอกาสรับฟัง
ความคิดเห็น 
S6 บุคลากรมีเพียงพอและมี
ค่านิยมทีดี่ 

การปฏิบัติงาน 
W2 ระบบอุปถัมภ์ยังมีอิทธิพล
สูง 
W3 ความขัดแย้งในองค์กร 
W4 บุคลากรยังขาดทักษะใน
การใช้เทคโนโลยี 

โอกาส (O) 
O1 อยู่ในพื้นทีอุ่ตสาหกรรม 
O2 ประชาชนมีรายได้สูง 
O3 นโยบายรัฐบาลส่งเสริมการ
ใช้เทคโนโลยีมาปฏิบัติงาน 
O4 นโยบายรัฐบาลมีการ
ส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามี
ส่วนร่วมในด้านต่างๆ 
O5 ประชาชนมีความพึงพอใจ 
อยู่ในระดับมาก (X̄=3.57) 

SO การบริหารงานภาครัฐแบบ
ประสานความร่วมมือ 
(S2,S5,S6,O1,O2,O4,O5) 

WO การพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ สู่ระบบ
ราชการ 4.0 
(W1,W4,O3,O4) 

อุปสรรค (T) 
T1 ปัญหาด้านเศรษฐกิจ 
T2 ปัญหาการว่างงาน 
T3 รัฐบาลกระจายอ านาจไม่
เป็นรูปธรรม 
T4 นโยบายการควบรวมอบต. 

ST ส่งเสริมการสร้างอาชีพของ
ประชานในพื้นที่ 
(S4,S6,T1,T2) 

WT พัฒนาบุคลากรให้ก้าวทัน
ในการใช้เทคโนโลยีท างาน 
(W4,W1,T3,T4) 
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