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หลักการและเหตุผล 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) แก้ไข  ครั้งที่ 1 / 2566   

ของเทศบาลต าบลนครชัยศรี 

 

  ตามท่ี  เทศบาลต าบลนครชัยศรี  ได้ประกาศอนุมัติใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)  
รวมถึงแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติม / เปลี่ยนแปลง / แก้ไข  ทุกฉบับไปแล้ว นั้น 

 เพ่ือปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่  มท 0810.3/ว 6086  ลง
วันที่  19  สิงหาคม 2565  เรื่อง  แนวทางปฏิบัติการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เพ่ือ
จัดท าบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ  ได้ก าหนดว่า “เมื่อมีราชกิจจานุเบกษาประกาศใช้แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  น าหมุดหมายในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 มาจัดท ารายละเอียดให้มีความสอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ  20 ปี  
แผนพัฒนาจังหวัด / กลุ่มจังหวัด / ภาค  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  
และยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
และส่วนที่ 3 การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ  โดยเป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่นในการด าเนินการตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548  และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่ 3)  พ.ศ.2561 ข้อ 4 และ ข้อ 21  มาด าเนินการโดยอนุโลมและให้ใช้เป็นการแก้ไข
แผนพัฒนาท้องถิ่น  ทั้งนี้  ให้ด าเนินการแล้วเสร็จภายใน  120 วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา...” 

เทศบาลต าบลนครชัยศรี  จึงได้ด าเนินการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) 
รวมถึงแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีเพ่ิมเติม / เปลี่ยนแปลง / แก้ไขของเทศบาลต าบลนครชัยศรีในส่วนที่เกี่ยวข้องทุกฉบับ  
เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นต่อไป 

 



ค าน า 
 

  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 6086  ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2565  
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือจัดท าบริการ
สาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ  ก าหนดว่า  เมื่อราชกิจจานุเบกษาประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 – 2570)  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน าหมุดหมายในแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 มาจัดท ารายละเอียดที่มีความสอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด/ภาค  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
เขตจังหวัด  และยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   ในส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์ การพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  และส่วนที่ 3 การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ 

เทศบาลต าบลนครชัยศรี จึงอนุมัติให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566–2570) 
แก้ไข ครั้งที่  1/2566  ซึ่งเป็นแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลนครชัยศรี  ที่ก าหนดวิสัยทัศน์  ประเด็น
ยุทธศาสตร์  เป้าประสงค์  ตัวชี้วัด  ค่าเป้าหมาย  และกลยุทธ์  โดยสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.
2561 – 2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 – 2570)  แผนพัฒนา
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1  (นครปฐม ราชบุรี กาญจนบุรี  และสุพรรณบุรี)  แผนพัฒนาจังหวัดนครปฐม  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครปฐม   นโยบายของรัฐบาล  แนวคิด
การก้าวสู่ประเทศไทย 4.0 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน  (Sustainable  
Development Goals : SDGs)   อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงาน  โครงการพัฒนาที่จัดท า
ขึ้นส าหรับปีงบประมาณแต่ละปี  ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้า  เพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายที่ต้องการพร้อมทั้งสนองตอบต่อความต้องการของประชาชน  และน าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่าง
ยั่งยืน 
  เทศบาลต าบลนครชัยศรี  หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) 
ของเทศบาลต าบลนครชัยศรี  จะสามารถบูรณาการแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และงบประมาณในพ้ืนที่ได้
อย่างมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน  และเป็นแนวทางส าคัญส าหรับการพัฒนาเทศบาลต าบล
นครชัยศรี  โดยเกิดจากความร่วมมือของทุกฝ่ายในการด าเนินงานพัฒนาเทศบาลต าบลนครชัยศรีให้บรรลุถึง
เป้าหมาย  ท้ายนี้ขอขอบพระคุณประชาชน  ภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วนที่ร่วมคิด  ร่วมท า  ร่วมด าเนินการจน
ประสบความส าเร็จด้วยดี  และเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป 
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ส่วนที่  ๑ 
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลต าบลนครชัยศรี 

 
 

๑   ด้านกายภาพ 
 ๑.๑  ลักษณะท่ีตั้ง 

เทศบาลต าบลนครชัยศรี   เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ ง   เดิมมีฐานะ              
เป็นสุขาภิบาล  ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย  เมื่อวันที่   ๑๘   กรกฎาคม   ๒๔๙๙  ต่อมาได้มีพระราช
กฤษฎีกา  เล่มที่  ๑๑๖   ตอนที่  ๙ก  เมื่อวันที่  ๒๔   กุมภาพันธ์   ๒๕๔๒  เป็นผลให้เปลี่ยนแปลงฐานะเป็น               
เทศบาลต าบล  ตั้งแต่วันที่  ๒๕  พฤษภาคม  ๒๕๔๒  
 

  เทศบาลต าบลนครชัยศรี  ตั้งอยู่เลขที่  ๒  หมู่ที่  ๑  ต าบลนครชัยศรี  อ าเภอนครชัยศรี  จังหวัด
นครปฐม  อยู่ห่างจากตัวเมืองจังหวัดนครปฐม  ประมาณ  ๑๒  กิโลเมตร  และอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร       
(ปิ่นเกล้า - นครชัยศรี)  ประมาณ  ๔๑  กิโลเมตร  มีพ้ืนที่รวม  ๔.๕๔  ตารางกิโลเมตร 
 

  -  อาณาเขต  อาณาเขตติดต่อ  ดังนี้ 
  ทิศเหนือ    ติดต่อกับ  องค์การบริหารส่วนต าบลวัดแค   
  ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ  องค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส 
  ทิศใต้     ติดต่อกับ  องค์การบริหารส่วนต าบลนครชัยศรี   
  ทิศตะวันตก    ติดต่อกับ  องค์การบริหารส่วนต าบลท่าต าหนัก  

               และองค์การบริหารส่วนต าบลบางแก้ว 
-  ชุมชน  ในเขตเทศบาลต าบลนครชัยศรี  มีจ านวน  11 ชุมชน  ได้แก่ 

   ๑.  ชุมชนนครชัยศรี หมู่ ๑ 
   2.  ชุมชนนครชัยศรี หมู่ ๒ 
   3.  ชุมชนวัดแค หมู่ ๑ 
   4.  ชุมชนวัดแค หมู่ ๒ 
   5.  ชุมชนบางกระเบา หมู่ ๒ 
   6.  ชุมชนบางกระเบา หมู่ ๓ (ท่ารถตู้) 
   7.  ชุมชนบางกระเบา หมู่ ๓ (สถานีดับเพลิง) 
   8.  ชุมชนท่าต าหนัก หมู่ ๒ (กุฎชี) 
   9.  ชุมชนท่าต าหนัก หมู่ ๒ (ชลประทาน) 
   10.ชุมชนท่าต าหนัก หมู่ ๓    
   11.ชุมชนบางแก้ว หมู่ ๑ 
 
 ๑.๒  ลักษณะภูมิประเทศ 
  พ้ืนที่ ในเขตเทศบาลต าบลนครชัยศรี  เป็นพ้ืนที่ราบลุ่ม  มีแม่น้ าสายหลักไหลผ่าน  คื อ               
แม่น้ าท่าจีน  และมีคลองต่าง ๆ เชื่อมโยงกัน  ประกอบด้วย  คลองเจดีย์บูชา  และคลองบางแก้ว 
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 ๑.3  ลักษณะภูมิอากาศ 
ภูมิอากาศในเขตเทศบาลต าบลนครชัยศรีจัดอยู่ในประเภทฝนเมืองร้อนเฉพาะฤดู (tropical 

savannah climate) สภาพอากาศโดยทั่วไปขึ้นอยู่กับอิทธิพลของลมมรสุม ฤดูฝนจึงมีฝนตกชุก ฤดูร้อนอากาศ
ค่อนข้างร้อน ส่วนฤดูหนาวอากาศไม่หนาวจัด แบ่งฤดูกาลออกเป็น 3 ฤดู  ดังนี้ 

ฤดูร้อนเริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงกลางเดือนพฤษภาคม อากาศจะร้อนและแห้ง อุณหภูมิสูงสุด
จะอยู่ในช่วงเดือนเมษายน เฉลี่ย ๓๖ – 39  องศาเซลเซียส  
           ฤดูฝนเริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคมไปจนถึงเดือนตุลาคม ซึ่งเป็นช่วงมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดผ่าน 
โดยฝนจะทิ้งช่วงในเดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคม และจะตกชุกในเดือนกันยายน  

ฤดูหนาวเริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนไปจนถึงเดือนมกราคม ซึ่งเป็นช่วงที่ลมมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือ พัดพาความหนาวมาสู่ประเทศไทย โดยมีลักษณะอากาศหนาวเย็นเป็นช่วง ๆ ช่วงหนาวที่สุด 
จะอยู่ในราวปลายเดือนธันวาคมถึงสิ้นเดือนมกราคม อุณหภูมิต่ าสุดเฉลี่ย ๑๗  องศาเซลเซียส  

 ๑.4  ลักษณะของดิน 
เป็นดินลึก ดินบนมีเนื้อดินเป็นดินร่วนปนทรายแป้งหรือดินร่วน สีน้ าตาลหรือน้ าตาล ดินมีความ

เหมาะสมดีในการปลูกพืชทั่วๆ ไป ถ้ามีการชลประทานหรือมีแหล่งน้ าเพียงพอ ดินนี้จะเป็นแหล่งผลิตทางการเกษตร
ที่ส าคัญ ซึ่งในพ้ืนที่ มีเขตพ้ืนที่การเกษตร น้อยลงตามสภาพการเจริญเติบโตของชุมชนเมือง 
 
๒.  ด้านการเมือง / การปกครอง 

 ๒.๑  เขตการปกครอง ในเขตเทศบาลต าบลนครชัยศรี 
  -  เขตการปกครอง  ประกอบด้วย 
   -  หมู่ที่  ๑  และหมู่ที่  ๒  (บางส่วน)  ต าบลนครชัยศรี 
   -  หมู่ที่  ๑  และหมู่ที่  ๒  ต าบลวัดแค 
   -  หมู่ที่  ๒  (บางส่วน)  และหมู่  ๓  ต าบลบางกระเบา 
   -  หมู่ที่  ๒  และหมู่ที่  ๓ (บางส่วน)  ต าบลท่าต าหนัก 
   -  หมู่ที่  ๑  (บางส่วน)  ต าบลบางแก้ว 
   - 

๒.๒.  การเลือกตั้ง 
   เทศบาลต าบลนครชัยศรี มีการเลือกตั้ง  
   ๑. ผู้บริหารท้องถิ่น (นายกเทศมนตรี)           ๑    คน 
   ๒. สมาชิกสภาเทศบาลต าบลนครชัยศรี        ๑2   คน 
   3. จ านวน ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง มีทั้งหมด  6,861   คน แยกเป็น 
    - ชาย  จ านวน    3,046   คน 
    - หญิง  จ านวน    3,815   คน 
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๓.  ประชากร 
 3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร  
  -  ประชากรทั้งสิ้น  จ านวน  ๘,002  คน  (ตามสถิติทะเบียนราษฎร  ของส านักทะเบียนท้องถิ่น
เทศบาลต าบลนครชัยศรี  ข้อมูล ณ  วันที่ 9 มกราคม พ.ศ.๒๕66)  แยกเป็น ชาย ๓,624  คน หญิง  ๔,378  คน  
จ านวนครัวเรือน  5,135  ครัวเรือน  แยกตามหมู่บ้านได้ ดังนี้ 
 

ชื่อชุมชน ครัวเรือน ชาย หญิง รวม - 

ชุมชน หมู่ 1 ต าบลนครชัยศรี 382 315 371 686 คน 

ชุมชน หมู่ 2 ต าบลนครชัยศรี 143 85 83 168 คน 

ชุมชน หมู่ 1 ต าบลวัดแค 82 180 204 384 คน 

ชุมชน หมู่ 2 ต าบลวัดแค (ต้นสน) 134 75 73 148 คน 

ชุมชน หมู่ 2 ต าบลบางกระเบา 592 455 540 995 คน 

ชุมชน หมู่ 3 ต าบลบางกระเบา (ฝั่งท่ารถตู้) 1,002 525 677 1,202 คน 

ชุมชน หมู่ 3 ต าบลบางกระเบา (ฝั่งดับเพลิง) 1,192 824 1,002 1,826 คน 

ชุมชน หมู่ 2 ต าบลท่าต าหนัก (ฝั่งกุฎชี) 629 389 482 871 คน 

ชุมชน หมู่ 2 ต าบลท่าต าหนัก (ฝั่งชลประทาน) 440 235 349 584 คน 

ชุมชน หมู่ 3 ต าบลท่าต าหนัก 320 308 321 629 คน 

ชุมชน หมู่ 1 ต าบลบางแก้ว 219 233 276 509 คน 

ข้อมูลรวม : 5,135 3,624 4,378 8,002 คน 

 
   
๔.  สภาพทางสังคม 

๔.1   การศึกษา 
  - สถานศึกษาในเขตเทศบาลต าบลนครชัยศรี มีดังนี้ 

1. โรงเรียนในสังกัดของ สพฐ.  
    - โรงเรียนวัดท่าต าหนัก    เปิดสอนระดับก่อนประถมศึกษา – ประถมศึกษา  
2. โรงเรียนในสังกัดของส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) 
    - โรงเรียนแสงทองวิทยา   เปิดสอนระดับก่อนประถมศึกษา – ประถมศึกษา 
    - โรงเรียนสาธิตวิทยา       เปิดสอนระดับก่อนประถมศึกษา – ประถมศึกษา 
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4.2  สาธารณสุข 
  -  สาธารณสุขอ าเภอ จ านวน    ๑  แห่ง 
  -  โรงพยาบาลห้วยพลู (ศูนย์ย่อยนวดแผนไทย)  จ านวน    ๑  แห่ง 
  -  คลินิกเอกชน  จ านวน  ๑๕  แห่ง ประกอบด้วย 
   • คลินิกหมอสมศักดิ์  • หมอมวลชน 
   • คลินิกแพทย์ลือเดช  • คลินิกหมอกิจจา 
   • คลินิกแม่และเด็ก  • มิตรมารุตคลนิิก 
   • สุนิตย์ทันตแพทย์  • นครชัยศรีคลินิก 
   • นครชัยศรีแล็ป   • คลินิกหมออรพิน 
   • ใจดีคลินิก   • สีชมภูคลีนิก 
   • ทันตวลีนคลินิก   • บ้านรักสัตว์ 
   • นครชัยศรีสัตว์แพทย์ 
 

4.3  อาชญากรรม  
 - ปัญหาอาชญากรรมในพ้ืนที่เขตเทศบาลต าบลนครชัยศรี ส่วนใหญ่มีไม่มาก ส่วนใหญ่เป็นเรื่องลัก

ทรัพย์ อาทิ มอเตอร์ไซด์ ส่วนคดีใหญ่ๆ ไม่มี 
 

4.4  ยาเสพติด  
 - ปัญหายาเสพติด ในเขตเทศบาลส่วนใหญ่ จะเป็นเรื่องของการเสพ ในกลุ่มวัยรุ่น ส่วนใหญ่ ซึ่งมี

บ้างตามชุมชน แต่ไม่แพร่หลายมากนัก 
 

4.5  การสังคมสงเคราะห์  
 

ผู้ที่ได้รับเบี้ยยังชีพ 
 

จ านวนเงิน / ราย จ านวน (ราย) รวมเป็นเงิน (บาท) 

ผู้สูงอายุ ที่มีอายุ 60 - 69 ปี 600 849 509,400 

ผู้สูงอายุ ที่มีอายุ 70 - 79 ปี 700 524 366,800 

ผู้สูงอายุ ที่มีอายุ 80 - 89 ปี 800 206 164,800 

ผู้สูงอายุ ที่มีอายุ 90 ปีขึ้นไป 1,000 44 44,000 

ผู้พิการ 800 217 175,400 
ผู้ป่วยเอดส์ 500 4 2,000 
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๕.  ระบบบริการพื้นฐาน 

๕.๑   การคมนาคม 
  การคมนาคมสามารถไปมาได้ทั้งทางบกและทางน้ า  ซึ่งทางน้ าใช้แม่น้ าท่าจีน  สัญจรไปมาระหว่าง
หมู่บ้าน  ต าบลต่าง ๆ  แต่ปัจจุบันการคมนาคมทางน้ าลดความส าคัญลง  การคมนาคมทางบกมีสะพานรวมเมฆ  
เชื่อม พ้ืนที่ เขตเทศบาลข้ามแม่น้ าท่าจีน เชื่อมต่อไปยังต าบลไทยาวาส  ผ่านไปยังอ า เภอ พุทธมณฑล                            
ถนนสายส าคัญที่ติดต่อระหว่างจังหวัด  อ าเภอ  ต าบล  หรือหมู่บ้าน  คือ 

(๑) ถนนเพชรเกษมหรือทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔  ผ่านต าบลบางแก้วและต าบลท่าต าหนัก 
(๒) ถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๐๙๔  แยกจากถนนเพชรเกษมที่หมู่  ๑  ต าบลนครชัยศรี  

ผ่านข้างที่ว่าการอ าเภอและส านักงานเทศบาลต าบลนครชัยศรี 
(๓) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๒๓๕  แยกจากถนนสาย  ๓๐๙๔  ที่หมู่  ๑  ต าบลนครชัยศรี  

ผ่านต าบลบางกระเบา 
(๔) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๒๓๓  แยกจากถนนสาย  ๓๐๙๔  ผ่านต าบลนครชัยศรีและ

ต าบลวัดแค 

๕.2   การไฟฟ้า  
 -  การบริการกระแสไฟฟ้าในเขตเทศบาลต าบลนครชัยศรีอยู่ในความรับผิดชอบของการไฟฟ้าส่วน

ภูมิภาคอ าเภอนครชัยศรี  สามารถให้บริการได้ครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งหมด 
 
๕.3   การประปา  

 - ใช้ระบบน้ าประปาของการประปาส่วนภูมิภาคสาขานครปฐมทั่วพื้นที่มีน้ าประปาอุปโภคและ
บริโภคครบทุกครัวเรือน 

๕.4  โทรศัพท ์

- มีการให้บริการโทรศัพท์ประจ าที่  ครอบคลุมทั่วพื้นที่ภายใต้การให้บริการของบริษัท 
โทรคมนาคมแห่งชาติ จ ากัด  
  (มหาชน)  และ 3BB   
- มีการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่  มีเครือข่ายครอบคลุมทั่วพ้ืนที่  โดยผู้ให้บริการ ได้แก่ AIS 
  DTAC  และ TRUE 

 
๕.5  ไปรษณีย์/การสื่อสาร/การขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ 

- ที่ท าการไปรษณีย์ สาขานครชัยศรี   จ านวน  ๑  แห่ง 
- มีการให้บริการการขนส่ง  โดยบริษัทเอกชนมากกว่า 10 บริษัท 
    

๖.  ระบบเศรษฐกิจ 

๖.1 การเกษตร  
      - การเกษตรในเขตเทศบาลต าบลนครชัยศรีมีจ านวนไม่มาก  ส่วนใหญ่ท านา  ท าสวนผลไม้บ้าง 
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๖.2 การประมง  

      - ไม่มี  
๖.3 การปศุสัตว์  
      - ไม่มี  

๖.4  สถานประกอบการด้านบริการ 

  -  หอพัก  จ านวน  10  แห่ง ประกอบด้วย 
   • แฮปปี้โฮม  • โฮมเพลส @ นครชัยศรี 
   • จิตราอพาร์ทเมนต์ • เอเจแมนชั่น 
   • Happy Home  • สิราเพลส 

• หอพักดวงดี  • ซามาราแมนชั่น 
   • ก.พนารัตน์แมนชั่น • สิราเพลส 

  -  โรงแรม  จ านวน  3  แห่ง ประกอบด้วย 
   • โรงแรมแอลทีอินน์ 
   • โรงแรมแบมบูอินน์ 

• โรงแรมนิวโฮม 

  -  สถานบริการ จ านวน  3  แห่ง ประกอบด้วย 
   • ซุ้มส้มโอ นวดแผนโบราณ  
   • ทิพวัลนวดแผนโบราณ  
   • คุ้มนครชัยนวดแผนโบราณ  

  -  ธนาคาร  จ านวน  9  แห่ง ประกอบด้วย 
   • ธนาคารออมสิน   สาขานครชัยศรี  
   • ธนาคารกรุงเทพ   สาขานครชัยศรี  
   • ธนาคารกรุงไทย    สาขานครชัยศรี และสาขาห้างเทสโกโ้ลตัสนครชัยศรี 
   • ธนาคารกสิกรไทย  สาขาห้างเทสโกโ้ลตัสนครชัยศรี 
             • ธนาคารไทยพาณิชย์  สาขานครชัยศรี  
   • ธนาคารทหารไทยธนชาติ  สาขานครชัยศรี  
   • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา  สาขานครชัยศรี  
   • ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  สาขานครชัยศรี  
 

๖.๕  การท่องเที่ยว 
  เนื่องจากพ้ืนที่ใกล้เคียงกับเขตเทศบาลต าบลนครชัยศรีมีแหล่งท่องเที่ยวและตลาดน้ าหลายแห่ง  
และในเขตเทศบาลต าบลนครชัยศรีมีร้านอาหารและร้านจ าหน่ายผลไม้เป็นจ านวนมาก  นักท่องเที่ยวจะแวะมา
รับประทานอาหาร  ซื้อผลไม้และของฝากต่าง ๆ   
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๖.6  การอุตสาหกรรม 
  การอุตสาหกรรมในเขตเทศบาลมีผู้ใช้แรงงานประมาณ  ๑๐,๐๐๐  คน  มีโรงงานจ านวน             
3  โรง  คือ 
  ๑.  โรงงานสุรา   จ านวน          ๒          แห่ง 
  2.  โรงงานท าขวดพลาสติก จ านวน          ๒          แห่ง 
  3.  โรงน้ าแข็ง   จ านวน          ๑          แห่ง 

 ๖.7  การพาณิชย์ และกลุ่มอาชีพ  
  -  ห้างสรรพสินค้าเทสโกโ้ลตัส จ านวน         ๑          แห่ง 
  -  ร้านกาแฟคาเฟ่ อเมซอน จ านวน         ๑          แห่ง 
  -  ร้านกาแฟอินทนิล  จ านวน         ๑          แห่ง 
  -  ร้านเซเว่นอีเลฟเว่น  จ านวน         4          แห่ง 
  -  ร้านแฟมิลี่มาร์ท  จ านวน         1          แห่ง 
  -  ร้านกานดาซุปเปอร์มาร์ท จ านวน         ๑          แห่ง 
  -  สถานีบริการน้ ามัน  จ านวน         3          แห่ง ประกอบด้วย 
   • ปั๊มน้ ามัน PT 
   • ปั๊ม ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีกจ ากัด 

• ปั๊มบางจาก 
  -  ตลาด    จ านวน         ๓          แห่ง ประกอบด้วย 
   • ตลาดท่านา (ทรัพย์สินพระมหากษัตริย์) 
   • ตลาดนัดไฟฟ้า (เอกชน) ร้านค้าประมาณ ๑๐๐ แผง 
   • ตลาดนัดหมออรพิน มีวันจันทร์ กับพุธ ร้านค้าประมาณ 25๐ แผง 
     -  ร้านค้าทั่วไป   จ านวน        ๒0๐       ร้าน 
     -  สถานที่จ าหน่ายอาหาร จ านวน          ๕0       แห่ง 
 

๖.8  แรงงาน 
 ประชากรในเขตเทศบาลต าบลนครชัยศรี ที่อยู่ในวัยท างาน  ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ  

(๑)  ค้าขาย และบริการในด้านต่างๆ 
(๒)  รับราชการและท างานห้างร้าน,บริษัท 
(๓)  ท างานในโรงงานต่างๆ 
(4)  ท างานรับจ้างอ่ืนๆ  
 

7.  ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 

7.๑   การนับถือศาสนา 

  -  ผู้นับถือศาสนาพุทธร้อยละ  ๙๙  ของจ านวนประชากรทั้งหมดในเขตเทศบาล 
  -  วัดในพุทธศาสนา  จ านวน          ๑          วัด (วัดท่าต าหนัก) 
  -  ศาลเจ้า   จ านวน          ๓          แห่ง 
  -  ส านักชี   จ านวน          ๑          แห่ง 
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7.๒   ประเพณี  และงานประจ าปี  
  ประเพณีท้องถิ่นที่ส าคัญในเขตเทศบาล เป็นไปตามท่ีรัฐบาลก าหนด เช่น 
  -  ประเพณีสงกรานต์   -  ประเพณีวันเข้าพรรษา   
  -  ประเพณีวันออกพรรษา     -  ประเพณีลอยกระทง  

7.3   ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 

 - สภาพสังคมเมือง ลักษณะของท้องถิ่นจึงกลมกลืน ไม่มีเอกลักษณ์ชัดเจน 

7.4   สินค้าพื้นเมือง และของท่ีระลึก 

 - ได้แก่ ส้มโอนครชัยศรี  

8.  ทรัพยากรธรรมชาติ 

 8.๑  แหล่งน้ า ในเขตเทศบาลมีแม่น้ าและคลอง ดังนี้ 
  -  แม่น้ าท่าจีน 
  -  คลองเจดีย์บูชา 
  -  คลองบางแก้ว 

8.๒  ป่าไม้ 
- ไม่มี 

8.3   ภูเขา  
 - ไม่มี 

8.4  คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 

8.5  อ่ืนๆ  
-   ขยะมูลฝอย 

   -  ปริมาณขยะ          ๑5  ตัน / วัน 
   -  รถยนต์ที่ใช้เก็บขยะ  รวม  ๓  คัน 
   -  ขยะที่เก็บขนได้       ๑5  ตัน / วัน  ไม่มีขยะตกค้าง 
   -  วิธีก าจัดขยะที่ก าจัดได้  โดยใช้วิธีจ้างเหมาเอกชนด าเนินการก าจัดขยะโดยเทศบาล
จัดเก็บขนขยะตามบ้านพักอาศัย และจุดส าคัญต่างๆ ในเขตเทศบาล ไปทิ้งไว้ในที่เอกชนเพ่ือด าเนินการก าจัดต่อไป 

- บ่อบ าบัดน้ าเสีย ของกรมควบคุมมลพิษ 1 แห่ง  



9 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)   แก้ไข ครั้งที ่1/2566                                                               ส่วนท่ี 1 
 

9.  อ่ืนๆ 
 - แผนที่เขตเทศบาลต าบลนครชัยศรี 
    



๑๐ 
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ส่วนที ่๒ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
๑ ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
 

 ๑.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) 
 

 วิสัยทัศน์ประเทศไทย  

“ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตาม        
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพ่ือสนองตอบ     
ต่อผลประโยชน์แห่งชาติ อันได้แก่ การมีเอกราช อธิปไตย การด ารงอยู่อย่างมั่นคง และยั่งยืนของสถาบันหลัก
ของชาติ และประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุข เป็นปึกแผ่น มีความมั่นคง
ทางสังคมท่ามกลางพหุสังคม และการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ความเจริญเติบโตของชาติ  
ความเป็นธรรม และความอยู่ดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม         
ความมั่นคงทางพลังงานและอาหาร ความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลง
ของสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ  ประสานสอดคล้องกันด้านความมั่นคง    
ในประชาคมอาเซียน และประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี  

 

ความมั ่นคง  หมายถึง  การม ีความมั ่นคงปลอดภัยจากภัยและการ เปลี ่ยนแปลงทั ้ง
ภายในประเทศ และภายนอกประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล 
และมีความมั่นคงในทุกมิติ ทั้งมิติทางการทหาร เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง เช่น  ประเทศมี
ความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์มีความเข้มแข็งเป็นศูนย์กลางและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน        
มีระบบการเมืองที่มั่นคง เป็นกลไกที่น าไปสู่การบริหารประเทศที่ต่อเนื่อง และโปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล 
สังคมมีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกก าลังเพ่ือพัฒนาประเทศ ชุมชนมีความเข้มแข็ง ครอบครัว
มีความอบอุ่น ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่มั่นคงพอเพียง กับการด า รงชีวิต มีการออม
ส าหรับวัยเกษียณ ความมั่นคงของอาหาร พลังงาน และน้ า มีที่อยู่อาศัย และความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน  

 

ความม่ังคั่ง หมายถึง ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและมีความยั่งยืน 
จนเข้าสู่กลุ่มประเทศรายได้สูง ความเหลื่อมล้ าของการพัฒนาลดลง ประชากรมีความอยู่ดีมีสุขได้รับ 
ผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมากขึ้น และมีการพัฒนาอย่างทั่วถึ งทุกภาคส่วน มีคุณภาพชีวิต
ตามมาตรฐานขององค์การสหประชาชาติ ไม่มีประชาชนที่อยู่ในภาวะความยากจน เศรษฐกิจในประเทศมีความ
เข้มแข็ง ขณะเดียวกันต้องมีความสามารถในการแข่งขันกับประเทศต่าง ๆ ทั้งในตลาดโลกและตลาด
ภายในประเทศเพ่ือให้สามารถสร้างรายได้ท้ังจากภายในและภายนอกประเทศ ตลอดจนมีการสร้างฐานเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งอนาคตเพ่ือให้สอดรับกับบริบทการพัฒนา ที่เปลี่ยนแปลงไป และประเทศไทยมีบทบาทที่ส าคัญ    
ในเวทีโลก และมีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ และการค้าอย่างแน่นแ ฟูนกับประเทศในภูมิภาคเอเชีย             
เป็นจุดส าคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาค ทั้งการ คมนาคมขนส่ง การผลิต การค้า การลงทุน และการท าธุรกิจ 
เพ่ือให้เป็นพลังในการพัฒนา นอกจากนี้ ยังมีความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาต่อเนื่องไปได้ 
ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนทางปัญญา  ทุนทางการเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุ น
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
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ความยั ่งยืน  หมายถึง การพัฒนาที ่สามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพชีว ิตของ 
ประชาชนให้เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่อยู่บนหลักการใช้ การรักษา และ
การฟื้นฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั ่งยืน ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติจนเกินพอดี ไม่สร้างมลภาวะ         
ต่อสิ่งแวดล้อมจนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศ การผลิตและการบริโภค      
เป ็นม ิตรก ับสิ ่งแวดล ้อม และสอดคล ้องก ับ เป ูาหมายการพัฒนาที ่ยั ่ง ย ืน  ทร ัพยากรธรรมชาต ิมี             
ความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นและสิ่งแวดล้อมมีคุณภาพดีขึ้น คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความ เอื้ออาทร 
เสียสละเพ่ือผลประโยชน์ส่วนรวม รัฐบาลมีนโยบายที่มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืน  และให้ความส า คัญ
กับการมีส่วนร่วมของประชาชน และทุกภาคส่วนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตาม หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงเพ่ือการพัฒนาอย่างสมดุล มีเสถียรภาพและยั่งยืน  

 

 เป้าหมาย 

1. ประชาชนอยู่ดี กินดี และมีความสุข  
๒. บ้านเมืองมีความม่ันคงในทุกมิติและทุกระดับ  
๓. กองทัพ หน่วยงานด้านความม่ันคง ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน มีความพร้อมใน

การ ปูองกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคง  
๔. ประเทศไทยมีบทบาทด้านความมั่นคงเป็นที่ชื่นชมและได้รับการยอมรับโดยประชาคม

ระหว่าง ประเทศ  
๕. การบริหารจัดการความมั่นคงมีผลส าเร็จที่เป็นรูปธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

  ตัวช้ีวัด  

๑. ความสุขของประชากรไทย  
๒. ความมั่นคงปลอดภัยของประเทศ  
๓. ความพร้อมของกองทัพ หน่วยงานด้านความมั่นคง และการมีส่วนร่วมของภาครัฐ 

ภาคเอกชน และภาคประชาชนในการปูองกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคง  
๔. บทบาทและการยอมรับในด้านความมั่นคงของไทยในประชาคมระหว่างประเทศ  
๕. ประสิทธิภาพการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม 
 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ 

๑. ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง  
มีเปูาหมายการพัฒนาที่ส าคัญ คือ ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เน้นการบริหาร

จัดการสภาวะแวดล้อมของประเทศให้มีความมั่นคง ปลอดภัย เอกราช อธิปไตย และมีความสงบเรียบร้อยในทุก
ระดับ ตั้งแต่ระดับชาติ สังคม ชุมชน มุ่งเน้นการพัฒนาคน เครื่องมือ เทคโนโลยี และระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่
ให้มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคาม และภัยพิบัติได้ทุกรูปแบบ และทุกระดับความรุนแรง ควบคู่ไปกับ
การปูองกันและแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน และที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ใช้กลไกการแก้ไข
ปัญหาแบบบูรณาการ ทั้งกับส่วนราชการ ภาคเอกชน ประชาสังคม และองค์กรที่ไม่ใช่รัฐ รวมถึงประเทศ   
เพ่ือนบ้าน และมิตรประเทศทั่วโลกบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล เพ่ือเอ้ืออ านวยประโยชน์ต่อการด าเนินการ
ของยุทธศาสตร์ชาติด้านอื่น ๆ ให้สามารถขับเคลื่อนไปได้ตามทิศทางและเปูาหมายที่ก าหนด  
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๒. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  

มีเปูาหมายการพัฒนาที่มุ่งเน้นการยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติบนพ้ืนฐาน
แนวคิด ๓ ประการ ได้แก่   

2.๑ “ต่อยอดอดีต” โดยมองกลับไปที่รากเหง้าทางเศรษฐกิจ อัตลักษณ์ วัฒนธรรม ประเพณี 
วิถีชีวิต และจุดเด่นทางทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย รวมทั้งความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศใน
ด้านอ่ืน ๆ น ามาประยุกต์ผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือให้สอดรับกับบริบทของ เศรษฐกิจและ
สังคมโลกสมัยใหม่  

๒.2 “ปรับปัจจุบัน” เพ่ือปูทางสู่อนาคต ผ่านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศในมิ ติ
ต่าง ๆ ทั้งโครงข่ายระบบคมนาคมและขนส่ง โครงสร้างพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และดิจิทัล และการปรับ
สภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการอนาคต  

2.๓ “สร้างคุณค่าใหม่ในอนาคต” ด้วยการเพ่ิมศักยภาพของผู้ประกอบการ พัฒนาคนรุ่นใหม่ 
รวมถึงปรับรูปแบบธุรกิจ เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของตลาด ผสมผสานกับยุทธศาสตร์ที่รองรับอนาคต 
บนพื้นฐานของการต่อยอดอดีตและปรับปัจจุบัน พร้อมทั้งการส่งเสริมและสนับสนุนจากภาครัฐ  ให้ประเทศไทย
สามารถสร้างฐานรายได้และการจ้างงานใหม่ ขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุนในเวทีโลก ควบคู่ไปกับการ
ยกระดับรายได้และการกินดีอยู่ดี รวมถึงการเพ่ิมขึ้นของคนชั้นกลาง  และลดความเหลื่อมล้ าของคนในประเทศ
ได้ในคราวเดียวกัน  

 
๓. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  

มีเปูาหมายการพัฒนาที่ส าคัญเพ่ือพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมี
คุณภาพ โดยคนไทย มีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้าน และมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย  
มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อ่ืน มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม  และเป็น
พลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดที่ถูกต้อง มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ มีทักษะสื่อสาร ภาษาอังกฤษ และ
ภาษาท่ีสาม และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้ และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การ
เป็นคนไทยที่มีทักษะสูง เป็นนวัตกร นักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่ และอื่น ๆ โดยมีสัมมาชีพตาม
ความถนัดของตนเอง 

 
๔. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  

มีเปูาหมายการพัฒนาที่ให้ความส าคัญกับการดึงเอาพลังของภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาคเอกชน 
ประชาสังคม ชุมชน ท้องถิ่น มาร่วมขับเคลื่อน โดยการสนับสนุนการรวมตัวของประชาชนในการร่วมคิด ร่วมท า 
เพ่ือส่วนรวม การกระจายอ านาจ และความรับผิดชอบไปสู่กลไกบริหารราชการแผ่นดินในระดับท้องถิ่น       
การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการจัดการตนเอง และการเตรียมความพร้อมของประชากรไทย ทั้งใน
มิติสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อมให้เป็นประชากรที่มีคุณภาพ สามารถพ่ึงตนเอง แ ละท า
ประโยชน์แก่ครอบครัว ชุมชน และสังคมให้นานที่สุด โดยรัฐให้หลักประกันการเข้าถึงบริการและสวัสดิการที่มี
คุณภาพอย่างเป็นธรรมและทั่วถึง  
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๕. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม   

มีเปูาหมายการพัฒนาที่ส าคัญเพ่ือน าไปสู่การบรรลุเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติ         
ทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ธรรมาภิบาล และความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างกัน ทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศอย่างบูรณาการ ใช้พ้ืนที่เป็นตัวตั้งในการก าหนดกลยุทธ์และแผนงาน และการให้ทุกฝุายที่
เกี่ยวข้องได้เข้ามามีส่วนร่วมในแบบทางตรงให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ โดยเป็นการด า เนินการบนพ้ืนฐาน  
การเติบโตร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิต โดยให้ความส าคัญกับการสร้างสมดุล       
ทั้ง ๓ ด้าน อันจะน าไปสู่ความยั่งยืนเพื่อคนรุ่นต่อไปอย่างแท้จริง   
 

๖. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ   
มีเปูาหมายการพัฒนาที่ส าคัญเพ่ือปรับเปลี่ยนภาครัฐที่ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพ่ือ

ประชาชน และประโยชน์ส่วนรวม” โดยภาครัฐต้องมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ แยกแยะบทบาท 
หน่วยงานของร ัฐที ่ท าหน้าที ่ในการก ากับ  หรือในการให้บร ิการในระบบเศรษฐกิจที ่ม ีการแข่งข ัน               
มีสมรรถนะสูง ยึดหลักธรรมาภิบาล ปรับวัฒนธรรมการท างานให้มุ่งผลสัมฤทธิ์ และผลประโยชน์ส่วนรวม        
มีความทันสมัย และพร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง     
การน านวัตกรรม เทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ ระบบการท างานที่เป็นดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่า และ
ปฏิบัติงานเทียบได้กับมาตรฐานสากล รวมทั้งมีลักษณะเปิดกว้าง เชื่อมโยงถึงกัน และเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วน 
เข้ามามีส่วนร่วม เ พ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และโปร่งใส                  
โดยทุกภาคส่วนในสังคม ต้องร่วมกันปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต ความมัธยัสถ์ และสร้างจิตส านึกใน      
การปฏิเสธ ไม่ยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบอย่างสิ้นเชิง นอกจากนั้น กฎหมายต้องมีความชัดเจน มีเพียง
เท่าที่จ าเป็น มีความทันสมัย มีความเป็นสากล มีประสิทธิภาพ และน าไปสู่การลดความเหลื่อมล้ าและเอ้ือต่อ    
การพัฒนา โดยกระบวนการยุติธรรมมีการบริหารที่มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และการอ านวย -
ความยุติธรรมตามหลักนิติธรรม  
 
 
 

ที่มา : ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 135  ตอนท่ี 82 ก  วันท่ี 13 ตุลาคม 2561 
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 ประเทศไทย ๔.๐  (Thailand ๔.๐) 
ประเทศไทย ๔.๐ คือ โมเดล หรือรูปแบบการพัฒนาทางเศรษฐกิจของประเทศ จากเดิมที่เป็น

ประเทศผู้ผลิตที่เน้นเกษตรกรรม มาสู่การพัฒนาที่เน้นอุตสาหกรรมเบา อุตสาหกรรมหนัก  ให้กลายเป็นประเทศ
ผู้ผลิตที่  - มีความคิดสร้างสรรค์ 
  - มีนวัตกรรมที่สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมได้ในระดับสูง 
  - มีการวิจัยและพัฒนาที่มีคุณภาพน่าเชื่อถือ 
  - มีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และ 
  - สามารถช่วยลดความเหลื่อมล้ าในด้านรายได้ของประชากร 
โดยมเีปูาหมาย ๕ กลุ่ม  ที่ประเทศไทยมีองค์ความรู้ และศักยภาพท่ีจะพัฒนาต่อยอดได้  ประกอบด้วย 
  ๑. กลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ 
  ๒. กลุ่มสาธารณสุข และเทคโนโลยีการแพทย์  
  ๓. กลุ่มหุ่นยนต์อัจฉริยะ และระบบเครื่องกลอิเล็กทรอนิกส์ควบคุม 
  ๔. กลุ่มอุตสาหกรรมดิจิทัล  เทคโนโลยี และอินเทอร์เน็ตเชื่อมต่อ 
  ๕. กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์  วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง 
 
 
 เป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 
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1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิฉบับท่ี ๑3 (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
 

 วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนา  
การพัฒนาประเทศในระยะ ๕ ปี ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ ให้สามารถก้าวข้ามความท้า 

ทายที่เป็นอุปสรรคต่อการบรรลุเปูาหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ   จ าเป็นจะต้องเร่งแก้ไขจุดอ่อนและข้อจ ากัดของ
ประเทศที่มีอยู่เดิม   รวมทั้งเพ่ิมศักยภาพในการรับมือกับความเสี่ยงส าคัญที่มาจากการเปลี่ยนแปลงของบริบท
ทั้งจากภายนอกและภายใน    ตลอดจนการเสริมสร้างความสามารถในการสร้างสรรค์ประโยชน์จากโอกาสที่
เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสมและทันท่วงที   ด้วยเหตุนี้   การก าหนดทิศทางการพัฒนาประเทศในระยะของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓  จึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือพลิกโฉมประเทศไทยสู่ “สังคมก้าวหน้า  เศรษฐกิจสร้างมูลค่า 
อย่างยั่งยืน”  ซึ่งหมายถึงการสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ครอบคลุมตั้งแต่ระดับโครงสร้าง  นโยบาย  และกลไก 
เพ่ือมุ่งเสริมสร้างสังคมที่ก้าวทันพลวัตของโลก  และเกื้อหนุนให้คนไทยมีโอกาสที่จะพัฒนาตนเองได้อย่างเต็ม
ศักยภาพ  พร้อมกับการยกระดับกิจกรรมการผลิตและการให้บริการให้สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมที่สูงขึ้น   โดยอยู่
บนพื้นฐานของความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อม  เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ข้างต้น  แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ จึง
ได้ก าหนดเปูาหมายหลักของการพัฒนา  จ านวน ๕ ประการ ประกอบด้วย  

๑. การปรับโครงสร้างภาคการผลิตและบริการสู่เศรษฐกิจฐานนวัตกรรม มุ่งยกระดับ ขีด 
ความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการส าคัญผ่านการผลักดันส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพ่ิม โดย
ใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์ ที่ตอบโจทย์พัฒนาการของสังคมยุคใหม่และเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม  พร้อมทั้งให้ความส าคัญกับการเชื่อมโยงเศรษฐกิจท้องถิ่นและผู้ประกอบการรายย่อยกับห่วงโซ่ 
มูลค่าของภาคการผลิตและบริการเปูาหมาย  รวมถึงพัฒนาระบบนิเวศท่ีส่งเสริมการค้าการลงทุนและนวัตกรรม 
 

 ๒. การพัฒนาคนส าหรับโลกยุคใหม ่มุ่งพัฒนาให้คนไทยมีทักษะและคุณลักษณะที่เหมาะสม 
กับโลกยุคใหม่   ทั้งทักษะในด้านความรู้  ทักษะทางพฤติกรรม  และคุณลักษณะตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคม 
และเร่งรัดการเตรียมพร้อมก าลังคนให้มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงา  และเอ้ือต่อการ
ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ภาคการผลิตและบริการเปูาหมายที่มีศักยภาพและผลิตภาพสูงขึ้น  รวมทั้งให้
ความส าคัญกับการสร้างหลักประกันและความคุ้มครองทางสังคมที่สามารถส่งเสริมความม่ันคงในชีวิต  

๓. การมุ่งสู่สังคมแห่งโอกาสและความเป็นธรรม  มุ่งลดความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจและสังคม 
ทั้งในเชิงรายได้  พ้ืนที่ ความมั่งคั่ง และการแข่งขันของภาคธุรกิจ  ด้วยการสนับสนุนช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง 
และผู้ด้อยโอกาสให้มีโอกาสในการเลื่อนสถานะทางเศรษฐกิจและสังคม   กระจายโอกาสทางเศรษฐกิจ  และจัด
ให้มีบริการสาธารณะที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมในทุกพ้ืนที่    พร้อมทั้งเพ่ิมโอกาสในการแข่งขันของ
ภาคธุรกิจให้เปิดกว้างและเป็นธรรม 

๔. การเปลี่ยนผ่านการผลิตและบริโภคไปสู่ความยั่งยืน มุ่งลดการก่อมลพิษ ควบคู่ไปกับการ 
ผลักดันให้เกิดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับขีดความสามารถในการรองรับ
ของระบบนิเวศ  ตลอดจนลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพ่ือให้ประเทศไทยบรรลุเปูาหมายความเป็น
กลางทางคาร์บอนภายในปี ๒๕๙๓ และบรรลุเปูาหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ภายในปี ๒๖๐๘ 

๕. การเสริมสร้างความสามารถของประเทศในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงและความเสี่ยง 
ภายใต้บริบทโลกใหม่  มุ่งสร้างความพร้อมในการรับมือและแสวงหาโอกาสจากการเป็นสังคมสูงวัย  การ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  ภัยโรคระบาด  และภัยคุกคามทางไซเบอร์  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและกลไก
ทางสถาบันที่เอ้ือต่อการเปลี่ยนแปลงสู่ดิจิทัล  รวมทั้งปรับปรุงโครงสร้างและระบบการบริหารงานของภาครัฐให้
สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของบริบททางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีได้อย่างทันเวลา  มี
ประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล 
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 หมุดหมายการพัฒนา  

เพ่ือถ่ายทอดเปูาหมายหลักไปสู่ภาพของการขับเคลื่อนที่ชัดเจนในลักษณะของวาระการพัฒนา
ที่เอ้ือให้เกิดการท างานร่วมกันของหลายหน่วยงานและหลายภาคส่วนในการผลักดันการพัฒนาเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
ให้เกิดผลได้อย่างเป็นรูปธรรม แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ จึงได้ก าหนดหมุดหมายการพัฒนา จ านวน ๑๓ หมุด
หมาย ซึ่งเป็นการบ่งบอกถึงสิ่งที่ประเทศไทยปรารถนาจะ “เป็น” หรือมุ่งหวังจะ “มี” เพ่ือสะท้อน ประเด็นการ
พัฒนาที่มีล าดับความส าคัญสูงต่อการพลิกโฉมประเทศไทยสู่ “สังคมก้าวหน้า เศรษฐกิจ สร้างมูลค่าอย่างยั่งยืน” 
โดยหมุดหมายทั้ง ๑๓ ประการ แบ่งออกได้เป็น ๔ มิติ ดังนี้  

๑. มิติภาคการผลิตและบริการเป้าหมาย  

หมุดหมายที่ ๑ ไทยเป็นประเทศชั้นน าด้านสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง  
หมุดหมายที่ ๒ ไทยเป็นจุดหมายของการท่องเที่ยวที่เน้นคุณภาพและความยั่งยืน  
หมุดหมายที่ ๓ ไทยเป็นฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟูาที่ส าคัญของโลก  
หมุดหมายที่ ๔ ไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และสุขภาพมูลค่าสูง  
หมุดหมายที่ ๕ ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่ส าคัญของ 

         ภูมิภาค  
หมุดหมายที่ ๖ ไทยเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและอุตสาหกรรมดิจิทัล 
                   ของอาเซียน  

๒. มิติโอกาสและความเสมอภาคทางเศรษฐกิจและสังคม  

หมุดหมายที่ ๗ ไทยมีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง มีศักยภาพสูง และสามารถ 
                   แข่งขันได ้ 
หมุดหมายที่ ๘ ไทยมีพ้ืนที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่างยั่งยืน 

๓. มิติความย่ังยืนของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

หมุดหมายที่ ๑๐ ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ า  
หมุดหมายที่ ๑๑ ไทยสามารถลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการ 
                      เปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศ  

๔. มิติปัจจัยผลักดันการพลิกโฉมประเทศ  

หมุดหมายที่ ๑๒ ไทยมีก าลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนา 
                     แห่งอนาคต  
หมุดหมายที่ ๑๓ ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชน 

ความเชื่อมโยงระหว่างหมุดหมายการพัฒนากับเปูาหมายหลักแสดงไว้ในแผนภาพที่ ๓.๑ โดย 
หมุดหมาย การพัฒนาที่ก าหนดขึ้นเป็นประเด็นที่มีลักษณะเชิงบูรณาการที่ครอบคลุมการพัฒนาตั้งแต่ในระดับ
ต้นน้ าจนถึงปลายน้ า และสามารถน าไปสู่ผลพัฒนาทั้งในมิติเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ไปพร้อม ๆ กัน ท าให้หมุดหมายแต่ละประการสามารถสนับสนุนเปูาหมายหลักได้มากกว่าหนึ่งข้อ นอกจากนี้  
การพัฒนาภายใต้แต่ละหมุดหมายไม่ได้แยกขาดจากกัน แต่มีการสนับสนุนหรือเอ้ือประโยชน์ซึ่งกันและกัน 
 

ที่มา : ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ส านักนายกรัฐมนตร ี
 



๑๘ 
 

 แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2566- 2570)  แก้ไข ครั้งที่ 1/2566                                                            ส่วนท่ี 2 

 

 เป้าหมายทั้ง 17 เป้าหมายประกอบด้วย 

เป้าหมายที่ 1 : ขจัดความยากจนทุกรูปแบบในทุกพ้ืนที่ 

เป้าหมายที่ 2 : ยุติความหิวโหย บรรลุความม่ันคงทางอาหารและยกระดับโภชนาการและส่งเสริม 
  เกษตรกรรมที่ยั่งยืน 

เป้าหมายที่ 3 : สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตที่มีสุขภาพดีและส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีส าหรับทุกคนใน
ทุกวัย 

เป้าหมายที่ 4 : สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และ
สนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต  

เป้าหมายที่ 5 : บรรลุความเท่าเทียมระหว่างเพศ และเสริมอ านาจให้แก่สตรีและเด็กหญิง  

เป้าหมายที่ 6 : สร้างหลักประกันว่าจะมีการจัดให้มีน้ าและสุขอนามัยส าหรับทุกคนและมีการบริหาร
จัดการที่ยั่งยืนคน 

เป้าหมายที่ 7 : สร้างหลักประกันให้ทุกคนสามารถเข้าถึงพลังงานสมัยใหม่ที่ยั่งยืนในราคาท่ีย่อมเยา 

เป้าหมายที่ 8 : ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง ครอบคลุม และยั่งยืน การจ้างงานเต็มที่ มี
  ผลิตภาพ และการมีงานที่เหมาะสมส าหรับทุกคน 

เป้าหมายที่ 9 : สร้างโครงสร้างพ้ืนฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุม
  และยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม 

เป้าหมายที่ 10 : ลดความไม่เสมอภาคภายในประเทศและระหว่างประเทศ 

เป้าหมายที่ 11 : ท าให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มีความครอบคลุม ปลอดภัย มีภูมิต้านทาน  
และยั่งยืน  

เป้าหมายที่ 12 : สร้างหลักประกันให้มีรูปแบบการผลิตและการบริโภคท่ียั่งยืน 

เป้าหมายที่ 13 : ปฏิบัติการอย่างเร่งด่วนเพ่ือต่อสู้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบที่   
เกิดข้ึน 

เป้าหมายที่ 14 : อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากมหาสมุทร ทะเล และทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืน   
เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 

เป้าหมายที่ 15 : ปกปูอง ฟ้ืนฟู และสนับสนุนการใช้ระบบนิเวศบนบกอย่างยั่งยืน จัดการปุาไม้อย่าง
ยั่งยืนต่อสู้การกลายสภาพเป็นทะเลทราย หยุดการเสื่อมโทรมของที่ดินและฟ้ืนสภาพ
ดิน และหยุดยั้งการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ 

เป้าหมายที่ 16 : ส่งเสริมสังคมที่สงบสุขและครอบคลุมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน ให้ทุกคนเข้าถึงความ    
ยุติธรรม และสร้างสถาบันที่มีประสิทธิภาพ รับผิดชอบ และครอบคลุมในทุกระดับ 

เป้าหมายที่ 17 : เสริมความเข้มแข็งให้แก่กลไกการด าเนินงานและฟ้ืนฟูหุ้นส่วนความร่วมมือระดับโลก
เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 

http://sdgmove.com/2016/10/06/goal-8-decent-work-and-economic-growth/
http://sdgmove.com/2016/10/06/goal-8-decent-work-and-economic-growth/
http://sdgmove.com/2016/10/06/goal-9-industry-innovation-and-infrastructure/
http://sdgmove.com/2016/10/06/goal-9-industry-innovation-and-infrastructure/
http://sdgmove.com/2016/10/07/goal-10-reduced-inequality/
http://sdgmove.com/2016/10/07/goal-11-sustainable-cities-and-communities/
http://sdgmove.com/2016/10/07/goal-11-sustainable-cities-and-communities/
http://sdgmove.com/2016/10/07/goal-12-responsible-consumption-and-production/
http://sdgmove.com/2016/10/07/goal-13-climate-action/
http://sdgmove.com/2016/10/07/goal-13-climate-action/
http://sdgmove.com/2016/10/07/goal-14-life-below-water/
http://sdgmove.com/2016/10/07/goal-14-life-below-water/
http://sdgmove.com/2016/10/07/goal-15-life-on-land/
http://sdgmove.com/2016/10/07/goal-15-life-on-land/
http://sdgmove.com/2016/10/07/goal-15-life-on-land/
http://sdgmove.com/2016/10/07/goal-16-peace-justice-and-strong-institution/
http://sdgmove.com/2016/10/07/goal-16-peace-justice-and-strong-institution/
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1.3 แผนพัฒนาภาค/ แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/ แผนพัฒนาจังหวัด 

  ๑) แผนพัฒนาภาคกลาง 

ภาคกลางถือว่าเป็นหัวใจหลักส าคัญของการพัฒนาประเทศ  เพราะเป็นพื้นที่ท่ีเชื่อมโยงกับ 
กรุงเทพฯ  ซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศ ส่งผลให้อิทธิพลของความเป็นเมืองและกิจกรรมความเจริญทาง
เศรษฐกิจจากกรุงเทพฯ  แผ่กระจายไปยังพ้ืนที่โดยรอบจนเรียกได้ว่าเป็นพ้ืนที่เดียวกันในทุกด้าน กรุงเทพฯ และ
ภาคกลางเป็นฐานเศรษฐกิจหลักของประเทศ  เป็นศูนย์กลางการบริหารราชการ  โดยเป็นที่ตั้งของกระทรวง 
กรม  เป็นศูนย์กลางการบริการ  ทั้งทางด้านการค้า  การเงิน การขนส่ง และสุขภาพ รวมทั้งเป็นฐานการผลิต
เพ่ือการส่งออกที่ส าคัญของประเทศ  โดยในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓  ภาคกลางมุ่งพัฒนา เป็น “ฐานการ
ผลิตสินค้าและบริการมูลค่าสูง”  ที่เติบโตอย่างยั่งยืน  และก าหนดทิศทางการพัฒนาภาคกลาง (C Direction) ที่
ให้ความส าคัญกับการพัฒนา HEART  โดยใช้ประโยชน์ศักยภาพและความพร้อมทั้งด้านโลจิสติกส์  การวิจัยและ
พัฒนาที่เอื้อต่อการพัฒนาเทคโนโลยีและสร้างนวัตกรรมมาช่วยสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าและบริการ (H: High 
Value-added Products and Services)  และให้ความส าคัญกับการพัฒนาจากผู้รับจ้างผลิตไปสู่การผลิตที่
เป็นเจ้าของแบรนด์ที่ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่สามารถออกแบบและพัฒนาขึ้นเอง และสนับสนุนการให้
ความรู้เพื่อพัฒนาคนให้มีทักษะหลากหลายทั้งทางด้าน “Technical Skill”  โดยเฉพาะการคิดวิเคราะห์และการ
คิดเชิงนวัตกรรม  และความคิดเชิงสร้างสรรค์และความคิดริเริ่ม รวมถึง “Human Skill” ที่สามารถเข้าใจจิตใจ
และอารมณ์ของผู้อ่ืนได้และพัฒนาศักยภาพแรงงานให้มีทักษะใหม่ที่จ าเป็นในการท างานและพัฒนายกระดับ
ทักษะเดิมให้ดีขึ้น (E: Education and Training)  เพ่ือรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมและบริการแห่ง
อนาคต  รวมทั้งน าศักยภาพในด้านศิลปะและความคิดสร้างสรรค์ (A: Art and Creativity) มาประยุกต์ใช้ในการ
พัฒนาออกแบบสินค้าและบรรจุภัณฑ์ให้มีอัตลักษณ์เฉพาะถิ่น  งดงามและมีคุณภาพ  เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมและ
เพ่ิมความหลากหลายของผลิตภัณฑ์  และให้ความส าคัญกับการปรับโครงสร้างการผลิต  (R: Restructuring) 
โดยการน าเทคโนโลยีมาปรับใช้เพ่ือทดแทนการใช้แรงงานแบบเข้มข้น  การปรับเปลี่ยนจากการท าการเกษตรที่
ไม่เหมาะสมไปสู่การท าการเกษตรที่ยั่งยืน  และเน้นการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ควบคู่กับการฟ้ืนฟู อนุรักษ์ และ
รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (T: Treatment of Environmental Pollution and Restorin 
Natural Resources)  เพ่ือให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

 เป้าหมายรวม  
๑. อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคกลางขยายตัวเพ่ิมข้ึน  

     ๒. สัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค(Gini Coefficient) ในการกระจายรายได้ของภาคกลางลดลง 
 แนวทางการพัฒนา  

๑. พัฒนาและยกระดับภาคกลางไปสู่การเป็นฐานอุตสาหกรรมขั้นสูงที่ใช้เทคโนโลยีและ 
นวัตกรรมที่สามารถออกแบบและพัฒนาขึ้นเอง 

๒. พัฒนาและยกระดับภาคกลางไปสู่การเป็นแหล่งเกษตรสมัยใหม่และศูนย์รวบรวมและ 
กระจายสินค้าเกษตรของประเทศ 

๓. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวส าคัญและแหล่งท่องเที่ยวชุมชนให้เข้าสู่ตลาดท่องเที่ยวคุณภาพ 
๔. พัฒนาภาคกลางเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และสุขภาพมูลค่าสูง 
๕. พัฒนาการผลิตก าลังคนให้มีทักษะรองรับอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 
๖. พัฒนาเมือง เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนและเมืองชายแดน รวมทั้งพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจ 

พิเศษภาคกลาง-ตะวันตก ให้เอ้ือต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในอนาคต 
๗. ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม
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๒) แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 
 

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70) 
 

จังหวัดนครปฐม จัดอยู่ในกลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล ประกอบด้วย ๔ จังหวัด  ได้แก่  
จังหวัดนครปฐม จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี และจังหวัดสมุทรปราการ 
 

 เป้าหมายการพัฒนา  
“ กลุ่มจังหวัดอัจฉริยะที่ยั่งยืน (Smart and Sustainability Cluster) ” 

 พันธกิจ  
1. ส่งเสริมระบบธุรกิจเกษตรอัจฉริยะ (Smart Agricultural Business) ให้ชุมชนและภาคการผลิต  

มีความสามารถในการแข่งขันและเพ่ิมมูลค่า  
2. พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการเดินทางสัญจร รวมทั้งค านึงถึงความ 

ปลอดภัย (Smart Mobility and Smart Safety)  
3. ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนทุกช่วงวัย ให้สามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข สู่การเป็นเมือง  

น่าอยู่ (Smart Citizen)  
4. พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และพหุวัฒนธรรม (Smart Tourism)  

 

 เป้าประสงค์รวม  
“เศรษฐกิจมั่นคง ประชาชนม่ังคั่ง และความสุขท่ียั่งยืน” 

เศรษฐกิจมั่นคง  ประเมินอัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัด เพิ่มข้ึน ร้อยละ 2  

ประชาชนมั่งค่ัง  ประเมินจากมูลค่าผลิตภัณฑ์กลุ่มจังหวัดเฉลี่ยต่อหัว เพิ่มข้ึนร้อยละ 2  

ความสุขที่ยั่งยืน  ประเมินจากค่าดัชนีความก้าวหน้าของคน (HAI) เฉลี่ยของกลุ่มจังหวัด ต้องไม่น้อย
กว่าค่าเฉลี่ยของปี 2560-2564 (หรือไม่น้อยกว่า 0.5) 

 

 ประเด็นการพัฒนา  
ประเด็นการพัฒนาที่ 1 พัฒนากระบวนการผลิตภาคการเกษตร อุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมด้วย

ระบบธุรกิจเกษตรอัจฉริยะ  
 

วัตถุประสงค์  
1.1 เพ่ือพัฒนาการผลิตด้วยการส่งเสริมปัจจัยการผลิตที่ทันสมัยต่อยอดภูมิปัญญา ท้องถิ่น  
1.2 เพ่ือเพ่ิมสินค้านวัตกรรมด้วยเทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมมูลค่าสอดคล้องกับความต้องการของตลาดสากล 

 

ตัวช้ีวัด 
 

ตัวชี้วัด ค่าเปูาหมาย 
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 

1. อัตราการขยายตัวภาคเกษตร (ร้อยละ) 3 3 3 3 3 

2. อัตราการขยายตัวภาคอุตสาหกรรม (ร้อยละ) 3 3 3 3 3 

3. อัตราการขยายตัวภาคบริการ (ร้อยละ) 3 3 3 3 3 
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แนวทางการพัฒนา  
1.1 พัฒนาชุมชนการผลิตด้วยการส่งเสริมปัจจัยการผลิตที่ทันสมัยต่อยอดภูมิปัญญา ท้องถิ่น  
1.2 เพ่ิมสินค้านวัตกรรมด้วยเทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมมูลค่าสอดคล้องกับความต้องการของตลาดสากล  
1.3 สนับสนุนให้เกิดการขยายตัวการจัดการระบบการผลิตตามแนวทางการปฏิบัติที่ดี การจัดการระบบ

ความปลอดภัยทางชีวภาพระดับฟาร์ม และสร้างผู้แนะแนวการพัฒนาระบบการผลิตตามมาตรฐาน 
 
 

ประเด็นการพัฒนาที่ 2 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานระบบโลจิสติกส์ และระบบป้องกันบรรเทา พิบัติภัย  

วัตถุประสงค์  

2.1 เพ่ือพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานขนส่งสาธารณะและโลจิสติกส์เพื่อรองรับการเติบโต ของเมืองและ
บริการประชาชนอย่างทั่วถึง  

2.2 เพ่ือพัฒนาระบบปูองกันและบรรเทาภัยพิบัติอย่างยั่งยืน 
 

ตัวช้ีวัด 
 

               ตัวชี้วัด ค่าเปูาหมาย 
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 

1. อัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้อง ถนนต่อ
ประชากรแสนคน 

30.4105 28.8900 27.4455 26.0732 24.7700 

2. จ านวนความเสียหายจากการเกิดพิบัติภัย
ลดลง (ไร่) 

96,839 91,998 87,398 83,028 78,877 

 

แนวทางการพัฒนา  
2.1 พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานรองรับการขยายตัวของเมือง/ชุมชนและ เพ่ิมประสิทธิภาพระบบ

โครงข่ายการคมนาคมขนส่ง และระบบโลจิสติกส์  
2.2 พัฒนาเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ าและระบบปูองกันน้ าท่วมเขตเมือง  และพ้ืนที่

เศรษฐกิจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๓ 
 

 แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2566- 2570)  แก้ไข ครั้งที่ 1/2566                                                            ส่วนท่ี 2 

 

ประเด็นการพัฒนาที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตสู่สังคมน่าอยู่  

วัตถุประสงค์  
3.1 ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน  
3.2 เสริมสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้ประชาชน ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส และคนพิการ 

 

ตวัช้ีวดั 
 

ตัวชี้วัด ค่าเปูาหมาย 
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 

1. จ านวนประชากร ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส และ
คนพิการที่มีศักยภาพมีงานท าและ รายได้
เหมาะสม (ล้านคน) 

0.2000 0.2100 0.2310 0.2425 0.2546 

2. จ านวนประชาชนได้รับบริการสุขภาพ อย่าง
ทั่วถึง สถานบริการสุขภาพท่ีมีสุขภาพ ตาม
มาตรฐานที่ก าหนด (ล้านคน) 

1.0000 1.0500 1.1025 1.1576 1.2155 

 
แนวทางการพัฒนา  

3.1 เสริมสร้างอาชีพให้ประชาชน ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส และคนพิการ  
3.2 ส่งเสริมสถานบริการสุขภาพเพ่ือให้ประชาชนได้รับบริการสุขภาพอย่างทั่วถึงสถานบริการสุขภาพที่

มีสุขภาพตามมาตรฐานที่ก าหนด 
 

ประเด็นการพัฒนาที่ 4 พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชื่อมโยงวัฒนธรรมที่หลากหลาย  

วัตถุประสงค์  
4.1 เพ่ิมรายได้และจ านวนนักท่องเที่ยว  
4.2 แหล่งท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาให้มีความพร้อมรองรับการท่องเที่ยวที่สอดคล้องกับวิถีชีวิต 

 

ตัวช้ีวัด 
 

ตัวชี้วัด ค่าเปูาหมาย 
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 

1. รายได้การท่องเที่ยว (ล้านบาท) 24,245 24,730 25,225 25,730 26,245 

2. อัตราการขยายตัวรายได้ท่องเที่ยว (ร้อยละ) 2 2 2 2 2 

 
แนวทางการพัฒนา  

4.1 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล  
4.2 พัฒนาพื้นที่เชิงการเกษตรมูลค่าสูง รองรับการท่องเที่ยวเพ่ือการเรียนรู้แบบ one day trip และ

เพ่ิมรายได้จากกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว  
4.3 พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว  
4.4 ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชื่อมโยงวัฒนธรรมที่หลากหลาย 
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 ประเด็นการพัฒนา วัตถุประสงค์ และแนวทางการพัฒนา   มีรายละเอียดดังนี้ 
 

 

๔  ประเด็นการพฒันา ๘  วัตถุประสงค์ ๑0  แนวทางการพัฒนา 
๑. พัฒนากระบวนการ 
ผลิตภาคการเกษตร 
อุตสาหกรรม และ 
พาณิชยกรรม 
ด้วยระบบอัจฉริยะ 
 

๑. เพิ่มมูลค่าในการผลิต ทั้งใน
ภาคเกษตร อุตสาหกรรม 
พาณิชยกรรม 
๒. สร้างสิ่งแวดล้อม ยกระดับ
และขีดความสามารถของ
คนท างาน และผู้ประกอบการ 
SMEs ทั้งในภาคเกษตร 
อุตสาหกรรมและบริการ 
 

๑. ส่งเสริมการท าเกษตรอัจฉริยะ เพื่อผลิตสินค้าเกษตร
มูลค่าสูงและลดต้นทุนการผลิต 
๒. พัฒนาแรงงานให้มีทักษะที่พรอ้มรับการเปลี่ยนแปลงของ
การย้ายฐานการผลิต และรองรับการเปลี่ยนแปลงของ
โครงสร้างเศรษฐกิจ 
๓. สร้างสิ่งแวดล้อม ยกระดับและขีดความสามารถของ
คนท างานและผู้ประกอบการ SME และภาคอุตสาหกรรม 
 

๒. พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ 
และระบบปูองกันบรรเทา
พิบัติภัย 
  

๓. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ขนส่งสาธารณะ และโลจิสติกส์
เพื่อรองรับการเติบโตของเมือง
และบริการประชาชนอย่าง
ทั่วถึง 
๔. พัฒนาระบบปูองกันและ
บรรเทาภัยพิบัติอย่างย่ังยืน 
 

๔. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานรองรับการขยายตัวของ
เมือง/ชุมชน และเพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงข่ายการ
คมนาคมขนส่ง และระบบโลจิสติกส์ 
๕. พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ าและ 
ระบบปูองกันน้ าทว่มเขตเมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
 

๓. พัฒนาคุณภาพชีวิตสู่
สังคมน่าอยู ่
 

๕. ประชาชนมีคุณภาพชีวิต 
ที่ดีขึ้น  
๖. เสริมสร้างอาชีพ  
สร้างรายได้ให้ประชาชน 
ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส และ 
คนพิการ 
 

6. เสริมสรา้งอาชพีให้ประชาชน ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส และ
คนพิการ 
7. ส่งเสริมสถานบรกิารสุขภาพ เพื่อให้ประชาชนได้รับ
บริการสุขภาพอย่างทั่วถงึ สถานบริการสุขภาพที่มีสุขภาพ
ตามมาตรฐานที่ก าหนด 

๔. พัฒนาและส่งเสริม
การท่องเที่ยวเชือ่มโยง
วัฒนธรรมที่หลากหลาย 

๗. เพิ่มรายได้และจ านวน
นักท่องเที่ยว 
8. แหล่งทอ่งเที่ยวได้รับการ
พัฒนาให้มีความพร้อมรองรับ
การท่องเที่ยวที่สอดคล้องกบั 
วิถีชีวิต 
 
 

8. พัฒนาท่องเที่ยววัฒนธรรมการเชื่อมโยงทางชาติพันธุ ์
9. พัฒนาพื้นที่เชิงทางการเกษตรมูลค่าสูง รองรบัการ
ท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้แบบ one day trip และเพิ่มรายได้
จากกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว 
๑0. ส่งเสริมการท่องเที่ยวทีเ่ชื่อมโยงกับจัดการประชุม
นานาชาติ 
 

 

 
ที่มา : กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตรก์ลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล  ส านักงานจังหวัดนครปฐม
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๓) แผนพัฒนาจังหวัด   

 เป้าหมายการพัฒนาจังหวัดนครปฐม 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) 

เมืองอัจฉริยะที่มีอัตลักษณ์และเป็นที่รู้จักในด้านการเกษตรแปรรูปด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี  เขต
การลงทุน การศึกษาและประตูเศรษฐกิจด้านตะวันตก รวมถึงการท่องเที่ยงเชิงอาหารและวัฒนธรรม  

(Unique and Well-known Smart City focus processed agriculture product with 
innovation and technology, investment, west economic gateway and Education zone and 
Gastronomy & Culture tourism)  

โดยมีรายละเอียดเปูาหมายการพัฒนาจังหวัดนครปฐม ดังนี้  

1. สินค้าจังหวัดนครปฐมมีอัตลักษณ์โดยใช้วัตถุดิบหลักที่มีอยู่ในจังหวัด ด้วยนวัตกรรม การแปรรูป 
และเทคโนโลยี ทั้งเกษตร อุตสาหกรรม และพาณิชยกรรมและมีมูลค่าสูงขึ้น  

2. เมืองการค้า การลงทุน การศึกษาและนวัตกรรม ที่รองรับการขยายตัวจากเมืองหลวง  
3. ประตูการค้าสู่ด้านตะวันตก (ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคกลางและภาคตะวันตก)  
4. ท่องเที่ยวอัตลักษณ์เชิงอาหารและวัฒนธรรม  
5. ยกระดับพื้นท่ีเพ่ือกระจายความเจริญโดยเร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ พร้อม ทั้ง

เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Smart mobility and transport with environment friendly) 6. ประชาชน
อัจฉริยะ (Smart citizen) ภายใต้ศาสตร์พระราชาเพ่ือสร้างภูมิคุ้มกัน ทางสังคม ชุมชน ครอบครัว บุคคล ให้
ก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลง มีจิตอาสา เทิดทูนสถาบัน  

ตัวชี้วัดความส าเร็จตามเปูาหมายการพัฒนาจังหวัดนครปฐม (ปี พ.ศ. 2566-2570)  

1. ภายในปี พ.ศ. 2570 มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดต่อหัว (GPP Per Capita) มีมูลค่าเท่ากับ 
315,595 บาทต่อคนต่อปี (ปี 2566 -2570 เพ่ิมข้ึนปีละ 2%)  

2. ดัชนีความก้าวหน้าของคน (Human Achievement Index – HAI) จังหวัดนครปฐม (ด้านการ 
คมนาคมและการสื่อสาร) มีค่าสูงกว่าค่าเฉลี่ยภาคกลาง  

3. ดัชนีความก้าวหน้าของคน (Human Achievement Index – HAI) จังหวัดนครปฐม อยู่ใน 10 
ล าดับแรกของประเทศ 

 

 ประเด็นการพัฒนาของจังหวัดนครปฐม  

1.พัฒนานครปฐมให้เป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ที่มีอัตลักษณ์เป็นที่รู้จักทั้งด้านการเกษตร แปร
รูปด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี เขตการลงทุน การศึกษาและประตูเศรษฐกิจด้าน  ตะวันตก รวมถึงการท่อง
เที่ยงเชิงอาหารและวัฒนธรรม (Smart tourism) รองรับสังคม ผู้สูงอายุ (Aging) 

 2.สร้างความแข็งแกร่งระดับพ้ืนที่ให้สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและกระจาย  ความ
เจริญให้เป็นระบบขนส่งและเคลื่อนที่อัจฉริยะ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สร้างการ  ความสุขให้กับประชาชนใน
ทุกระดับ (Smart mobility and transport)  

3.พัฒนาประชาชนให้เป็นประชาชนอัจฉริยะ (Smart citizen) มีความสามารถในการหารายได้ ลด
รายจ่าย ลดปัญหาครัวเรือนและสิ่งแวดล้อม สร้างความเสมอภาค และความเท่าเทียม โดยน าศาสตร์พระราชา
มาเป็นแนวทางปฏิบัติ ภายใต้ระบบบริหารสาธารณสุขที่มี ประสิทธิภาพ (Smart healthy) และการเรียนรู้ที่
สอดคล้องกับแนวทางพัฒนา (Smart Learning) 
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วัตถุประสงค์เป้าหมายและตัวชี้วัด แนวทางการพัฒนา ของประเด็นการพัฒนาที่ 1 
 

ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด วัตถุประสงค์ เปูาหมายและตัวชี้วัด แนวทางการพัฒนา 

ประเด็นการพัฒนาที่ 1 พัฒนา 
นครปฐมให้เป็นเมืองอัจฉริยะ 
(Smart City) ที่มีอัตลักษณ์
เป็นที่ รู้จักทั้งด้านการเกษตร
แปรรูปด้วย นวัตกรรมและ
เทคโนโลยี เขตการ ลงทุน 
การศึกษาและประตู เศรษฐกิจ
ด้านตะวันตก รวมถึงการ 
ท่องเที่ยวเชิงอาหารและ 
วัฒนธรรม (Smart tourism) 
รองรับสังคมผู้สูงอายุ (Aging) 

1.1 เพ่ือให้จังหวัดนครปฐม 
เป็นเมืองหลวงแห่งอาหาร 
และการท่องเที่ยว (Tourism 
& Food Metropolis) และ
ส่งเสริมระบบเศรษฐกิจ ให้
ประชาชนมีรายได้อย่างยั่งยืน 
1.2 เพ่ือพัฒนาจังหวัด
นครปฐม เป็น Smart City 
1.3 เพ่ือพัฒนาสู่เมืองการค้า 
การ ลงทุน การศึกษาและ
นวัตกรรม ที่ รองรับการ
ขยายตัวจากเมืองหลวง และ
เตรียมการรองรับการพัฒนา 
พ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจภาค
กลาง และภาคตะวันตก 

1.มูลค่าการจ าหน่ายผลผลิตการเกษตรปลอดภัยที่ส าคัญ เพ่ิมข้ึน
ร้อยละ 2 ต่อปี  
     1.1 ข้าว 2,737 ล้านบาท (ฐานปี 2559 = 2,145 ล้าน
บาท) +2%ต่อปี  
     1.2 กล้วยไม้ 1,575.88 ล้านบาท (ฐานปี 2563 = 
1,432.62 ล้านบาท) +2%ต่อปี  
     1.3 ส้มโอ 371.66 ล้านบาท (ฐานปี 2563 = 337.88 
ล้านบาท) +2%ต่อปี  
     1.4 พืชผัก 330.59 ล้านบาท (ฐานปี 2563 = 300.54 
ล้านบาท) +2% ต่อปี 

     1.1 พัฒนาสินค้าเกษตรครบวงจร 
ตั้งแต่    - เมล็ดพันธุ์(Feed)  

– การท าฟาร์ม(Farm)  
– การแปรรูป(Food)  
– พร้อมรับประทาน(Table)  
– การกระจายสินค้า(Distribution) 

     1.2 ส่งเสริมการใช้วัตถุดิบหลักท่ีมีอยู่
ใน จังหวัด ยกระดับสินค้าเกษตร เกษตร
แปร รูป อาหารแปรรูปด้วยนวัตกรรม และ 
เทคโนโลยีที่ทันสมัย  
     1.3 ส่งเสริมกิจกรรมท่องเที่ยวและ
แหล่ง ท่องเที่ยวเชื่อมโยง สร้างเครือข่าย
การ ท่องเที่ยว แบบครบวงจร เพื่อดึงดูด 
นักท่องเที่ยว (Nakhon Pathom Love 
Destination)  
     1.4 สร้างความเข้าใจและความร่วมมือ
ในการรองรับการพัฒนาพื้นที่ระเบียง 
เศรษฐกิจภาคกลางและภาคตะวันตก ควบคู่
กับการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม และ
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 

2.จ านวนแปลง/ฟาร์มที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน GAP เพ่ิมขึ้น 
50 แปลง/ฟาร์ม ต่อปี 
     2.1 มาตรฐาน GAP พืช ปีละ 575 แปลง  
     2.2 มาตรฐาน GAP กรมประมง, มกษ.7401 และ มกษ.
7417 ปีละ 575 แปลง (ฐานปี 2561=638 แปลง / ปี 
2562=473 แปลง / ปี 2563= 390 แปลง)  
     2.3 จ านวนฟาร์มท่ีผ่านการรับรองมาตรฐานกรมปศุสัตว์ ปี
ละ 575 ฟาร์ม (ฐานปี 2561=528 ฟาร์ม / ปี 2562=532 
ฟาร์ม / ปี 2563=512 ฟาร์ม / ปี 2564= 498 ฟาร์ม) 
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ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด วัตถุประสงค์ เปูาหมายและตัวชี้วัด แนวทางการพัฒนา 

  3.จ านวนร้านค้าท่ีผ่านการรับรองมาตรฐาน Clean Food, 
Good Taste เพ่ิมข้ึนร้อยละ 2 ต่อปี  
      ฐานปี 2561 = 84.61 % (1100/1300 ร้าน)  
      ฐานปี 2562 = 89.26 % (1214/1360 ร้าน)  
      ฐานปี 2563 = 91.28 % (1278/1400 ร้าน) 

 

4.รายได้จากการท่องเที่ยว เพ่ิมข้ึนร้อยละ 10% ต่อปี (ฐานปี 
2559 = 5,034 ล้านบาท) 

5.ร้อยละที่เพ่ิมข้ึนของรายได้จากการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ 
OTOP/SMEs/ วิสาหกิจชุมชน (เพ่ิมขึ้นร้อยละ 15 ใช้ฐานปี 
2562= 16,733 ล้านบาท)  
     ฐานปี 2562 = 16,733 ล้านบาท  
     ฐานปี 2563 = 10,810 ล้านบาท + 8,479 ล้านบาท  
    (ประมาณการ 6 เดือนหลัง) 
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วัตถุประสงค์ เป้าหมายและตัวช้ีวัด แนวทางการพัฒนา ของประเด็นการพัฒนาที่ 2 
 

 
ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด วัตถุประสงค์ เปูาหมายและตัวชี้วัด แนวทางการพัฒนา 

ประเด็นการพัฒนาที่ 2 สร้าง
ความ แข็งแกร่งระดับพื้นที่ให้
สามารถ รองรับการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจ และกระจาย
ความเจริญให้เป็น ระบบขนส่ง
และเคลื่อนที่อัจฉริยะ เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม สร้าง ความสุข
ให้กับประชาชนในทุก ระดับ 
(Smart mobility and 
transport) 

2.1 ยกระดับพ้ืนที่เพ่ือ
กระจายความ เจริญโดยเร่ง
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และ
ระบบโลจิสติกส์ พร้อมทั้งเป็น 
มิตรกับสิ่งแวดล้อม 2.บริหาร
จัดการทรัพยากรน้ า ลด 
ผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ
และ สังคม 

6.จ านวนสาธารณูปโภคข้ันพื้นฐานที่ได้รับการพัฒนา ปรับปรุงให้
ดีขึ้นต่อปี ไม่น้อยกว่า 7 แห่ง/ปี 

     2.1 พัฒนาระบบโครงสร้างพื้น
ฐานรองรับ การเติบโตของเมือง และ
ระเบียง เศรษฐกิจภาคกลางและภาค
ตะวันตก  
     2.2 อนุรักษ์ฟ้ืนฟูและพัฒนาแม่น้ า ล า 
คลอง และแหล่งน้ าธรรมชาติ ขจัดสิ่งกีด 
ขวางทางน้ า ควบคู่การบริหารจัดการน้ า 
แบบบูรณาการ 

7.ร้อยละครัวเรือนที่เข้าถึงน้ าประปา(ไม่น้อยกว่าค่ากลาง 
ประเทศ)  
     ฐานปี 2561 = ร้อยละ 13.10  
     (ค่ากลางประเทศ =16.53)  
     ฐานปี 2562 = ร้อยละ 13.29  
     (ค่ากลางประเทศ =16.81) 
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วัตถุประสงค์ เป้าหมายและตัวช้ีวัด แนวทางการพัฒนา ของประเด็นการพัฒนาที่ 3 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด วัตถุประสงค์ เปูาหมายและตัวชี้วัด แนวทางการพัฒนา 

ประเด็นการพัฒนาที่ 3 พัฒนา 
ประชาชนให้เป็นประชาชน 
อัจฉริยะ (Smart citizen) มี 
ความสามารถในการหารายได้ 
ลด รายจ่าย ลดปัญหา
ครัวเรือนและ สิ่งแวดล้อม 
สร้างความเสมอภาค และ
ความเท่าเทียม โดยน าศาสตร์ 
พระราชามาเป็นแนวทาง
ปฏิบัติ ภายใต้ระบบบริหาร
สาธารณสุขที่มี ประสิทธิภาพ 
(Smart healthy) และการ
เรียนรู้ที่สอดคล้องกับ แนวทาง
พัฒนา (Smart Learning) 

    3.1 เพ่ือให้ประชาชนมี
คุณภาพชีวิต ที่ดีและมีความ
ปลอดภัยในชีวิต และ
ทรัพย์สิน  
     3.2 เพ่ือน้อมน าศาสตร์
พระราชา และหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ไปสู่การ
ด าเนินชีวิตอย่างมีความสุข  
    3.3 เพ่ือให้ประชาชน
เข้าถึงสวัสดิการ และบริการ
ภาครัฐ ลดช่องว่าง และ เพ่ิม
โอกาสการเข้าถึงสิทธิ
ประโยชน์ ของประชาชนที่พึง
ได้รับอย่างเท่า เทียมและ
เสมอภาค 

8. ร้อยละที่ลดลงของคดีอาชญากรรมท่ีส าคัญ  
(ลดลงร้อยละ 5 / ปี)  
      ฐานปี 2561 = ร้อยละ 25.98  
      ฐานปี 2562 = ร้อยละ -3.90 

     3.1 สนับสนุนและส่งเสริมความเข้าใจใน 
การน าศาสตร์พระราชามาปฏิบัติ ให้เกิดความ
ยั่งยืน และแก้ไขปัญหาความ ยากจน  
     3.2 ส่งเสริมการเรียนรู้ ที่สร้าง 
ประสบการณ์การเรียนรู้ การพัฒนา 
ประชาชนที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของ โลก
ยุคใหม่  
     3.3 ขยายโอกาสทางการศึกษาอย่าง
ทั่วถึง และส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิต  
     3.4 ส่งเสริมระบบสวัสดิการและการ 
บริการภาครัฐอย่างเท่าเทียม ทั่วถึง และ 
เสมอภาค  
     3.5 ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ ความ 
เข้าใจ กระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมในการ ปูองกัน
โรคติดตอ่ และโรคไม่ติดต่อ  
     3.6 ปูองกันควบคุมการระบาดและลด 
อัตราการปุวยด้วยโรคติดต่อ และโรคไม่ติดต่อ 
      3.4 สร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมในการ 
ส่งเสริมสุขภาพในระดับครัวเรือน ชุมชน 

9. ร้อยละที่ลดลงของคดียาเสพติด/ปี (ลดลงร้อยละ 5/ ปี)  
     ฐานปี 2561 = ร้อยละ -64.69  
     ฐานปี 2562 = ร้อยละ 27.03 
10. อัตราส่วนหนี้สินต่อรายได้เฉลี่ยของครัวเรือน (เท่า) ลดลง 
ร้อยละ 2/ปี (ฐานปี 2562 = 3.07 เท่า)  
     ฐานปี 2561 = 2.88 เท่า  
     ฐานปี 2562 = 3.07 เท่า 
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แผนงานที่ 1 สร้างเข้มแข็ง กระตุ้น และฟื้นฟูเศรษฐกิจจังหวัดนครปฐม ประกอบด้วยโครงการส าคัญดังนี้  

1.โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้า กิจกรรม นวัตกรรมและเทคโนโลยี ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายและ
มีอัตลักษณ์ประจ าจังหวัด  

2.โครงการส่งสริมการท่องเที่ยวเชิงอาหารและวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม  
3.โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางการตลาด ประชาสัมพันธ์และสร้างภาพลักษณ์สินค้า การค้า การ

ลงทุน และระเบียงเศรษฐกิจจังหวัดนครปฐม  

แผนงานที่ 2 การพัฒนาพื้นที่เพื่อรองรับความเจริญ รักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ประกอบด้วยโครงการส าคัญดังนี้  

1.โครงการรักษา บริหารจัดการ ฟ้ืนฟู และปูองกัน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
2.โครงการพัฒนาเส้นทางคมนาคม สิ่งอ านวยความสะดวก และความปลอดภัยในพื้นที่   

แผนงานที่ 3 พัฒนาประชาชนอัจฉริยะ (Smart Citizen) และระบบนิเวศ (Ecosystem) ประกอบด้วย
โครงการส าคัญดังนี้  

1.โครงการพัฒนาทักษะ ยกระดับคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจระดับครัวเรือน รวมถึงความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน  

2.โครงการบริหารจัดการด้านสุขภาวะและการปูองกันโรคภัยแบบมีส่วนร่วม  
3.โครงการพัฒนายกระดับความรู้ ความสามารถและทัศนคติ และสร้างระบบนิเวศสนับสนุนการ

เรียนรู้ เพ่ือพัฒนาประชาชนให้เป็นประชาชนอัจฉริยะ (Smart Citizen) 
 
 

ที่มา : แผนพัฒนาจังหวัดนครปฐม 2566 – 2570  
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4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครปฐม  
 

 วิสัยทัศน์  
“เมืองน่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งผลิตอาหารปลอดภัย 

ก้าวไกลการศึกษา สิ่งแวดล้อมงามตา พัฒนาการท่องเที่ยว” 
 

 ประเด็นยุทธศาสตร์  
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม  
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และการท่องเที่ยว  
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี  
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ 

 
 เป้าประสงค์  

๑. การจัดการด้านสาธารณสุข กีฬา นันทนาการ สวัสดิการสังคม/การสังคมสงเคราะห์มี 
ประสิทธิภาพ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  

๒. การพัฒนาคุณภาพชีวิต การคุ้มครองทางสังคม การคุ้มครองพิทักษ์สิทธิ สวัสดิการชุมชน 
ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้สูงอายุ สตรี เด็ก และกลุ่มชาติพันธุ์  

๓. การพัฒนาด้านการศึกษามีประสิทธิภาพ ได้มาตรฐาน ประชาชนมีศักยภาพในการเรียนรู้ เพ่ือ 
ประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่น  

๔. การท านุบ ารุงรักษาศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น  
๕. การส่งเสริม สนับสนุน จัดสร้างแหล่งการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน  
๖. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการดูแลรักษาให้เกิดความสมดุลอย่างมีคุณภาพ 

ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน  
๗. แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ/เชิงสุขภาพ มีศักยภาพ และสร้าง 

รายได้ให้แก่ท้องถิ่น  
๘. เศรษฐกิจชุมชนมีความเข้มแข็ง มีศักยภาพในการพัฒนาอาชีพ ประชาชนมีรายได้เพ่ิมข้ึน 

รวมทั้งการส่งเสริมการผลิตผลผลิตทางการเกษตรปลอดภัยจากสารพิษเพ่ือการบริโภค 
9. ระบบการบริหารจัดการและการปฏิบัติงานของท้องถิ่นมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมกระบวนการมี 

ส่วนร่วม และความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการพัฒนาท้องถิ่น  
10. การเชื่อมโยงระบบการคมนาคมขนส่งมีประสิทธิภาพ ได้มาตรฐาน และเพียงพอต่อความ 

ต้องการของประชาชน สามารถรองรับการขยายตัวของเมืองในอนาคตและเศรษฐกิจของชุมชน 
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 กลยุทธ์ (ในแต่ละยุทธศาสตร์)  

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม  

กลยุทธ์  

1.๑ ส่งเสริม สนับสนุนกิจการสาธารณสุข  
1.๒ ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาสังคม และงานสวัสดิการสังคม  
1.๓ ส่งเสริม สนับสนุนกีฬา และนันทนาการ  
1.๔ ปูองกัน ต่อต้าน และแก้ไขปัญหายาเสพติด  
1.๕ การปูองกัน และรักษาความสงบเรียบร้อยในบ้านเมือง และความปลอดภัยในชีวิต และ 
      ทรัพย์สิน  
1.๖ ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาประสิทธิภาพในการบรรเทาสาธารณภัย  
1.๗ เสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว และชุมชน  
1.๘ เสริมสร้างความสมานฉันท์ในสังคม และความสามัคคี ตามปณิธานพ่อหลวง 

 
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  

กลยุทธ์  

2.1 พัฒนาการศึกษา และส่งเสริมระบบการศึกษา สนับสนุนสื่อเทคโนโลยี นวัตกรรมทาง 
 การศึกษา เพ่ือการศึกษาตลอดชีวิตสู่ประเทศไทย ๔.๐ และการเป็นเมืองอัจฉริยะ  

2.2 ส่งเสริมการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้า พระบรม 
 ราชินี พระบรมวงศานุวงศ์ งานราชพิธี และงานรัฐพิธี  
2.3 ส่งเสริม สนับสนุน แหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ และศาสตร์พระราชา เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น  
2.4 ส่งเสริม สนับสนุนการเผยแพร่ และการปฏิบัติด้านคุณธรรมทางศาสนา จริยธรรม 

 ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น  
2.5 อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม โบราณสถาน โบราณวัตถุ พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น และศาสนสถาน  
2.6 ส่งเสริม สนับสนุน การเฝูาระวังทางวัฒนธรรมในครอบครัว สถานศึกษา และชุมชน 
 

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และการท่องเที่ยว  
กลยุทธ์  

3.๑ พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน พลังงานทดแทน ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม การจัดการขยะ  
 การลดปริมาณขยะ และมลภาวะ  
3.๒ บ ารุงรักษาแม่น้ าล าคลอง แหล่งน้ าต่าง ๆ และการปูองกันน้ าท่วม และน้ าเสีย  
3.๓ การดูแลรักษา และพัฒนาที่สาธารณะ  
3.๔ พัฒนา และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศ และเชิงสุขภาพ  
3.๕ พัฒนา ส่งเสริม พื้นที่ท่ีมีศักยภาพด้านการท่องเที่ยว ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่  
3.๖ การเตรียมความพร้อมในการรองรับภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
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๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  
กลยุทธ์  
4.๑ พัฒนา ส่งเสริม และฝึกอบรมอาชีพให้ประชาชน  
4.๒ ส่งเสริม และสนับสนุนการผลิต/ผลผลิตทางการเกษตรปลอดภัยจากสารพิษ สู่การเป็นเมือง 
  แห่งอาหาร ผลิตภัณฑ์ชุมชน และอุตสาหกรรมที่หลากหลาย  
4.๓ ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาเศรษฐกิจตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
4.๔ ส่งเสริมการพัฒนาพลังงาน พลังงานทดแทน และการประหยัดพลังงาน  
4.5 ส่งเสริม พัฒนา การด าเนินงานตามโครงการพระราชด าริ  
4.6 ส่งเสริม สนับสนุน การวิจัย และพัฒนานวัตกรรมสู่ประเทศไทย ๔.๐ 

 

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี  
กลยุทธ์  

5.๑ พัฒนาการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร โดยยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good 
 Governance) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น และส่งเสริมการ 
 ปกครองในระบอบประชาธิปไตย  

5.๒ ส่งเสริมธรรมาภิบาล การปูองกัน และปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบในการปฏิบัติ 
  ราชการ  
5.๓ ส่งเสริมสวัสดิการแก่ผู้บริหาร และผู้ช่วยเหลือ อปท. สมาชิกสภา อปท. ข้าราชการ ลูกจ้าง 

 พนักงานจ้าง  
5.๔ ปรับปรุง พัฒนาขีดสมรรถนะ และวัฒนธรรมการท างานของบุคลากร  
๕.5 สนับสนุนการปฏิบัติงาน ปรับปรุง และพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เครื่องมือเครื่องใช้ 

 และอาคารสถานที่  
5.๖ ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจการท้องถิ่น  
5.7 ปรับปรุง พัฒนารายได้ และการจัดการสินทรัพย์ราชการที่ไม่ได้ใช้งานให้เกิดประโยชน์สูงสุด  
5.8 เพ่ิมประสิทธิภาพการตรวจสอบภายใน  
5.9 สนับสนุน ส่งเสริมการด าเนินงานพัฒนา เพ่ือเสริมความม่ันคงของชาติ กระบวนการยุติธรรม  
   และการจัดการความขัดแย้งโดยสันติวิธี 
 

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ  
กลยุทธ์  
6.๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า เส้นทางจักรยาน ท่อระบายน้ า ท่าเทียบ 

 เรือ ระบบการจัดการขยะ ระบบบ าบัดน้ าเสีย และซ่อมแซมปรับปรุง ระบบสาธารณูปโภคท่ี 
 ได้รับความเสียหาย  

6.๒ พัฒนาระบบจราจรและการคมนาคมขนส่ง  
6.๓ พัฒนาระบบไฟฟูา ประปา และระบบโทรคมนาคม รองรับการเป็นเมืองอัจฉริยะ  
6.๔ ส่งเสริม สนับสนุน การจัดท าผังเมือง ผังเมืองรวม ผังเมืองเฉพาะ และปูองกันการบุกรุก ที ่
  สาธารณประโยชน์  
6.๕ พัฒนาแหล่งน้ าคูคลอง และระบบชลประทาน เพ่ือการอุปโภค-บริโภค การเกษตร และอ่ืน ๆ 
 

ที่มา : แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม 
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(5) ความเชื่อมโยงของยทุธศาสตร์ในภาพรวม 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เทศบาลต าบลนครชัยศร ี

ยุทธศาสตร์ อปท. 
ในเขตจังหวัดนครปฐม 

แผนพัฒนาจังหวัด SDGs แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  

ด้านการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 

ด้านการศึกษา   ศาสนา 
และวัฒนธรรม 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑  

พัฒนานครปฐมใหเ้ป็นเมือง
อัจฉริยะ (Smart  City)  ประตู
เศรษฐกิจภาคกลางและภาค
ตะวันตก 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓   
พัฒนาประชาชนให้เป็นประชาชน
อัจฉริยะ (Smart  citizen) 

เป้าหมายท่ี 4 : สร้าง
หลักประกันว่าทุกคนมี
การศึกษาท่ีมีคณุภาพ
อย่างครอบคลุมและ     
เท่าเทียม และสนับสนุน
โอกาสในการเรียนรู้   
ตลอดชีวิต 

เป้าหมายท่ี 16 :ส่งเสริม
สังคมที่สงบสุขและ
ครอบคลมุที่เอื้อต่อการ
พัฒนาท่ียั่งยืน ให้ทุกคน
เข้าถึงกระบวนการ
ยุติธรรม และสรา้งสถาบัน
ที่มีประสิทธิผล มีความ
รับผิดชอบ และทุกคน
สามารถเข้าถึงในทุกระดับ 

เป้าหมายท่ี 17 : เสรมิ
ความเข้มแข็งให้แก่กลไก
การด าเนินงานและฟื้นฟู
หุ้นส่วนความร่วมมือระดับ
โลกเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน 

หมุดหมายที่ ๑๒  

ไทยมีก าลังคนสมรรถนะสูง  
มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  ตอบ
โจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต  

หมุดหมายที่ ๑๓  

ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย  
มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์
ประชาชน  

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓  

ด้านการพัฒนาและ
เสรมิสร้างศักยภาพ
มนุษย ์
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เทศบาลต าบลนครชัยศร ี

ยุทธศาสตร์ อปท. 
ในเขตจังหวัดนครปฐม 

แผนพัฒนาจังหวัด SDGs แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  

ด้านเศรษฐกิจ และการ
ท่องเที่ยว 
 
 
 
 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  

ด้านเศรษฐกิจ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  

พัฒนานครปฐมให้เป็นเมือง
อัจฉริยะ (Smart  City)  ประตู
เศรษฐกิจภาคกลางและภาค
ตะวันตก 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  

สร้างความแข็งแกร่งระดับพ้ืนท่ี
รองรับการขยายตัวของเมืองหลวง
และปรมิณฑล (Smart  mobility  
and  transport) 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  

พัฒนาประชาชนให้เป็นประชาชน
อัจฉริยะ (Smart  citizen) 

 
 

เป้าหมายท่ี 2 : ยุติความ
หิวโหย บรรลุความมั่นคง
ทางอาหาร  ปรับปรุง
โภชนาการ  และสนับสนุน
การท าเกษตรกรรมอย่าง
ยั่งยืน 

เป้าหมายท่ี 8 : ส่งเสริม
การเติบโตทางเศรษฐกิจท่ี
ต่อเนื่อง ครอบคลุมและ
ยั่งยืน การจ้างงานเต็มที่ 
และมผีลติภาพ และการมี
งานท่ีสมควรส าหรับทุกคน 

เป้าหมายท่ี 12 : สร้าง
หลักประกันให้มแีบบ
แผนการบริโภคและการ
ผลิตทีย่ั่งยืน 
 

หมุดหมายที่ ๑  

ไทยเป็นประเทศช้ันน าด้าน
สินค้าเกษตรและเกษตรแปร
รูปมูลค่าสูง  

หมุดหมายที่ ๗  

ไทยมีวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมท่ีเข้มแข็ง  มี
ศักยภาพสูง  และสามารถ
แข่งขันได้   

หมุดหมายที่ ๑๐  

ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและ
สังคมคาร์บอนต่ า   

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓  
ด้านการพัฒนาและ
เสรมิสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย ์

ยุทธศาสตร์ที่ 4  
ด้านการสร้างโอกาสและ
ความเสมอภาคทางสังคม 

 
   

 
 
 
 
 
 

http://sdgmove.com/2016/10/06/goal-8-decent-work-and-economic-growth/
http://sdgmove.com/2016/10/06/goal-8-decent-work-and-economic-growth/
http://sdgmove.com/2016/10/06/goal-8-decent-work-and-economic-growth/
http://sdgmove.com/2016/10/06/goal-8-decent-work-and-economic-growth/
http://sdgmove.com/2016/10/06/goal-8-decent-work-and-economic-growth/
http://sdgmove.com/2016/10/06/goal-8-decent-work-and-economic-growth/
http://sdgmove.com/2016/10/07/goal-12-responsible-consumption-and-production/
http://sdgmove.com/2016/10/07/goal-12-responsible-consumption-and-production/
http://sdgmove.com/2016/10/07/goal-12-responsible-consumption-and-production/
http://sdgmove.com/2016/10/07/goal-12-responsible-consumption-and-production/
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เทศบาลต าบลนครชัยศร ี

ยุทธศาสตร์ อปท. 
ในเขตจังหวัดนครปฐม 

แผนพัฒนาจังหวัด SDGs แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  

ด้านสังคม 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 

ด้านสังคม 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓   
พัฒนาประชาชนให้เป็นประชาชน
อัจฉริยะ (Smart  citizen) 

 

เป้าหมายท่ี 3 :  
สร้างหลักประกันใหค้นมี
ชีวิตที่มคีุณภาพและ
ส่งเสริมสุขภาวะที่ดีของ
ทุกเพศทุกวัย 

เป้าหมายท่ี 13 :  
ด าเนินการอยา่งเร่งด่วน
เพื่อการต่อสู้กับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและผลกระทบ 

เป้าหมายท่ี 16 :  
ส่งเสริมสังคมที่สงบสุข
และครอบคลุมทีเ่อื้อต่อ
การพัฒนาท่ียั่งยืน ให้ทุก
คนเข้าถงึกระบวนการ
ยุติธรรม และสรา้งสถาบัน
ทีม่ีประสิทธิผล มีความ
รับผิดชอบ และทุกคน
สามารถเข้าถึงในทุกระดับ 

หมุดหมายที่ 4  

ไทยเป็นศูนย์กลางทาง
การแพทย์และสุขภาพ 

มูลค่าสูง 

หมุดหมายที่ ๑๒  

ไทยมีก าลังคนสมรรถนะสูง  
มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  
ตอบโจทย์การพัฒนาแห่ง
อนาคต  

หมุดหมายที่ ๑๓  

ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย  
มีประสิทธิภาพ และตอบ
โจทย์ประชาชน  

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  

ด้านความมั่นคง 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓  
ด้านการพัฒนาและ
เสรมิสร้างศักยภาพ 
ทรัพยากรมนุษย ์

ยุทธศาสตร์ที่ 4 

ด้านการสร้างโอกาสและ
ความเสมอภาคทาง
สังคม 

ยุทธศาสตร์ที่ 6  

ด้านการปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา

เทศบาลต าบลนครชัยศร ี
ยุทธศาสตร์ อปท. 

ในเขตจังหวัดนครปฐม 
แผนพัฒนาจังหวัด SDGs แผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาติ  
ฉบับท่ี 13 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  

ด้านสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาต ิ
 
 
 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  

ด้านทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อม  และการ
ท่องเที่ยว 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  

พัฒนานครปฐมให้เป็นเมือง
อัจฉริยะ (Smart  City)  
ประตเูศรษฐกิจภาคกลาง
และภาคตะวันตก 

 
 

เป้าหมายท่ี 11 :  
ท าให้เมืองและการตั้งถิ่นฐาน
ของมนุษย์มีความปลอดภัย 
ความต้านทานและความ
ยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลง
อย่างครอบคลุมและยั่งยืน 

เป้าหมายท่ี 13 :  
ด าเนินการอยา่งเร่งด่วนเพื่อ
การต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลง
สภาพภมูิอากาศและ
ผลกระทบ 
 

หมุดหมายที่ ๘  

ไทยมีพื้นที่และเมือง
อัจฉริยะที่น่าอยู่  
ปลอดภัย  เติบโตได้
อย่างยั่งยืน 

หมุดหมายที่ ๑๐  

ไทยมีเศรษฐกิจ
หมุนเวียนและสังคม
คาร์บอนต่ า   

 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 

ด้านการสร้างการเติบโตบนคณุภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา

เทศบาลต าบลนครชัยศร ี
ยุทธศาสตร์ อปท. 

ในเขตจังหวัดนครปฐม 
แผนพัฒนาจังหวัด SDGs แผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาติ  
ฉบับท่ี 13 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  

ด้านการบริหารจดัการทีด่ ี
 
 
 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  

ด้านการบริหารจดัการทีด่ ี
 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  

สร้างความแข็งแกร่งระดับ
พื้นที่รองรับการขยายตัวของ
เมืองหลวงและปริมณฑล 
(Smart  mobility and  
transport) 

 

เป้าหมายท่ี 16 :  
ส่งเสริมสังคมที่สงบสุขและ
ครอบคลมุที่เอื้อต่อการพัฒนา
ที่ยั่งยืน ให้ทุกคนเข้าถงึ
กระบวนการยตุิธรรม และ
สร้างสถาบันทีม่ีประสิทธิผล มี
ความรับผิดชอบ และทุกคน
สามารถเข้าถึงในทุกระดับ 
 
 

หมุดหมายที่ ๑๓  

ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย  
มปีระสิทธิภาพ และ
ตอบโจทย์ประชาชน  

 

ยุทธศาสตร์ที่ 6  

ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการภาครัฐ 

 

  

ยุทธศาสตร์ที่ 6  

ด้านการบริการสาธารณะ 
 
 
 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 6  

ด้านการบริการสาธารณะ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  

สร้างความแข็งแกร่งระดับ
พื้นที่รองรับการขยายตัวของ
เมืองหลวงและปริมณฑล 
(Smart  mobility  and  
transport) 

 

เป้าหมายท่ี 9 :  
สร้างโครงสรา้งพื้นฐานท่ีมี
ความทนทาน ส่งเสริมการ
พัฒนาอุตสาหกรรมที่
ครอบคลมุและยั่งยืน และ
ส่งเสริมนวัตกรรม 

 
 

หมุดหมายที่ ๘  

ไทยมีพื้นที่และเมือง
อัจฉริยะที่น่าอยู่  
ปลอดภัย  เติบโตได้
อย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒  

ด้านการสร้างความสามารถในการ
แข่งขัน 

ยุทธศาสตร์ที ่4 

ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอ
ภาคทางสังคม 
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๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลนครชัยศรี 
 

๒.๑  วิสัยทัศน์เทศบาลต าบลนครชัยศรี 
 

“ นครชัยศรีเมืองน่าอยู่  ชุมชนเข้มแข็ง  สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ” 

๒.๒   ยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา  และวัฒนธรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาด้านสังคม 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
ยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี 
ยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ 

 
๒.3   เป้าประสงค์ 

1. การพัฒนาส่งเสริม การศึกษา ท านุบ ารุงรักษาศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณี  การ 
กีฬา และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

2. ประชาชนมีรายได้เพ่ิมขึ้น อยู่อย่างพอเพียง มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ  
๓.  การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ สร้างรายได้ให้กับท้องถิ่น 
๔. การจัดการด้านสาธารณสุข   สวัสดิการสังคม  การสังคมสงเคราะห์  มีประสิทธิภาพประชาชน 

มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
๕. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการดูแลรักษาให้เกิดความสมดุลอย่างมีคุณภาพ 

ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์  ฟื้นฟู  ให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน 
๖. ระบบการบริหารจัดการและการปฏิบัติงานของท้องถิ่นมีประสิทธิภาพ  ส่งเสริมกระบวนการมี 

ส่วนร่วม  และความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการพัฒนาท้องถิ่น  
    ๗.  ประชาชนได้รับบริการด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการอย่างทั่วถึง มีมาตรฐาน 

 
๒.๔   ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา  และวัฒนธรรม 

  - ร้อยละของเด็กที่ได้รับการส่งเสริมด้านการศึกษาและอ่ืนๆ  
    (ค่าเป้าหมาย ๔ ระดับ 80/๘๕/๙๐/๙๕) 

  - ร้อยละของประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมประเพณี ศาสนา วัฒนธรรม วันส าคัญของชาติ 
    (ค่าเป้าหมาย ๔ ระดับ ๕/๑๐/๑๕/๒๐) 

  - ร้อยละของประชาชนที่พึงพอใจ 
    (ค่าเป้าหมาย ๔ ระดับ ๕๐/๖๐/๗๐/๘๐) 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 

  - จ านวนกิจกรรมในการส่งเสริมอาชีพเศรษฐกิจ ความพอเพียง  
    (ค่าเป้าหมาย ๔ ระดับ ๑/๒/๓/๔) 

  - ร้อยละของประชาชนที่มาท่องเที่ยวเพ่ิมข้ึน 
    (ค่าเป้าหมาย ๔ ระดับ ๒/๔/๖/๘) 

  - ร้อยละของประชาชนที่พึงพอใจ 
    (ค่าเป้าหมาย ๔ ระดับ ๕๐/๖๐/๗๐/๘๐) 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาด้านสังคม 

  - ร้อยละของประชาชนที่มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น 
    (ค่าเป้าหมาย ๔ ระดับ ๖๐/๗๐/๘๐/๙๐) 
  - จ านวนกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ประชาชนในการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
    (ค่าเป้าหมาย ๔ ระดับ ๕/๖/๗/๘) 
  - ร้อยละของประชาชนที่พึงพอใจ 
    (ค่าเป้าหมาย ๔ ระดับ ๖๐/๗๐/๘๐/๙๐) 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 

  - จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ประชาชนรักษาสิ่งแวดล้อม 
    (ค่าเป้าหมาย ๔ ระดับ ๒/๔/๖/๘/) 
  - ร้อยละของประชาชนที่พึงพอใจ 
    (ค่าเป้าหมาย ๔ ระดับ ๖๐/๗๐/๘๐/๙๐) 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี 

  - จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรและองค์กร 
        ค่าเป้าหมาย ๔ ระดับ๒/๔/๖/๘) 
  - ร้อยละของประชาชนที่พึงพอใจ 
    (ค่าเป้าหมาย ๔ ระดับ ๖๐/๗๐/๘๐/๙๐) 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ 

  - ร้อยละของระยะทางที่ด าเนินการเพ่ิมข้ึนได้มาตรฐาน 
    (ค่าเป้าหมาย ๔ ระดับ ๒/๔/๖/๘) 
  - ร้อยละของประชาชนที่พึงพอใจ 
    (ค่าเป้าหมาย ๔ ระดับ ๖๐/๗๐/๘๐/๙๐) 
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2.๕   กลยุทธ์ 

1. พัฒนาสนับสนุนการศึกษา  งานประเพณี ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม การกีฬา และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

2. ส่งเสริมการท่องเที่ยว การพัฒนาอาชีพ สร้างรายได้ การใช้ชีวิตอย่างพอเพียง 
3. ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิต  สร้างความเข้มแข็งของชุมชน  
4. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
5. พัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดี  และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น 
6. ก่อสร้าง ปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภค / สาธารณูปการ และโครงสร้างพ้ืนฐาน 

อย่างทั่วถึงได้มาตรฐาน 
 

2.๖   จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 

1. การพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่สู่ความยั่งยืน 
2. การพัฒนาประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง และเป็นสุข 

 
2.๗   ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 

เทศบาลต าบลนครชัยศรีได้ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา จ านวน ๖ ยุทธศาสตร์  ซึ่งครอบคลุม
การพัฒนาในพ้ืนที่เขตเทศบาลทุกมิติการพัฒนา และมีความเชื่อมโยงสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาในระดับ
ต่างๆ ขึ้นไป ไม่ว่าจะเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครปฐม ซึ่งมี ๖ 
ยุทธศาสตร์   ยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดนครปฐม มีประเด็นยุทธศาสตร์ ๓ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๑ (นครปฐม ราชบุรี กาญจนบุรี และสุพรรณบุรี) มีประเด็นยุทธศาสตร์ ๔ 
ยุทธศาสตร์  เชื่อมโยงไปสู่ระดับชาติอย่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑3 (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕
70) ซึ่งมี  13 มุดหมาย โยงไปสู่แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕80) ซึ่งมี ๖ ยุทธศาสตร์  

ดังนั้น  การพัฒนาของเทศบาลต าบลนครชัยศรีในแต่ละยุทธศาสตร์จึงมีความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของชาติในแต่ละระดับตั้งแต่บนลงล่าง หรือจากล่างเชื่อมโยงขึ้นไปข้างบน ซึ่งจะน าไปสู่การ
บรรลุวิสัยทัศน์ของประเทศชาติ มีความม่ันคง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วในสุด (ความเชื่อมโยง แบบ ยท. ๐๑) 

 
 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  



 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ความเช่ือมโยงของยทุธศาสตร์ในภาพรวม 

ยุทธศาสตร์ชาติ 
20  ปี 

1.ยุทธศาสตร์ชาติ 

ด้านความมั่นคง 

2.ยุทธศาสตร์ชาติด้าน
การสร้างความสามารถ

ในการแข่งขัน 

3.ยุทธศาสตร์ชาติด้าน
การพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์

4.ยุทธศาสตร์ชาติด้าน
การสร้างโอกาสและ
ความเสมอภาคทาง

สังคม 

5.ยุทธศาสตร์ชาติด้าน
การสร้างการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร

ต่อสิ่งแวดล้อม 

6.ยุทธศาสตร์ชาติด้าน
การปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการ

ภาครัฐ 

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจ
และสังคม
แห่งชาติ 

ฉบับท่ี 13 

1.ไทยเป็นประเทศชั้น
น าด้านสินค้าเกษตร
และเกษตรแปรรูป

มูลค่าสูง 

2.ไทยเป็นจุดหมาย
ของการท่องเท่ียวที่
เน้นคุณภาพและ

ความยั่งยืน 

๓. ไทยเป็นฐาน
การผลิตยานยนต์
ไฟฟ้าที่ส าคัญของ

โลก 

๔. ไทยเป็น
ศูนย์กลางทาง
การแพทย์และ
สุขภาพมูลค่าสูง 

๕. ไทยเป็นประตู
การค้าการลงทุนและ

ยุทธศาสตร์ทาง      
โลจิสติกส์ที่ส าคัญ ฯ 

๖. ไทยเป็นศูนย์กลาง
อุตสาหกรรม

อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 

๗. ไทยมีวิสาหกิจ
ขนาดกลางและ

ขนาดย่อมที่เข้มแข็ง 
ฯ 

เป้าหมาย
การพัฒนาที่
ยั่งยืน SDGs 

1.ยุติความยากจน
ทุกรูปแบบในทุกที ่

2.ยุติความหิวโหย 
บรรลุความม่ันคง

ทางอาหาร 
ปรับปรุงโภชนาการ 

 

3.สร้างหลักประกัน
ให้คนมีชีวิตที่มี

คุณภาพและส่งเสริม
สุขภาวะที่ดี ฯ 

๘. ไทยมีพื้นที่และ
เมืองอัจฉริยะที่น่า

อยู่ปลอดภัย ฯ 

๙. ไทยมีความยากจน
ข้ามรุ่นลดลง และมี

ความคุ้มครองทางสังคม 

๑๐. ไทยมีเศรษฐกิจ
หมุนเวียนและสังคม

คาร์บอนต่ า   

๑๑. ไทยสามารถลด
ความเส่ียงและ

ผลกระทบจากภยั
ธรรมชาติ ฯ 

๑๒. ไทยมีก าลังคน
สมรรถนะสูง  มุ่ง
เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ฯ 

๑๓. ไทยมี
ภาครัฐที่ทันสมัย 
มีประสิทธิภาพ ฯ 

4.สร้างหลักประกัน

ว่าทุกคนมีการศึกษา
ที่มคีุณภาพ ฯ 

5.บรรลุความ

เสมอภาคระหว่าง
เพศ ฯ 

6.สร้าง

หลักประกันให้มี
น้ าใช้ ฯ 

7.สร้าง

หลักประกันว่า
ทุกคน ฯ 

8.ส่งเสริมการ

เติบโตทาง
เศรษฐกิจฯ 

9.สร้างโครงร้าง

พื้นฐานที่มีความ
ทนทาน  ฯ 

10.ลดความไม่

เท่าเทียมทั้งภาค
ภายในประเทศ 

ฯ 

11.ท าให้เมือง

และการต้ังถ่ิน
ฐานของมนุษย์มี
ความปลอดภัย ฯ 

12.สร้าง

หลักประกันให้มี
แบบแผนการ

บริโภค ฯ 

13.ด าเนินการ

อย่างเร่งด่วนเพื่อ
การต่อสู้

ภูมิอากาศ ฯ 

14.อนุรักษ์

และใช้
มหาสมุทร ทะเล

และอื่น ฯ 

15.ฟื้นฟู ปกป้อง 

และส่งเสริมการใช้
ระบบนิเวศบนบก

อย่างยั่งยืน ฯ 

16.ส่งเสริม

สังคมที่สงบสุข
และครอบคลุม 

ฯ  

17.เสริมสร้าง

ความเข้มแข็งของ
กลไกในการ
ด าเนินงาน ฯ 

1.พัฒนานครปฐมให้เป็น
เมืองอัจฉริยะ ฯ 

2.สร้างความแข็งแกร่งระดับพื้นที่รองรับการ
ขยายตัวของเมืองหลวงและปริมณฑล ฯ 

3.พัฒนาประชาชนให้เป็น
ประชาชนอัจฉริยะ ฯ 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาจังหวัด

นครปฐม 



  

 

  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

1.พัฒนานครปฐมให้เป็น
เมืองอัจฉริยะ (Smart 

City) ประตูเศรษฐกิจภาค
กลางและภาคตะวันตก 

2.สร้างความแข็งแกร่งระดับพื้นที่
รองรับการขยายตัวของเมืองหลวง
และปริมณฑล (Smart mobility  

and transport) 

3.พัฒนาประชาชนให้เป็น
ประชาชนอัจฉริยะ  
(Smart  citizen) 

ยุทธศาสตรข์อง 

อปท.ในเขต

จังหวัด 

1.การพัฒนาด้าน
สังคม 

2.การพัฒนาด้าน
การศึกษา  ศาสนา ฯ 

3.การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ ฯ 

4.การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

5.การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการที่ดี 

6.การพัฒนาด้านการบริการ
สาธารณะ 

ยุทธศาสตร์เทศบาล
ต าบลนครชัยศรี 

1.การพัฒนาด้าน
การศึกษา  ศาสนา ฯ 

2.การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ ฯ 

3.การพัฒนาด้าน
สังคม 

4.การพัฒนาด้าน
สิ่งแวดล้อม 

5.การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการที่ดี 

6.การพัฒนาด้านการ
บริการสาธารณะ 

กลยุทธ ์

1.พัฒนาสนับสนุน
การศึกษา งาน

ประเพณี 

2.ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว พัฒนา

อาชีพ ฯ 

3.ส่งเสริมการพัฒนา
คุณภาพชีวิต สร้าง
ความเข้มแข็งชุมชน 

4.การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมฯ 

5.พัฒนากระบวนการ
บริหารจัดการที่ดี ฯ 

6.ก่อสร้าง ปรับปรุง
และพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค ฯ 

แผนงาน 

4.แผนงานการศึกษา 

9.แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม 

6.แผนงานสังคม
สงเคราะห์ 

8.แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

2.แผนงานบริหาร 
งานทั่วไป 

3.แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน 

5.แผนงานสาธารณสุข 1.แผนงานงบกลาง 

7.แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

11.แผนงานการเกษตร 

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ ส านัก
ปลัดเทศบาล 

กองยุทธศาสตร์
และงบประมาณ 

กองคลัง กองช่าง กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

กอง
การศึกษา 

กองสวัสดิการ
สังคม 

10.แผนงาน
อุตสาหกรรมและการ

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาจังหวัด

นครปฐม 



๓. การวิเคราะห์เพ่ือพัฒนาท้องถ่ิน
    ๓.๑ การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลนครชยัศรี

จุดแข็ง (Strength:S) จุดอ่อน (Weakness:W)
๑. พื้นที่เทศบาลอยู่ในเขตปริมณฑล มีการคมนาคม ๑. ในพื้นที่ ไม่มีสถานที่ทอ่งเที่ยวที่เด่นชัดเพื่อดึงดูด
    ขนส่งที่สะดวก และหลากหลายเส้นทาง     ใหค้นมาทอ่งเที่ยว
๒. ลักษณะสังคมเปน็ชุมชนเมืองมีความเจริญใน ๒. ประชาชนขาดการมีส่วนร่วม และตระหนักในการ
    ด้านต่างๆ อย่างพร้อมเพรียง ทั้งธนาคาร ร้านค้า     เข้าร่วมกิจกรรมสาธารณะเทา่ที่ควร
    หา้งสรรพสินค้า บริการส่ือสาร เช่น Wifi ระบบ 5G ๓. การจราจร ค่อนข้างติดขัด ในช่วงเวลาเร่งด่วน
๓. ประชาชนส่วนใหญ่ยังเปน้คนในพื้นที่ มีความรัก     และมีรถสิบล้อ - รถพว่งวิง่ผ่านเข้ามาในเขตเทศบาล
    ความผูกพนัต่อชุมชน และพื้นที่ ๔. พื้นที่ในเขตเทศบาล มีหลายหน่วยงานรับผิดชอบ 
๔. มีระบบสาธารณูปโภคพร้อม ทั้งน้้าประปา ไฟฟา้     ท้าใหก้ารพฒันาไม่เปน็เอกภาพ
    โทรศัพท ์ ๕. เปน็เมืองที่ใกล้กรุงเทพมหานคร จึงเปน็ทางผ่าน
๕. มีสินค้า บริการ ร้านอาหาร ของกิน ของฝาก     ไปยังจังหวดัอื่นเทา่นั้น  ซ่ึงไม่มีการพกัค้างแรม 
    ที่หลากหลาย และมีชื่อเสียง     ท้าใหร้ายได้จากการทอ่งเที่ยวจึงไม่มากนัก

6. เปน็พื้นที่ติดแม่น้้า ล้าคลอง จึงประสบปญัหาน้้าทว่ม
    ในฤดูฝน น้้าหลาก ประกอบกับน้้าทะเลหนุนด้วย

โอกาส (Opportunity:O) อุปสรรค (Threa:T)
๑. นโยบายส่งเสริมการทอ่งเที่ยว ของรัฐบาล ๑. สภาพพื้นที่ ติดแม่น้้าทา่จีน หากมีอุทกภยั และ
๒. เปน็เมืองผ่านที่ใกล้กับแหล่งทอ่งเที่ยว วดัต่างๆ     บริหารจัดการไม่ดี อาจประสบปญัหาอุทกภยั 
    เช่น เจษฎามิวเซียม วดัศีษะทอง วดักลางบางแก้ว     สร้างความเสียหายใหญ่ได้
๓. ได้รับการร่วมมือกับภาคเอกชน เช่น การแข่งขัน ๒. การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (AEC) ภาคราชการ
    โมโตครอสชิงแชมปโ์ลก ส่งผลใหค้นรู้จักนครชัยศรี     เอกชน ประชาชนยังขาดความต่ืนตัว และความพร้อม
    มากขึ้น     ในการรองรับ เช่น ภาษา การทกัทายส่ือสาร
๔. มีตลาดทรัพย์สินฯ ที่เก่าแก่ควรค่าแก่การอนุรักษ ์ ๓. กระแสสังคมโซเชียลมีเดีย ท้าใหผู้้คนส่ือสารถึงกัน
    คือ ตลาดทา่นา  เปน็แหล่งทอ่งเที่ยวที่ดึงดูดใหผู้้คน     ได้ง่ายโดยขาดการกล่ันกรองตรวจสอบข้อมูลก่อน
    แวะมาชิม ซ้ือ อาหาร ของฝาก ที่มีชื่อเสียง     ท้าใหเ้กิดข่าวลือ ข้อมูลเทจ็ได้ง่าย
๕. การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และการประชาสัมพนัธ์ ๔. การค้าขาย บริการ มีการแข่งขันสูง ทั้งคนในพื้นที่ 
   ของเทศบาลร่วมกับภาคเอกชน ช่วยใหค้นมาจับจ่าย     ตลาดเอกชน หา้งค้าปลีก เปน็ต้น
   ซ้ือของ เปน็การส่งเสริมเศรษฐกิจในทอ้งถิ่น
๖. การเรียนรู้ในเร่ืองต่างๆ ปจัจุบนัการเข้าถึงข้อมูล
   ง่ายขึ้นและหลายหลายช่องทาง เช่น คอมพวิเตอร์
   โทรศัพทม์ือถือ



๓.๒  การประเมนิสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกทีเ่ก่ียวขอ้ง
       ผลการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของประชาชนในเขต เทศบาลต าบลนครชัยศรี 
จากการได้ท าประชาคม และจัดเก็บข้อมูลเพือ่ใช้ในการวางแผนและจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น
ชุมชนในเขตเทศบาลต าบลนครชัยศรี  สรุปได้ดังนี้

ขอบข่ายและปริมาณของปญัหา พ้ืนที่เปา้หมาย/ กลุ่มเปา้หมาย การคาดการณแ์นวโน้มในอนาคต

๑. ปญัหาด้านการศึกษา ศาสนา

และวัฒนธรรม
ลักษณะของปญัหา  - เด็กและเยาวชน  - เทศบาลจัดสรรงบประมาณ

 - กระแสโลกาภวิฒัน์และการส่ือสารในยุค  - นักเรียนในสถานศึกษา ในการจัดกิจกรรมส่งเสริม 

สังคมออนไลน์เข้ามามีอิทธพิลต่อสังคม  - ประชาชนในพื้นที่ ฟื้นฟ ูศาสนา ศิลปวฒันธรรม

และครอบครัว ท าใหล้ะทิ้งวฒันธรรมด้ังเดิม ประเพณี อันดีงามของทอ้งถิ่น 

 - ขาดการใหค้วามรู้ ความส าคัญทางศาสนา อย่างถูกต้อง

และพฒันาจริยธรรมแก่ประชาชน  - จัดสรรงบประมาณ

 - สถานศึกษาขาดงบประมาณในการดูแล สนับสนุนสถานศึกษาในเขต

นักเรียนอย่างเพยีงพอ เทศบาลใหเ้พยีงพอต่อ

จ านวนนักเรียน



ขอบข่ายและปริมาณของปญัหา พ้ืนที่เปา้หมาย/ กลุ่มเปา้หมาย การคาดการณแ์นวโน้มในอนาคต

๒. ปญัหาด้านเศรษฐกิจ

ลักษณะของปญัหา

 - ประชาชนบางส่วนวา่งงาน และวา่ง  - ประชากรบางส่วนไม่มี  - เทศบาลจัดฝึกอบรมอาชีพ

งานแฝง เนื่องจากไม่อาชีพเสริม งานท า และงานที่ท าอยู่ ใหแ้ก่ประชาชน

ไม่มั่นคง  - ส่งเสริมใหป้ระชาชนรวม

 - กลุ่มสตรี/กลุ่มแม่บา้น กลุ่มในการประกอบอาชีพ

ที่ต้องการอาชีพเสริม  -  สนับสนุนงบประมาณ

และวทิยาการ เทคโนโลยีที่

ทนัสมัยในการประกอบอาชีพ

 - การทอ่งเที่ยวในเขตเทศบาลค่อนข้าง  - กลุ่มร้านค้าต่างๆ  - ส่งเสริมจัดท าแผ่นพบั

ซบเซา ผู้คนมาแวะชม ทอ่งเที่ยวน้อยลง ในเขตเทศบาล ประชาสัมพนัธ ์การทอ่งเที่ยว

ในเขตเทศบาล และพื้นที่

ต่อเนื่องเพื่อใหค้นแวะมา

เที่ยวมากขึ้น



ขอบข่ายและปริมาณของปญัหา พ้ืนที่เปา้หมาย/ กลุ่มเปา้หมาย การคาดการณแ์นวโน้มในอนาคต

๓.  ปญัหาด้านสังคม

ลักษณะของปญัหา

 -  ปญัหาการปอูงกันโรคระบาดต่างๆ  - ประชาชน เยาวชน  - เทศบาลจัดอบรม ใหค้วามรู้

 -  ปญัหายาเสพติดระบาดในกลุ่มเยาวชน และนักเรียนในเขต  เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพ

 และนักเรียน โดยเฉพาะ ยาบา้ เทศบาลต าบลนครชัยศรี ปฏบิติังานของ อสม.ประจ า

 - ปญัหาความปลอดภยัในชีวติและทรัพย์สิน หมู่บา้น และประชาชนทั่วไป

 การลักขโมย  - นโยบายของรัฐบาลในการ

 - ปญัหาผู้สูงอายุ คนพกิาร ผู้ด้อยโอกาส ปอูงกันและแก้ไขปญัหายา

ที่ขาดการดูแลหรือส่งเสริมสวสัดิการ เสพติด โดยใหเ้ทศบาลด าเนิน

อย่างพอเพยีง การเชิงรุกร่วมกับฝุายปกครอง

 - ปญัหาประชาชนขาดความรู้ โอกาสในการ และต ารวจ ในการปอูงปราม 

เข้าถึงความยุติธรรมในสังคม ตรวจค้น จับกุมผู้เสพ/ผู้ค้า 

และบ าบดักลุ่มผู้ติดยา 

และกลุ่มเส่ียง

 - จัดสรรงบประมาณเพื่อ

จัดซ้ือ/จัดจ้างติดต้ังกล้อง

วงจรปดิตามจุดต่างๆ 

ที่ส าคัญ ใหเ้พยีงพอ

 - ส่งเสริมการจัดกิจกรรมให้

ชมรมผู้สูงอายุ คนพกิาร 

ผู้ด้อยโอกาส

 - สนับสนุน ส่งเสริมกิจกรรม

ต่างๆ ของศูนย์ยุติธรรมชุมชน

ต าบล เพื่อประชาชนในทอ้งถิ่น



ขอบข่ายและปริมาณของปญัหา พ้ืนที่เปา้หมาย/ กลุ่มเปา้หมาย การคาดการณแ์นวโน้มในอนาคต

๔.ปญัหาด้านทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม
ลักษณะของปญัหา

 - ปญัหาขยะในเขตชุมชน ทางสาธารณะ  - ชุมชนในเขตเทศบาล/  - เทศบาลจัดหาที่รองรับขยะ

 - ปญัหาผักตบชวาตามล าคลอง แม่น้ า ทางสาธารณะ และใหบ้ริการจัดเก็บขยะ

ขาดการดูแล เอาใจใส่  - ที่สาธารณะ ล าคลอง  อย่างจริงจัง

 - ปญัหาประชาชนขาดจิตส านึกที่ดีพอ แม่น้ า  - รณรงค์เพื่อสร้างจิตส านึก

ในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ  - ประชาชน/เยาวชน การใช้วสัดุจากธรรมชาติแทน

ในพื้นที่ ขยะที่ย่อยสลายยาก 

และเกิดมลพษิ

 - เทศบาลจัดสรรงบประมาณ

เพื่อด าเนินการขุดลอกคลอง/

ก าจัดผักตบชวา ในล าคลอง

 - จัดกิจกรรมใหค้วามรู้ 

สร้างจิตส านึก ด้านการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติ เช่น 

การปลูกต้นไม้ การปล่อย

พนัธุสั์ตวน์้ า การปรับปรุง

ภมูิทศัน์ เปน็ต้น



ขอบข่ายและปริมาณของปญัหา พ้ืนที่เปา้หมาย/ กลุ่มเปา้หมาย การคาดการณแ์นวโน้มในอนาคต

๕.  ปญัหาด้านการบริหารจัดการที่ดี

ลักษณะของปญัหา

 - บคุลากร ขาดทกัษะ ความช านาญ  - ผู้บริหาร/สมาชิกสภาฯ/  - จัดสรรงบประมาณในการ

และแรงจูงใจเชิงบวก ในการท างาน พนักงานส่วนต าบลและ จัดส่งบคุลากรเข้ารับการ

อย่างเพยีงพอ พนักงานจ้างของเทศบาล อบรมเพื่อเรียนรู้ เพิ่มทกัษะ

ความช านาญ และประสิทธิ

ภาพการปฏบิติังาน

 - ประชาชนขาดการมีส่วนร่วมทางการเมือง  - ประชาชนใน  - เน้นการมีส่วนร่วมของ

การปกครอง อย่างจริงจัง เขตเทศบาล ประชาชนในการบริหารจัดการ

 โดยจัดเวทปีระชาคมในพื้นที่

 ใหบ้อ่ยคร้ัง

 - ประชาชนบางส่วนขาดการรับรู้ข่าวสาร  - ประชาชนใน  - ปรับปรุงระบบเสียงตามสาย

จากทางเทศบาล เขตเทศบาล และเพิ่มช่องทางที่หลากหลาย

ในการประชาสัมพนัธเ์ผยแพร่

ข่าวสารของเทศบาล



ขอบข่ายและปริมาณของปญัหา พ้ืนที่เปา้หมาย/ กลุ่มเปา้หมาย การคาดการณแ์นวโน้มในอนาคต

๖.  ปญัหาด้านการบริการสาธารณะ

๖.๑ เส้นทางการคมนาคมไม่สะดวก

ลักษณะของปญัหา

 - เนื่องจากถนนภายในชุมชนบางส่วน  - พื้นที่ทกุชุมชนในเขต  - เทศบาลจัดงบประมาณใน

ช ารุด ทรุดโทรม  เมื่อฝนตกจะท าใหน้้ าทว่มขัง เทศบาลประสบปญัหา การก่อสร้างและปรับปรุง

ถนนขรุขระเปน็หลุม  เปน็บอ่ ไม่เสมอกัน การคมนาคมไม่สะดวก ตลอดจนซ่อมแซมถนนใน

เขตเทศบาล อย่างต่อเนื่อง

รวมทั้งก่อสร้างถนนคอนกรีต/

ลาดยางเพิ่มขึ้น

๖.๒ ทอ่ระบายน้ าอุดตัน ไม่ได้มาตรฐาน

ลักษณะของปญัหา

 - ปญัหาทอ่ระบายน้ าอุดตัน หรือไม่มี  - พื้นที่ทกุชุมชนในเขต  - ก่อสร้างปรับปรุงทอ่ระบายน้ า

ประสิทธภิาพ ขนาดไม่เทา่กัน เทศบาลประสบปญัหาการ บอ่พกัใหไ้ด้มาตรฐาน

๖.๓ ปญัหาไฟฟาูสาธารณะไม่เพยีงพอ ระบายน้ า

ลักษณะของปญัหา

 - ไฟฟาูสาธารณะในชุมชนมีปริมาณไม่  - พื้นที่ทกุชุมชนในเขต  - เทศบาลติดต้ังไฟฟาู

เพยีงพอต่อความต้องการของประชาชน เทศบาล สาธารณะเพิ่มขึ้น

บางจุดไม่สวา่ง หรือช ารุด  



ขอบข่ายและปริมาณของปญัหา พ้ืนที่เปา้หมาย/ กลุ่มเปา้หมาย การคาดการณแ์นวโน้มในอนาคต

๗.  ปญัหาข้อมูลในชุมชนเพ่ือการ

วางแผนพัฒนา

ลักษณะของปญัหา

 -  จากการจัดเก็บข้อมูลชุมชนต่างๆ ใน  - ประชาชน ผู้สูงอายุ  - เทศบาลจัดอบรม ใหค้วามรู้

เขตเทศบาล ทั้งหมด ๑,๕๗๘ ครัวเรือน เด็กแรกเกิด เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพในการ

๑. ภาพรวมรายได้ครัวเรือน จัดเก็บข้อมูล โดยให้

 -  มีรายได้ไม่น้อยกวา่ ๓๐,๐๐๐บาทต่อคน ประชาชนตระหนักถึงการ

 ต่อป ีไม่ผ่านเกณฑ์ ๖๘ ครัวเรือน ใหข้้อมูลที่ครบถ้วนถูกต้อง

คิดเปน็ ๔.๓๑ % ตรงตามจริงเพื่อประโยชน์

- คนอายุระหวา่ง ๑๕ – ๖๐ ป ี มีอาชีพ ในการวางแผนพฒันา

มีรายได้ จาก ๓,๐๖๖ คน ไม่ผ่านเกณฑ์  - จัดอบรมใหค้วามรู้ การฝึก

๒๒๙ คน คิดเปน็ ๗.๔๗ % อาชีพ ต่างๆ ใหก้ับประชาชน 

 - ครัวเรือนมีการเก็บออมเงิน จาก เพื่อน าไปหารายได้เสริม

๑,๕๗๘ ครัวเรือน ไม่ผ่านเกณฑ์  - จัดเวทปีระชาคม เพื่อให้

๑๘๖ ครัวเรือน คิดเปน็ ๑๑.๗๙ % ความรู้ประชาชน ตระหนัก

๒. ภาพรวมจากการจัดเก็บข้อมูล ถึงการมีส่วนร่วมใน

๓ ปญัหาแรก คือ กิจกรรมต่างๆ ของเทศบาล

 - การมีส่วนร่วมในกิจกรรมสาธารณะเพื่อ เพื่อประโยชน์สาธารณะ

ประโยชน์ของชุมชน ไม่ผ่านเกณฑ์  - ส่งเสริมการใหค้วามรู้เร่ือง

จาก ๑,๕๗๘ ครัวเรือน ไม่ผ่านเกณฑ์ คุณค่าของน้ านมมารดา

๗๗๐ ครัวเรือน คิดเปน็ ๔๘.๘๐ %

- คนอายุมากกวา่ ๖๐ ป ีมีอาชีพและมีรายได้

 จาก ๑,๐๔๖ คน ไม่ผ่านเกณฑ์ ๔๒๙ คน

คิดเปน็ ๔๑.๐๑ %

 - เด็กแรกเกิดได้กินนมแม่อย่างเดียว

อย่างน้อย ๖ เดือนแรกติดต่อกัน 

จาก ๒๕ คน ไม่ผ่านเกณฑ์ ๘ คน 

คิดเปน็ ๓๒.๐๐ % 



3.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถ่ินและยุทธศาสตร์ระดบัมหภาคเพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติ

ที่ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพฒันาเศรษฐกิจ SDGs ยุทธศาสตร์จังหวดั ยุทธศาสตร์การพฒันา ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงาน หน่วยงาน
และสังคมแหง่ชาติ ของ อปท. รับผิดชอบหลัก

ฉบบัที่ 13 ในเขตจังหวดั
1 ยท.ที่ 3 ด้านการ หมุดหมายที่ 12. เปา้หมายที่ 4 : ยท.ที่ 1 พฒันา ยท.ที่ 2 ด้านการศึกษา ยท.ที่ 1 ด้าน 1.การพฒันา -แผนงานการศึกษา - กองการศึกษา

พฒันาและเสริมสร้าง ไทยมีก าลังคนสมรรถนะ สร้างหลักประกันวา่ นครปฐมใหเ้ปน็เมือง การศึกษา ศาสนา การศึกษา ศาสนา สนับสนุนการ
ศักยภาพ สูงมุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  ทกุคนมีการศึกษาที่มี อัจฉริยะ (Smart  City) และวฒันธรรม และวฒันธรรม ศึกษา  -แผนงานการ
ทรัพยากรมนุษย์ ตอบโจทย์การพฒันา คุณภาพอย่างครอบคลุม ประตูเศรษฐกิจ งานประเพณี ศาสนา วฒันธรรม

แหง่อนาคต และเทา่เทยีม ภาคกลางและ ศาสนา และนันทนาการ
หมุดหมายที่ 13. และสนับสนุนโอกาส ภาคตะวนัตก ศิลปวฒันธรรม
ไทยมีภาครัฐที่ทนัสมัย  ในการเรียนรู้ตลอดชีวติ ยท.ที่ 3 พฒันา การกีฬา และ
มีประสิทธภิาพ เปา้หมายที่ 16 : ประชาชนใหเ้ปน็ ภมูิปญัญาทอ้งถิ่น
และตอบโจทย์ประชาชน ส่งเสริมสังคมที่สงบสุข ประชาชนอัจฉริยะ

และครอบคลุมที่เอื้อต่อ (Smart citizen)

การพฒันาที่ยั่งยืน 
ใหท้กุคนเข้าถึงกระบวน
การยุติธรรม และสร้าง
สถาบนัที่มีประสิทธผิล
มีความรับผิดชอบ 
และทกุคนสามารถเข้า
ถึงในทกุระดับ
เปา้หมายที่ 17 :
เสริมความเข้มแข็งใหแ้ก่

กลไกการด าเนนิงานและ

ฟื้นฟหูุ้นส่วนความร่วมมอื

ระดับโลกเพื่อการพฒันาที่ยั่งยืน

ส่วนที่ 3 การน าแผนพัฒนาท้องถ่ินไปสูก่ารปฏบิัติ



ที่ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพฒันาเศรษฐกิจ SDGs ยุทธศาสตร์จังหวดั ยุทธศาสตร์การพฒันา ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงาน หน่วยงาน
และสังคมแหง่ชาติ ของ อปท. รับผิดชอบหลัก

ฉบบัที่ 13 ในเขตจังหวดั
2 ยท.ที่ 3 ด้านการพฒันา หมุดหมายที่ 1. เปา้หมายที่ 2 :  ยท.ที่ 1 พฒันา ยท.ที่ 4 ยท.ที่ 2 ด้าน 2.ส่งเสริมการ -แผนงานสังคม -กองสวสัดิการฯ

และเสริมสร้างศักยภาพ ไทยเปน็ประเทศชั้นน าด้าน ยุติความหวิโหยบรรลุ นครปฐมใหเ้ปน็เมือง ด้านเศรษฐกิจ เศรษฐกิจและ ทอ่งเที่ยว  สงเคราะห์
ทรัพยากรมนุษย์ สินค้าเกษตรและเกษตร  ความมั่นคงทางอาหาร อัจฉริยะ (Smart  City) การทอ่งเที่ยว การพฒันาอาชีพ  
ยท.ที่ 4 ด้านการสร้าง แปรรูปมูลค่าสูง ปรับปรุงโภชนาการ ประตูเศรษฐกิจ สร้างรายได้ -แผนงานสร้าง -กองสวสัดิการฯ
โอกาสและความเสมอ หมุดหมายที่ 7. และสนับสนุนการท า ภาคกลางและ การใช้ชีวติอย่าง ความเข้มแข็ง
ภาคทางสังคม ไทยมีวสิาหกิจขนาดกลาง  เกษตรกรรมอย่างยั่งยืน ภาคตะวนัตก พอเพยีง ของชุมชน

และขนาดย่อมที่เข้มแข็ง  เปา้หมายที่ 8 : ยท.ที่ 2 สร้างความ
มีศักยภาพสูง  และสามารถ ส่งเสริมการเติบโต แข็งแกร่งระดับพื้นที่
แข่งขันได้ ทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง รองรับการขยายตัว
หมุดหมายที่ 10. ครอบคลุม  และยั่งยืน ของเมืองหลวงและ
ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวยีน การจ้างงานเต็มที่มี ปริมณฑล
และสังคมคาร์บอนต่ า ผลิตภาพ และการมีงาน  (Smart mobility 

สมควรส าหรับทกุคน  and  transport)
เปา้หมายที่ 12 : ยท.ที่ 3 พฒันา
สร้างหลักประกันใหม้ี ประชาชนใหเ้ปน็
แบบแผนการบริโภค ประชาชนอัจฉริยะ
และการผลิตที่ยั่งยืน (Smart citizen)



ที่ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพฒันาเศรษฐกิจ SDGs ยุทธศาสตร์จังหวดั ยุทธศาสตร์การพฒันา ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงาน หน่วยงาน
และสังคมแหง่ชาติ ของ อปท. รับผิดชอบหลัก

ฉบบัที่ 13 ในเขตจังหวดั
3 ยท.ที่ 1 ด้านความ หมุดหมายที่ 4. เปา้หมายที่ 3 : ยท.ที่ 3 พฒันา ยท.ที่ 1 ด้านสังคม ยท.ที่ 3 ด้านสังคม 3.ส่งเสริมการ -แผนงานบริหาร -ส านักปลัด

มั่นคง ไทยเปน็ศูนย์กลางทาง สร้างหลักประกันใหค้น ประชาชนใหเ้ปน็ พฒันาคุณภาพ งานทั่วไป -กองยุทธศาสตร์ฯ

ยท.ที่ 3 ด้านการ การแพทย์และสุขภาพ มีชีวติที่มีคุณภาพและ ประชาชนอัจฉริยะ ชีวติ สร้างความ
พฒันาและเสริมสร้าง มูลค่าสูง ส่งเสริมสุขภาวะที่ดีของ (Smart citizen) เข้มแข็งของชุมชน -แผนงานการรักษา -ส านักปลัด
ศักยภาพทรัพยากร หมุดหมายที่ 12. ทกุเพศทกุวยั ความสงบภายใน

มนุษย์ ไทยมีก าลังคนสมรรถนะ เปา้หมายที่ 13 :
ยท.ที่ 4  ด้านการสร้าง สูงมุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  ด าเนินการอย่างเร่งด่วน -แผนงานสาธารณสุข -กองสาธารณสุขฯ

โอกาสและความเสมอ ตอบโจทย์การพฒันา เพื่อการต่อสู้กับการ
ภาคทางสังคม แหง่อนาคต เปล่ียนแปลงสภาพ -แผนงานสังคม -กองสวสัดิการฯ
ยท.ที่ 6 ด้านการปรับ หมุดหมายที่ 13. ภมูิอากาศและผลกระทบ สงเคราะห์
สมดุลและพฒันาระบบ ไทยมีภาครัฐที่ทนัสมัยมี  เปา้หมายที่ 16 :
การบริหารจัดการภาครัฐ ประสิทธภิาพและตอบโจทย์ ส่งเสริมสังคมที่สงบสุข -แผนงานสร้างความ -กองสวสัดิการฯ

ประชาชน และครอบคลุมที่เอื้อเฟื้อ เข้มแข็งของชุมชน

ต่อการพฒันาที่ยั่งยืนให้
ทกุคนเข้าถึงกระบวน -แผนงานงบกลาง -กองสวสัดิการฯ
การยุติธรรม และสร้าง -กองสาธารณสุขฯ

สถาบนัที่มีประสิทธผิล
มีความรับผิดชอบ และ
ทกุคนสามารถเข้าถึงใน
ทกุระดับ



ที่ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพฒันาเศรษฐกิจ SDGs ยุทธศาสตร์จังหวดั ยุทธศาสตร์การพฒันา ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงาน หน่วยงาน
และสังคมแหง่ชาติ ของ อปท. รับผิดชอบหลัก

ฉบบัที่ 13 ในเขตจังหวดั
4 ยท.ที่ 5 ด้านการสร้าง หมุดหมายที่ 8. เปา้หมายที่ 11 : ยท.ที่ 1 พฒันา ยท.ที่ 3 ด้านทรัพยากร ยท.ที่ 4. 4.การบริหารจัดการ -แผนงานเคหะ -กองสาธารณสุขฯ

การเติบโตบนคุณภาพ ไทยมพีื้นที่และเมอืงอจัฉริยะ ท าใหเ้มืองและการต้ัง นครปฐมใหเ้ปน็เมือง ธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม ด้านส่ิงแวดล้อมและ ทรัพยากรธรรมชาติ และชุมชน
คุณภาพชีวติที่เปน็มิตร ที่น่าอยู่  ปลอดภยั  เติบโต ถิ่นฐานของมนุษย์มี อัจฉริยะ (Smart  City)  และการทอ่งเที่ยว ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อม -แผนงาน -กองสาธารณสุขฯ

ต่อส่ิงแวดล้อม ได้อย่างยั่งยืน ความปลอดภยั  ประตูเศรษฐกิจ เพื่อการพฒันาอย่าง การเกษตร -กองการศึกษา
หมุดหมายที่ 10. ความต้านทานและ ภาคกลางและ ยั่งยืน

ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวยีน ความยืดหยุ่นต่อการ ภาคตะวนัตก
และสังคมคาร์บอนต่ า เปล่ียนแปลงอย่าง

ครอบคลุมและยั่งยืน
เปา้หมายที่ 13 :
ด าเนินการอย่างเร่งด่วน
เพื่อการต่อสู้กับการ
เปล่ียนแปลงสภาพ
ภมูิอากาศและผลกระทบ



ที่ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพฒันาเศรษฐกิจ SDGs ยุทธศาสตร์จังหวดั ยุทธศาสตร์การพฒันา ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงาน หน่วยงาน
และสังคมแหง่ชาติ ของ อปท. รับผิดชอบหลัก

ฉบบัที่ 13 ในเขตจังหวดั
5 ยท.ที่ 6 ด้านการปรับ หมุดหมายที่ 13. เปา้หมายที่ 16 : ยท.ที่ 2 สร้างความ ยท.ที่ 5 ด้านการ ยท.ที่ 5  ด้านการ 5.การพฒันา - แผนงานบริหาร -ส านักปลัด

สมดุลและพฒันาระบบ ไทยมีภาครัฐที่ทนัสมัยมี  ส่งเสริมสังคมที่สงบสุข แข็งแกร่งระดับพื้นที่ บริหารจัดการที่ดี บริหารจัดการที่ดี กระบวนการบริหาร งานทั่วไป -กองยุทธศาสตร์ฯ

การบริหารจัดการภาครัฐ ประสิทธภิาพและตอบโจทย์ และครอบคลุมที่เอื้อเฟื้อ รองรับการขยายตัว จัดการที่ดี  และ
จัดการภาครัฐ ประชาชน ต่อการพฒันาที่ยั่งยืนให้ ของเมืองหลวงและ การมีส่วนร่วมของ

ทกุคนเข้าถึงกระบวน ปริมณฑล ประชาชนในการ
การยุติธรรม และสร้าง  (Smart mobility พฒันาทอ้งถิ่น
สถาบนัที่มีประสิทธผิล  and  transport)
มีความรับผิดชอบ และ
ทกุคนสามารถเข้าถึงใน
ทกุระดับ

6 ยท.ที่ 2 ด้านการสร้าง หมุดหมายที่ 8. เปา้หมายที่ 9 : ยท.ที่ 2. สร้างความ ยท.ที่ 6. ด้านบริการ ยท.ที่ 6. ด้านการ 6. การก่อสร้าง - แผนงาน - กองช่าง
ความสามารถในการ ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะ สร้างโครงสร้างพื้นฐาน แข็งแกร่งระดับพื้นที่ สาธารณะ บริการสาธารณะ ปรับปรุงและพฒันา อุตสาหกรรมและ
แข่งขัน ที่น่าอยู่  ปลอดภยั  เติบโต ที่มีความทนทาน รองรับการขยายตัว ระบบสาธารณูปโภค การโยธา
ยท.ที่ 4  ด้านการสร้าง ได้อย่างยั่งยืน ส่งเสริมการพฒันา ของเมืองหลวงและ /สาธารณูปการ  

โอกาสและความเสมอ อุตสาหกรรมที่ ปริมณฑล (Smart และโครงสร้าง

ภาคทางสังคม ครอบคลุมและยั่งยืน mobility  and  พื้นฐานอย่างทั่วถึง

และส่งเสริมนวตักรรม transport) ได้มาตรฐาน

รวม 6  ยุทธศาสตร์  7  หมุดหมาย 10  เปา้หมาย 3  ยุทธศาสตร์ 6  ยุทธศาสตร์ 6 ยุทธศาสตร์ 6  กลยุทธ์ 11  แผนงาน



    3.2  บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน
แบบ ผ. ๐1

ยุทธศาสตร์

กลยุทธ์ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ

แผนงาน โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 

     ศาสนา  และวัฒนธรรม

     1.1 กลยุทธพ์ฒันาสนับสนุน

           การศึกษา งานประเพณี   

           ศาสนา ศิลปวฒันธรรม การกีฬา 

           และภมูิปญัญาทอ้งถิ่น

          (๑)  แผนงานการศึกษา 3 2,773,000 3 2,773,000 3 2,773,000 3 2,773,000 4 5,773,000 16 16,865,000

          (๒)  แผนงานการศาสนา  5 178,000 5 178,000 5 178,000 5 178,000 5 178,000 25 890,000

                วฒันธรรมและนันทนาการ

รวม 8 2,951,000 8 2,951,000 8 2,951,000 8 2,951,000 9 5,951,000 41 17,755,000

ปี ๒๕๖9

บัญชสีรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70)  แก้ไข ครั้งที ่1/2566

เทศบาลต าบลนครชยัศรี
ปี ๒๕๖6 ปี ๒๕๖7 ปี ๒๕๖8 รวม 5 ปีปี ๒๕70



ยุทธศาสตร์
กลยุทธ์ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ

แผนงาน โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

    และการทอ่งเที่ยว

    2.1  กลยุทธส่์งเสริมการทอ่งเที่ยว 

           การพฒันาอาชีพ  สร้างรายได้ 

           การใช้ชีวติอย่างพอเพยีง

           (๑)  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 1 20,000 1 20,000 1 20,000 1 20,000 1 20,000 5 100,000

           (2)  แผนงานสร้างความ 1 10,000 1 10,000 1 10,000 1 10,000 1 10,000 5 50,000

                 เข้มแข็งของชุมชน

รวม 2 30,000 2 30,000 2 30,000 2 30,000 2 30,000 10 150,000

ปี ๒๕๖6 ปี ๒๕๖7 ปี ๒๕๖8 ปี ๒๕๖9 ปี ๒๕70 รวม 5 ปี



จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

๓.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

     3.1  กลยุทธส่์งเสริมการพฒันา

            คุณภาพชีวติ สร้างความ

            เข้มแข็งของชุมชน 

           (1) แผนงานบริหารงานทั่วไป 2 40,000 2 40,000 2 40,000 2 40,000 2 40,000 10 200,000

           (๒) แผนงานรักษาความสงบ 5 412,000 5 412,000 5 412,000 5 412,000 5 412,000 25 2,060,000

                ภายใน

           (๓) แผนงานสาธารณสุข 6 173,000 5 153,000 5 153,000 5 153,000 5 153,000 26 785,000

           (4) แผนงานสังคมสงเคราะห์ 2 200,000 2 200,000 2 200,000 2 200,000 2 200,000 10 1,000,000

           (5) แผนงานสร้างความ 5 118,000 5 118,000 5 118,000 5 118,000 5 118,000 25 590,000

                เข้มแข็งของชุมชน

           (6) แผนงานงบกลาง 4 14,884,000 4 14,884,000 4 14,884,000 4 14,884,000 4 14,884,000 20 74,420,000

รวม 24 15,827,000 23 15,807,000 23 15,807,000 23 15,807,000 23 15,807,000 116 79,055,000

ยุทธศาสตร์

ปี ๒๕๖6 ปี ๒๕70ปี ๒๕๖7 ปี ๒๕๖8 ปี ๒๕๖9 รวม 5 ปี



จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม

    และทรัพยากรธรรมชาติ

    4.1  กลยุทธก์ารบริหารจัดการ

           ทรัพยากรธรรมชาติและ 

           ส่ิงแวดล้อมเพื่อการพฒันา

           อย่างยั่งยืน

          (๑)  แผนงานเคหะและชุมชน 4 8,610,000 4 8,610,000 4 8,610,000 4 8,610,000 4 8,610,000 20 43,050,000

          (๒)  แผนงานการเกษตร 7 152,000 7 152,000 7 152,000 7 152,000 7 152,000 35 760,000

รวม 11 8,762,000 11 8,762,000 11 8,762,000 11 8,762,000 11 8,762,000 55 43,810,000

ปี ๒๕70 รวม 5 ปี

ยุทธศาสตร์

ปี ๒๕๖6 ปี ๒๕๖7 ปี ๒๕๖8 ปี ๒๕๖9



จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหาร

    จัดการที่ดี
    5.1  กลยุทธพ์ฒันากระบวนการ

           บริหารจัดการที่ดี  และการมี

           ส่วนร่วมของ ประชาชนในการ

           พฒันาทอ้งถิ่น
       (๑)  แผนงานบริหารทั่วไป 9 505,000 9 505,000 9 505,000 9 505,000 9 505,000 45 2,525,000

รวม 9 505,000 9 505,000 9 505,000 9 505,000 9 505,000 45 2,525,000

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ

    บริการสาธารณะ

    6.1 กลยุทธก์ารก่อสร้าง ปรับปรุง

          และพฒันาระบบสาธารณูปโภค/

          สาธารณูปการ  และโครงสร้าง

          พื้นฐาน  อย่างทั่วถึงได้มาตรฐาน

          (๑)  แผนงานอุตสาหกรรมและ 15 806,902,000 14 804,284,000 14 805,102,000 14 804,278,000 14 805,850,000 71 4,026,416,000

                การโยธา

รวม 15 806,902,000 14 804,284,000 14 805,102,000 14 804,278,000 14 805,850,000 71 4,026,416,000

รวมทั้งสิ้น 69 834,977,000 67 832,339,000 67 833,157,000 67 832,333,000 68 836,905,000 338 4,169,711,000

ปี ๒๕70 รวม 5 ปี

ยุทธศาสตร์

ปี ๒๕๖6 ปี ๒๕๖7 ปี ๒๕๖8 ปี ๒๕๖9



แบบ ผ. ๐1/1

ชมุชน
จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

ชุมชน ม.1  ต าบลนครชัยศรี 2 30,000 2 30,000 2 30,000 2 30,000 2 30,000 10 30,000

ชุมชน ม.2  ต าบลนครชัยศรี 1 100,000 1 100,000 1 100,000 1 100,000 1 100,000 5 500,000

ชุมชน ม.1  ต าบลวัดแค 2 100,000 2 100,000 2 100,000 2 100,000 2 100,000 10 500,000
ชุมชน ม.2  ต าบลวัดแค 1 100,000 1 100,000 1 100,000 1 100,000 1 100,000 5 500,000

ชุมชน ม.2  ต าบลท่าต าหนัก 1 10,000 1 10,000 1 10,000 1 10,000 1 10,000 5 50,000

ชุมชน ม.3  ต าบลท่าต าหนัก 1 40,000 1 40,000 1 40,000 1 40,000 1 40,000 5 200,000

ชุมชน ม.2  ต าบลบางกระเบา 1 500,000 1 500,000 1 500,000 1 500,000 1 500,000 5 2,500,000

ชุมชน ม.3  ต าบลบางกระเบา 2 2,400,000 2 2,400,000 2 2,400,000 2 2,400,000 2 2,400,000 10 12,000,000

รวม 11 3,280,000 11 3,280,000 11 3,280,000 11 3,280,000 11 3,280,000 55 16,280,000

บัญชสีรุปโครงการพัฒนา ทีน่ ามาจากแผนชมุชน 
เทศบาลต าบลนครชยัศรี

ปี ๒๕๖6 ปี ๒๕๖7 ปี ๒๕๖8 ปี ๒๕๖9 ปี ๒๕70 รวม 5 ปี



แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์ชาต ิ 20 ปี                                    ยุทธศาสตร์ที ่3   ดา้นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ ฉบับที ่13  หมดุหมายที ่12  ไทยมกี าลังคนสมรรถนะสูง  มุ่งเรียนรู้อย่างตอ่เน่ือง  ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต 

ค. Sustainable Development Goals : SDGs        เป้าหมายที ่4 :   สร้างหลักประกันว่าทกุคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเทา่เทยีม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต

ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดนครปฐม                               ยุทธศาสตร์ที ่ ๓  พัฒนาประชาชนให้เป็นประชาชนอัจฉริยะ (Smart  citizen)
จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนครปฐม    ยุทธศาสตร์ที ่2 ดา้นการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
    ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการศึกษา ศาสนา  และวัฒนธรรม

        1.1 กลยุทธ์พัฒนาสนับสนุนการศึกษา  งานประเพณี ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม การกีฬา และภูมปิัญญาท้องถ่ิน
           (1) แผนงานการศึกษา

        เปา้หมาย         

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการอุดหนุนอาหาร  - เพื่อส่งเสริมอาหารกลางวนั  - เด็กนักเรียนโรงเรียน 1,840,000 1,840,000 1,840,000 1,840,000 1,840,000 ร้อยละ  เด็กนักเรียนมีอาหารกลางวนั กอง

กลางวนั ใหแ้ก่เด็กนักเรียน วดัทา่ต าหนัก 100 รับประทานตามหลักโภชนาการ การศึกษา

ของจ านวน อย่างพอเพยีงกับความต้องการ

นักเรียน

2 โครงการจัดซ้ืออาหาร  - เพื่อจัดซ้ืออาหารเสริม(นม)  - เด็กนักเรียนโรงเรียน 920,000 920,000 920,000 920,000 920,000 ร้อยละ  เด็กมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง กอง
เสริม(นม) ส าหรับส่งเสริมสุขภาพ วดัทา่ต าหนัก 100  ได้รับสารอาหารที่มีประโยชน์ การศึกษา

เด็กนักเรียน ของจ านวน

นักเรียน

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

โครงการ

        หมดุหมายที ่๑3  ไทยมภีาครัฐทีท่ันสมยั มปีระสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชน 

ตัวชี้วัด(KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70)   แก้ไข ครั้งที ่1/2566

เทศบาลต าบลนครชยัศรี

งบประมาณ

ที่ วัตถุประสงค์ ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ



        เปา้หมาย         

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
3 โครงการก่อสร้าง  - เพื่อก่อสร้างศูนย์พฒันา  - ก่อสร้างศูนย์พฒันาเด็กเล็ก - - - - 3,000,000 1 แห่ง มีศูนย์พฒันาเด็กเล็ก ส าหรับ กอง

ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก เด็กเล็กส าหรับรองรับเด็กใน จ านวน ๑ แหง่ ใหเ้ด็กในพื้นที่ได้รับเข้ามาศึกษา การศึกษา

พื้นที่ใหไ้ด้รับการศึกษาในระดับ ในระดับก่อนวยัเรียน

4 โครงการจัดงานวนัเด็ก  - เพื่อส่งเสริมใหเ้ด็กและ  - จัดงานวนัเด็กแหง่ชาติ  13,000 13,000 13,000 13,000 13,000 ร้อยละ  ๘๐ เด็กมีพฒันาการทั้งทางด้าน กอง

แหง่ชาติ เยาวชนยึดมั่นในการท าความดี ในวนัเสาร์ที่ 2 ของ ของผู้เข้าร่วม ความคิด และสติปญัญา การศึกษา

 ใฝ่หาความรู้เปน็ผู้ใหญ่ที่ดี เดือนมกราคมทกุปี มีความพึงพอใจ ทศันคติที่ดี

มีส านึกรับผิดชอบต่อสังคม ในแต่ละกิจกรรม

อยู่ในระดับดี

2,773,000 2,773,000 2,773,000 2,773,000 5,773,000

โครงการ

งบประมาณ

รวม 4  โครงการ

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

      (1) แผนงานการศึกษา
1.1 กลยุทธ์พัฒนาสนับสนุนการศึกษา  งานประเพณี ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม การกีฬา และภูมปิัญญาท้องถ่ิน

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ที่ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด(KPI)



แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์ชาต ิ 20 ปี                                   ยุทธศาสตร์ที ่ 3  ดา้นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ ฉบับที ่13 หมดุหมายที ่ 12  ไทยมกี าลังคนสมรรถนะสูง  มุ่งเรียนรู้อย่างตอ่เน่ือง  ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต 
                                                                  หมดุหมายที ่ ๑3  ไทยมภีาครัฐทีท่ันสมยั มปีระสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชน 
ค. Sustainable Development Goals : SDGs       เป้าหมายที ่16 :  ส่งเสริมสังคมทีส่งบสุขและครอบคลุมทีเ่อ้ือตอ่การพัฒนาทีย่ั่งยืน ให้ทุกคนเขา้ถึงกระบวนการยุตธิรรม 
                                                                                      และสร้างสถาบันทีม่ปีระสิทธิผล มคีวามรับผิดชอบ และทุกคนสามารถเขา้ถึงในทุกระดบั                                                            
                                                                 เป้าหมายที ่17 :  เสริมความเขม้แขง็ให้แก่กลไกการด าเนินงานและฟ้ืนฟูหุน้ส่วนความร่วมมอืระดบัโลกเพ่ือการพัฒนาทีย่ั่งยืน                                                     
ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดนครปฐม                             ยุทธศาสตร์ที ่ 1   พัฒนานครปฐมให้เป็นเมอืงอัจฉริยะ (Smart  City)  ประตเูศรษฐกิจภาคกลางและภาคตะวันตก
                                                                 ยุทธศาสตร์ที ่ 3   พัฒนาประชาชนให้เป็นประชาชนอัจฉริยะ (Smart  citizen)
จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนครปฐม    ยุทธศาสตร์ที ่2 ดา้นการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

    ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการศึกษา ศาสนา  และวัฒนธรรม
        1.1 กลยุทธ์พัฒนาสนับสนุนการศึกษา  งานประเพณี ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม การกีฬา และภูมปิัญญาท้องถ่ิน
           (2) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

        เปา้หมาย         
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการจัดงานประเพณี  - เพื่อเปน็การส่งเสริมและอนุรักษ์  - จัดงานประเพณี 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 ร้อยละ 80 อนุรักษป์ระเพณีและ กอง

วนัลอยกระทง ไวซ่ึ้งวฒันธรรม ขนบธรรมเนียม ลอยกระทง ของผู้เข้า วฒันธรรมที่ดีงามของไทย การศึกษา
ประเพณี ร่วมงานมีความ ใหค้งอยู่สืบต่อไป

พึงพอใจใน

ระดับดี

เทศบาลต าบลนครชยัศรี

ตัวชี้วัด
(KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70)   แก้ไข ครั้งที ่1/2566

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก



 1.1 กลยุทธ์พัฒนาสนับสนุนการศึกษา  งานประเพณี ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม การกีฬา และภูมปิัญญาท้องถ่ิน
       (2) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

        เปา้หมาย         
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
2 โครงการจัดงานประเพณี  - เพื่อเปน็การส่งเสริมและอนุรักษไ์ว้  - จัดงานประเพณีสงรานต์ 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 ร้อยละ 80 อนุรักษป์ระเพณีและ กอง

วนัสงกรานต์ ซ่ึงวฒันธรรม ขนบธรรมเนียม และวนัผู้สูงอายุ ของผู้เข้า วฒันธรรมที่ดีงามของไทย การศึกษา
และวนัผู้สูงอายุ ประเพณี และใหค้วามส าคัญกับ ร่วมงานมีความ ใหค้งอยู่สืบต่อไป

ผู้สูงอายุ พึงพอใจใน

ระดับดี

3 โครงการจัดงานวนัส าคัญ  - เพื่อเปน็การส่งเสริมจัดพธิี  - จัดโครงการวนัส าคัญ 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 ร้อยละ 100 ประชาชน ได้รับการปลูกฝัง กอง
ต่างๆ ทางศาสนา วนัส าคัญต่างๆ ทางศาสนา ต่าง ๆ ทางศาสนา ของผู้เข้าร่วม ขนบธรรมเนียม ประเพณี การศึกษา

มีความรักษ์ วฒันธรรมของทอ้งถิ่น
ชาติ ศาสน์

กษัตริย์

4 โครงการแหเ่ทยีน  - เพื่อเปน็การส่งเสริมการจัดพธิทีาง  - จัดงานแหเ่ทยีนพรรษา 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 ร้อยละ 100 ประชาชน ได้ร่วมกัน กอง
เข้าพรรษา ศาสนาวฒันธรรมใหค้งอยู่สืบต่อไป เพื่อน าเทยีนไปถวายใน ของผู้เข้าร่วม ท านุบ ารุงพระพทุธศาสนา การศึกษา

วดัทา่ต าหนัก มีความรักษ์

ชาติ ศาสน์

กษัตริย์

5 โครงการพาน้อง  - เพื่อใหเ้ด็กและเยาวชนมีบทบาท  - จัดกิจกรรมพาน้องทอ่ง 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 ร้อยละ 80  - เด็กเยาวชนมีพฒันาการ กอง
ทอ่งธรรมะ และมีโอกาสฝึกปฏบิติั ท ากิจกรรม ธรรมะ ของผู้เข้า ทางด้านร่างกาย จิตใจ การศึกษา

ร่วมกันอันก่อใหเ้กิดความสัมพนัธ ์ ร่วมงานมีความ อารมณ์ สังคม และสติ
ความสามัคคีในหมู่คณะ พึงพอใจใน ปญัญา

ระดับดี

178,000 178,000 178,000 178,000 178,000รวม  5  โครงการ

โครงการ ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

ที่รับผิดชอบ
ตัวชี้วัด
(KPI)

วัตถุประสงค์ที่
งบประมาณ



แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์ชาต ิ 20 ปี                                    ยุทธศาสตร์ที ่4  ดา้นการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม                                
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ ฉบับที ่13  หมดุหมายที ่ 1  ไทยเป็นประเทศชั้นน าดา้นสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปมลูค่าสูง
                                                                   หมดุหมายที ่ ๗  ไทยมวีิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมทีเ่ขม้แขง็  มศัีกยภาพสูง  และสามารถแขง่ขนัได ้                                                                   

ค. Sustainable Development Goals : SDGs         เป้าหมายที ่ 8 :  ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเน่ือง ครอบคลุมและยั่งยืนการจ้างงานเต็มที่มีผลิตภาพ และการมีงานที่สมควรส าหรับทกุคน

ง. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครปฐม                   ยุทธศาสตร์ที ่ 3  พัฒนาประชาชนให้เป็นประชาชนอัจฉริยะ (Smart  citizen)              
จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนครปฐม   ยุทธศาสตร์ที ่๔  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นเศรษฐกิจ
    ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นเศรษฐกิจ และการท่องเทีย่ว
        2.1  กลยุทธ์ส่งเสริมการท่องเทีย่ว  การพัฒนาอาชพี  สร้างรายได ้ การใชช้วีิตอย่างพอเพียง

           (๑)  แผนงานสังคมสงเคราะห์
        เปา้หมาย         
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการส่งเสริมการ  - เพื่อใหป้ระชาชนที่เข้าร่วม  - ทกุชุมชน 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 70  ประชาชนทกุกลุ่มสามารถ กอง

ฝึกอบรมวชิาชีพระยะส้ัน โครงการ ได้มีความรู้ในการฝึก ผู้เข้าร่วม พึ่งพาตนเองได้และยึดเปน็ สวสัดิการฯ
หรือพฒันาอาชีพ อบรมจนสามารถพึ่งตนเองได้ โครงการ อาชีพหลักหรือรายได้เสริม 
กลุ่มสตรี ผู้สูงอายุ จากการประกอบอาชีพ สามารถน า
คนพกิาร ไปประยุกต์

เพื่อประกอบ
อาชีพเสริม

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000รวม  1  โครงการ

                                                   หมดุหมายที ่๑๐ ไทยมเีศรษฐกิจหมนุเวียนและสังคมคาร์บอนต่ า                                                                

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70)   แก้ไข ครั้งที ่1/2566

เทศบาลต าบลนครชยัศรี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

 ตัวชี้วัด  
(KPI)



แบบ ผ.02

                                                                   หมดุหมายที ่๑๓  ไทยมภีาครัฐทีท่ันสมยั มปีระสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชน 

                                                                                        และสร้างสถาบันทีม่ปีระสิทธิผล มคีวามรับผิดชอบ และทุกคนสามารถเขา้ถึงในทุกระดบั
ง. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครปฐม                  ยุทธศาสตร์ที ่3  พัฒนาประชาชนให้เป็นประชาชนอัจฉริยะ (Smart  citizen)
จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนครปฐม   ยุทธศาสตร์ที ่1 ดา้นสังคม
    ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสังคม
         3.1  กลยุทธ์ ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชวีิต  สร้างความเขม้แขง็ของชมุชน 

             (๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป
        เปา้หมาย         
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการอบรมกฎหมาย  - จัดอบรมเพื่อใหค้วามรู้  - ประชาชนในพื้นที่เขต 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 80  - ประชาชนได้รับความรู้ทาง ส านัก

และการเข้าถึงความ เกี่ยวกับกฎหมายที่จ าเปน็และ เทศบาล ของผู้เข้ารับ กฎหมายที่จ าเปน็ในชีวติ ปลัดเทศบาล
ยุติธรรมในชุมชน ใช้ในชีวติประจ าวนัส าหรับ การอบรม ประจ าวนัรวมถึงการเข้าถึง

ทอ้งถิ่นและกระบวนการเข้าถึง พึงพอใจ กระบวนการยุติธรรมใน
ความยุติธรรมในชุมชน ระดับดี ชุมชนได้อย่างถูกต้อง

งบประมาณ

ค. Sustainable Development Goals : SDGs        เป้าหมายที ่ 16 : ส่งเสริมสังคมทีส่งบสุขและครอบคลุมทีเ่อ้ือตอ่การพัฒนาทีย่ั่งยืน ให้ทุกคนเขา้ถึงกระบวนการยุตธิรรม 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
 ตัวชี้วัด 
 (KPI)

วัตถุประสงค์

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70)  แก้ไข ครั้งที ่1/2566

เทศบาลต าบลนครชยัศรี

ที่ โครงการ

ก. ยุทธศาสตร์ชาต ิ 20 ปี                                    ยุทธศาสตร์ที ่ 6  ยุทธศาสตร์ชาตดิา้นการปรับสมดลุและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ ฉบับที ่13  หมดุหมายที ่๑๒  ไทยมกี าลังคนสมรรถนะสูง  มุ่งเรียนรู้อย่างตอ่เน่ือง  ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต 



 (๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

        เปา้หมาย         
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
2 โครงการอบรมใหค้วาม  - จัดอบรมเพื่อใหค้วาม  - ประชาชนในพื้นที่ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 80  - ประชาชนมีความรู้ กอง

รู้เร่ืองพระราชบญัญัติ รู้เกี่ยวกับพระราชบญัญัติข้อมูล จ านวน ทั้ง 11 ชุมชน ของผู้เข้ารับ และสามารถเข้าถึงข้อมูล ยุทธศาสตร์ฯ
ข้อมูลข่าวสารฯ ข่าวสารฯ กับประชาชนใน การอบรม ข่าวสารของทางราชการได้

ทอ้งถิ่น เพื่อการเข้าถึงข้อมูล พึงพอใจ อย่างถูกต้องตามขั้นตอน
ข่าวสารของทางราชการ ระดับดี วธิกีาร ตามพระราชบญัญัติ
อย่างถูกต้อง ข้อมูลข่าวสารฯ

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000

วัตถุประสงค์

รวม  2  โครงการ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

 3.1  กลยุทธ์ ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชวีิต  สร้างความเขม้แขง็ของชมุชน 

 ตัวชี้วัด 
 (KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับที่
งบประมาณ

โครงการ



แบบ ผ.02

                                                                    หมดุหมายที ่๑3  ไทยมภีาครัฐทีท่ันสมยั  มปีระสิทธิภาพ  และตอบโจทย์ประชาชน                                                                   

                                                                    เป้าหมายที ่ 16  ส่งเสริมสังคมทีส่งบสุขและครอบคลุมทีเ่อ้ือตอ่การพัฒนาทีย่ั่งยืน ให้ทุกคนเขา้ถึงกระบวนการยุตธิรรม 
ง. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครปฐม                   ยุทธศาสตร์ที ่3   พัฒนาประชาชนให้เป็นประชาชนอัจฉริยะ (Smart  citizen)
จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนครปฐม   ยุทธศาสตร์ที ่1 ดา้นสังคม
    ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสังคม
        3.1  กลยุทธ์ ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชวีิต  สร้างความเขม้แขง็ของชมุชน 

           (๒)  แผนงานการรักษาความสงบภายใน
        เปา้หมาย         
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการความปลอดภยั  - เพื่อรณรงค์ปอ้งกัน และลด  - เพื่อด าเนินการฝึกอบรม 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 80  - ประชาชนมีความรู้เกี่ยว ส านัก

ทางถนน อุบติัเหตุทางถนน โดยการสร้างจิต ประชาชนในเขตเทศบาล ของประชาชน กับกฎจราจร มารยาท ปลัดเทศบาล
ส านึกด้านความปลอดภยั มีความพึงพอใจ ความรับผิดชอบบน

ระดับดี ทอ้งถนน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70)   แก้ไข ครั้งที ่1/2566

เทศบาลต าบลนครชยัศรี

ที่ โครงการ ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

ก. ยุทธศาสตร์ชาต ิ 20 ปี                                     ยุทธศาสตร์ที ่ 1  ยุทธศาสตร์ชาตดิา้นความมั่นคง
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ ฉบับที ่13   หมดุหมายที ่๑๒  ไทยมกี าลังคนสมรรถนะสูง  มุ่งเรียนรู้อย่างตอ่เน่ือง  ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต 

ค. Sustainable Development Goals : SDGs         เป้าหมายที ่ 13 : ด าเนินการอย่างเร่งดว่นเพ่ือการตอ่สู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศและผลกระทบ

งบประมาณ
วัตถุประสงค์

 ตัวชี้วัด  
(KPI)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ



        เปา้หมาย         
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
2 โครงการฝึกอบรมชุด  - เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและ  - ผู้เข้ารับการอบรม ได้แก่ 287,000 287,000 287,000 287,000 287,000 ผู้เข้ารับ  - ผู้เข้ารับการอบรม ส านัก

ปฏบิติัการจิตอาสา ความเข้มแข็งใหแ้ก่เทศบาล จิตอาสาภยัพบิติัในเขต การอบรม สามารถปฏบิติัหน้าที่ช่วย ปลัดเทศบาล
ภยัพบิติั ต าบลนครชัยศรี ใหบ้คุลากรมี เทศบาล ผ่านเกณฑ์ เหลือเจ้าพนักงานในการ

ความสามารถปฏบิติัหน้าที่ช่วย การประเมิน ช่วยเหลือประชาชน
เหลือเจ้าพนักงานในการปอ้งกัน
และบรรเทาสาธารณภยัได้อย่าง
มีประสิทธภิาพ

3 โครงการช่วยเหลือ  - เพื่อบรรเทาทกุข์ขั้นต้นแก่  - ประชาชนในเขต 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนผู้  - ประชาชนผู้ประสบภยั ส านัก
ประชาชนกรณีเกิด ประชาชนผู้ประสบภยัอย่าง เทศบาลต าบลนครชัยศรี รับการช่วย ได้รับการบรรเทาทกุข์ขั้น ปลัดเทศบาล
สาธารณภยัต่างๆ รวดเร็วต่อเนื่อง และมี เหลือ ต้นอย่างรวดเร็ว

ประสิทธภิาพ

4 โครงการฝึกอบรมการ  - เพื่อใหป้ระชาชนในเขต  - ประชาชนในพื้นที่ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 มีผู้เข้าร่วม  - ประชาชนในเขต ส านัก
ปอ้งกันและระงับอัคคีภยั เทศบาลมีความรู้ด้านการปอ้งกัน เทศบาลต าบลนครชัยศรี อบรมไม่น้อย เทศบาลมีความรู้ใน ปลัดเทศบาล
ในชุมชน และบรรเทาสาธารณภยัเบื้องต้น กว่าร้อยละ การปอ้งกันสาธารณ

เปน็การปอ้งกันความสูญเสีย 80 ภยัเบื้องต้น
ในชีวติและทรัพย์สิน

งบประมาณ
 ตัวชี้วัด  

(KPI)
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

     3.1  กลยุทธ์ ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชวีิต  สร้างความเขม้แขง็ของชมุชน 
              (๒)  แผนงานการรักษาความสงบภายใน



        เปา้หมาย         
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
5 โครงการฝึกซ้อมแผน  - เพื่อใหห้น่วยงานต่างๆ ที่เข้า  - ครูและนักเรียน 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 มีผู้เข้าร่วม  - หน่วยงานที่เข้าร่วม ส านัก

ปอ้งกันและบรรเทา ร่วมฝึกซ้อมแผนฯ มีทกัษะและมีความโรงเรียนวดัทา่ต าหนัก อบรมไม่น้อย โครงการฝึกซ้อมแผนฯ ปลัดเทศบาล
สาธารณภยั คล่องตัวในการปฏบิติังาน และประชาชนใน กว่าร้อยละ มีทกัษะและความคล่องตัว

ร่วมกันได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว เขตเทศบาลฯ 80 หากต้องปฏบิติังานจริง

412,000 412,000 412,000 412,000 412,000

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

 ตัวชี้วัด  
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

รวม  5  โครงการ

       (๒)  แผนงานการรักษาความสงบภายใน

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

 3.1  กลยุทธ์ ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชวีิต  สร้างความเขม้แขง็ของชมุชน



แบบ ผ.02

                                                                      เป้าหมายที ่13 : ด าเนินการอย่างเร่งดว่นเพ่ือการตอ่สู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศและผลกระทบ
ง. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครปฐม                    ยุทธศาสตร์ที ่3  พัฒนาประชาชนให้เป็นประชาชนอัจฉริยะ (Smart  citizen)
จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนครปฐม   ยุทธศาสตร์ที ่1 ดา้นสังคม
    ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสังคม
        3.1  กลยุทธ์ ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชวีิต  สร้างความเขม้แขง็ของชมุชน 

           (๓) แผนงานสาธารณสุข
        เปา้หมาย         
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการรณรงค์ปอ้งกัน  - เพื่อลดอัตราและระงับการ  - จัดกิจกรรมต่างๆ 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 โรคไข้เลือด  - ช่วยลดอัตราการปว่ย กอง

โรคไข้เลือดออก ปว่ยของโรคไข้เลือดออก ในการปอ้งกันไข้เลือด ออกลดลง ของโรคไข้เลือดออกรวมถึง สาธารณสุขฯ
 - เพื่อส่งเสริมใหค้วามรู้ในการ ออกใหก้ับประชาชนใน ใหค้วามรู้ในการก าจัดแหล่ง
ก าจัดแหล่งเพาะพนัธุย์ุงลาย เขตเทศบาล เพาะพนัธุย์ุงลาย

ก. ยุทธศาสตร์ชาต ิ 20 ปี                                      ยุทธศาสตร์ที ่ 3  ยุทธศาสตร์ชาตดิา้นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ ฉบับที ่13    หมดุหมายที ่  4  ไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และสุขภาพมลูค่าสูง 
ค. Sustainable Development Goals : SDGs           เป้าหมายที ่  3 : สร้างหลักประกันให้คนมชีวีิตทีม่คุีณภาพและส่งเสริมสุขภาวะทีด่ขีองทุกเพศทุกวัย 

 ตัวชี้วัด  
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70)   แก้ไข ครั้งที ่1/2566

เทศบาลต าบลนครชยัศรี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ



        เปา้หมาย         
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
2 โครงการปลอดโรคควบคุม  - ออกส ารวจและท าทะเบยีน  - พื้นที่เขตเทศบาล 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 โรคพิษสุนัขบ้า  - สุนัขในเขตเทศบาลฯ กอง

และปอ้งกันโรคพษิสุนัขบา้ ควบคุมสัตว์ ลดลง ปลอดโรค และถูกควบคุม สาธารณสุขฯ
ในเขตเทศบาล  - เพื่อปอ้งกันโรค และควบคุม ไม่ใหเ้พิ่มจ านวน และไม่

โรคพษิสุนัขในเขตพื้นที่เทศบาล สร้างปญัหาสังคม
 - จ้างเหมาบริการสัตวแ์พทย์
ฉีดวคัซีนปอ้งกันโรคพษิสุนัขบา้

3 โครงการเฝ้าระวงัน้ า  - เพื่อเฝ้าระวงั ตรวจสอบ  - ชุมชนทั้ง 11 ชุมชน 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 โรคที่เกิดจาก -น้ าส าหรับการอุปโภคบริโภค กอง
อุปโภคบริโภค เพื่อปอ้งกัน คุณภาพน้ าใหม้ีคุณภาพ น้ าเป็นส่ือ บริโภคได้รับการตรวจวดั สาธารณสุขฯ
ความเส่ียงจากโรคที่เกิดจาก ได้มาตรฐาน ส าหรับการ ลดลง คุณภาพ เพื่อใหไ้ด้มาตรฐาน 
น้ าเปน็ส่ือ อุปโภคบริโภค และปลอดภยัส าหรับ

ผู้บริโภค

4 โครงการปรับปรุง  - เพื่อปรับปรุงเทศบญัญัติของ  - ปรับปรุงเทศบญัญัติ 20,000 - - - - เทศบัญญัติ  - เทศบญัญัติของเทศบาล กอง
เทศบญัญัติ เทศบาลต าบลนครชัยศรีใหเ้ปน็ ของเทศบาลต าบล ที่แก้ไข ได้รับการแก้ไขใหเ้ปน็ปจัจุบนั สาธารณสุขฯ

ปจัจุบนัเหมาะกับสภาพพื้นที่ นครชัยศรีใหท้นัสมัย เป็นปัจจุบัน สอดคล้องกับพระราชบญัญัติ
และสามารถบงัคับใช้ได้อย่าง เปน็ปจัจุบนั สอดรับกับ กฎกระทรวง ประกาศ
เหมาะสมในพื้นที่ กฎหมาย ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

 3.1  กลยุทธ์ ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชวีิต  สร้างความเขม้แขง็ของชมุชน 
       (๓) แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

 ตัวชี้วัด  
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ



        เปา้หมาย         
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
5 โครงการปอ้งกันการเกิด  - เพื่อปอ้งกันและแก้ไขปญัหา  - ประชาชนภายในเขต 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 เข้าถึงกลุ่ม  - ประชาชนในพื้นที่ได้รับ กอง

โรคระบาด หรือภยัพบิติั โรคระบาดหรือภยัพบิติั เทศบาลทกุกลุ่มวยั เป้าหมาย การส่งเสริมสุขภาพปอ้งกัน สาธารณสุขฯ
ในพื้นที่ ที่ได้รับผลกระทบจาก ได้ ไม่น้อยกว่า โรค และได้รับการรักษา

โรคระบาด/ภยัพบิติั ร้อยละ 80 อย่างถูกต้อง เมื่อเกิดโรค
ระบาดหรือภยัพบิติั

6 โครงการการจัดการ  - เพื่อส่งเสริมการจัดการ  - แม้ค้าภายในเขต 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ผลตรวจโรค  - อาหารมีคุณภาพและ กอง
สุขาภบิาลอาหาร สุขาภบิาลอาหารในสถานที่ เทศบาลต าบลนครชัยศรี ที่เกิดจาก ปลอดภยัส าหรับผู้บริโภค สาธารณสุขฯ

จ าหน่ายอาหาร แผงลอย  - ร้านค้าภายในเขต อาหารเป็นส่ือ  - แม่ค้ามีความรู้ความเข้าใจ
และตลาด เทศบาลต าบลนครชัยศรี ลดลง เร่ืองหลักสุขาภบิาล
 - เพื่อสุ่มตรวจสารปนเปื้อนและ
โคลิฟอร์มแบคทเีรียในอาหาร

173,000 153,000 153,000 153,000 153,000

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

      (๓) แผนงานสาธารณสุข
3.1  กลยุทธ์ ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชวีิต  สร้างความเขม้แขง็ของชมุชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

 ตัวชี้วัด  
(KPI)

รวม  6  โครงการ



แบบ ผ.02

ง. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครปฐม                   ยุทธศาสตร์ที ่ 3  พัฒนาประชาชนให้เป็นประชาชนอัจฉริยะ (Smart  citizen)
จ.. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนครปฐม   ยุทธศาสตร์ที ่1 ดา้นสังคม
    ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสังคม
         3.1  กลยุทธ์ ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชวีิต  สร้างความเขม้แขง็ของชมุชน 

           (5) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
        เปา้หมาย         
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการอบรมสัมมนา  - เพื่อเสริมสร้างทกัษะในการ  -  ทกุชุมชน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ผู้เข้าร่วม  - สามารถน าความรู้ที่ได้มา กอง

และศึกษาดูงานของ พฒันา และส านึกในบทบาท โครงการ ประยุกต์ใช้ในการพฒันา สวสัดิการฯ
ชุมชนในเขตเทศบาลฯ หน้าที่ของตนเองต่อชุมชน ร้อยละ  ๘๐ ชุมชนของตนเองได้

 ของเป้าหมาย

2 โครงการจัดประชุม  - เพื่อใหป้ระชาชนทราบการ  -  ทกุชุมชน 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 ผู้เข้าร่วม  - เพื่อใหป้ระชาชนทราบการ กอง
ประชาคมชุมชน ด าเนินกิจกรรมของทาง โครงการ ด าเนินกิจกรรมของทาง สวสัดิการฯ

เทศบาลฯ  การจัดท าแผน ร้อยละ  ๘๐ เทศบาลฯ
ชุมชนและการประชุม  ของเป้าหมาย

การขอประชามติ

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70)   แก้ไข ครั้งที ่1/2566

เทศบาลต าบลนครชยัศรี

ที่ โครงการ

ก. ยุทธศาสตร์ชาต ิ 20 ปี                                    ยุทธศาสตร์ที ่ 3  ยุทธศาสตร์ชาตดิา้นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ ฉบับที ่13  หมดุหมายที ่๑2  ไทยมกี าลังคนสมรรถนะสูง  มุ่งเรียนรู้อย่างตอ่เน่ือง  ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต  

                                                                                          และสร้างสถาบันทีม่ปีระสิทธิผล มคีวามรับผิดชอบ และทุกคนสามารถเขา้ถึงในทุกระดบั
ค. Sustainable Development Goals : SDGs         เป้าหมายที ่ 16 : ส่งเสริมสังคมทีส่งบสุขและครอบคลุมทีเ่อ้ือตอ่การพัฒนาทีย่ั่งยืน ให้ทุกคนเขา้ถึงกระบวนการยุตธิรรม 

วัตถุประสงค์
งบประมาณ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

 ตัวชี้วัด  
(KPI)



        เปา้หมาย         
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
3 โครงการธรรมะอารมณ์ดี  - เพื่อใหชุ้มชนได้น าหลัก  -  ทกุชุมชน 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 ผู้เข้าร่วม  - ท าใหป้ระชาชนมีจิตใจ กอง

น าทางชีวติที่ดีสู่ชุมชน ธรรมะและหลักเศรษฐกิจ โครงการ ที่อ่อนโยน ประณีต รู้จัก สวสัดิการฯ
โดยหลักเศรษฐกิจ พอเพยีงมาประยุกต์ใช้ในชีวติ ร้อยละ  ๘๐ การใหอ้ภยั แบง่ปนัซ่ึงกัน
พอเพยีง ประจ าวนัใหดี้ยิ่งขึ้น  ของเป้าหมาย และกัน

4 โครงการภมูิคุ้มกัน  - เพื่อเสริมและปลูกฝังใหเ้ด็ก  -  เด็กเยาวชนใน 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 ผู้เข้าร่วม  - เด็กและเยาวชนได้รับการ กอง
ทางสังคมใหเ้ด็ก และเยาวชนเปน็คนดี เขตเทศบาล โครงการ ปลูกฝังใหเ้ปน็คนดี การศึกษา
และเยาวชนเทศบาล มีคุณธรรม ร้อยละ  ๘๐ มีคุณธรรม จริยธรรม 
ต าบลนครชัยศรี  ของเป้าหมาย มีความซ่ือสัตย์สุจริต
(กิจกรรม "โตไปไม่โกง")

78,000 78,000 78,000 78,000 78,000

 (5) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
 3.1  กลยุทธ์ ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชวีิต  สร้างความเขม้แขง็ของชมุชน 

 ตัวชี้วัด  
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

รวม  4  โครงการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ



แบบ ผ.02

ค. Sustainable Development Goals : SDGs         เป้าหมายที ่ 3 : สร้างหลักประกันให้คนมชีวีิตทีม่คุีณภาพและส่งเสริมสุขภาวะทีด่ขีองทุกเพศทุกวัย
ง. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครปฐม                   ยุทธศาสตร์ที ่3  พัฒนาประชาชนให้เป็นประชาชนอัจฉริยะ (Smart  citizen)
จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนครปฐม   ยุทธศาสตร์ที ่1 ดา้นสังคม
    ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสังคม
        3.1  กลยุทธ์ ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชวีิต  สร้างความเขม้แขง็ของชมุชน 

           (6) แผนงานงบกลาง

        เปา้หมาย         

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการสวสัดิการ  - เพื่อจ่ายเปน็เงินสงเคราะห์ ผู้ปว่ยเอดส์ที่มีภมูิล าเนา 36,000 36,000 36,000 36,000 36,000 จ านวน  - ท าใหผู้้ปว่ยเอดส์มีความ กอง

เบี้ยยังชีพผู้ปว่ยเอดส์ เพื่อการยังชีพใหแ้ก่ผู้ปว่ยเอดส์ ในเขตเทศบาล ฯ ผู้ปว่ยเอดส์ เปน็อยู่ที่ดีขึ้น สวสัดิการฯ

และยื่นขอรับเบี้ยยังชีพ ที่รับเบี้ยยังชีพ

ผู้ปว่ยเอดส์

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

ที่รับผิดชอบ

ก. ยุทธศาสตร์ชาต ิ 20 ปี                                    ยุทธศาสตร์ที ่4  ยุทธศาสตร์ชาตดิา้นการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ ฉบับที ่13  หมดุหมายที ่13  ไทยมภีาครัฐทีท่ันสมยั  มปีระสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70)  แก้ไข ครั้งที ่1/2566

เทศบาลต าบลนครชยัศรี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
 ตัวชี้วัด  

(KPI)



 3.1  กลยุทธ์ ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชวีิต  สร้างความเขม้แขง็ของชมุชน 
     (6) แผนงานงบกลาง

        เปา้หมาย         

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
2 โครงการสวสัดิการ  - เพื่อจ่ายเปน็เงินเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุที่มีภมูิล าเนา 12,440,000 12,440,000 12,440,000 12,440,000 12,440,000 จ านวน  - ท าใหผู้้สูงอายุได้รับเงิน กอง

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ใหผู้้สูงอายุ โดยแบง่ตามช่วงอายุ ในเขตเทศบาล ผู้สูงอายุ เบี้ยยังชีพส าหรับใช้ใน สวสัดิการฯ

 แบบขั้นบนัได ดังนี้ และยื่นขอรับเบี้ยยังชีพ ที่รับเบี้ยยังชีพ การด าเนินชีวติประจ าวนั

-อายุ 60 - 69 ป ีได้รับเดือนละ ผู้สูงอายุ

600 บาท

-อายุ 70 - 79 ป ีได้รับเดือนละ

700 บาท

-อายุ 80 - 89 ป ีได้รับเดือนละ

800 บาท

-อายุ 90 ป ีขั้นไป ได้รับเดือนละ

1,000 บาท

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
 ตัวชี้วัด  

(KPI)
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ



 3.1  กลยุทธ์ ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชวีิต  สร้างความเขม้แขง็ของชมุชน 
     (6) แผนงานงบกลาง

        เปา้หมาย         

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
3 โครงการสวสัดิการ  - เพื่อจ่ายเปน็เงินเบี้ยความพกิาร ผู้พกิารที่มีภมูิล าเนา 2,208,000 2,208,000 2,208,000 2,208,000 2,208,000 จ านวน  - ท าใหผู้้พกิารได้รับ กอง

เบี้ยยังชีพคนพกิาร ใหแ้ก่ผู้พกิาร ดังนี้ ในเขตเทศบาล ผู้พกิาร เงินเบี้ยยังชีพส าหรับใช้ สวสัดิการฯ

-อายุต่ ากวา่ 18 ป ีขั้นไป ได้รับ และยื่นค าขอรับเบี้ย ที่รับเบี้ยยังชีพ ในการด าเนินชีวติ

เดือนละ 1,000 บาท ความพกิาร ประจ าวนั

-อายุ 18 ป ีขั้นไป ได้รับเดือนละ

800 บาท

4 โครงการสมทบ  - เพื่อสนับสนุนและส่งเสิรมการ  - ประชาชนในเขต 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 สมทบเงิน หน่วยบริการอื่นๆ สามารถ กอง

กองทนุหลักประกัน จัดบริการสาธารณสุขของหน่วย เทศบาลฯ ไม่น้อยกวา่ ของบประมาณเพื่อด าเนิน สาธารณสุขฯ

สุขภาพในระดับ บริการหรือสถานบริการหรือสถาน ร้อยละ 50 การบริการประชาชนด้าน

ทอ้งถิ่นหรือพื้นที่ บริการอื่นและส่งเสริมใหก้ลุ่มแม่ กรณีรายได้ ส่งเสริมสุขภาพการ

และเด็กกลุ่มผู้สูงอายุ ผู้พกิาร ไม่รวมเงิน ปอ้งกันโรคเพิ่มขึ้น

สามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุข อุดหนุน 

ได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธภิาพ น้อยกวา่ 

20 ล้านบาท

14,884,000 14,884,000 14,884,000 14,884,000 14,884,000รวม  4  โครงการ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
 ตัวชี้วัด  

(KPI)
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ



แบบ ผ.02

                                                                                         อย่างครอบคลุมและยั่งยืน
ง. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครปฐม                   ยุทธศาสตร์ที ่1  พัฒนานครปฐมให้เป็นเมอืงอัจฉริยะ (Smart  City)  ประตเูศรษฐกิจภาคกลางและภาคตะวันตก
จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนครปฐม   ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาดา้นทรัพยากรธรรมชาต ิสิ่งแวดล้อม และการท่องเทีย่ว
    ๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
       4.1  กลยุทธ์ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

          (๑) แผนงานเคหะและชุมชน
        เปา้หมาย         
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการจ้างเหมาทิ้งขยะ  - เพื่อใหก้ารขนถ่ายขยะภาย  - จ้างเหมาทิ้งขยะในเขต 4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 ร้อยละ 100  - มีที่รองรับขยะในเขต กอง

ของเทศบาลฯ ในเขตเทศบาลเปน็ไปด้วย เทศบาลไปยังบริษทัก าจัด ของการขนถ่าย เทศบาลส าหรับน าไปก าจัด สาธารณสุขฯ
ความเรียบร้อยมีที่รองรับ ขยะของเอกชน ขยะไปก าจัด อย่างถูกวธิี
ปริมาณขยะที่จัดเก็บในเขต อย่างถูกวิธี

เทศบาลได้อย่างพอเพยีง

2 ค่าจ้างเหมาเอกชน  - เพื่อด าเนินการตาม  - จ้างเหมาเอกชน 2,600,000 2,600,000 2,600,000 2,600,000 2,600,000 ร้อยละ 100  - เพื่อลดภาระและต้นทนุ กอง
รักษาความสะอาดถนน นโยบายกระทรวงมหาดไทย ท าความสะอาดถนนทางเทา้ ของพื้นที่ ค่าใช้จ่ายของเทศบาล และ สาธารณสุขฯ
ทางเทา้ และพื้นที่สาธารณะในการใหภ้าคเอกชนเข้า และพื้นที่สาธารณะภาย ในเขตเทศบาล เพิ่มประสิทธภิาพในการ

มามีส่วนร่วมในการรักษา ในเขตเทศบาลฯ มีความสะอาด ดูแลรักษาความสะอาดใน
ความสะอาดในเขตเทศบาล ตามมาตรฐาน พื้นที่

ก. ยุทธศาสตร์ชาต ิ 20 ปี                                    ยุทธศาสตร์ที ่5  ยุทธศาสตร์ชาตดิา้นการสร้างการเตบิโตบนคุณภาพชวีิตทีเ่ป็นมติรตอ่สิ่งแวดล้อม
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ ฉบับที ่13  หมดุหมายที ่8   ไทยมพ้ืีนทีแ่ละเมอืงอัจฉริยะทีน่่าอยู่  ปลอดภัย  เตบิโตไดอ้ย่างยั่งยืน

วัตถุประสงค์

ค. Sustainable Development Goals : SDGs         เป้าหมายที ่11 : ท าให้เมอืงและการตั้งถ่ินฐานของมนุษย์มคีวามปลอดภัย  ความตา้นทานและความยืดหยุ่นตอ่การเปลี่ยนแปลง

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70)  แก้ไข ครั้งที ่1/2566

งบประมาณ
ที่ โครงการ ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

เทศบาลต าบลนครชยัศรี

 ตัวชี้วัด  
(KPI)



   4.1  กลยุทธ์ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
          (๑) แผนงานเคหะและชมุชน

        เปา้หมาย         
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
3 ค่าจ้างเหมาเอกชน  - เพื่อด าเนินการตาม  - เพื่อจ้างเอกชน 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ร้อยละ 100  - เพื่อลดภาระและต้นทนุ กอง

ส าหรับประจ าทา้ยรถ นโยบายกระทรวงมหาดไทย ส าหรับการปฏบิติังาน ของประชาชน ค่าใช้จ่ายของเทศบาล และ สาธารณสุขฯ
บรรทกุขยะ ในการใหภ้าคเอกชนเข้า ประจ าทา้ยรถบรรทกุขยะ พึงพอใจ เพิ่มประสิทธภิาพในการ

มามีส่วนร่วมในการรักษา ในระดับดี ดูแลรักษาความสะอาดใน
ความสะอาดในเขตเทศบาล ถึงดีมาก พื้นที่

4 โครงการคัดแยกขยะ  - เพื่อกระตุ้นใหเ้กิดพลังในการ  - ชุมชนในเขตเทศบาล 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ 80  - ประชาชนได้รับความรู้ กอง
ในชุมชน ขับเคล่ือนโครงการใหบ้รรลุผล ของผู้เข้าร่วม เกี่ยวกับการคัดแยกขยะ สาธารณสุขฯ

โดยเร็ว มีความรู้ แลปญัหาขยะล้นเมือง
 - เพื่อส่งเสริมใหป้ระชาชน การคัดแยกขยะเพื่อช่วยกันลดปญัหาปญัหา
มีความรู้เกี่ยวกับขยะ ในชุมชน ขยะในเมือง
ประเภทต่างๆตลอดจนทราบ

ถึงปญัหาและผลกระทบ

ที่เกิดขึ้น

8,610,000 8,610,000 8,610,000 8,610,000 8,610,000

วัตถุประสงค์
 ตัวชี้วัด  

(KPI)
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ที่ โครงการ

รวม 4 โครงการ

งบประมาณ



แบบ ผ.02

                                                                    หมดุหมายที ่๑๐  ไทยมเีศรษฐกิจหมนุเวียนและสังคมคาร์บอนต่่า  

ง. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครปฐม                   ยุทธศาสตร์ที ่1   พัฒนานครปฐมให้เป็นเมอืงอัจฉริยะ (Smart  City)  ประตเูศรษฐกิจภาคกลางและภาคตะวันตก
จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนครปฐม   ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาดา้นทรัพยากรธรรมชาต ิสิ่งแวดล้อม และการท่องเทีย่ว
    ๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
        4.1  กลยุทธ์ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

            (๒) แผนงานการเกษตร
        เปา้หมาย         
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการก าจัดวชัพชื -จัดกิจกรรมรณรงค์ก าจัดวชัพชื -ประชาชนในชุมชนร่วมลง 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 ร้อยละ 80 -ปญัหาวชัพชืและผักตบชวา กอง

และผักตบชวา และผักตบชวาคลองสาธารณะ พื้นที่ตามคลองสาธารณะ ของผู้เข้าร่วม ในคลองสาธารณะลดลง สาธารณสุขฯ
คลองสาธารณะ เปา้หมาย พึงพอใจ

ในระดับดี

2 โครงการส่งเสริม  - เพื่อส่งเสริมการร่วมกันรักษา  - จัดกิจกรรมใหค้วามรู้ 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 ร้อยละ 80  - เกิดจิตส านึก ร่วมกันดูแล กอง
อนุรักษฟ์ื้นฟู ฟื้นฟ ูส่ิงแดวล้อมทรัพยากร และปลูกจิตส านึกการรักษา ของผู้เข้าร่วม รักษาทรัพยากรธรรมชาติ สาธารณสุขฯ
ทรัพยากรธรรมชาติ ธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อมใหก้ับ พึงพอใจ และส่ิงแวดล้อม
และส่ิงแวดล้อม ประชาชน ในระดับดี

ก. ยุทธศาสตร์ชาต ิ 20 ปี                                     ยุทธศาสตร์ที ่ 5  ยุทธศาสตร์ชาตดิา้นการสร้างการเตบิโตบนคุณภาพชวีิตทีเ่ป็นมติรตอ่สิ่งแวดล้อม
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ ฉบับที ่13   หมดุหมายที ่  8  ไทยมพ้ืีนทีแ่ละเมอืงอัจฉริยะทีน่่าอยู่  ปลอดภัย  เตบิโตไดอ้ย่างยั่งยืน  

ค. Sustainable Development Goals : SDGs         เป้าหมายที ่ 13 : ด่าเนินการอย่างเร่งดว่นเพ่ือการตอ่สู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศและผลกระทบ

วัตถุประสงค์
งบประมาณ

 ตัวชี้วัด  
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70)  แก้ไข ครั้งที ่1/2566

เทศบาลต่าบลนครชยัศรี

ที่ โครงการ



 4.2  กลยุทธ์ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
     (๒) แผนงานการเกษตร

        เปา้หมาย         
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
3 โครงการร่วมรณรงค์  - เพื่อส่งเสริมใหป้ระชาชนชน  - ประชาชนและโรงงาน 5,000 - 5,000 - 5,000 ร้อยละ 80  - ผู้ร่วมโครงการมีความ กอง

และปอ้งกันปญัหา มีความรู้และสามารถปอ้งกัน อุตสาหกรรมในเขต ของผู้เข้าร่วม ตระหนักถึงปญัหาทางอากาศ สาธารณสุขฯ
ฝุ่นละอองขนาดเล็ก ตนเองจากมลพษิทางอากาศ เทศบาล พึงพอใจ และสามารถปอ้งกันตนเองได้
 (PM 2.5) และฝุ่นละอองขนาดเล็ก ในระดับดี

(PM 2.5)

4 โครงการประหยัด  - สร้างจิตส านึกในการประหยัด  - ประชาชน และนักเรียน - 5,000 - 5,000 - ร้อยละ 80  - ผู้ร่วมโครงการมีความ กอง
พลังงานแบบมีส่วน พลังงานไฟฟา้ และน้ ามันเชื้อเพลิง ในเขตเทศบาลต าบล ของผู้เข้าร่วม ตระหนักถึงการใช้ทรัพยากร สาธารณสุขฯ
ร่วม รวมถึงการประหยัดทรัพยากรน้ า นครชัยศรี พึงพอใจ ที่ใช้หมดไป และร่วมกัน

ในระดับดี อนุรักษพ์ลังงาน

22,000 22,000 22,000 22,000 22,000

โครงการ

รวม  4  โครงการ

วัตถุประสงค์
งบประมาณ

 ตัวชี้วัด  
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่



แบบ ผ.02

                                                                                         และสร้างสถาบันทีม่ปีระสิทธิผล มคีวามรับผิดชอบ และทุกคนสามารถเขา้ถึงในทุกระดบั
ง. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครปฐม                   ยุทธศาสตร์ที ่ 2 สร้างความแขง็แกร่งระดบัพ้ืนทีร่องรับการขยายตวัของเมอืงหลวงและปริมณฑล (Smart  mobility  and  transport)
จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนครปฐม   ยุทธศาสตร์ที ่๕ ดา้นการบริหารจัดการทีด่ี
    ๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการบริหารจัดการทีด่ี
       5.1  กลยุทธ์พัฒนากระบวนการบริหารจัดการทีด่ ี และการมสี่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถ่ิน

     (๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการอบรมสัมมาและ  - จัดอบรมใหค้วามรู้ และทศัน  - จัดอบรมและทศันศึกษา 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 80  - คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ส านัก
ศึกษาดูงานของคณะ ศึกษาดูงานใหก้ับคณะผู้บริหาร ดูงานใหก้ับคณะผู้บริหาร ได้รับความรู้ เทศบาล พนักงานเทศบาล ปลัดเทศบาล
ผู้บริหาร สมาชิกสภา สมาชิกสภาฯ พนักงานเทศบาล สมาชิกสภาฯพนักงาน และน า และลูกจ้างได้รับความรู้
เทศบาล พนักงานเทศบาล และลูกจ้าง เพื่อใหเ้กิดความ เทศบาลและลูกจ้าง ประสบการณ์ และน าความรู้ประสบการณ์
และลูกจ้าง รู้ทกัษะ บทบาท หน้าที่ความ มาพัฒนา มาใช้ในการพฒันาเทศบาล

รับผิดชอบ และทศันคติที่ดี ในการปฏิบัติ

ในการบริการประชาชน หน้าที่ราชการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70)  แก้ไข  ครั้งที ่1/2566

เทศบาลต าบลนครชยัศรี

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
 ตัวชี้วัด  

(KPI)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

                เปา้หมาย  
            (ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณ

ก. ยุทธศาสตร์ชาต ิ 20 ปี                                    ยุทธศาสตร์ที ่6  ยุทธศาสตร์ชาตดิา้นการปรับสมดลุและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ ฉบับที ่13  หมดุหมายที ่13 ไทยมภีาครัฐทีท่ันสมยั มปีระสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชน  
ค. Sustainable Development Goals : SDGs         เป้าหมายที ่16 : ส่งเสริมสังคมทีส่งบสุขและครอบคลุมทีเ่อ้ือตอ่การพัฒนาทีย่ั่งยืน ให้ทุกคนเขา้ถึงกระบวนการยุตธิรรม 

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ



       5.1  กลยุทธ์พัฒนากระบวนการบริหารจัดการทีด่ ี และการมสี่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถ่ิน
     (๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

2 โครงการฝึกอบรม  - จัดอบรมใหค้วามรู้ สร้างจิต  - ผู้บริหารเทศบาล 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 ผู้เข้าร่วม  - เกิดจิตส านึก และความรู้ ส านักปลัดฯ
คุณธรรม จริยธรรม ส านึกด้านคุณธรรม จริยธรรม สมาชิกสภาเทศบาล โครงการ ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา การปอ้งกันการทจุจริต และการ พนักงานเทศบาล และ ร้อยละ 80 แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล  พนักงานเทศบาล มีผลประโยชน์ทบัซ้อน ลูกจ้าง ของ เทศบาล พนักงานเทศบาล 
และลูกจ้าง เป้าหมาย ในการลดการทจุริต

และผลประโยชน์ทบัซ้อน

3 โครงการจัดงาน  - เพื่อใหผู้้บริหาร พนักงาน  - จัดงานวนัเทศบาล 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 80  - เพื่อสร้างความสามัคคี ส านักปลัดฯ
วนัเทศบาล และลูกจ้างได้ร่วมกิจกรรมและ  ๒๔ เม.ย. ของทกุป ีเพื่อ ของผู้เข้าร่วม ใหเ้กิดขึ้นในหน่วยงาน

ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่และความสร้างความสามัคคีของ โครงการ

ส าคัญของเทศบาล หน่วยงาน พึงพอใจ

ระดับดี

4 โครงการจัดงานวนัคล้าย  - เพื่อจัดงานวนัคล้ายวนั  - เพื่อระลึกในพระมหา 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 100  - เพื่อส่งเสริมการท า ส านักปลัดฯ
วนัพระบรมราชสมภพ พระบรมราชสมภพของพระบาท กรุณาธิคุณพระมหากษตัริย์ ของผู้เข้าร่วม ความดีเทดิทนู
ของพระบาทสมเด็จพระ สมเด็จพระบรมชนกาธเิบศรมหา รัชกาลที่ 9 มีความรักษ์ พระมหากษตัริย์ 

บรมชนกาธเิบศรมหา ภมูิพลอดุลยเดชมหาราช ชาติ ศาสน์ รัชกาลที่ 9
ภมูิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพติร วนัชาติ กษัตริย์

บรมนาถบพติร วนัชาติ และวนัพอ่แหง่ชาติ
และวนัพอ่แหง่ชาติ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
                เปา้หมาย  
            (ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณ
หน่วยงาน

ที่รับผิดชอบ
 ตัวชี้วัด  

(KPI)
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ



       5.1  กลยุทธ์พัฒนากระบวนการบริหารจัดการทีด่ ี และการมสี่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถ่ิน
     (๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

5 โครงการจัดงานวนัคล้าย  - เพื่อจัดงานวนัคล้าย  - จัดงานเพื่อระลึกใน 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 100  - เพื่อส่งเสริมการ ส านักปลัดฯ
วนัพระราชสมภพของ วนัพระราชสมภพของสมเด็จ พระมหากรุณาธคุิณ ของผู้เข้าร่วม ท าความดีเทดิทนู
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิฯ พระนางเจ้าสิริกิตต์ฯ มีความรักษ์ สถาบนัพระมหากษตัริย์
สมเด็จพระบรมราชชนนี สมเด็จพระบรมราชชนนี ชาติ ศาสน์ ในวนัที่ 12 สิงหาคม 
พนัปหีลวง พนัปหีลวง และวนัแม่แหง่ชาติ กษัตริย์ ของทกุปี
และวนัแม่แหง่ชาติ

6 โครงการจัดงาน  - เพื่อจัดงาน  - เพือ่แสดงถึงความ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 100  - เพื่อเปน็การแสดง ส านักปลัดฯ
วนัเฉลิมพระชนมพรรษา วนัเฉลิมพระชนมพรรษา จงรักภกัดีเทดิทนูพระมหา ของผู้เข้าร่วม ความจงรักภกัดีต่อ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั กษตัริย์ มีความรักษ์ สถาบนัพระมหากษตัริย์
มหาวชิราลงกรณ์บดินทร มหาวชิราลงกรณ์บดินทร ชาติ ศาสน์

เทพยวรางกูร เทพยวรางกูร กษัตริย์

7 โครงการจัดงาน  - เพื่อจัดงานวนัเฉลิมพระชนม  - เพื่อแสดงถึงความจงรัก 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 100  - เพื่อเปน็การแสดง ส านักปลัดฯ
วนัเฉลิมพระชนมพรรษา พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ ภกัดีต่อสถาบนั ของผู้เข้าร่วม ความจงรักภกัดีต่อสถาบนั
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระมหากษตัริย์ มีความรักษ์ พระมหากษตัริย์
พระบรมราชินี ชาติ ศาสน์

กษัตริย์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
                เปา้หมาย  
            (ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณ
 ตัวชี้วัด  

(KPI)
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ



             (๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

8 โครงการจัดงานวนัส าคัญ  - เพื่อเปน็การส่งเสริมวนัส าคัญ  - จัดงานวนัส าคัญต่างๆ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 100  - เพื่อใหป้ระชาชนได้ร่วมกัน ส านักปลัดฯ
ต่างๆ ของชาติ ต่างๆ ของชาติตามนโยบาย ของชาติตามนโยบาย ของผู้เข้าร่วม ในวนัส าคัญต่างๆ ของชาติ

ของรัฐบาล ของรัฐบาล มีความรักษ์ มีความสามัคคีเปน็หนึ่งเดียว
ชาติ ศาสน์

กษัตริย์

9 โครงการจัดประชุม  - เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ  - จัดประชุมประชาคม 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 80  - ประชาชนมีส่วนร่วมใน กอง
ประชาคมทอ้งถิ่น ของประชาชนในการรับฟงั ทอ้งถิ่น ในเขตเทศบาล ของผู้เข้าร่วม การก าหนดทศิทางการ ยุทธศาสตร์ฯ
ระดับต าบล ปญัหาความต้องการ  และการ พึงพอใจ พฒันาเพื่อใหต้รงต่อปญัหา 

การพฒันาของเทศบาล ระดับดี อย่างแทจ้ริง

505,000 505,000 505,000 505,000 505,000รวม 9 โครงการ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

      5.1  กลยุทธ์ การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดี  และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาทอ้งถ่ิน

งบประมาณ
 ตัวชี้วัด  

(KPI)
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับที่ โครงการ วัตถุประสงค์

                เปา้หมาย  
            (ผลผลิตของ

โครงการ)



แบบ ผ.02

ง. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครปฐม                   ยุทธศาสตร์ที ่2  สร้างความแข็งแกร่งระดับพ้ืนที่รองรับการขยายตัวของเมืองหลวงและปริมณฑล (Smart  mobility  and  transport)
จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนครปฐม   ยุทธศาสตร์ที ่๖ ดา้นบริการสาธารณะ
    ๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการบริการสาธารณะ
       6.1  กลยุทธ์การก่อสร้าง ปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภค/สาธารณูปการ  และโครงสร้างพ้ืนฐาน  อย่างทัว่ถึงไดม้าตรฐาน

        (๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2566 2567 2568 2569 2570 ตัวชี้วัด
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI)

1 โครงการก่อสร้างถนน - เพื่อใหป้ระชาชนได้ - ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 1,252,000  -           -         -          -          ร้อยละ 80 - ประชาชนมีความเปน็ กองช่าง
ค.ส.ล.พร้อมวางทอ่ รับความสะดวกในการ ขนาดผิวจราจร รวมรางวี ของประชาชนอยู่ที่ดี
ระบายน้้าคอนกรีต สัญจรไป - มา ทั้งสองข้างกวา้ง 4.00 เมตร มีความ - ประชาชนได้รับความ
และบอ่พกัคอนกรีต - เพื่อปอ้งกันและแก้ไข ยาว 229.00 เมตร หนา พงึพอใจ สะดวกสบายในการใช้
ถนนเทศบาล1 ซอย 11/1 ปญัหาน้้าทว่ม 0.15 เมตร พื้นที่รวมไม่ ในระดับดี ถนนในการสัญจรไป - มา

น้อยกวา่ 916.00 ตร.ม. ถึงดีมาก
ทอ่ระบายน้้าคอนกรีต ∅

0.60 เมตร บอ่พกัคอนกรีต
10 ม./บอ่ และบอ่พกั ค.ส.ล.
รับน้้าจากชุมชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70)   แก้ไข ครั้งที ่1/2566

เทศบาลต าบลนครชยัศรี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
             เปา้หมาย           

   (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ก. ยุทธศาสตร์ชาต ิ 20 ปี                                    ยุทธศาสตร์ที ่2  ยุทธศาสตร์ชาตดิา้นการสร้างความสามารถในการแขง่ขนั
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ ฉบับที ่13  หมดุหมายที ่ ๘  ไทยมพ้ืีนทีแ่ละเมอืงอัจฉริยะทีน่่าอยู่  ปลอดภัย  เตบิโตไดอ้ย่างยั่งยืน 
ค. Sustainable Development Goals : SDGs         เป้าหมายที ่  9 : สร้างโครงสร้างพ้ืนฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม



 6.1  กลยุทธ์การก่อสร้าง ปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภค/สาธารณูปการ  และโครงสร้างพ้ืนฐาน  อย่างทัว่ถึงไดม้าตรฐาน
        (๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2566 2567 2568 2569 2570 ตัวชี้วัด
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI)

2 โครงการลงหนิคลุกตาม - เพื่อใหป้ระชาชนได้ - จ้างเหมาลงหนิคลุกไหล่ 100,000      100,000      100,000   100,000     100,000     ร้อยละ 80 - ประชาชนได้รับความ กองช่าง
ถนนในเขตเทศบาล ฯ รับความสะดวกในการ ทางและทางสาธารณะ ของพื้นที่ สะดวกในการใช้ถนน

สัญจรไป - มา อย่าง ประโยชน์ภายในเขตเทศบาลฯ เปา้หมาย อย่างปลอดภยั
ปลอดภยั

3 โครงการก่อสร้างถนน - เพื่อใหป้ระชาชนได้ - ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาด -           434,000 -         -          -          ร้อยละ 80 - ประชาชนมีความเปน็ กองช่าง
ค.ส.ล.พร้อมวามทอ่ระบาย รับความสะดวกในการ ผิวจราจร รวมรางวทีั้งสองข้าง ของประชาชนอยู่ที่ดี
น้้าคอนกรีตและ สัญจรไป - มา กวา้ง 3.00 - 5.00 เมตร มีความ - ประชาชนได้รับความ
บอ่พกัคอนกรีต ถนน - เพื่อปอ้งกันและแก้ไข ยาว 79.00 เมตร หนา 0.15 พงึพอใจ สะดวกสบายในการใช้
เทศบาล 1 ซอย 14/1 ปญัหาน้้าทว่ม พื้นที่รวมไม่น้อยกวา่ 323.00 ในระดับดี ถนนในการสัญจรไป-มา
(สุขาภบิาล 4)  ตร.ม. ทอ่ระบายน้้าคอนกรีต ถึงดีมาก

∅0.60 เมตร บอ่พักคอน

กรีต 10 ม./บอ่ และบอ่พกั

ค.ส.ล. รับน้้าจากชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
             เปา้หมาย           

   (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ



 6.1  กลยุทธ์การก่อสร้าง ปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภค/สาธารณูปการ  และโครงสร้างพ้ืนฐาน  อย่างทัว่ถึงไดม้าตรฐาน
       (๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2566 2567 2568 2569 2570 ตัวชี้วัด
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI)

4 โครงการก่อสร้างถนน คสล. - เพื่อเปน็การพฒันาคุณ - ก่อสร้างถนน คสล. ขนาด -           -           1,252,000 -          -          ร้อยละ 80 - ประชาชนมีคุณภาพชีวติ กองช่าง
พร้อมวางทอ่ระบายน้้า ภาพชีวติของประชาชน ผิวจราจรกวา้ง 4.00 ม. ยาว ของประชาชนด้านการคมนาคมดีขึ้น
คอนกรีตและบอ่พกัคอนกรีต ด้านการคมนาคม ประมาณ 229.00 ม. หนา มีความ - ถนนและผิวทางมีความ
ถนนทางหลวง 3094 - เพื่อเปน็การยกระดับ 0.15 ม. พร้อมวางทอ่ระบาย พงึพอใจ ปลอดภยั และสะดวก
ซอย 9 (สุขาภบิาล 4) ถนนและผิวทางใหม้ี น้้าคอนกรีตขนาด ∅0.60 ม. ในระดับดี รวดเร็วใหเ้หมาะสม
(แยกซ้ายซอย 2) ความปลอดภยัและ และบอ่พกัคอนกรีต และบอ่พกั ถึงดีมาก กับการใช้งาน

สะดวกรวดเร็ว ใหเ้หมาะ รับน้้าจากชุมชนทั้งสองข้างทาง - ประชาชนได้รับความ
สมกับการใช้งาน หรือพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 916.00 สะดวกสบายในการสัญจร
- เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ ตร.ม. ตามแบบแปลนเทศบาล ฯ - ปอ้งกันน้้าทว่ม
ความสะดวกสบายในการ
สัญจร
- เพื่อเปน็การปอ้งกันน้้า
ทว่ม

5 โครงการก่อสร้างถนน คสล. -เพื่อใหป้ระชาชนในพื้นที่ - ก่อสร้างถนน คสล. ขนาด -           -           -         428,000 -          ร้อยละ 80 - ประชาชนมีคุณภาพชีวติ กองช่าง
บริเวณถนนทางออก เดินทางสัญจรได้รับความ ผิวจราจรกวา้ง 4.00 ม. ยาว ของประชาชนด้านการคมนาคมดีขึ้น
ชลประทาน(ซอยปา้ละม้าย) สะดวก ปลอดภยัในชีวติ ประมาณ 155.00 ม. หนา มีความ - ถนนและผิวทางมีความ
 และทรัพย์สิน 0.15 ม. พื้นที่ไม่น้อยกวา่ พงึพอใจ ปลอดภยั และสะดวก
  620.00 ตร.ม. รายละเอียด ในระดับดี รวดเร็วใหเ้หมาะสม

 ตามแบบแปลนเทศบาล ฯ ถึงดีมาก กับการใช้งาน
  - ประชาชนได้รับความ
  สะดวกสบายในการสัญจร

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

             เปา้หมาย           
   (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ



 6.1  กลยุทธ์การก่อสร้าง ปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภค/สาธารณูปการ  และโครงสร้างพ้ืนฐาน  อย่างทัว่ถึงไดม้าตรฐาน
  (๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2566 2567 2568 2569 2570 ตัวชี้วัด
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI)

6 โครงการติดต้ังเสาไฟ - เพื่อเพิ่มความปลอดภยั - ติดต้ังเสาไฟส่องสวา่งเสา 1,800,000   -           -         -          -          ร้อยละ 80 - ประชาชนได้รับความ กองช่าง
ส่องสวา่งเสา HIGH MAST ในการสัญจรเวลากลางคืนHIGH MAST จ้านวน 3 ต้น ของประชาชนปลอดภยัในการสัญจรให้
ภายในเขตเทศบาล ฯ - เพื่อเปน็การเพิ่ม ซอยชาญกิจ , AIA มีความ กับผู้ใช้รถใช้ถนนในเวลา

ทศันวสัิยในการมองเหน็ พงึพอใจ กลางคืน
ที่จัดเจนมากขึ้น ในระดับดี

ถึงดีมาก

7 โครงการติดต้ังกระจกโค้ง - เพื่อเปน็การอ้านวย - ติดต้ังกระจกโค้งสะทอ้นแสง 100,000      100,000      100,000   100,000     100,000     ร้อยละ 80 - ประชาชนได้รับความ กองช่าง
สะทอ้นแสงตามแยก ความสะดวกและความ ภายในเขตเทศบาล ฯ ของประชาชนสะดวกและปลอดภยัใน
ตามโค้งภายในเขตเทศบาลฯ ปลอดภยัในการใช้ถนน มีความ การใช้ถนน

พงึพอใจ
ในระดับดี
ถึงดีมาก

8 โครงการอุดหนุนการ - เพื่อใหม้ีวสัดุอุปกรณ์ - ภายในเขตเทศบาล ฯ 50,000     50,000     50,000   50,000    50,000    ร้อยละ 80 - มีวสัดุ อุปกรณ์เกี่ยวข้อง กองช่าง
ติดต้ังหมอแปลงไฟฟา้ เกี่ยวข้องการไฟฟา้ให้ ของประชาชนกับไฟฟา้ที่เหมาะสมและ
มิเตอร์ไฟฟา้ และอุปกรณ์ มีก้าลังไฟที่เหมาะสม มีความ ได้มาตรฐานของการ
ต่อพว่งที่เกี่ยวข้องภายใน และได้มาตรฐานของ พงึพอใจ ไฟฟา้ ฯ ก้าหนด
เขตเทศบาล การไฟฟา้ ฯ ก้าหนด ในระดับดี

ถึงดีมาก

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

             เปา้หมาย           
   (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ



6.1  กลยุทธ์การก่อสร้าง ปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภค/สาธารณูปการ  และโครงสร้างพ้ืนฐาน  อย่างทัว่ถึงไดม้าตรฐาน
 (๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2566 2567 2568 2569 2570 ตัวชี้วัด
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI)

9 โครงการอุดหนุน - เพื่อใหป้ระชาชนได้ - ภายในเขตเทศบาล ฯ 600,000      600,000      600,000   600,000     600,000     ร้อยละ 80 - ประชาชนมีไฟฟา้ส่อง กองช่าง
ปรับปรุงขยายเขตไฟฟา้ มีไฟฟา้สองสวา่งเส้น ของประชาชนสวา่งเส้นทางในเวลา
สาธารณะภายใน ทางในเวลากลางคืน มีความ กลางคืน การคมนาคม มี
เขตเทศบาล ฯ ท้าใหม้ีการคมนาคมที่ พงึพอใจ ความปลอดภยัลดการเกิด

ปลอดภยัจากมิจฉาชีพ ในระดับดี อุบติัเหตุ ลดความเส่ียงภยั
และยังเปน็การเพิ่มความ ถึงดีมาก จากมิจฉาชีพและอ้าเภอ
เจริญสู่อ้าเภอนครชัยศรี นครชัยศรีมีความเจริญสู่
ช่วยพฒันาคุณภาพชีวติ ประชาชนมีคุณภาพชีวติ
ของประชาชนใหดี้ยิ่งขึ้น ของประชาชนดียี่งขึ้น

10 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม - เพื่อจ้างเหมาปรับปรุง - ปรับปรุงซ่อมแซมเสาไฟ -           -           -         -          2,000,000  ร้อยละ 80 - เพื่อสร้างทศันียภาพที่ กองช่าง
เสาไฟนางฟา้ ซ่อมแซมเสาไฟนางฟา้ นางฟา้ ถนนทางหลวง 3094 ของประชาชนสวยงามส่งเสริมการทอ่ง

เปน็โซล่าเซลล์พร้อมไฟ จ้านวน 88 ต้น มีความ เที่ยว และความปลอดภยั
LED เพื่อส่องสวา่งใหก้ับ พงึพอใจ ในชีวติและทรัพย์สิน
ประชาชนในการสัญจร ในระดับดี
ไปมา ท้าใหเ้กิดความ- ถึงดีมาก
ปลอดภยัในชีวติและ
ทรัพย์สิน

3,902,000 1,284,000 2,102,000 1,278,000 2,850,000รวม  10  โครงการ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
             เปา้หมาย           

   (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ



แบบ ผ.02/1

ก. ยุทธศาสตร์ชาต ิ 20 ปี                                    ยุทธศาสตร์ที ่4  ดา้นการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม                                
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ ฉบับที ่13  หมดุหมายที ่ 1  ไทยเป็นประเทศชั้นน าดา้นสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปมลูค่าสูง
                                                                   หมดุหมายที ่ ๗  ไทยมวีิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมทีเ่ขม้แขง็  มศัีกยภาพสูง  และสามารถแขง่ขนัได ้  

ง. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครปฐม                   ยุทธศาสตร์ที ่ 3  พัฒนาประชาชนให้เป็นประชาชนอัจฉริยะ (Smart  citizen)     
จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนครปฐม   ยุทธศาสตร์ที ่๔  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นเศรษฐกิจ
    ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นเศรษฐกิจ และการท่องเทีย่ว
        2.1  กลยุทธ์ส่งเสริมการท่องเทีย่ว  การพัฒนาอาชพี  สร้างรายได ้ การใชช้วีิตอย่างพอเพียง
                (2) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

        เปา้หมาย         

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการส่งเสริม  - เพื่อจัดโครงการส่งเสริม  - ๑ รุ่น กลุ่มเปา้หมาย 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ผู้เข้าร่วม  - ท าใหป้ระชาชน แผนชุมชน กอง
การด าเนินชีวติ ใหป้ระชาชนน าหลัก ได้แก่ประชาชนใน โครงการ ในชุมชนเข้าใจ สวสัดิการฯ
ตามปรัชญา ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง เขตเทศบาล ร้อยละ  ๘๐ และสามารถน า
เศรษฐกิจพอเพยีง มาใช้ในชีวติประจ าวนั  ของ ความรู้ไปใช้ในชีวติ

เพื่อใหก้ารใช้ชีวติมีความสุข เป้าหมาย เกิดการพึ่งพา
สอดคล้องกับสภาพสังคม ตนเองได้อย่าง
ที่เปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว มีความสุข

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000รวม 1 โครงการ

ที่มาของ
โครงการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ทีน่ ามาจากแผนพัฒนาชมุชน (พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70)  แก้ไข ครั้งที ่1/2566

เทศบาลต าบลนครชยัศรี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

 ตัวชี้วัด 
 (KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

                                                                   หมดุหมายที ่๑๐ ไทยมเีศรษฐกิจหมนุเวียนและสังคมคาร์บอนต่ า        
ค. Sustainable Development Goals : SDGs        เป้าหมายที ่ 8 :  ส่งเสริมการเตบิโตทางเศรษฐกิจทีต่อ่เน่ือง ครอบคลุมและยั่งยืนการจ้างงานเตม็ทีม่ผีลิตภาพ 
                                                                                        และการมงีานทีส่มควรส าหรับทุกคน



แบบ ผ.02/1

ก. ยุทธศาสตร์ชาต ิ 20 ปี                                    ยุทธศาสตร์ที ่ 4  ดา้นการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

ง. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครปฐม                   ยุทธศาสตร์ที ่ 3  พัฒนาประชาชนให้เป็นประชาชนอัจฉริยะ (Smart  citizen)
จ.. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนครปฐม   ยุทธศาสตร์ที ่1 ดา้นสังคม
    ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสังคม
        3.1  กลยุทธ์ ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชวีิต  สร้างความเขม้แขง็ของชมุชน 
             (4)  แผนงานสังคมสงเคราะห์

        เปา้หมาย         

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการจัด  - เพื่อส่งเสริมคนพกิารใหม้ี  - คนพกิารในเขต 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ผู้เข้าร่วม  - ท าใหค้นพกิาร แผนชุมชน กอง
กิจกรรมส าหรับ ส่วนร่วมในการด าเนิน เทศบาลฯ โครงการ ได้เหน็คุณค่าใน สวสัดิการฯ
คนพกิารในเขต กิจกรรมต่างๆ อันเปน็ ร้อยละ  ๘๐ ตนเอง  เกิดการ
เทศบาลฯ ความรู้ เปน็ประโยชน์  ของ เรียนรู้ และได้

ในการน ามาปรับใช้ในชีวติ เป้าหมาย ประสบการณ์ที่มี
ประจ าวนั คุณค่า และน ามา

ปรับใช้ใหเ้กิด
ประโยชน์ใน
การด ารงชีวติ

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ ฉบับที ่13  หมดุหมายที ่๑2  ไทยมกี าลังคนสมรรถนะสูง  มุ่งเรียนรู้อย่างตอ่เน่ือง  ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต  
ค. Sustainable Development Goals : SDGs         เป้าหมายที ่ 16 : ส่งเสริมสังคมทีส่งบสุขและครอบคลุมทีเ่อ้ือตอ่การพัฒนาทีย่ั่งยืน ให้ทุกคนเขา้ถึงกระบวนการยุตธิรรม 

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ทีน่ ามาจากแผนพัฒนาชมุชน (พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70) แก้ไข ครั้งที ่1/2566

เทศบาลต าบลนครชยัศรี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

 ตัวชี้วัด 
 (KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

ที่มาของ
โครงการ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

                                                             และสร้างสถาบันทีม่ปีระสิทธิผล มคีวามรับผิดชอบ และทุกคนสามารถเขา้ถึงในทุกระดบั



   3.1  กลยุทธ์ ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิต  สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
          (4)  แผนงานสังคมสงเคราะห์

        เปา้หมาย         
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
2 โครงการอบรม  - เพื่อเสริมสร้างทกัษะและ  - ผู้สูงอายุในเขต 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ผู้เข้าร่วม  - สามารถน า แผนชุมชน กอง

สัมมนาและ อบรมใหค้วามรู้ในการดูแล เทศบาลฯ โครงการ ความรู้ที่ได้มา สวสัดิการฯ
ทศันศึกษาดูงาน สุขภาพ และการบริหาร ร้อยละ  ๘๐ ประยุกต์ใช้ใน
ของผู้สูงอายุใน จิตใจผ่อนคลายความ  ของ การพฒันาตน
เขตเทศบาลฯ ตรึงเครียดในการใช้ชีวติ เป้าหมาย เองได้

ประจ าวนั

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000รวม 2 โครงการ

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

ที่มาของ
โครงการ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
 ตัวชี้วัด 
 (KPI)



แบบ ผ.02/1

ง. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครปฐม                    ยุทธศาสตร์ที ่3  พัฒนาประชาชนให้เป็นประชาชนอัจฉริยะ (Smart  citizen)
จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนครปฐม   ยุทธศาสตร์ที ่1 ดา้นสังคม
    ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสังคม
     3.1  กลยุทธ์ ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชวีิต  สร้างความเขม้แขง็ของชมุชน 

        (5) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

        เปา้หมาย         

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการรณรงค์  - เพื่อปลูกฝัง สร้างจิตส านึก  - จัดโครงการรณรงค์ 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 ผู้เข้าร่วม  - เด็กมีความรู้ แผนชุมชน กอง
เพื่อปอ้งกัน ใหป้ระชาชนทกุระดับ เพื่อปอ้งกันยาเสพติด โครงการ ความเข้าใจและ การศึกษา
ยาเสพติด โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน ใหก้ับเด็ก เยาวชน ร้อยละ  ๘๐ ตระหนักถึงการเข้า

ได้ตระหนักถึงการปอ้งกัน ในเขตเทศบาล  ของ ไปยุ่งกับยาเสพติด
ปญัหายาเสพติด เป้าหมาย

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000รวม 1 โครงการ

ก. ยุทธศาสตร์ชาต ิ 20 ปี                                     ยุทธศาสตร์ที ่4  ยุทธศาสตร์ชาตดิา้นการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ ฉบับที ่13   หมดุหมายที ่ 4  ไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และสุขภาพมลูค่าสูง 
ค. Sustainable Development Goals : SDGs          เป้าหมายที ่  3 : สร้างหลักประกันให้คนมชีวีิตทีม่คุีณภาพและส่งเสริมสุขภาวะทีด่ขีองทุกเพศทุกวัย 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ทีน่ ามาจากแผนพัฒนาชมุชน (พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70) แก้ไข ครั้งที ่1/2566

เทศบาลต าบลนครชยัศรี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

 ตัวชี้วัด 
 (KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

ที่มาของ
โครงการ



แบบ ผ.02/1

ง. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครปฐม                    ยุทธศาสตร์ที ่1  พัฒนานครปฐมให้เป็นเมอืงอัจฉริยะ (Smart  City)  ประตเูศรษฐกิจภาคกลางและภาคตะวันตก
จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนครปฐม   ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาดา้นทรัพยากรธรรมชาต ิสิ่งแวดล้อม และการท่องเทีย่ว
    ๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
        4.1  กลยุทธ์ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

           (๒) แผนงานการเกษตร

        เปา้หมาย         

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการรักน ้า  - เพื่อส่งเสริมการให้  - จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ผู้เข้าร่วม  - ส่ิงแวดล้อมใน แผนชุมชน กอง
รักปา่ รักษา ประชาชนในทอ้งถิ่นร่วมมือ ภายในเขตเทศบาล โครงการ ชุมชนได้รับการ การศึกษา
แผ่นดิน ร่วมใจกันในการอนุรักษ์ ร้อยละ  ๘๐ ดูแลรักษาจาก

ส่ิงแวดล้อมในทอ้งถิ่น  ของ ความร่วมมือ
ทั งแม่น ้า ปา่ และสภาพ เป้าหมาย ร่วมใจของคน
แวดล้อมในพื นที่ ในชุมชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ทีน่ ามาจากแผนพัฒนาชมุชน (พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70) แก้ไข ครั้งที ่1/2566

เทศบาลต าบลนครชยัศรี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

 ตัวชี้วัด 
 (KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

ที่มาของ
โครงการ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

ก. ยุทธศาสตร์ชาต ิ 20 ปี                                     ยุทธศาสตร์ที ่ 5  ยุทธศาสตร์ชาตดิา้นการสร้างการเตบิโตบนคุณภาพชวีิตทีเ่ป็นมติรตอ่สิ่งแวดล้อม
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ ฉบับที ่13   หมดุหมายที ่  8  ไทยมพ้ืีนทีแ่ละเมอืงอัจฉริยะทีน่่าอยู่  ปลอดภัย  เตบิโตไดอ้ย่างยั่งยืน  
ค. Sustainable Development Goals : SDGs          เป้าหมายที ่11 : ท าให้เมอืงและการตั้งถ่ินฐานของมนุษย์มคีวามปลอดภัย  ความตา้นทานและความยืดหยุ่นตอ่การ
                                                                                      เปลี่ยนแปลงอย่างครอบคลุมและยั่งยืน



  4.1  กลยุทธ์ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน
        (๒) แผนงานการเกษตร

        เปา้หมาย         
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
2 โครงการรัก  - เพื่อเสริมสร้างจิตส้านึก  - จัดจัดท้าปา้ย 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จัดกิจกรรม  - เยาวชนและ แผนชุมชน กอง

แม่น ้าทา่จีน แก่เยาวชนในการอนุรักษ์ ประชาสัมพนัธเ์ผยแพร่ อย่างน้อย ประชาชนมี สาธารณสุขฯ
ทรัพยากรธรรมชาติ จ้านวน ๒ ปา้ย ปีละ 1 ครั ง จิตส้านึกในการ
และส่ิงแวดล้อม อนุรักษแ์ม่น ้า

3 โครงการอนุรักษ์  - เพื่อเปน้การกระตุ้นให้  - คูคลองธรรมชาติ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ผู้เข้าอบรม  - ประชาชนใน แผนชุมชน กอง
คูคลองธรรมชาติ เกิดพลังในการขับเคล่ือน มีความสวยงาม และ ไม่น้อยกว่า ชุมชนมีความรู้ สาธารณสุขฯ
อ้าเภอนครชัยศรี โครงการใหบ้รรลุผลในการ ประชาชนใส่ใจต่อการ ร้อยละ 80 และใส่ใจเกี่ยวกับ

อนุรักษคู์คลองธรรมชาติ อนุรักษ์ การอนุรักษ์
สร้างกระแสวฒันธรรมใหม่ คูคลองสาธารณะ
เกิดความสามัคคีช่วยกัน
ลดการทิ งขยะของสีย
ลงคูคลอง

4 โครงการก้าจัด  - จัดกิจกรรมรณรงค์ก้าจัด  - ประชาชนในชุมชน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ผู้เข้าอบรม  - คลองสาธารณะ แผนชุมชน กอง
วชัพชืและ วชัพชืและผักตบชวาคลอง ไม่น้อยกว่า มีความสะอาด สาธารณสุขฯ
ผักตบชวาคลอง สาธารณะ ร้อยละ 80 ไม่มีวชัพชื 
สาธารณะ ผักตบชวา

130,000 130,000 130,000 130,000 130,000รวม 4 โครงการ

 ตัวชี้วัด 
 (KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

ที่มาของ
โครงการ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ



แบบ ผ.02/1

ง. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครปฐม                   ยุทธศาสตร์ที ่2  สร้างความแข็งแกร่งระดับพ้ืนที่รองรับการขยายตัวของเมืองหลวงและปริมณฑล (Smart  mobility  and  transport)

จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนครปฐม   ยุทธศาสตร์ที ่๖ ดา้นบริการสาธารณะ
    ๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการบริการสาธารณะ
       6.1  กลยุทธ์การก่อสร้าง ปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภค/สาธารณูปการ  และโครงสร้างพ้ืนฐาน  อย่างทัว่ถึงไดม้าตรฐาน

       (๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
        เปา้หมาย         

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการจัดซ้ือ - เพื่อเพิ่มความปลอดภยั - ถนนภายใน 500,000     500,000     500,000     500,000     500,000     ร้อยละ - ประชาชนได้รับ แผนชุมชน กองช่าง
โคมไฟ LED ในการสัญจรใหก้ับผู้ใช้ เขตเทศบาลฯ 80 ของ ความปลอดภยัใน
ส าหรับติดต้ังตาม รถใช้ถนนในเวลากลางคืน ประชาชน การสัญจรใหก้ับ
แยกถนนซอยหรือ - เพื่อเปน็การเพิ่มทศัน มีความ ผู้ใช้รถใช้ถนนใน
ตามจุดต่างๆ วสัิยในการมองเหน็ที่ พงึพอใจ เวลากลางคืน
ภายในเขต ชัดเจนมากขึ้นหรือเทยีบ ระดับดี
เทศบาลฯ เทา่ในเวลากลางวนั

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ทีน่ ามาจากแผนพัฒนาชมุชน (พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70)  แก้ไข ครั้งที ่1/2566

เทศบาลต าบลนครชยัศรี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

 ตัวชี้วัด 
 (KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

ที่มาของ
โครงการ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

ก. ยุทธศาสตร์ชาต ิ 20 ปี                                    ยุทธศาสตร์ที ่2  ยุทธศาสตร์ชาตดิา้นการสร้างความสามารถในการแขง่ขนั
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ ฉบับที ่13  หมดุหมายที ่ ๘  ไทยมพ้ืีนทีแ่ละเมอืงอัจฉริยะทีน่่าอยู่  ปลอดภัย  เตบิโตไดอ้ย่างยั่งยืน 
ค. Sustainable Development Goals : SDGs         เป้าหมายที ่  9 : สร้างโครงสร้างพ้ืนฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม



  6.1  กลยุทธ์การก่อสร้าง ปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณปูโภค/สาธารณปูการ  และโครงสร้างพ้ืนฐาน  อย่างทั่วถึงได้มาตรฐาน
        (๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

        เปา้หมาย         
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
2 โครงการปรับปรุง - เพื่อบรรเทาความเดือด - ถนนภายในเขต 1,000,000  1,000,000  1,000,000  1,000,000  1,000,000   ร้อยละ - ประชาชนได้รับ แผนชุมชน กองช่าง

ผิวจราจรถนนหรือ ร้อนในการสัญจรไป-มา เทศบาลฯ ที่ช ารุด 80 ของ ความปลอดภยัใน
ซอยต่างๆภายใน ของประชาชน เสียหาย ประชาชน การสัญจรใหก้ับ
เขตเทศบาล ฯ - เพื่อปรับปรุงถนนที่ มีความ ผู้ใช้รถใช้ถนน

ช ารุดเสียหายสามารถ พงึพอใจ
ใช้งานได้ตามปกติ ระดับดี

3 โครงการจ้างเหมา - เพื่อการดูแลบ ารุง - ในเขตเทศบาลที่อยู่ใน 1,400,000  1,400,000  1,400,000  1,400,000  1,400,000   ร้อยละ 80 - ภมูิทศัในเขต แผนชุมชน กองช่าง
ดูแลภมูิทศัน์ภาย สวยงามอย่างต่อเนื่อง ความรับผิดชอบ ของพื้นที่ เทศบาลฯ มีความ
ในเขตเทศบาลฯ เป้าหมาย สวยงามอย่าง

ต่อเนื่อง

2,900,000 2,900,000 2,900,000 2,900,000 2,900,000

 ตัวชี้วัด 
 (KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

ที่มาของ
โครงการ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

รวม 3 โครงการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ



แบบ ผ.02/2

ง. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครปฐม                    ยุทธศาสตร์ที ่2  สร้างความแข็งแกร่งระดับพ้ืนที่รองรับการขยายตัวของเมืองหลวงและปริมณฑล (Smart  mobility  and  transport)
จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนครปฐม   ยุทธศาสตร์ที ่๖ ดา้นบริการสาธารณะ
    ๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการบริการสาธารณะ
        6.1  กลยุทธ์การก่อสร้าง ปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภค/สาธารณูปการ  และโครงสร้างพ้ืนฐาน  อย่างทัว่ถึงไดม้าตรฐาน
            (๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

        เปา้หมาย         
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการก่อสร้างเขื่อน - เพื่อเปน็การปอ้งกันตล่ิงพงั - ก่อสร้างเขื่อน คสล. ความ 16,000,000    16,000,000    16,000,000    16,000,000     16,000,000    ร้อยละของ - บริเวณริมตล่ิงไม่ กองช่าง

คสล.กันดินถนนเลียบ ทลายปอ้งกันการต้ืนเขิน สูงประมาณ 2.50 เมตร ระยะทาง เกิดการพงัทลาย 
คลองเจดีย์บชูา (ฝ่ังขวา) ปอ้งกันน้้าทว่มปอ้งกันการ ยาว 1,500.00 เมตร เขื่อนที่ ไม่ต้ืนเขิน

รุกล้้าแม่น้้าล้าคลอง บริเวณหมู่ที่ 1 - 2 ต.วดัแค ด้าเนินการ - ประชาชนไม่ประสบ
- เพื่อความเปน็ระเบยีบเรียบ เปน็เขตเชื่อมต่อ อบต. ปญัหาน้้าทว่ยม
ร้อยและความสวยงาม ศรีษะทอง
- เพื่อเปน็การขยายเขตการ
คมนาคมทางน้้า

ส าหรับ โครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินทีใ่ชส้ าหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70)  แก้ไข  ครั้งที ่1/2566

เทศบาลต าบลนครชยัศรี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ก. ยุทธศาสตร์ชาต ิ 20 ปี                                     ยุทธศาสตร์ที ่4  ยุทธศาสตร์ชาตดิา้นการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ ฉบับที ่13   หมดุหมายที ่๘   ไทยมพ้ืีนทีแ่ละเมอืงอัจฉริยะทีน่่าอยู่  ปลอดภัย  เตบิโตไดอ้ย่างยั่งยืน 
ค. Sustainable Development Goals : SDGs          เป้าหมายที ่9 :  สร้างโครงสร้างพ้ืนฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม

 ตัวชี้วัด 
 (KPI)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ



 6.1  กลยุทธ์การก่อสร้าง ปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภค/สาธารณูปการ  และโครงสร้างพ้ืนฐาน  อย่างทัว่ถึงไดม้าตรฐาน
        (๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

        เปา้หมาย         
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
2 โครงการก่อสร้างระบบ - เพื่อเปอ้งกันน้้าจากแม่น้้า - 1 โครงการ 400,000,000  400,000,000  400,000,000  400,000,000   400,000,000  ร้อยละของ - ช่วยแก้ไขและบรรเทา กองช่าง

ระบายน้้าหลักและระบบ ทา่จีนในฤดูน้้าหลากที่มีระดับ ระยะทาง ความเดือดร้อนของ
ปอ้งกันน้้าทว่มพื้นที่ สูงไม่ใหไ้หลเข้ามาในเขต ด้าเนินการ ประชาชนจากปญัหา
ชุมชนนครชัยศรี ระยะที่ 1 พื้นที่ชุมชนนครชัยศรี น้้าทว่มและการระบายน้้า

- เพื่อระบายน้้าจากพื้นที่ชุมชน ในพื้นที่ชุมชน
ออกนอกพื้นที่ ปอ้งกันน้้าทว่ม  - เพื่อเพิ่มขีดความ
โดยการรวบรวมน้้าฝนด้วย สามารถและ
ระบบทอ่ ประสิทธภิาพการ

ระบายน้้า

3 โครงการก่อสร้างระบบ - เพื่อเปอ้งกันน้้าจากแม่น้้า - 1 โครงการ 375,000,000  375,000,000  375,000,000  375,000,000   375,000,000  ร้อยละของ - ช่วยแก้ไขและบรรเทา กองช่าง
ระบายน้้าหลักและระบบ ทา่จีนในฤดูน้้าหลากที่มีระดับ ระยะทาง ความเดือดร้อนของ
ปอ้งกันน้้าทว่มพื้นที่ สูงไม่ใหไ้หลเข้ามาในเขต ด้าเนินการ ประชาชนจากปญัหา
ชุมชนนครชัยศรี ระยะที่ 2 พื้นที่ชุมชนนครชัยศรี น้้าทว่มและการระบายน้้า

- เพื่อระบายน้้าจากพื้นที่ชุมชน ในพื้นที่ชุมชน
ออกนอกพื้นที่ ปอ้งกันน้้าทว่ม  - เพื่อเพิ่มขีดความ
โดยการรวบรวมน้้าฝนด้วย สามารถและ
ระบบทอ่ ประสิทธภิาพการ

ระบายน้้า

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

 ตัวชี้วัด 
 (KPI)



 6.1  กลยุทธ์การก่อสร้าง ปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภค/สาธารณูปการ  และโครงสร้างพ้ืนฐาน  อย่างทัว่ถึงไดม้าตรฐาน
        (๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

        เปา้หมาย         
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
4 โครงการติดต้ังโคมไฟ - เพื่อเพิ่มความปลอด - ติดต้ังโคมไฟถนนพลังงาน 700,000  700,000  700,000  700,000   700,000  โคมไฟมีการ - ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ถนนพลังงานแสงอาทติย์ ภยัใหก้ับประชาชนผู้ใช้ แสงอาทติย์ จ้านวน 10 ชุด ติดต้ังตาม ปลอดภยัในการสัญจร
ถนน นฐ 1032 ถนนในเวลากลางคืน เป้าหมาย เวลากลางคืน

และเพื่อเปน็การเพิ่ม
ทศันวสัิยในการมองให้
ชัดเจนมากขึ้น

5 โครงการติดต้ังโคมไฟ - เพื่อเพิ่มความปลอดภยั - ติดต้ังโคมไฟถนนพลังงาน 4,200,000  4,200,000  4,200,000  4,200,000   4,200,000  โคมไฟมีการ - ประชาชนได้รับความ กองช่าง
ถนนพลังงานแสงอาทติย์ ใหก้ับประชาชนผู้ใช้ถนน แสงอาทติย์ จ้านวน 60 ชุด ติดต้ังตาม ปลอดภยัในการสัญจร
ถนนเลียบทางรถไฟ ในเวลากลางคืน  และเพื่อเปน็ เป้าหมาย เวลากลางคืน

การเพิ่มทศันวสัิยในการมอง
ใหช้ัดเจนมากขึ้น

6 โครงการติดต้ังโคมไฟถนน - เพื่อเพิ่มความปลอดภยั - ติดต้ังโคมไฟถนนพลังงาน 4,200,000  4,200,000  4,200,000  4,200,000   4,200,000  โคมไฟมีการ - ประชาชนได้รับความ กองช่าง
พลังงานแสงอาทติย์ ใหก้ับประชาชนผู้ใช้ถนน แสงอาทติย์จ้านวน 60 ชุด ติดต้ังตาม ปลอดภยัในการสัญจร
ถนนเลียบชลประทาน ในเวลากลางคืน  และเพื่อเปน็ เป้าหมาย เวลากลางคืน

การเพิ่มทศันวสัิยในการมอง
ใหช้ัดเจนมากขึ้นชัดเจนมากขึ้น

800,100,000 800,100,000 800,100,000 800,100,000 800,100,000

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

 ตัวชี้วัด 
 (KPI)

รวม 6 โครงการ



แบบ ผ. ๐3

    1.1 กลยุทธ์พัฒนากระบวนการบริหารจัดการทีด่ ี และการมสี่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถ่ิน

       ผลทีค่าดว่า        

2566 2567 2568 2569 2570 จะไดร้ับ 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 ครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนส่ง โครงการจัดซ้ือครุภณัฑ์ยานพาหนะ - - - - 2,800,000 -เพื่อใหม้ีรถยนต์บรรทกุเททา้ย กองช่าง

และขนส่ง รถยนต์บรรทกุเททา้ยติดต้ัง ติดต้ังเครนไฮดรอลิค  พร้อม

เครนไฮดรอลิค พร้อมกระเช้า กระเช้าซ่อมไฟฟา้  เพื่อใช้

ซ่อมไฟฟา้(รถกระเช้าไฟฟา้) บริการสาธารณะแก่ประชาชน

ชนิด 6 ล้อ เคร่ืองยนต์ดีเซล ผู้ได้รับความเดือดร้อน

จ านวน 1 คัน ภายในเขตเทศบาล

- - - - 2,800,000

         (1) แผนงานเคหะและชมุชน

ที่ ครุภัณฑ์

งบประมาณ

บัญชคีรุภัณฑ์
ส าหรับทีไ่มไ่ดด้ าเนินการจัดท าเป็นโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

1. ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70)  แก้ไข ครั้งที ่1/2566
เทศบาลต าบลนครชยัศรี

ประเภทครุภัณฑ์

รวม  1  โครงการ

           เป้าหมาย              
(ผลผลิตของครุภณัฑ์)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก



๑๐๗ 

 

  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) แก้ไข ครั้งที่ 1                                                                             ส่วนท่ี 4 
 

ส่วนที่ 4  
การติดตามและประเมินผล 

 
๑. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร ์

 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ เป็นแบบที่
ก าหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ด าเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้   
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาโดยด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับตั้งแต่วันที่ประกาศใช้
งบประมาณรายจ่าย มีรายละเอียด ดังนี้    

๑. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ประกอบด้วย 
  ๑.๑ ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   ๒๐ คะแนน 
  ๑.๒ การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ  ๒๐ คะแนน 
  ๑.๓ ยุทธศาสตร์  ๖๐ คะแนน  
   ประกอบด้วย 
   (๑) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ๑๐ คะแนน 
   (๒) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ๑๐ คะแนน 
   (๓) ยุทธศาสตร์จังหวัด   ๑๐ คะแนน 
   (๔) วิสัยทัศน์     ๕ คะแนน 
   (๕) กลยุทธ์    ๕ คะแนน 
   (๖) เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์    ๕ คะแนน 
   (๗) จุดยืนทางยุทธศาสตร์    ๕ คะแนน 
   (๘) แผนงาน     ๕ คะแนน 
   (๙) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม      ๕ คะแนน 
 

                                                                             คะแนนรวม ๑๐๐ คะแนน  
 

เกณฑ์ที่ควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน)                    
  



๑๐๘ 

 

  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) แก้ไข ครั้งที่ 1                                                                             ส่วนท่ี 4 
 

 แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 

เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น  

ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
1.ข้อมูล
สภาพทั่วไป
และข้อมูล
พื้นฐานของ
องค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

ประกอบด้วยข้อมูล ดังนี้ 
(1) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/
ชุมชน/ต าบล ลักษณะลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะ
ภูมิอากาศ ลักษณะของดิน  ลักษณะของแหล่งน้ า 
ลักษณะของไม้/ป่าไม้  ฯลฯ ด้านการเมือง/การ
ปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง  ฯลฯ  

20 
(3) 
 
 
 

 

(2) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น 
เขตการปกครอง การเลือกตั้ง  ฯลฯ ประชากร เช่น  
ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร และช่วงอายุและ
จ านวนประชากร ฯลฯ 

(2) 
 

 

(3) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา 
สาธารณสุข  อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคม
สงเคราะห์ ฯลฯ  

(2)  

(4) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพ้ืนฐาน เช่น การ
คมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การประปา  โทรศัพท์ ฯลฯ 

(2)  

(5) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร 
การประมง การปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว 
อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ 

(2) 
 

 

(6) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น 
การนับถือศาสนา ประเพณีและงานประจ าปี ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพ้ืนเมืองและของที่
ระลึก ฯลฯ และอ่ืนๆ 

(2) 
 

 

(7) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ า ป่าไม้ 
ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(2) 
 

 

(8) การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเ พ่ือการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล จปฐ. 

(2)  

(9) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และ
การด าเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้
กระบวนการร่วมคิด  ร่วมท า ร่วมตัดสินใจ ร่วม
ต ร ว จ สอบ  ร่ ว ม รั บป ร ะ โ ยช น์  ร่ ว มแก้ ปั ญห า 
ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือแก้ปัญหาส าหรับ
การพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

(3)  



๑๐๙ 

 

  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) แก้ไข ครั้งที่ 1                                                                             ส่วนท่ี 4 
 

 
 

ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม 
คะแนน 
ที่ได้ 

2. การ
วิเคราะห์
สภาวการณ์
และศักยภาพ 

ประกอบด้วยข้อมูล ดังนี้ 
(1) การวิ เคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่ อมโยง ความ
สอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น 
รวมถึ งความ เชื่ อม โยงแผนยุทธศาสตร์ ช าติ  20  ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 
4.0 
 

20 
(5) 

 

(2) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและ
การบังคับใช้ ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อ
การพัฒนาท้องถิ่น 
 

(3)  

(3) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา 
สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด  
เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
เป็นต้น 
 

(3)  

(4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน 
การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนา
อาชีพและกลุ่มต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่
ทั่วไป เป็นต้น 
 

(3)  

(5) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พ้ืนที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ 
ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่
มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 
 

(3)  

(6) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการ
พัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น 
ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการด าเนินงาน
ได้แก่ S-Strength (จุดแข็ง)W-Weakness (จุดอ่อน) O-
Opportunity (โอกาส) และT-Threat (อุปสรรค) 
 

(3)  



๑๑๐ 

 

  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) แก้ไข ครั้งที่ 1                                                                             ส่วนท่ี 4 
 

  

ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแน
นเต็ม 

คะแนน 
ที่ได้ 

3.ยุทธศาสตร์  
3.1 
ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

ประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น 
ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเชื่อมโยงหลัก
ประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ   และ Thailand 4.0 
 

60 
(10) 

 

3.2 
ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นใน
เขตจังหวัด 

สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของ
ท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด  และเชื่อมโยงหลักประชารัฐ  แผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   
และ Thailand 4.0 
 

(10)  

3.3.ยุทธศาสตร์
จังหวัด 
 

สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการ
บริหารราชการแผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบาย
รัฐบาล  หลักประชารัฐ  แผนยุทธศาสตร์ชาติ  20 ปี  และ 
Thailand 4.0 
 

(10) 
 
 

 

3.4 วิสัยทัศน ์
 

วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับ
โอกาสและศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และสัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น  

(5) 
 

 

3.5 กลยุทธ ์
 

แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องท าตามอ านาจ
หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะน าไปสู่การบรรลุ
วิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะด าเนินการให้
บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 

(5) 
 

 

3.6.
เป้าประสงค์ของ
แต่ละประเด็น
กลยุทธ์ 

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและ
สนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน  
 

(5) 
 

 

3.7 จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์ 
(Positioning) 

ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของ
พ้ืนที่จริง ที่จะน าไปสู่ผลส าเร็จทางยุทธศาสตร์ 

(5) 
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ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
3.ยุทธศาสตร์
(ต่อ) 
3.8 แผนงาน 
 
 
 

แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต 
ก าหนดจุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่
เกิดจากเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์
จุดยืนทางยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความชัดเจน น าไปสู่การจัดท า
โครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยระบุ
แผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว 
 

(5) 
 
 
 

 

3 . 9  ค ว า ม
เชื่อมโยงของ
ยุทธศาสตร์ใน
ภาพรวม 
 
 
 

ความเชื่อมโยงองค์รวมที่น าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่
เกิดผลผลิต/โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  
Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่ม
จังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต  จังหวัดและ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(5)  

รวมคะแนน 100  
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2. การติดตามและประเมินผลโครงการ 

  แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น  
 ประกอบด้วย 
  ๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา     ๑๐ คะแนน 
  ๒. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ   ๑๐ คะแนน 
  ๓. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ   ๑๐ คะแนน 
  ๔. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา      ๑๐ คะแนน 
  ๕. โครงการพัฒนา        ๖๐ คะแนน  
          ประกอบด้วย 
         5.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ        ๕ คะแนน 
        5.๒ ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ      ๕ คะแนน 
        5.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่     ๕ คะแนน  

   การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง       
        5.๔ โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี     ๕ คะแนน 
        5.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องแห่งชาติ     ๕ คะแนน 
     กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม     
        5.๖ โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐        ๕ คะแนน 
        5.๗ โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด       ๕ คะแนน 
        5.๘ โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้าง    ๕ คะแนน 
     ให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ      
        5.๙ งบประมาณมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)    ๕ คะแนน 
        5.๑๐ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ     ๕ คะแนน 
        5.๑๑ มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์  

     และผลที่คาดว่าจะได้รับ          ๕ คะแนน 
        5.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับวัตถุประสงค์        ๕ คะแนน 
 

        คะแนนรวม  ๑๐๐ คะแนน   
 

 เกณฑ์ที่ควรได้ เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ  ๘๐  (๘๐ คะแนน)  
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แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
  

ประเด็นการพัฒนา คะแนน 
๑.การสรุปสถานการณ์พัฒนา ๑๐ 
๒.การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ๑๐ 
๓.การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ ๑๐ 
๔.แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา ๑๐ 
๕.โครงการพัฒนา ประกอบด้วย ๖๐ 
     ๕.๑.ความชัดเจนของชื่อโครงการ (๕) 
     ๕.๒.ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (๕) 
     ๕.๓.เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้
ถูกต้อง 

(๕) 

     ๕.๔.โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ป ี (๕) 
     ๕.๕.เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

(๕) 

     ๕.๖.โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐  (๕) 
     ๕.๗.โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด (๕) 
     ๕.๘.โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่งคง มั่งคั่ง 
ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ 

(๕) 

     ๕.๙.งบประมาณสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (๕) 
     ๕.๑๐.มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (๕) 
     ๕.๑๑.มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

(๕) 

     ๕.๑๒.ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (๕) 
รวมคะแนน ๑๐๐ 
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แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได้ 

1.การสรุป
สถานการณ์
การพัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่ วนท้ องถิ่ น  ( ใ ช้ กา ร วิ เ ค ร าะห์  SWOT 
Analysis/Demand (Demand  Analysis)/Global 
Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การ
เปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้อง
ประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้าน
สังคม, ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)  
 

10 
 
 
 
 
 

 

2.การ 
ประเมินผล
ก า ร น า
แผนพัฒนา
ท้ อ ง ถิ่ น ไ ป
ป ฏิ บั ติ ใ น
เชิงปริมาณ 

1) การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่างๆ เพ่ือน ามาใช้วัดผล
ในเชิงปริมาณ เช่น การวัดจ านวนโครงการ กิจกรรม 
ง านต่ า งๆ  ก็ คื อผ ลผลิ ตนั่ น เ อ ง ว่ า เ ป็ น ไปตามที่
ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จ านวนที่ด าเนินการจริงตามที่
ได้ก าหนดไว้เท่าไหร่ จ านวนที่ไม่สามารถด าเนินการได้มี
จ านวนเท่าไหร่ สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ 
(Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ที่
ได้ก าหนดไว้ 
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการ
ที่ด าเนินการในเชิงปริมาณ (Quantitative) 
 

10 
 
 

 

3. การ 
ประเมินผล
ก า ร น า
แผนพัฒนา
ท้ อ ง ถิ่ น ไ ป
ป ฏิ บั ติ ใ น
เชิงคุณภาพ 

1) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิง
คุณภาพคือการน าเอาเทคนิคต่างๆ มาใช้เพ่ือวัดว่า
ภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ที่ด าเนินการใน
พ้ืนที่นั้นๆ  ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่
และเป็นไปตามอ านาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึงพอใจ
หรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การด าเนินการต่างๆ  มี
สภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การ
ได้ตามวัตถุประสงค์หรื อ ไม่  ซึ่ ง เป็น ไปตามหลั ก
ประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่
บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติ
ราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาด าเนินการ รวมถึง
สามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน 
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการ
ที่ด าเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) 

10  
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ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
4. แผนงานและ 
ยุทธศาสตร์ 
การพัฒนา 

1) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในมิติต่างๆ จนน าไปสู่การจัดท าโครงการพัฒนา
ท้องถิ่นโดยใช้ SWOT Analysis/Demand (Demand  
Analysis)/Global Demand/Trend หรือหลักการ 
บูรณาการ ( Integration)  กับองค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่นท่ีมีพ้ืนที่ติดต่อกัน 
2) วิเคราะห์แผนงานที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้อง
กับการแก้ไขปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ 

10 
 

 

5. โครงการพัฒนา 
5.1 ความชัดเจน
ของชื่อโครงการ 
 
 

ประกอบด้วยข้อมูล ดังนี้ 
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์
การ พัฒนาขององค์ กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นและ
ด าเนินการเพ่ือให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ก าหนดไว้ ชื่อโครงการมี
ความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่า
จะพัฒนาอะไรในอนาคต 

60 
(5) 
 
 
 

 

5.2 ก าหนด
วัตถุประสงค์
สอดคล้องกับ
โครงการ 
 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้อง
ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของ
โครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการ
ด าเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไป
ได้ชัดเจน   มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(5)  

5.3 เป้าหมาย 
ผลผลิตโครงการมี
ความชัดเจนน าไปสู่
การตั้งงบประมาณได้
ถูกต้อง 

สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้
ถึงเป้าหมายต้องชัดเจน  สามารถระบุจ านวนเท่าไร  
กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิตอย่างไรกลุ่มเป้าหมาย
พ้ืนที่ด าเนินงาน และระยะเวลาด าเนินงานอธิบายให้
ชัดเจนว่าโครงการนี้จะท าที่ไหนเริ่มต้นในช่วงเวลาใด
และจบลงเมื่อไรใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการหาก
กลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่มให้บอกชัดลงไปว่าใครคือ
กลุ่มเป้าหมายหลักใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง 

(5)  

5.4 โครงการมีความ
สอดคล้องกับแผน 
ยุทธศาสตร์20 ปี 

โครงการสอดคล้องกับ (1) ความมั่นคง (2) การสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน (3) การพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพคน (4) การสร้างโอกาสความเสมอ
ภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (5) การสร้างการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (6)การปรับ
สมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐเพ่ือให้
เกิดความม่ันคงม่ังคั่ง ยั่งยืน 

(5)  
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ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 
ที่ได้ 

5. โครงการ
พัฒนา (ต่อ) 
5.5 
เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) มี 
ความ
สอดคล้องกับ
แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 

โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง (2) ยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา 
(3) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (4) ยึด
เป้าหมายอนาคตประเทศไทย 2579 (5) ยึดหลักการ
น าไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปี
ที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่ เป็นเป้าหมายระยะยาว 
ภายใต้แนวทางการพัฒนา (1) การยกระดับศักยภาพ
การแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่
รายได้สูง (2) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและ
การปฏิรูประบบเพ่ือสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ 
(3) การลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม                (4) 
การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง(5) 
การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคม
อย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (6) การบริหารราชการ
แผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 
 

(5)  

5.6 โครงการ
มีความ
สอดคล้องกับ 
Thailand4.0 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยน
โครงสร้างเศรษฐกิจ ไปสู่ Value–Based Economy 
หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมท าน้อย ได้
มากเช่น (1) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ไปสู่
สินค้าเชิงนวัตกรรม (2) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อน
ประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วย
เทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม (3) 
เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้น
ภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วย
วิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา แล้วต่อยอดความ
ได้ เ ป รี ย บ เ ชิ ง เ ป รี ย บ เ ที ย บ  เ ช่ น  ด้ า น เ กษ ต ร 
เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 
 

(5)  
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ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
5 .  โ ค ร ง ก า ร
พัฒนา (ต่อ) 
5.7 โครงการ
สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์
จังหวัด 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วง
ระยะเวลาของแผนพัฒนาจังหวัดที่ได้ก าหนดขึ้น เพ่ือ
ขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเสมือนหนึ่งการขับเคลื่อน
การพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่ง
ออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้อง
เป็นโครงการเชื่ อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้ก าหนดขึ้นที่เป็นปัจจุบัน 

 
(5) 
 
 
 

 

5.8 โครงการ
แก้ไขปัญหาความ
ยากจนหรือการ
เสริมสร้างให้
ประเทศชาติ
มั่นคง มั่งคั่ง 
ยั่งยืนภายใต้หลัก
ประชารัฐ 

เป็นโครงการที่ด าเนินการภายใต้พ้ืนฐานความพอเพียงที่
ประชาชนด าเนินการเองหรือร่วมด าเนินการ เป็น
โครงการต่อยอดและขยายได้ เป็นโครงการที่ประชาชน
ต้องการเพ่ือให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้
ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนา
แล้วด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

(5)  

5.9 งบประมาณ 
มีความสอดคล้อง
กับเป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ)   

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านึงถึงหลักส าคัญ 5 
ประการในการจัดท าโครงการได้แก่ (1) ความประหยัด 
(Economy) (2) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) (3) 
ความมีประสิทธิผล (Effectiveness)   (4) ความเหลื่อมล้ า
ในการพัฒนาท้องถิ่น น าไปสู่ความยุติธรรม (Equity)   (5) 
ความโปร่งใส (Transparency) 
 

(5)  

5.10 มีการ
ประมาณการ
ราคาถูกต้องตาม
หลักวิธีการ
งบประมาณ 

การประมาณการราคาเพ่ือการพัฒนาต้องให้สอดคล้อง
กับโครงการถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของ
ราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น มีความโปร่งใสในการ
ก าหนดราคาและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์                

(5) 
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ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
5 .  โ ค ร ง ก า ร
พัฒนา (ต่อ) 
5.11 มีการ
ก าหนดตัวชี้วัด 
(KPI) และ
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์
และผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

มีการก าหนดดัชนีชี้วัดผลงาน (Key Performance 
Indicator : KPI)   ที่ สามารถวัดได้ (measurable) ใช้
บอกประสิทธิผล (effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ
(efficiency) ได้ เช่น การก าหนดความพึงพอใจ การ
ก าหนดร้ อยละ  การก าหนด อัน เกิ ดจากผลของ
วัตถุประสงค์ที่เกิดขึ้นสิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่า
จะได้รับ) 

(5)  

5.12 ผลที่คาด
ว่าจะได้รับ 
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ 
 

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการด าเนินการตาม
โครงการพัฒนา ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 
การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์
หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควร
ค านึงถึง (1) มีความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง 
ในการด าเนินงานตามโครงการ (2) วัดและประเมินผล
ระดับของความส า เร็จ ได้  (3 )  ระบุสิ่ งที่ ต้ องการ
ด าเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุด และ
สามารถปฏิบัติได้ (4) เป็นเหตุเป็นผล  สอดคล้องกับ
ความเป็นจริง (5) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ 
 

(5)  

รวมคะแนน 100  
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3. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น จากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 
เทศบาลต าบลนครชัยศรี  มีการพัฒนาท้องถิ่นในทุกๆ ด้าน  โดยสรุปข้อมูลจากระบบบันทึกบัญชี 

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (E-LAAS)  ในส่วนของรายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่าย และสามารถ
ตรวจสอบข้อมูลการรายงานผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ได้จากข้อมูลในระบบ
ระบบสารสนเทศเพ่ือการวางแผน ผ่านทางเว็บไซตข์องกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ โดยตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
พ.ศ. 2561 – 2565 เทศบาลต าบลนครชัยศรีได้เนินการโดยสรุป ดังนี้  
 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา  และวัฒนธรรม 
- จัดงานประเพณี วัฒนธรรม และวันส าคัญต่างๆ เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม และรักษา 

สิ่งดีๆ เหล่านี้ไว้ อาทิ งานประเพณีลอยกระทง วันส าคัญทางศาสนา วันส าคัญต่างๆ ของชาติ  
- สนับสนุนโรงเรียนในเขตเทศบาล ด้านอาหารเสริม(นม) อาหารกลางวัน 

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว 
  เทศบาลต าบลนครชัยศรี ได้สนับสนุนการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ในการส่งเสริมอาชีพ 

เศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือให้เกิดความเข้มแข็ง ช่วยลดรายจ่าย เพ่ิมรายได้ให้กับประชาชนน าไปสู่การ พัฒนาอย่างยั่งยืน 
อาท ิโครงการส่งเสริมการ ด าเนินชีวิตตามปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือให้ประชาชนรู้จักการใช้จ่ายอย่างพอเพียง 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 
เทศบาลต าบลนครชัยศรีได้จัดโครงการ/กิจกรรมทางด้านสังคมต่างๆ  

- การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ความปลอดภัยทางถนน การป้องกันรักษาโรคต่างๆ  
โดยเฉพาะในภาวะวิกฤติโรคระบาดไวรัสโคโรน่า (COVID - 19) ที่ต้องฉีดพ่นยา ป้องกัน และจัดท าศูนย์พักคอยผู้ป่วย
ภาคสนาม เพื่อรองรับให้ระบบสาธารณสุขสามารถด าเนินการไปได้ ในการรักษาผู้ป่วย  

- จัดกิจกรรมอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานของชุมชนในเขตเทศบาลฯ อบรมสัมมนาและ 
ทัศนศึกษาดูงานผู้สูงอาย ุเป็นต้น 

- ติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดทั่วเขตเทศบาล เพ่ือช่วยป้องกันปัญหาอาชญากรรม 
ภายในพ้ืนที ่

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
   เทศบาลต าบลนครชัยศรีได้สร้างจิตส านึกให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมปลูกต้นไม้เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่
สีเขียว  ลดภาวะโลกร้อน  ส่งเสริมอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  แหล่งท่องเที่ยว  และภูมิทัศน์ใน
ชุมชน จัดกิจกรรมลดฝุ่น PM 2.5  ปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขเทศบาล เพื่อให้ร่วมรื่น มีพื้นที่สีเขียวเพ่ิมขึ้น 

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี 
การพัฒนาโดยจัดกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน จัดประชุมประชาคมระดับ 

ต าบลเป็นประจ าทุกปี  จัดให้มีการอบรมผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาล รวมทั้ง
การศึกษาดูงาน  และการอบรมด้านคุณธรรมจริยธรรม เพ่ือให้เกิดจิตส านึกสร้างหลักธรรมาภิบาลในหน่วยงาน 

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ 
เทศบาลต าบลนครชัยศรี ได้พัฒนาโครงสร้างสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ภายในเขตให้ได้

มาตรฐาน ปลอดภัย เกิดประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นท่ี  ทั้งการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบาย การปรับปรุง
ถนน การติดตั้งสัญญาณเกี่ยวกับการจราจร อาทิ กระจกโค้ง รวมถึงไฟทางสาธารณะเพ่ือให้เกิดความสว่าง ปลอดภัย 
แก่ประชาชนตามแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ 



๑๒๐ 

 

  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) แก้ไข ครั้งที่ 1                                                                             ส่วนท่ี 4 
 

 

    ๔. ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 

4.๑ ผลกระทบน าไปสู่อนาคต 
 ๑. ไม่สามารถน าแผนที่วางไว้ไปจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีได้ทั้งหมดเนื่องจากงบประมาณที่มี
อย่างจ ากัด 
 ๒. โครงการที่หมู่บ้านน าเสนอเข้าแผนฯ บางโครงการเมื่อประเมินความเป็นไปได้ของโครงการแล้วอาจ
ไม่สามารถด าเนินการได้ทันที  จึงต้องเตรียมความพร้อมของโครงการและน าไปปฏิบัติในปีต่อไป 

 ๓. บางโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น  ได้ระบุงบประมาณไว้เพ่ือการประสานแผนไปยัง
หน่วยงานอื่น แต่ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จึงท าให้ไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนา 
 

4.2 ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
 ๑. การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณาให้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 
ตลอดจนโยบายการพัฒนาการในระดับที่สูงขึ้นไป  เพ่ือให้การพัฒนาท้องถิ่นมีความยั่งยืนในเชิงของการก าหนด
นโยบายและการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ 

 ๒. การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ควรพิจารณาในมิติของงบประมาณ และควรค านึงถึงสถานะการคลัง
ในการพิจารณาโครงการ/กิจกรรมที่บรรจุลงในแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 ๓. ควรเร่งรัดให้มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรมที่ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้สามารถ
ด าเนินการในปีงบประมาณนั้น 

 ๔. พิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับภารกิจแต่ละด้าน ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการ
โอน/เพิ่ม /ลด โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ และเพ่ือให้การบริหารงานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 


