


                          
 
 

           

  ราง 

   แผนพัฒนาทองถ่ิน 

  (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70) 
   เทศบาลตำบลนครชัยศรี 

 
    อำเภอนครชัยศร ี  จงัหวัดนครปฐม 



คำนำ 
   

การปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลนครชัยศรีมีความสำคัญเปนอยางยิ่งตอการพัฒนาทองถิ่นและ
การพัฒนาประเทศโดยสวนรวม ทั้งนี้เนื่องจากการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลนครชัยศรีจะสงผลโดยตรงตอ
การบริการประชาชนและชีวิตความเปนอยูของประชาชน 

เทศบาลจึงไดทบทวนจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  ซึ่งเปนแนวทางหนึ่งที่
จะทำใหเทศบาลตำบลนครชัยศรีสามารถปฏิบัติงาน และใหบริการสาธารณะแกประชาชนในพื้นท่ีไดอยางมี
ประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล โดยการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่น จะเปนการกำหนด แนวทางการพัฒนา
ทองถิ่นทุกหาปเพื่อกำหนดทิศทางการพฒันาของทองถิ่นโดยการใชทรัพยากรตางๆ ที่มีอยูอยางจำกัดใหเกิด
ประโยชนสูงสุดตอทองถิ่น ทั้งนี้แผนพัฒนาทองถิ่นจะแสดงถึงวิสัยทัศน ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวชี้วัด  
คาเปาหมาย        กลยุทธ และแสดงความเชื่อมโยงสอดคลองกันระหวางยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒ แผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคกลางตอนลาง ๑ (นครปฐม ราชบุร ี
กาญจนบุรี และสุพรรณบุรี) แผนพัฒนาจังหวัดนครปฐม ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
จังหวัดนครปฐม จนมาถึงแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ของเทศบาลตำบลนครชัยศร ี   
  จึงหวังเปนอยางยิ่งวาแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ของเทศบาลตำบลนครชัยศรี
จะเปนแนวทางในการพัฒนาทองถิ่น ใหเกิดประโยชนสุขกับประชาชนและความเจริญกาวหนาอยางยั่งยืน และ
สมดุล ตลอดจนสนองตอบตอความตองการของประชาชนในทองถิน่อยางแทจริง 
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สารบัญ 
หนา 

                   หนา 
 
สวนที่ ๑ สภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐาน                 1 

 
สวนที่ 2 ยุทธศาสตรองคกรปกครองสวนทองถิ่น     9 

 
สวนที่ 3 การนำแผนพัฒนาทองถิ่นไปสูการปฏิบัต ิ       40 
 
สวนที่ 4 การติดตามและประเมินผล         81 
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สวนที่  ๑ 

สภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐานของเทศบาลตำบลนครชัยศร ี
 

๑   ดานกายภาพ 
 ๑.๑  ลักษณะที่ตั้ง 

เทศบาลตำบลนครชัยศรี  เปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบหนึ่ง  เดิมมีฐานะ              
เปนสุขาภิบาล  ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย  เมื่อวันที่   ๑๘   กรกฎาคม   ๒๔๙๙  ตอมาไดมีพระราช
กฤษฎีกา  เลมที่  ๑๑๖   ตอนท่ี  ๙ก  เมื่อวันที่  ๒๔   กุมภาพันธ   ๒๕๔๒  เปนผลใหเปลี่ยนแปลงฐานะเปน               
เทศบาลตำบล  ตั้งแตวันที่   ๒๕   พฤษภาคม   ๒๕๔๒  
 

  เทศบาลตำบลนครชัยศรี  ตั้งอยูเลขที่  ๒  หมูที่  ๑  ตำบลนครชัยศรี  อำเภอนครชัยศรี  จังหวัด
นครปฐม  อยูหางจากตัวเมืองจังหวัดนครปฐม  ประมาณ  ๑๒  กิโลเมตร  และอยูหางจากกรุงเทพมหานคร       
(ปนเกลา - นครชัยศรี)  ประมาณ  ๔๑  กิโลเมตร  มีพื้นที่รวม  ๔.๕๔  ตารางกิโลเมตร 
 

  -  อาณาเขต  อาณาเขตติดตอ  ดังนี้ 
   -  ทิศเหนือ  ติดตอกับองคการบริหารสวนตำบลวัดแค   
   -  ทิศตะวันออก  ติดตอกับองคการบริหารสวนตำบลไทยาวาส 
   -  ทิศใต  ติดตอกับองคการบริหารสวนตำบลนครชัยศรี   

    องคการบริหารสวนตำบลขุนแกว  และองคการบริหารสวนตำบลทาตำหนัก 
-  ทิศตะวันตก  ติดตอกับองคการบริหารสวนตำบลทาตำหนัก  

          และองคการบริหารสวนตำบลบางแกว 
-  ชุมชน  ในเขตเทศบาล  มีจำนวน  11 ชุมชน  ไดแก 

  ๑.  ชุมชนทาตำหนัก หมู ๒ (ชลประทาน) 
  2.  ชุมชนทาตำหนัก หมู ๒ (กุฎชี) 
   3.  ชุมชนทาตำหนัก หมู ๓    
  4.  ชุมชนวัดแค หมู ๑    
  5.  ชุมชนวัดแค หมู ๒ 
  6.  ชุมชนบางกระเบา หมู ๒ 
  7.  ชุมชนบางกระเบา หมู ๓ (ทารถตู) 
  8.  ชุมชนบางกระเบา หมู ๓ (สถานีดับเพลิง) 
  9.  ชุมชนนครชัยศรี หมู ๑ 
  10.  ชุมชนนครชัยศรี หมู ๒ 
  11.  ชุมชนบางแกว หมู ๑ 
 
 ๑.๒  ลักษณะภูมิประเทศ 
  พื้นที่ในเขตเทศบาลตำบลนครชัยศรี  เปนพื้นที่ราบลุม  มีแมน้ำสายหลักไหลผาน  คือ               
แมน้ำทาจีน  และมีคลองตาง ๆ เชื่อมโยงกัน  ประกอบดวย  คลองเจดียบูชา  และคลองบางแกว   
 
 
 



 ๑.3  ลักษณะภูมิอากาศ 
ภูมิอากาศในเขตเทศบาลตำบลนครชัยศรีจัดอยูในประเภทฝนเมืองรอนเฉพาะฤดู (tropical 

savannah climate) สภาพอากาศโดยทั่วไปขึ้นอยูกับอิทธิพลของลมมรสุม ฤดูฝนจึงมีฝนตกชุก ฤดูรอนอากาศ
คอนขางรอน สวนฤดูหนาวอากาศไมหนาวจัด โดยฤดูรอนเริ่มตั้งแตเดือนกุมภาพันธถึงกลางเดือนพฤษภาคม อากาศ
จะรอนและแหง อุณหภูมิสูงสุดจะอยูในชวงเดือนเมษายน เฉลี่ย ๓๖.๘ – 39  องศาเซลเซียส  
           ฤดูฝนเริ่มตั้งแตเดือนพฤษภาคมไปจนถึงเดือนตุลาคม ซึ่งเปนชวงมรสุมตะวันตกเฉียงใตพัดผาน 
โดยฝนจะท้ิงชวงในเดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคม และจะตกชุกในเดือนกันยายน  

ฤดูหนาวเริ่มตั้งแตเดือนพฤศจิกายนไปจนถึงเดือนมกราคม ซึ่งเปนชวงที่ลมมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือ พัดพาความหนาวมาสูประเทศไทย โดยมีลักษณะอากาศหนาวเย็นเปนชวง ๆ ชวงหนาวที่สุด 
จะอยูในราวปลายเดือนธันวาคมถึงสิ้นเดือนมกราคม อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย ๑๗.๒ องศาเซลเซียส  
 ๑.4  ลักษณะของดิน 

เปนดินลึก ดินบนมีเนื้อดินเปนดินรวนปนทรายแปงหรือดินรวน สีน้ำตาลหรือน้ำตาล ดินมีความ
เหมาะสมดีในการปลูกพืชทั่วๆ ไป ถามีการชลประทานหรือมีแหลงน้ำเพียงพอ ดินนี้จะเปนแหลงผลิตทางการเกษตร
ที่สำคัญ ซึ่งในพื้นที่ มีเขตพื้นที่การเกษตร นอยลงตามสภาพการเจริญเติบโตของชุมชนเมือง 
 
 
๒.  ดานการเมือง/การปกครอง 
 ๒.๑  เขตการปกครอง ในเขตเทศบาลตำบลนครชัยศร ี
  -  เขตการปกครอง  ประกอบดวย 
   -  หมูที่  ๑,  หมูที่  ๒  บางสวน  ตำบลนครชัยศรี 
   -  หมูที่  ๒  บางสวน,  หมู  ๓  ตำบลบางกระเบา 
   -  หมูที่  ๑,  หมูที่  ๒  ตำบลวัดแค 
   -  หมูที่  ๑  บางสวน  ตำบลบางแกว 
   -  หมูที่  ๒,  หมูที่  ๓  บางสวน  ตำบลทาตำหนัก 

๒.๒.  การเลือกตั้ง 
   เทศบาลตำบลนครชัยศรี มีการเลือกตั้ง  
   ๑. ผูบริหารทองถ่ิน (นายกเทศมนตร)ี           ๑    คน 
   ๒. สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนครชัยศรี        ๑2   คน 
   3. จำนวน ผูมีสิทธิเลอืกตั้ง มีทั้งหมด  7,008   ตน แยกเปน 
    - ชาย  จำนวน    3,168   คน 
    - หญิง  จำนวน    3,840   คน 
๓.  ประชากร 
 3.1 ขอมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร  
  -  ประชากรทั้งสิ้น  จำนวน  ๘,126  คน  (ตามสถิติทะเบียนราษฎร  ของสำนักทะเบียนทองถิ่น
เทศบาลตำบลนครชัยศรี  ณ  วันที่   25 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕64  แยกเปน  ชาย  ๓,705  คน,  หญิง  ๔,421  คน  
จำนวนครัวเรือน  5,078  ครัวเรือน  แยกตามหมูบานได ดังนี้ 
ขอมูล ณ วันที่ ๓๐  กันยายน ๒๕64 
 
 



  -  จำนวนผูสูงอายุที่ไดรับเบี้ยยังชีพ     มีจำนวน    ๑,333  คน  แยกเปน 
  -  จำนวนผูพิการที่ไดรับเบี้ยยังชีพ       มีจำนวน       230  คน 
  -  จำนวนผูปวยเอดสที่ไดรับเบี้ยยังชีพ     มีจำนวน          6   คน 
๔.  สภาพทางสังคม 

๔.1   การศึกษา 
 - สถานศึกษาในเขตเทศบาลตำบลนครชัยศรี มีดังนี้ 

1. โรงเรียนในสังกัดของ สพฐ.  
- โรงเรียนวัดทาตำหนัก เปดสอนระดับกอนประถมศึกษา – ประถมศึกษา  

2. โรงเรียนในสังกัดของสำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) 
- โรงเรียนแสงทองวิทยา เปดสอนระดับกอนประถมศึกษา – ประถมศึกษา 
- โรงเรียนสาธิตวิทยา เปดสอนระดับกอนประถมศึกษา – ประถมศึกษา 

4.2  สาธารณสุข 
  -  สาธารณสุขอำเภอ จำนวน    ๑  แหง 
  -  โรงพยาบาลหวยพลู (ศูนยยอยนวดแผนไทย) จำนวน    ๑  แหง 
  -  คลินิกเอกชน  จำนวน  ๑๕  แหง ประกอบดวย 
   • คลีนิกหมอสมศักดิ์ 
   • หมอมวลชน 
   • คลีนิกแพทยลือเดช 
   • คลีนิกหมอกิจจา 
   • คลีนิกแมและเด็ก 
   • มิตรมารุตคลีนิก 
   • สุนิตยทันตแพทย 
   • นครชัยศรีคลีนิก 
   • นครชัยศรีแล็ป 
   • คลนีิกหมออรพิน 
   • ใจดีคลีนิก 
   • สีชมภูคลีนิก 
   • ทันตวลีนคลีนิก 
   • บานรักสัตว 
   • นครชัยศรีสัตวแพทย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



4.3  อาชญากรรม  
 - ปญหาอาชญากรรมในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลนครชัยศรี สวนใหญ มีไมมาก สวนใหญเปนเรื่อง

ลักทรัพย อาทิ มอเตอรไซด สวนคดีใหญๆ ไมมี 
4.4  ยาเสพติด  
 - ปญหายาเสพติด ในเขตเทศบาลสวนใหญ จะเปนเรื่องของการเสพ ในกลุมวัยรุน สวนใหญ ซึ่งมี

บางตามชุมชน แตไมแพรหลายมากนัก 
4.5  การสังคมสงเคราะห  

  -  จำนวนผูสูงอายุที่ไดรับเบี้ยยังชีพ     มีจำนวน    ๑,331  คน   
  -  จำนวนผูพิการที่ไดรับเบี้ยยังชีพ       มีจำนวน       230  คน 
  -  จำนวนผูปวยเอดสที่ไดรับเบี้ยยังชีพ     มีจำนวน          6   คน 

 
๕.  ระบบบริการพิ้นฐาน 

๕.๑   การคมนาคม 
  การคมนาคมสามารถไปมาไดทั้งทางบกและทางน้ำ  ซึ่งทางน้ำใชแมน้ำทาจีน  สัญจรไปมาระหวาง
หมูบาน  ตำบลตาง ๆ  แตปจจุบันการคมนาคมทางน้ำลดความสำคัญลง  การคมนาคมทางบกมีสะพานรวมเมฆ  
เชื่อมพ้ืนที่เขตเทศบาลขามแมน้ำทาจีนเชื่อมตอไปยังตำบลไทยาวาส  ผานไปยังอำเภอพุทธมณฑล                            
ถนนสายสำคัญท่ีติดตอระหวางจังหวัด  อำเภอ  ตำบล  หรือหมูบาน  คือ 

(๑) ถนนเพชรเกษมหรือทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔  ผานตำบลบางแกวและตำบลทาตำหนัก 
(๒) ถนนทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๐๙๔  แยกจากถนนเพชรเกษมที่หมู  ๑  ตำบลนครชัยศรี  

ผานขางท่ีวาการอำเภอและสำนักงานเทศบาลตำบลนครชัยศรี 
(๓) ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๒๓๕  แยกจากถนนสาย  ๓๐๙๔  ที่หมู  ๑  ตำบลนครชยัศรี  

ผานตำบลบางกระเบา 
(๔) ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๒๓๓  แยกจากถนนสาย  ๓๐๙๔  ผานตำบลนครชัยศรีและ

ตำบลวัดแค 
๕.2   การไฟฟา  
 - มีการไฟฟาสวนภูมิภาคอำเภอนครชัยศรี  

- การไฟฟาสวนภูมิภาค เขต 3 ภาคกลาง จังหวัดนครปฐม 
๕.3   การประปา  
 - ในเขตเทศบาลการประปาเปนของตนเอง โดยประชาชนในพื้นที่ไดใชประปาของภูมิภาค    

หนองขาหยั่ง จังหวัดนครปฐม 
๕.4  โทรศัพท 

- มีบริษัท ทศท. จำกัด(มหาชน) สาขานครชัยศรี จำนวน ๑ แหง 
- ศูนยยอย บริการดานโทรศัพทมือถือ คาย AIS  และคาย truemove  

๕.5  ไปรษณยี/การสื่อสาร/การขนสง และวัสดุ ครุภัณฑ 
(๒) ที่ทำการไปรษณียโทรเลข จำนวน  ๑  แหง 
(๓) เคอรี่ เอ็กซเพรส  รับขนสง จำนวน 1 แหง    

 
 
 



๖.  ระบบเศรษฐกิจ 
๖.1 การเกษตร  
- การเกษตรในเขตเทศบาลมีจำนวนไมมาก สวนใหญทำนา ทำสวนผลไมบาง 
๖.2 การประมง  
- ไมม ี 
๖.3 การปศุสัตว  
- ไมม ี 
๖.4  สถานประกอบการดานบริการ 

  -  หอพัก  จำนวน  ๘  แหง ประกอบดวย 
   • แฮปปโฮม 
   • เอเอสแมนชั่น 
   • จิตราอพารทเมนต 
   • เอเจแมนชั่น 
   • บานแสนสุข 
   • ป.พ. มงคลสุข 
   • ซามาราแมนชั่น 
   • ก.พนารัตนแมนชั่น 
  -  โรงแรม  จำนวน  ๒  แหง ประกอบดวย 
   • โรงแรมแอลทีอินน 
   • โรงแรมแบมบูอินน 
  -  สถานบริการ จำนวน  ๔  แหง ประกอบดวย 
   • ซุมสมโอ นวดแผนโบราณ  
   • ทิพวัลนวดแผนโบราณ  
   • คุมนครชัยนวดแผนโบราณ  
   • สถานบริการปาราญ  
  -  ธนาคาร  จำนวน  ๑๒  แหง ประกอบดวย 
   • ธนาคารออมสิน 
   • ธนาคารกรุงเทพ 
   • ธนาคารกรุงไทย  สาขานครชัยศรี และสาขาหางโลตัส 
   • ธนาคารกสิกรไทย สาขานครชัยศรี และสาขาหางโลตัส 
             • ธนาคารไทยพาณิชย 
   • ธนาคารธนชาติ สาขาตลาดทานา และสาขานครชัยศรี 
   • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 
   • ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ 
 

๖.๕  การทองเที่ยว 
  เนื่องจากพื้นที่ใกลเคียงเขตเทศบาลมีแหลงทองเที่ยวและตลาดน้ำหลายแหง  และในเขตเทศบาลมี
รานอาหารและรานจำหนายผลไมเปนจำนวนมาก  นักทองเที่ยวจะแวะมารับประทานอาหาร  ซื้อผลไมและของฝาก
ตาง ๆ   



๖.6  การอุตสาหกรรม 
  การอุตสาหกรรมในเขตเทศบาลมีผูใชแรงงานประมาณ  ๑๐,๐๐๐  คน  มีโรงงานจำนวน             
๕  โรง  คือ 
  ๑.  โรงงานสุรา   จำนวน          ๒          โรง 
  ๒.  โรงงานเซรามิค  จำนวน          ๑          โรง 
  ๓.  โรงงานทำขวดพลาสติก จำนวน          ๒          โรง 
  ๔.  โรงงานทอผา (ฟารอิสต) จำนวน          ๑          โรง 
  ๕.  โรงน้ำแข็ง   จำนวน          ๑          โรง 
 ๖.7  การพาณิชย และกลุมอาชีพ  
  -  หางสรรพสินคาโลตัส   จำนวน         ๑          แหง 
  -  รานกาแฟคาเฟ อเมซอน  จำนวน         ๑          แหง 
  -  รานเซเวนอีเลฟเวน   จำนวน         2          แหง 
  -  รานแฟมิลี่มารท   จำนวน         1          แหง 
  -  รานกานดาซุปเปอรมารท  จำนวน         ๑          แหง 
  -  สถานีบริการน้ำมัน   จำนวน         ๒          แหง ประกอบดวย 
   • ปมน้ำมัน PT 
   • ปม ปตท. บริหารธุรกิจคาปลีกจำกัด 
   -  ตลาด    จำนวน         ๓          แหง ประกอบดวย 
   • ตลาดทานา(ของทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย) 
   • ตลาดนัดไฟฟาของเอกชน รานคาประมาณ ๑๐๐ แผง 
   • ตลาดนัดหมออรพิน มีวันจันทร กับพุธ รานคาประมาณ ๘๐ แผง 
   -  รานคาทั่วไป   จำนวน        ๒๕๐       ราน 
   -  สถานที่จำหนายอาหาร  จำนวน          ๕๕       แหง 

๖.8  แรงงาน 
 ประชากรในเขตเทศบาลตำบลนครชัยศรี ที่อยูในวัยทำงาน  สวนใหญประกอบอาชีพ  

(๑)  คาขาย และบริการในดานตางๆ 
(๒)  รับราชการและทำงานหางราน,บริษัท 
(๓)  ทำงานในโรงงานตางๆ 
(4)  ทำงานรับจางอื่นๆ  

7.  ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
7.๑   การนับถือศาสนา 

  -  ผูนับถือศาสนาพุทธรอยละ  ๙๙  ของจำนวนประชากรทั้งหมดในเขตเทศบาล 
  -  วัดในพุทธศาสนา  จำนวน          ๑          วัด (วัดทาตำหนัก) 
  -  ศาลเจา   จำนวน          ๓          แหง 
  -  สำนักช ี   จำนวน          ๑          แหง 

7.๒   ประเพณี  และงานประจำป  
  ประเพณีทองถิ่นที่สำคัญในเขตเทศบาล เปนไปตามที่รัฐบาลกำหนด เชน 
  -  ประเพณีสงกรานต   -  ประเพณีวันเขาพรรษา   
  -  ประเพณีวันออกพรรษา     -  ประเพณีลอยกระทง  



7.3   ภูมิปญญาทองถิ่น ภาษาถิ่น 
 - สภาพสังคมเมือง ลักษณะของทองถิ่นจึงกลมกลืน ไมมีเอกลักษณชัดเจน 
7.4   สินคาพื้นเมือง และของที่ระลึก 
 - ไดแก สมโอนครชัยศรี  

8.  ทรัพยากรธรรมชาติ 
 8.๑  น้ำ ในเขตเทศบาลมีแมน้ำและคลอง ดังนี้ 
  -  แมน้ำทาจีน 
  -  คลองเจดียบูชา 
  -  คลองบางแกว 
  - เขตพื้นทีเ่ทศบาลติดกับแมน้ำลำคลอง ทำใหประสบปญหากับน้ำทวมในฤดูฝน น้ำหลาก น้ำ
ทะเลหนุน 

8.๒  ปาไม 
- ไมมี 

7.3   ภูเขา  
 - ไมมี 
7.4  ทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญของเทศบาลตำบลนครชัยศรี 
7.5  อื่นๆ  
-   ขยะมูลฝอย 

  -  ปริมาณขยะ  ๑๑  ตัน / วัน 
  -  รถยนตที่ใชเก็บขยะ  รวม  ๓  คัน 
  -  ขยะที่เก็บขนได  ๑๑  ตัน / วัน  ไมมีขยะตกคาง 
  -  วิธีกำจัดขยะท่ีกำจัดได  โดยใชวิธีจางเหมาเอกชนดำเนินการกำจัดขยะโดยเทศบาลจัดเก็บขน
ขยะตามบานพักอาศัย และจุดสำคัญตางๆ ในเขตเทศบาล ไปท้ิงไวในที่เอกชนเพื่อดำเนินการกำจัดตอไป 

- บอบำบัดน้ำเสีย ของกรมควบคุมมลพิษ 1 แหง  
 

 



9.  อื่นๆ 
 - แผนที่เขตเทศบาลตำบลนครชัยศรี 

    



สวนที่ ๒ - ๑ 

 

สวนที ่๒ 
ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 
(๑) ตวามสัมพันธระหวางแผนพัฒนาระดับมหภาค 
 

  (๑) แผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) 
 

   วิสัยทัศนประเทศไทย  
“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตาม        

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเปนคติพจนประจำชาติวา “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพื่อสนองตอบ     
ตอผลประโยชนแหงชาติ อันไดแก การมีเอกราช อธิปไตย การดำรงอยูอยางมั่นคง และยั่งยืนของสถาบันหลัก
ของชาต ิและประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยูรวมกันในชาติอยางสันติสุข เปนปกแผน มีความมั่นคง
ทางสังคมทามกลางพหุสังคม และการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย ความเจริญเติบโตของชาติ  
ความเปนธรรม และความอยูดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม         
ความมั่นคงทางพลังงานและอาหาร ความสามารถในการรักษาผลประโยชนของชาติภายใตการเปลี่ยนแปลง
ของสภาวะแวดลอมระหวางประเทศ และการอยูรวมกันอยางสันติ ประสานสอดคลองกันดานความมั่นคง    
ในประชาคมอาเซียน และประชาคมโลกอยางมีเกียรติและศักดิ์ศรี  

 

ความมั ่นคง  หมายถึง การมีความมั ่นคงปลอดภ ัยจากภ ัยและการเปลี ่ยนแปลงทั ้ง
ภายในประเทศ และภายนอกประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปจเจกบุคคล 
และมีความมั่นคงในทุกมิติ ทั้งมิติทางการทหาร เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม และการเมือง เชน ประเทศมี
ความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริยมีความเขมแข็งเปนศูนยกลางและเปนที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน        
มีระบบการเมืองที่มั่นคง เปนกลไกที่นําไปสูการบริหารประเทศที่ตอเนื่อง และโปรงใส ตามหลักธรรมาภิบาล 
สังคมมีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกกําลังเพื่อพัฒนาประเทศ ชุมชนมีความเขมแข็ง ครอบครัว
มีความอบอุน ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายไดที่มั่นคงพอเพียง กับการดำรงชีวิต มีการออม
สำหรับวัยเกษียณ ความมั่นคงของอาหาร พลังงาน และน้ำ มีที่อยูอาศัย และความปลอดภัยในชวีิตทรัพยสิน  

 

ความมั่งคั่ง หมายถึง ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอยางตอเนื่องและมีความยั่งยืน 
จนเขาสูกลุมประเทศรายไดสูง ความเหลื่อมล้ำของการพัฒนาลดลง ประชากรมีความอยูดีมีสุขไดรับ 
ผลประโยชนจากการพัฒนาอยางเทาเทียมกันมากขึ้น และมีการพัฒนาอยางทั่วถึงทุกภาคสวน มีคุณภาพชีวิต
ตามมาตรฐานขององคการสหประชาชาติ ไมมีประชาชนที่อยูในภาวะความยากจน เศรษฐกิจในประเทศมีความ
เขมแข็ง ขณะเดียวกันตองมีความสามารถในการแขงขันกับประเทศตาง ๆ ทั้ งในตลาดโลกและตลาด
ภายในประเทศเพ่ือใหสามารถสรางรายไดทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ ตลอดจนมีการสรางฐานเศรษฐกิจ
และสังคมแหงอนาคตเพื่อใหสอดรับกับบริบทการพัฒนา ที่เปลี่ยนแปลงไป และประเทศไทยมีบทบาทที่สำคัญ    
ในเวทีโลก และมีความสัมพันธทางเศรษฐกิจ และการคาอยางแนนแฟนกับประเทศในภูมิภาคเอเชีย             
เปนจุดสำคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาค ทั้งการ คมนาคมขนสง การผลิต การคา การลงทุน และการทำธุรกิจ 
เพื่อใหเปนพลังในการพัฒนา นอกจากนี้ ยังมีความสมบูรณในทุนที่จะสามารถสรางการพัฒนาตอเนื่องไปได 
ไดแก ทุนมนุษย ทุนทางปญญา  ทุนทางการเงิน ทุนที ่เปนเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 



สวนที่ ๒ - ๒ 

 

  
 
 
ความยั ่งยืน  หมายถึง การพัฒนาที ่สามารถสรางความเจริญ รายได และคุณภาพชีว ิตของ 

ประชาชนใหเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง ซึ่งเปนการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่อยูบนหลักการใช การรักษา และ
การฟนฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติอยางยั ่งยืน ไมใชทรัพยากรธรรมชาติจนเกินพอดี ไมสรางมลภาวะ         
ตอสิ ่งแวดลอมจนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศ การผลิตและการบริโภค      
เป นม ิตรก ับสิ ่งแวดล อม  และสอดคล องก ับ เป าหมายการพ ัฒนาที ่ยั ่งย ืน  ทร ัพยากรธรรมชาต ิม ี             
ความอุดมสมบูรณมากขึ้นและสิ่งแวดลอมมีคุณภาพดีขึ้น คนมีความรับผิดชอบตอสังคม มีความ เอื้ออาทร 
เสียสละเพื่อผลประโยชนสวนรวม รัฐบาลมีนโยบายที่มุงประโยชนสวนรวมอยางยั่งยืน  และใหความสำคัญ
กับการมีสวนรวมของประชาชน และทุกภาคสวนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตาม หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงเพื่อการพัฒนาอยางสมดุล มีเสถียรภาพและยั่งยืน 

 

 เปาหมายการพัฒนาประเทศ  
เปาหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจ 

พัฒนาอยางตอเนื่อง สังคมเปนธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยยกระดับศักยภาพของประเทศ               
ในหลากหลายมิติ  พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกชวงวัยใหเปนคนดี เกง และมีคุณภาพ สรางโอกาส และ       
ความเสมอภาคทางสังคม สรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และมีภาครัฐของ 
ประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชนสวนรวม  โดยการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตรชาติ 
ประกอบดวย  

๑) ความอยูดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย  
๒) ขีดความสามารถในการแขงขัน การพัฒนาเศรษฐกิจ และการกระจายรายได  
๓) การพัฒนาทรัพยากรมนุษยของประเทศ  
๔) ความเทาเทียมและความเสมอภาคของสังคม   
๕) ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดลอม และความยั่งยืนของ 
    ทรัพยากรธรรมชาติ  
๖) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเขาถึงการใหบริการของภาครัฐ 
 

 ประเด็นยุทธศาสตรชาติ 

๑. ยุทธศาสตรชาติดานความมั่นคง  
มีเปาหมายการพัฒนาที่สำคัญ คือ ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เนนการบริหาร

จัดการสภาวะแวดลอมของประเทศใหมีความมั่นคง ปลอดภัย เอกราช อธิปไตย และมีความสงบเรียบรอยในทุก
ระดับ ตั้งแตระดับชาติ สังคม ชุมชน มุงเนนการพัฒนาคน เครื่องมือ เทคโนโลยี และระบบฐานขอมูลขนาดใหญ
ใหมีความพรอมสามารถรับมือกับภัยคุกคาม และภัยพิบัติไดทุกรูปแบบ และทุกระดับความรุนแรง ควบคูไปกับ
การปองกันและแกไขปญหาดานความมั่นคงที่มีอยูในปจจุบัน และที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ใชกลไกการแกไข
ปญหาแบบบูรณาการ ทั้งกับสวนราชการ ภาคเอกชน ประชาสังคม และองคกรที่ไมใชรัฐ รวมถึงประเทศ   
เพื่อนบาน และมิตรประเทศทั่วโลกบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล เพื่อเอื้ออํานวยประโยชนตอการดำเนินการ
ของยุทธศาสตรชาตดิานอื่น ๆ ใหสามารถขับเคลื่อนไปไดตามทิศทางและเปาหมายที่กำหนด  

๒. ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน  



สวนที่ ๒ - ๓ 

 

มีเปาหมายการพัฒนาที่มุงเนนการยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติบนพื้นฐาน
แนวคิด ๓ ประการ ไดแก  (๑) “ตอยอดอดีต” โดยมองกลับไปที่รากเหงาทางเศรษฐกิจ อัตลักษณ วัฒนธรรม 
ประเพณี วิถีชีวิต และจุดเดนทางทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย รวมทั้งความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบของ
ประเทศในดานอื่น ๆ นํามาประยุกตผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อใหสอดรับกับบริบทของ 
เศรษฐกิจและสังคมโลกสมัยใหม (๒) “ปรับปจจุบัน” เพื่อปูทางสูอนาคต ผานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานของ
ประเทศในมิติตาง ๆ ทั้งโครงขายระบบคมนาคมและขนสง โครงสรางพื้นฐานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และดิจิทัล 
และการปรับสภาพแวดลอมใหเอื้อตอการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการอนาคต และ (๓) “สรางคุณคาใหมใน
อนาคต” ดวยการเพิ่มศักยภาพของผูประกอบการ พัฒนาคนรุนใหม รวมถึงปรับรูปแบบธุรกิจ เพื่อตอบสนองตอ
ความตองการของตลาด ผสมผสานกับยุทธศาสตรที่รองรับอนาคต บนพื้นฐานของการตอยอดอดีตและปรับ
ปจจุบัน พรอมทั้งการสงเสริมและสนับสนุนจากภาครัฐ  ใหประเทศไทยสามารถสรางฐานรายไดและการจางงาน
ใหม ขยายโอกาสทางการคาและการลงทุนในเวทีโลก ควบคูไปกับการยกระดับรายไดและการกินดีอยูดี รวมถึง
การเพ่ิมขึ้นของคนชั้นกลาง  และลดความเหลื่อมล้ำของคนในประเทศไดในคราวเดียวกัน  

๓. ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย  
มีเปาหมายการพัฒนาที่สำคัญเพื่อพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกชวงวัยใหเปนคนดี เกง และมี

คุณภาพ โดยคนไทย มีความพรอมทั้งกาย ใจ สติปญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบดาน และมีสุขภาวะที่ดีในทุกชวงวัย  
มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบตอสังคมและผูอื่น มัธยัสถ อดออม โอบออมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม  และเปน
พลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดที่ถูกตอง มีทักษะที่จําเปนในศตวรรษที่ ๒๑ มีทักษะสื่อสาร ภาษาอังกฤษ และ
ภาษาที่สาม และอนุรักษภาษาทองถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู และการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องตลอดชีวิต สูการ
เปนคนไทยที่มีทักษะสูง เปนนวัตกร นักคิด ผูประกอบการ เกษตรกรยุคใหม และอื่น ๆ โดยมีสัมมาชีพตาม
ความถนัดของตนเอง 

๔. ยุทธศาสตรชาติดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  
มีเปาหมายการพัฒนาที่ใหความสำคัญกับการดึงเอาพลังของภาคสวนตาง ๆ ทั้งภาคเอกชน 

ประชาสังคม ชุมชน ทองถิ่น มารวมขับเคลื่อน โดยการสนับสนุนการรวมตัวของประชาชนในการรวมคิด รวมทำ 
เพื่อสวนรวม การกระจายอำนาจ และความรับผิดชอบไปสูกลไกบริหารราชการแผนดินในระดับทองถิ่น       
การเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนในการจัดการตนเอง และการเตรียมความพรอมของประชากรไทย ทั้งใน
มิติสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดลอมใหเปนประชากรที่มีคุณภาพ สามารถพึ่งตนเอง และทำ
ประโยชนแกครอบครัว ชุมชน และสังคมใหนานที่สุด โดยรัฐใหหลักประกันการเขาถึงบริการและสวัสดิการที่มี
คุณภาพอยางเปนธรรมและทัว่ถึง  

๕. ยุทธศาสตรชาติดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ปนมติรกับสิ่งแวดลอม   
มีเปาหมายการพัฒนาที่สำคัญเพื่อนําไปสูการบรรลุเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติ         

ทั้งดานสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม ธรรมาภิบาล และความเปนหุนสวนความรวมมือระหวางกัน ทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศอยางบูรณาการ ใชพื้นที่เปนตัวตั้งในการกำหนดกลยุทธและแผนงาน และการใหทุกฝายที่
เกี่ยวของไดเขามามีสวนรวมในแบบทางตรงใหมากที่สุดเทาที่จะเปนไปได โดยเปนการดำเนินการบนพื้นฐาน  
การเติบโตรวมกัน ไมวาจะเปนทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม และคุณภาพชีวิต โดยใหความสำคัญกับการสรางสมดุล       
ทัง้ ๓ ดาน อันจะนาํไปสูความยั่งยืนเพือ่คนรุนตอไปอยางแทจริง   

๖. ยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ   
มีเปาหมายการพัฒนาที่สำคัญเพื่อปรับเปลี่ยนภาครัฐที่ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพื่อ

ประชาชน และประโยชนสวนรวม” โดยภาครัฐตองมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ แยกแยะบทบาท 
หนวยงานของรัฐที ่ทำหนาที ่ในการกำกับ  หรือในการให บริการในระบบเศรษฐกิจที ่ม ีการแขงขัน               



สวนที่ ๒ - ๔ 

 

มีสมรรถนะสูง ยึดหลักธรรมาภิบาล ปรับวัฒนธรรมการทำงานใหมุงผลสัมฤทธิ์ และผลประโยชนสวนรวม        
มีความทันสมัย และพรอมที่จะปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของโลกอยูตลอดเวลา โดยเฉพาะอยางยิ่ง     
การนํานวัตกรรม เทคโนโลยีขอมูลขนาดใหญ ระบบการทำงานที่เปนดิจิทัลเขามาประยุกตใชอยางคุมคา และ
ปฏิบัติงานเทียบไดกับมาตรฐานสากล รวมทั้งมีลักษณะเปดกวาง เชื่อมโยงถึงกัน และเปดโอกาสใหทุกภาคสวน 
เขามามีสวนรวม เพื่ อตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางสะดวก รวดเร็ว และโปรงใส                  
โดยทุกภาคสวนในสังคม ตองรวมกันปลูกฝงคานิยมความซื่อสัตยสุจริต ความมัธยัสถ และสรางจิตสํานึกใน      
การปฏิเสธ ไมยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบอยางสิ้นเชิง นอกจากนั้น กฎหมายตองมีความชัดเจน มีเพียง
เทาที่จําเปน มีความทันสมัย มีความเปนสากล มีประสิทธิภาพ และนําไปสูการลดความเหลื่อมล้ำและเอื้อตอ    
การพัฒนา โดยกระบวนการยุติธรรมมีการบริหารที่มีประสิทธิภาพ เปนธรรม ไมเลือกปฏิบัติ และการอํานวย-
ความยุติธรรมตามหลักนิติธรรม  

 

 ประเทศไทย ๔.๐  (Thailand ๔.๐) 
ประเทศไทย ๔.๐ คือ โมเดล หรือรูปแบบการพัฒนาทางเศรษฐกิจของประเทศ จากเดิมที่เปน

ประเทศผูผลิตที่เนนเกษตรกรรม มาสูการพัฒนาทีเ่นนอุตสาหกรรมเบา อุตสาหกรรมหนัก  ใหกลายเปนประเทศ
ผูผลิตที่  - มีความคิดสรางสรรค 
  - มีนวัตกรรมที่สามารถสรางมูลคาเพิ่มไดในระดับสูง 
  - มีการวิจัยและพัฒนาที่มีคุณภาพนาเชื่อถือ 
  - มีความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม และ 
  - สามารถชวยลดความเหลื่อมล้ำในดานรายไดของประชากร 
โดยมเีปาหมาย ๕ กลุม  ที่ประเทศไทยมีองคความรู และศักยภาพท่ีจะพัฒนาตอยอดได  ประกอบดวย 
  ๑. กลุมอตุสาหกรรมอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ 
  ๒. กลุมสาธารณสุข และเทคโนโลยีการแพทย  
  ๓. กลุมหุนยนตอัจฉริยะ และระบบเครื่องกลอิเล็กทรอนกิสควบคุม 
  ๔. กลุมอุตสาหกรรมดิจิทัล  เทคโนโลยี และอินเทอรเน็ตเชื่อมตอ 
  ๕. กลุมอุตสาหกรรมสรางสรรค  วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลคาสูง 
 

 (2) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) 
  หลักการสำคัญของแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่๑๒ 
  ๑. ยึด “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ตอเนื่องมาตั้งแตแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่๙ เพื่อใหเกดิ 

บูรณาการการพัฒนาในทุกมิติอยางสมเหตุสมผล มีความพอประมาณ และมีระบบภูมิคุมกันและการบริหาร
จัดการความเสี่ยงที่ดี 

  ๒. ยึด “คนเปนศูนยกลางการพัฒนา” มุงสรางคุณภาพชีวิตและสุขภาวะที่ดีสำหรับคนไทย พัฒนาคน
ใหมีความเปนที่สมบูรณ มีวินัย มีความรู  มีความคิดสรางสรรค มีทัศนคติที่ดี รับผิดชอบตอสังคม มีจริยธรรม
และคุณธรรม 

  ๓. ยึด “วิสัยทัศนภายใตยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป” เปนกรอบ  โดยแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ วิสัยทัศน
คือ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพยีง”  หรือคติพจนประจำชาติวา “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” 

  ๔. ยึด “เปาหมายอนาคตประเทศไทยป ๒๕๗๙” ที่เปนเปาหมายในยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป มาเปน
กรอบในการกำหนดเปาหมาย โดยตัวชี้วัดในดานตาง ๆ มีความสอดคลองกับกรอบเปาหมายที่ยั่งยืน (SDGs) 
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  ๕. ยึด “หลักการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ลดความเหลื่อมล้ำ และขับเคลื่อนการเจริญเติบโต       
จากการเพิ่มผลิตภาพการผลิตบนฐานของการใชภูมิปญญาและนวัตกรรม” 

  ๖. ยึด “หลักการนำไปสูการปฏิบัติใหเกิดผลสัมฤทธิ์อยางจริงจังใน ๕ ป ที่ตอยอดไปสูผลสัมฤทธิ์ที่เปน
เปาหมายระยะยาว” 

 
เปาหมายรวมการพัฒนาของแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่๑๒ 

๑. คนไทยมคีุณลกัษณะเปนคนไทยที่สมบูรณ   
๒. ความเหลื่อมล้ำทางดานรายไดและความยากจนลดลง  
๓. ระบบเศรษฐกิจมีความเขมแข็งและแขงขันได  
๔. ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดลอมสามารถสนับสนุนการเติบโตทีเ่ปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

มีความมัน่คงทางอาหาร พลังงาน และนำ้  
๕. มีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย สามัคค ีสรางภาพลักษณด ีและเพ่ิมความ 

เชื่อมั่นของนานาชาติตอประเทศไทย   
๖. มีระบบบริหารจัดการภาครฐัที่มีประสิทธิภาพทันสมัย โปรงใส ตรวจสอบได กระจายอำนาจ  

และมสีวนรวมจากประชาชน 
 

 ประเด็นยทุธศาสตรการพัฒนา ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิฉบับที ่๑๒ 
ยุทธศาสตรที ่๑ การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 

แนวทางการพัฒนา 
๑.๑ ปรับเปลี่ยนคานิยมคนไทยใหมีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรมที ่

พึงประสงค 
๑.๒ พัฒนาศักยภาพคนใหมทีักษะความรู และความสามารถในการดำรงชีวิตอยางมีคุณคา 
๑.๓ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต 
๑.๔ ลดปจจัยเสี่ยงดานสุขภาพและใหทุกภาคสวนคำนึงถึงผลกระทบตอสุขภาพ 
๑.๕ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบสุขภาพภาครัฐ และปรับระบบการเงินการคลัง        

ดานสุขภาพ 
๑.๖ พัฒนาระบบการดูแลและสรางสภาพแวดลอมที่เหมาะสมกับสังคมสูงวัย 
๑.๗ ผลักดันใหสถาบันทางสังคมมีสวนรวมพัฒนาประเทศอยางเขมแข็ง 
  

ยุทธศาสตรที ่๒ การสรางความเปนธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม 
แนวทางการพัฒนา 
๒.๑ เพิ่มโอกาสใหกับกลุมเปาหมายประชากรรอยละ ๔๐ ที่มีรายไดต่ำสุดใหสามารถเขาถึงบริการที่มี

คุณภาพของรัฐ และมีอาชีพ 
๒.๒ กระจายการใหบริการภาครัฐทั้งดานการศึกษา สาธารณสุข และสวัสดิการที่มีคุณภาพใหครอบคลุม

และทั่วถึง 
๒.๓ เสริมสรางศักยภาพชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และการสรางความเขมแข็งการเงินฐานราก 

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อใหชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได มีสิทธิในการจัดการทุน ที่ดินและ
ทรัพยากรภายในชุมชน  
 

ยุทธศาสตรที ่๓ การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางย่ังยืน 
แนวทางการพัฒนา 
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๓.๑ การบริหารจัดการเศรษฐกจิสวนรวม 
- การพฒันาดานการคลัง 
- การพัฒนาดานการเงิน 

๓.๒ การเสริมสรางและพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันของภาคการผลิตและบริการ 
 - การพัฒนาภาคการเกษตร 
 - การพัฒนาภาคอุตสาหกรรม 
 - การพัฒนาภาคบริการและการทองเที่ยว 
 - การพัฒนาภาคการคาและการลงทุน 
 

ยุทธศาสตรที่ ๔ การเติบโตที่เปนมติรกับสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน 
แนวทางการพัฒนา 
๔.๑ การรักษาฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ สรางสมดุลของการอนุรักษและใชประโยชนอยางยั่งยืนและ

เปนธรรม 
๔.๒ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อใหเกดิความมั่นคง สมดุล และยั่งยืน 
๔.๓ แกไขปญหาวิกฤตสิ่งแวดลอม 
๔.๔ สงเสริมการผลิตและการบริโภคทีเ่ปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
๔.๕ สนับสนุนการลดการปลอยกาซเรือนกระจก และเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวตอการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
๔.๖ บริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงดานภัยพิบัติ 
๔.๗ พฒันาระบบการบริหารจัดการและกลไกแกไขปญหาความขัดแยงดานทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม 
๔.๘ การพัฒนาความรวมมือดานสิ่งแวดลอมระหวางประเทศ 

 

ยุทธศาสตรที ่๕ การเสริมสรางความม่ันคงแหงชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสูความมั่งคั่งและยั่งยืน 
แนวทางการพัฒนา 
๕.๑ การรักษาความมั่นคงภายใน เพือ่ใหเกิดความสงบในสังคมและธำรงไวซึ่งสถาบันหลักของชาติ 
๕.๒ การพัฒนาเสริมสรางศักยภาพการปองกันประเทศ เพื่อเตรียมความพรอมในการรับมือภัยคุกคาม

ทั้งการทหารและภัยคุกคามอ่ืน ๆ 
๕.๓ การสงเสริมความรวมมือกับตางประเทศดานความมั่นคง เพื่อบูรณาการความรวมมือกับมิตร  

ประเทศเพ่ือผลประโยชนทางเศรษฐกิจ สังคม และการปองกันภัยคุกคามขามชาติ 
๕.๔ การรักษาความมั่นคง และผลประโยชนของชาติทางทะเล เพื่อคงไวซึ่งอำนาจอธิปไตยและสิทธิ

อธิปไตยในเขตทางทะเล 
๕.๕ การบริหารจัดการความมั่นคงเพื่อการพัฒนา เพื่อใหเกิดความสอดคลองกันระหวางแผนงานที่

เกี่ยวของกับความมั่นคง กับแผนงานการพัฒนาอื่น ๆ ภายใตการมีสวนรวมของภาคประชาชน 
 

ยุทธศาสตรที ่๖ การบริหารจดัการในภาครัฐ การปองกันการทุจริตประพฤติมชิอบ และธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
แนวทางการพัฒนา 
๖.๑ ปรับปรุงโครงสรางหนวยงาน บทบาท ภารกิจ และคุณภาพบุคลากรภาครัฐ ใหมีความโปรงใส 

ทันสมัย คลองตวั มีขนาดท่ีเหมาะสม เกิดความคุมคา 
๖.๒ ปรับปรุงกระบวกการงบประมาณ และสรางกลไกในการติดตาม ตรวจสอบการเงินการคลังภาครัฐ 
๖.๓ เพิ่มประสิทธิภาพ และยกระดับการใหบริการสาธารณะใหไดมาตรฐานสากล 
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๖.๔ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
๖.๕ ปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
๖.๖ ปฏิรูปกฎหมาย และกระบวนการยุติธรรมใหมีความทันสมัย เปนธรรม และสอดคลองกับขอบังคับ

สากลหรือขอตกลงระหวางประเทศ 
 

ยุทธศาสตรที ่๗ การพัฒนาโครงสรางพืน้ฐาน และระบบโลจิสติกส 
แนวทางการพัฒนา 
๗.๑ การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานขนสง 
 - พัฒนาระบบขนสงทางราง 
 - พัฒนาระบบขนสงสาธารณะในเขตเมือง 
 - พัฒนาโครงขายทางถนน 
 - พัฒนาระบบขนสงทางอากาศ 
 - พัฒนาระบบขนสงทางน้ำ 
๗.๒ การสนับสนุนการพัฒนาระบบขนสง 
๗.๓ การพัฒนาระบบโลจิสติกส 
๗.๔ การพัฒนาดานพลังงาน 
๗.๕ การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 
๗.๖ การพัฒนาระบบน้ำประปา 

 

ยุทธศาสตรที ่๘ การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลย ีวิจัย และนวัตกรรม 
แนวทางการพัฒนา 
๘.๑ เรงสงเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนา และผลักดันสูการใชประโยชนในเชงิพาณิชยและเชิงสังคม  
๘.๒ พัฒนาผูประกอบการใหเปนผูประกอบการทางเทคโนโลยี 
๘.๓ พฒันาสภาวะแวดลอมของการพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
 - ดานบุคลากรวิจัย 
 - ดานโครงสรางพื้นฐานทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
 - ดานการบริหารจัดการ 

ยุทธศาสตรที ่๙ การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ 
แนวทางการพัฒนา 
๙.๑ การพัฒนาภาคเพื่อสรางโอกาสทางเศรษฐกิจใหกระจายตัวอยางท่ัวถึง   

- ภาคเหนือ : พัฒนาใหเปนฐานเศรษฐกิจสรางสรรค มูลคาสูง   
- ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ : ใหหลุดพนจากความยากจนสูเปาหมายการพึ่งตนเอง    
- ภาคกลาง : พัฒนาเปนฐานเศรษฐกิจชั้นนำ 
- ภาคใต  :  พฒันาเปนฐานการสรางรายไดท่ีหลากหลาย 

๙.๒ การพัฒนาเมือง  
 ๙.๒.๑ แนวทางการพัฒนาหลัก 
  ๑) พัฒนาสภาพแวดลอมเมืองศูนยกลางของจังหวัดใหเปนเมืองนาอยู เพื่อการใชงาน

ของคนทุกกลุ มในสังคมอยางเท าเทียม เอื้อตอการขยายตัวทางเศรษฐกิจ และสั งคมอยางมีสมดุล 
   ๒) สงเสริมการจัดการสิ่งแวดลอมเมืองอยางมีบูรณาการ ภายใตการมีสวนรวมของ
สวนกลาง สวนทองถิ่น ภาคประชาสังคม และภาคเอกชน 
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๓) พัฒนาระบบขนสงสาธารณะในเขตเมือง 
๔) รักษาอัตลักษณของเมือง และสรางคุณคาของทรัพยากรเพื่อกระจายรายไดให 

คนในทองถิ่น 
๕) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเมือง 

 ๙.๒.๑ แนวทางการพัฒนาเมืองสำคัญ 
  ๑) สงเสริมกรุงเทพฯ ใหเปนเมืองศูนยกลางการติดตอธุรกิจระหวางประเทศ รวมทั้ง

เปนศูนยกลางการศึกษา  การบริการดานการแพทยและสุขภาพระดับนานาชาติ ที่พรอมดวยสิ่งอำนวยความ
สะดวก เทคโนโลยีในการสื่อสาร และระบบคมนาคมมาตรฐานสูง 

  ๒) พัฒนาเมืองปริมณฑล (สมุทรปราการ นนทบุรี  ปทุมธานี  นครปฐม และ
สมุทรสาคร) ใหเปนเมืองศูนยกลางการบริการธุรกิจและการพาณิชย ศูนยกลางการขนสงและโลจิสติกส 
ศูนยบริการดานสุขภาพ และการศึกษา และเมืองที่อยูอาศัย.............................................................................                            
   ๓) พัฒนาเมืองเชียงใหมและเมืองพิษณุโลกใหเปนศูนยกลางการคา การบริการธุรกิจ
สุขภาพ การศึกษา และธุรกิจดานดิจิทัล 

  ๔) พัฒนาเมืองขอนแกนและเมืองนครราชสีมา ให เปนเมืองศูนยกลางการคา        
การลงทุน การบริการสุขภาพ และศูนยกลางการศึกษา 

  ๕) พัฒนาเมืองภูเก็ตและเมืองหาดใหญใหเปนเมืองนาอยู และเอ้ือตอการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจ รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสิง่แวดลอม 

  ๖) พฒันาพื้นที่รอบสถานีขนสงระบบรางในเมืองที่มีศักยภาพท่ีสำคัญ 
๙.๓ การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจ  

๑) เรงรัดการแกปญหามลพิษและสิ่งแวดลอมในพ้ืนที่เศรษฐกิจหลักใหเกิดผลในทาง 
ปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม 

๒) สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ใชเทคโนโลยีขั้นสูง เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม  
และสอดคลองกับศักยภาพของพ้ืนที่   
   ๓) สงเสริมใหภาคประชาชน และภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวของเขามามีสวนรวม 

๔) บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษชายแดน 
๕) บริหารจัดการดานสาธารณสุข แรงงาน และความมั่นคง 

  

ยทุธศาสตรที ่๑๐ ความรวมมือระหวางประเทศเพื่อการพัฒนา 
แนวทางการพัฒนา 
๑๐.๑ ขยายความรวมมือทางการคา และการลงทุนกับมิตรประเทศ และแสวงหาตลาดใหม สำหรับ

สินคาและบริการของไทย 
๑๐.๒ พัฒนาความเชื่อมโยงดานการคมนาคมขนสง โลจิสติกส และโทรคมนาคมในกรอบความรวมมือ

อนุภูมิภาคภายใตแผนงาน GMS, ACMECS, IMT-GT, BIMSTEC และ JDS และภูมิภาคอาเซียน เพื่ออำนวย
ความสะดวก และลดตนทุนดานโลจิสติกส 

๑๐.๓ พัฒนา และสงเสริมใหไทยเปนฐานของการประกอบธุรกิจ การบริการ และการลงทุนที่โดดเดน 
ในภูมิภาค 

๑๐.๔ สงเสริมการลงทนุไทยในตางประเทศ (Outward investment) ของผูประกอบการไทย 
๑๐.๕ เปดประตูการคา และพัฒนาความรวมมือกับประเทศเพื่อนบานในลักษณะหุนสวนทาง

ยุทธศาสตรทั้งในระดับอนุภูมิภาค และภูมิภาคที่มีความเสมอภาคกัน 
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๑๐.๖ สรางความเปนหุนสวนการพัฒนากับประเทศไทยในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาประเทศ 
๑๐.๗ เขารวมเปนภาคีความรวมมือระหวางประเทศ โดยมีบทบาทท่ีสรางสรรค 
๑๐.๘ สงเสริมความรวมมือกับภูมิภาค และนานาชาติในการสรางความมั่นคง 
๑๐.๙ บูรณาการภารกิจดานความรวมมือระหวางประเทศ และดานการตางประเทศ 
๑๐.๑๐ สงเสริมใหเกิดการปรับตัวภายในประเทศที่สำคญั 
 

ทีม่า : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
 

 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฯ  
สรุปเปนแผนภาพดังนี้ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ: ปจจุบันอยูระหวางการจัดทำรางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 13 
     (พ.ศ.2566 – 2570) 
 

 

 

พอประมาณ 

 

  

  มภีูมิคุมกนัในตัวท่ีดี 

 

 

        มีเหตุผล 

 

ทางสายกลาง 

เงื่อนไขความรู 

(รอบรู  รอบคอบ  ระมัดระวัง) 

 

เงื่อนไขคุณธรรม 

(ซื่อสัตย  สุจริต  ขยัน  อดทน  สติปญญา  แบงปน) 

 

นำสู 

ชีวิต / เศรษฐกิจ / สังคม / สิ่งแวดลอม 

สมดุล / มั่นคง / เปนธรรม / ยั่งยืน 
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 (3) แผนพัฒนาภาค/ แผนพัฒนากลุมจังหวัด/ แผนพัฒนาจงัหวัด 
  3.๑ แผนพัฒนาภาคกลาง 

3.๑.๑  ยุทธศาสตรการพัฒนา 
“ ศูนยกลางการคาและอุตสาหกรรมสีเขียว  ประตูสูอาเซียน  เมืองนวัตกรรมอาหาร ศูนยกลางสินคาเกษตร  
ศูนยกลางประมงแปรรูป  ศูนยกลางการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  มรดกโลก  แหลงทองเที่ยวนานาชาต ิ” 

๑)  เพิม่ขีดความสามารถฐานอุตสาหกรรมเดิม และพัฒนาอุตสาหกรรมใหเปนฐานรายไดใหม   
เพื่อเปนศูนยอตุสาหกรรมสีเขียวชั้นนำในเอเชียตะวันออกเฉียงใต  

๒) พัฒนาอาหารและสินคาเกษตรใหทันสมัย เพื่อเปนฐานการผลิตทีไ่ดมาตรฐานโลก และเปน 
ศูนยกลางการผลิตอาหารของประเทศ  

     - สงเสริมปศุสัตวมีคุณภาพ ไดมาตรฐานปลอดภัย สอดคลองความตองการผูบริโภคโดย  
สงเสริมการใชเทคโนโลยีผลิตที่ทันสมัย พันธุที่เหมาะสม ปรับปรุงระบบบริหารจัดการตลาด  ไดแก  โคนม  
โคเนื้อในจงัหวัดสระบุรี ราชบุรี และ สุกร ไก เปด ในจังหวัดราชบุรี นครปฐม    
       - สนับสนุนเกษตรกรใชวิธีเพาะปลูกที่เหมาะสม โดยสนับสนุนเกษตรอินทรีย เกษตร
ผสมผสาน เกษตรทฤษฎีใหมลดการใชสารเคมี เพื่อฟนฟูและปรับปรุงดินที่มีปญหา  ไดแก   

 นครนายก นครปฐม  ปทุมธานี สระบุรี อยุธยา : ปญหาดินเปรี้ยว 
 นครปฐม สุพรรณบุรี กาญจนบุรี อางทอง สงิหบุรี ชัยนาท ปราจีนบุรี : ปญหาดินเค็ม 

  ๓) ปรับปรุงมาตรฐานสินคาและธุรกิจบริการดานการทองเที่ยวใหไดมาตรฐานสากล เพื่อเปน
ศูนยรวมทองเที่ยวของเอเชียที่มีชื่อเสียงและเปนที่รูจักในระดับนานาชาต ิ
       - ปรับปรุงและพัฒนาแหลงทองเที่ยวดานโบราณสถานและสถานที่สำคัญดานวัฒนธรรม
ประเพณี  โดยฟนฟูและจัดระเบียบแหลงทองเที่ยวใหเหมาะสม สอดคลองกับสภาพแวดลอมและนำไปสูการ
สรางฐานรายไดของประชาชนในพื้นที่อยางยั่งยืน  ไดแก  นครปฐม  นนทบุรี  ปทุมธานี  สมุทรสาคร 

3.๑.๒ พัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจใหมบริเวณชายแดนภาคกลางใหเปนประตูเศรษฐกิจเชื่อมโยงกับ 
ประเทศเพื่อนบานใหเจริญเติบโตอยางยั่งยนื และเกิดผลเปนรูปธรรม 

3.๑.๓ พัฒนาเมืองนาอยู ปลอดภัย สิ่งแวดลอมดี เศรษฐกิจดี เดินทางสะดวก ระบบ 
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ มีคุณภาพ ทั่วถึง สอดคลองกับอัตลักษณ ความหลากหลาย และศักยภาพของ
เมือง บนพื้นฐานการมีสวนรวมของทุกภาคสวน 
          - พัฒนาเมืองปริมณฑล เปนเมืองศูนยกลางการบริการธุรกิจ การพาณิชย การขนสงและ 
โลจิสติกส  ดานสุขภาพและการศึกษา และเมืองที่อยูอาศัย  ไดแก นนทบุรี  ปทุมธานี  นครปฐม  สมุทรสาคร  โดยการ 

 ประสานโครงขายโครงสรางพื้นฐาน ขนสงสาธารณะ และบริการทางสังคม  
กับมาตรการทางผังเมืองในการชี้นำใหการขยายตัวเปนไปอยางมีแบบแผนและเหมาะสม 

 จัดสิ่งแวดลอมเมืองใหเอ้ือตอการอยูอาศัย เดินทางขนสงสะดวก ปลอดภัย ปองกัน 
น้ำทวม-น้ำเสีย มีพื้นที่สีเขียวเพื่อพักผอนหยอนใจ รองรบัการขยายตัวทางเศรษฐกิจและกิจกรรมตาง ๆ  
  3.๑.๔ ปกปอง ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สงเสริมใหชุมชนรวมบริหารจัดการ 
และควบคุมกิจกรรมที่สงผลกระทบ เพื่อใหเกิดความสมดุลตอระบบนิเวศ เกื้อหนุนการดำรงชีวิตอยางยั่งยืน 
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 3.๒ แผนพัฒนากลุมจังหวัด 
 

 

แผนพฒันากลุมจังหวัดภาคกลางปริมณฑล (พ.ศ.๒๕๖2 – ๒๕65)  ฉบับทบทวน  
 

จังหวัดนครปฐม จัดอยูในกลุมจังหวัดภาคกลางปริมณฑล ประกอบดวย ๔ จังหวัด  ไดแก  
จังหวัดนครปฐม จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี และจังหวัดสมุทรปราการ 

 

 เปาหมายการพัฒนา 
“ กลุมจังหวัดอัจฉริยะที่ยั่งยืน  (Smart and Sustainability Cluster) ” 
 

 พันธกิจ 
1. ปรับโครงสรางทางเศรษฐกิจของชุมชนและภาคการผลิตใหมีความสามารถในการแขงขัน 

โดยนำเอาเทคโนโลยีมาปรับใชเพื่อใหเปนการเกษตรอัจฉริยะ  (Smart Ecosystem) 
  2. พัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเดินทางสัญจร รวมทั้งคำนึงถึง
ความปลอดภัย  (Smart Mobility and Smart Safety)  

3. ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนทุกชวงวัย ใหสามารถใชชีวิตไดอยางมีความสุข สูการเปน 
เมืองนาอยู  (Smart Citizen) 

4. พัฒนาแหลงทองเที่ยว และสงเสริมการทองเทีย่วเชิงศิลปวัฒนธรรม  (Smart Tourism) 
 

 เปาประสงครวม 
   เศรษฐกิจมั่นคง ประชาชนมั่งคั่ง และความสุขที่ยั่งยืน  
 

  เศรษฐกิจมั่นคง   : ประเมินจากอัตราการขยายตัวมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมกลุมจังหวัด รอยละ ๓.๕ 
ประชาชนมั่งคั่ง   : ประเมินจากมูลคาผลิตภัณฑกลุมจังหวดัเฉลี่ยตอหัว เพิ่มขึ้นรอยละ 4 
ความสุขทีย่ั่งยืน  : ประเมินจากคาดัชนีความกาวหนาของคน (HAI) เฉลี่ยของกลุมจังหวัดตอง 

  ไมนอยกวาคาเฉลี่ยของป ๒๕๖๒ (หรือไมนอยกวา ๐.๖654) 
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ประเด็นการพัฒนา วัตถุประสงค และแนวทางการพัฒนา   มรีายละเอียดดังนี้ 
 

๔  ประเด็นการพัฒนา ๘  วัตถุประสงค ๑0  แนวทางการพัฒนา 
๑. พัฒนากระบวนการ 
ผลติภาคการเกษตร 
อุตสาหกรรม และ 
พาณิชยกรรม 
ดวยระบบอัจฉริยะ 
 

๑. เพิ่มมูลคาในการผลิต ทั้งใน
ภาคเกษตร อุตสาหกรรม 
พาณิชยกรรม 
๒. สรางสิ่งแวดลอม ยกระดับ
และขีดความสามารถของ
คนทำงาน และผูประกอบการ 
SMEs ทั้งในภาคเกษตร 
อุตสาหกรรมและบริการ 
 

๑. สงเสริมการทำเกษตรอัจฉริยะ เพื่อผลิตสินคาเกษตร
มูลคาสูงและลดตนทุนการผลิต 
๒. พัฒนาแรงงานใหมีทักษะที่พรอมรับการเปลี่ยนแปลงของ
การยายฐานการผลิต และรองรับการเปลี่ยนแปลงของ
โครงสรางเศรษฐกิจ 
๓. สรางสิง่แวดลอม ยกระดับและขีดความสามารถของ
คนทำงานและผูประกอบการ SME และภาคอุตสาหกรรม 
 

๒. พัฒนาโครงสราง
พื้นฐาน ระบบโลจสิติกส 
และระบบปองกันบรรเทา
พบิัติภัย 
  

๓. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
ขนสงสาธารณะ และโลจิสติกส
เพื่อรองรับการเติบโตของเมือง
และบริการประชาชนอยาง
ทั่วถึง 
๔. พัฒนาระบบปองกันและ
บรรเทาภัยพิบัติอยางยั่งยนื 
 

๔. พัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐานรองรับการขยายตัวของ
เมือง/ชุมชน และเพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงขายการ
คมนาคมขนสง และระบบโลจิสติกส 
๕. พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำและ 
ระบบปองกันน้ำทวมเขตเมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ 
 

๓. พัฒนาคุณภาพชีวิตสู
สังคมนาอยู 
 

๕. ประชาชนมีคุณภาพชีวิต 
ทีด่ีขึน้  
๖. เสริมสรางอาชีพ  
สรางรายไดใหประชาชน 
ผูสูงอายุ ผูดอยโอกาส และ 
คนพิการ 
 

6. เสริมสรางอาชพีใหประชาชน ผูสูงอายุ ผูดอยโอกาส และ
คนพิการ 
7. สงเสริมสถานบรกิารสุขภาพ เพื่อใหประชาชนไดรับ
บริการสขุภาพอยางทั่วถงึ สถานบริการสขุภาพท่ีมีสุขภาพ
ตามมาตรฐานที่กำหนด 

๔. พัฒนาและสงเสริม
การทองเที่ยวเชือ่มโยง
วัฒนธรรมที่หลากหลาย 

๗. เพิ่มรายไดและจำนวน
นักทองเที่ยว 
8. แหลงทองเที่ยวไดรับการ
พัฒนาใหมีความพรอมรองรับ
การทองเทีย่วที่สอดคลองกบั 
วิถีชีวิต 
 
 

8. พัฒนาทองเที่ยววัฒนธรรมการเชื่อมโยงทางชาติพันธุ 
9. พัฒนาพื้นที่เชิงทางการเกษตรมลูคาสูง รองรบัการ
ทองเที่ยวเพื่อการเรียนรูแบบ one day trip และเพิ่มรายได
จากกิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยว 
๑0. สงเสริมการทองเที่ยวทีเ่ชื่อมโยงกับจัดการประชุม
นานาชาติ 
 

 

ที่มา : กลุมงานบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคกลางปริมณฑล  สำนักงานจังหวัดนครปฐม 
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 3.๓ แผนพัฒนาจังหวัด 
 

แผนพัฒนาจังหวัดนครปฐม (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕65) ฉบับทบทวน  
 

 วิสัยทัศนจังหวัด 
“ เมอืงเกษตรและอุตสาหกรรมปลอดภัย แหลงทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตร ศาสนา วัฒนธรรม 

สังคมแหงความรู และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ” 
 

 

 แผนงาน ประเด็นการพัฒนา เปาหมายการพัฒนา และตัวช้ีวัด  มีรายละเอียดดังนี้ 
 

 

๓  แผนงาน ๓  ประเด็นการพัฒนา ๓ เปาหมายการพัฒนา ๓ ตัวชีว้ัด 
๑. แผนงานเมืองอัจฉริยะ
และเมืองหลวงแหง
อาหารปลอดภัย/สุขภาพ 
 

๑. พฒันานครปฐมใหเปนเมือง
อัจฉริยะ (Smart City) โดยเนน
ดานการขนสง (Transport), 
เมืองหลวงแหงอาหารและการ
ทองเที่ยว (Food Metropolis) 
และเมืองแหงสขุภาพ (Healthy 
City) รองรับสงัคมผูสูงอาย ุ
(Aging) และบริบทโลก (Global 
Content) 
 

๑. ยกระดับรายไดของ
ประชาชนในจังหวัด ใหมี
ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน 

๑. มูลคาผลิตภัณฑมวลรวม 
ของจังหวัดตอหวั  
(Per Capita GPP) ป 2565 
เทากับ ๓๒๙,๖๐๗ บาท  
(คาฐานป 2558 = 
289,129 บาท  
เพิ่มขึ้นปละ 2%)  

๒. แผนงานอำเภอมั่นคง 
มั่งคั่ง และย่ังยืน 
 

๒. สรางความแข็งแกรงระดับ
พื้นที่ใหสามารถรองรับการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจ และ
กระจายความเจริญ สราง
ความสุขใหกบัประชาชนใน 
ทุกระดับ 
 

๒. การพัฒนาระดับพื้นที่เพื่อ
กระจายความเจริญ รองรบั
การขยายตัว และสนับสนุน
การขยายความเจริญของ
เมืองหลวง 
 

๒. ดัชนีความกาวหนาของคน 
(Human Achievement 
Index - HAI) จังหวัด
นครปฐม (ดานการคมนาคม
และการสื่อสาร) มีคาสูงกวา
คาเฉลี่ยภาคกลาง 
(ขอมูล ป ๒๕๖0 คาเฉลี่ย
ภาคกลาง = ๐.6666 
จังหวัดนครปฐมมีคาดัชนี  
= ๐.๖037) 
 

๓. แผนงานศูนยกลาง
เมืองศาสตรพระราชา  
สูภูมิคุมกัน  กาวทัน 
การเปลี่ยนแปลง 
 

๓. เพิ่มรายได ลดรายจาย  
ลดปญหาครวัเรือน และ
สิ่งแวดลอม สรางความเสมอภาค 
และความเทาเทียม โดยนำ
ศาสตรพระราชามาเปน 
แนวทางหลัก 

๓. ศาสตรพระราชาเพื่อ 
สรางภูมิคุมกันทางสังคม 
ชุมชน ครอบครัว บคุคล  
ใหกาวทันกบัการ
เปลี่ยนแปลง มีจิตอาสา 
เทิดทูนสถาบัน 
 

๓. ดัชนีความกาวหนาของคน 
(Human Achievement 
Index - HAI) จังหวัด
นครปฐม อยูใน ๑๐ ลำดับ
แรกของประเทศ 
(ขอมูลป ๒๕๖0 จังหวัด
นครปฐม อยูลำดับที่ 12) 
 

 

ที่มา : กลุมงานยุทธศาสตรและขอมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดนครปฐม 
 
 
 
 



สวนที่ ๒ - ๑๔ 

 

 (4) ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจงัหวดันครปฐม 
 วิสัยทัศน 

   “ เมืองนาอยู ชุมชนเขมแข็ง แหลงผลิตอาหารปลอดภัย  
 กาวไกลการศึกษา สิง่แวดลอมงามตา  พัฒนาการทองเที่ยว ” 
 

 ประเด็นยุทธศาสตร 
๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม 
๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม 

 ๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และการทองเที่ยว 

๔. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกจิ 
๕. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการที่ด ี
๖. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริการสาธารณะ 
 

 เปาประสงค 
๑. การจัดการดานสาธารณสุข  กีฬา  นันทนาการ  สวัสดิการสังคม / การสังคมสงเคราะห    

มปีระสิทธิภาพ  ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
๒. การพัฒนาคุณภาพชีวิต การคุมครองทางสังคม การคุมครองพิทักษสิทธิ สวัสดิการชุมชน 

ชวยเหลือผูดอยโอกาส ผูพิการ ผูสูงอายุ สตรี เด็ก และกลุมชาติพันธุ 
๓. การพัฒนาดานการศึกษามีประสิทธิภาพ ไดมาตรฐาน ประชาชนมีศักยภาพในการเรียนรู     

เพือ่ประโยชนตอการพัฒนาทองถิน่ 
๔. การทำนุบำรุงรักษาศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณี  และภูมิปญญาทองถิ่น 

          ๕. การสงเสริม สนับสนุน จัดสรางแหลงการเรียนรู เพื่อพัฒนาทองถิ่นอยางยั่งยืน 
๖. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดรับการดูแลรักษาใหเกิดความสมดุลอยางมีคุณภาพ   

ประชาชนมีสวนรวมในการอนุรักษ  ฟนฟู  ใหเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน 
๗. แหลงทองเที่ยวทางวัฒนธรรม  แหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศ/เชิงสุขภาพ  มีศักยภาพ และสราง

รายไดใหแกทองถิ่น 
 
 
๘. เศรษฐกิจชุมชนมีความเขมแข็ง  มีศักยภาพในการพัฒนาอาชีพ  ประชาชนมรีายไดเพิ่มขึ้น  

รวมทัง้การสงเสริมการผลิตผลผลิตทางการเกษตรปลอดภัยจากสารพิษเพื่อการบริโภค 
9. ระบบการบริหารจัดการและการปฏิบัติงานของทองถิ่นมปีระสิทธิภาพ  สงเสริมกระบวนการ 

มีสวนรวม  และความรวมมือของทุกภาคสวนในการพัฒนาทองถิ่น  
10. การเชื่อมโยงระบบการคมนาคมขนสงมีประสิทธิภาพ ไดมาตรฐาน และเพียงพอตอความ 

ตองการของประชาชน  สามารถรองรับการขยายตัวของเมืองในอนาคตและเศรษฐกิจของชุมชน 
 

 กลยุทธ (ในแตละยุทธศาสตร) 
๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม   

  กลยุทธ 
  1.๑ สงเสริม สนับสนุนกิจการสาธารณสุข 
  1.๒ สงเสรมิ สนับสนุนการพัฒนาสังคม และงานสวัสดิการสังคม 
  1.๓ สงเสริม สนับสนุนกีฬา และนันทนาการ 



สวนที่ ๒ - ๑๕ 

 

  1.๔ ปองกัน ตอตาน และแกไขปญหายาเสพติด 
  1.๕ การปองกนั และรักษาความสงบเรียบรอยในบานเมือง และความปลอดภัยในชีวิต  
        และทรพัยสิน 
  1.๖ สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาประสิทธิภาพในการบรรเทาสาธารณภัย 
  1.๗ เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัว และชุมชน 
  1.๘ เสริมสรางความสมานฉันทในสังคม และความสามัคค ีตามปณิธานพอหลวง 

 

๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
  กลยุทธ 

2.1 พัฒนาการศึกษา และสงเสริมระบบการศึกษา  สนับสนุนสื่อเทคโนโลยี นวัตกรรมทาง 
      การศึกษา เพื่อการศึกษาตลอดชีวิตสูประเทศไทย ๔.๐ และการเปนเมืองอัจฉริยะ   

 2.2 สงเสริมการจัดงานเฉลิมพระเกียรตพิระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว สมเด็จพระนางเจา- 
       พระบรมราชินี   พระบรมวงศานุวงศ  งานราชพิธี  และงานรัฐพิธ ี
 2.3 สงเสริม สนับสนุน แหลงการเรียนรูตาง ๆ และศาสตรพระราชา เพื่อการพัฒนาทองถิ่น 
 2.4 สงเสริม สนับสนุนการเผยแพร และการปฏิบัติดานคุณธรรมทางศาสนา จริยธรรม  
       ศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณี  และภูมิปญญาทองถิ่น 
 2.5 อนุรักษศิลปวัฒนธรรม โบราณสถาน โบราณวัตถุ พิพิธภัณฑทองถิ่น และศาสนสถาน 

2.6 สงเสริม สนับสนุน การเฝาระวังทางวัฒนธรรมในครอบครัว สถานศึกษา และชุมชน 
 

๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และการทองเที่ยว 

  กลยุทธ 
 3.๑ พัฒนา สงเสริม สนับสนุน พลังงานทดแทน ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม  
       การจัดการขยะ  การลดปริมาณขยะ และมลภาวะ 
 3.๒ บํารุงรักษาแมน้ำลำคลอง แหลงน้ำตาง ๆ และการปองกนัน้ำทวม และน้ำเสีย 
 3.๓ การดูแลรักษา และพัฒนาที่สาธารณะ 
 3.๔ พัฒนา และสงเสริมการทองเทีย่วเชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศ และเชิงสุขภาพ 
 3.๕ พัฒนา สงเสริม พืน้ทีท่ี่มีศักยภาพดานการทองเทีย่ว ใหเปนแหลงทองเที่ยวใหม 
 3.๖ การเตรียมความพรอมในการรองรับภัยพิบัติทางธรรมชาต ิ
๔. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ 
  กลยุทธ 

4.๑ พัฒนา สงเสริม และฝกอบรมอาชีพใหประชาชน 
 4.๒ สงเสริม และสนับสนุนการผลิต/ผลผลิตทางการเกษตรปลอดภัยจากสารพิษ สูการเปน 
       เมอืงแหงอาหาร ผลิตภัณฑชุมชน และอุตสาหกรรมที่หลากหลาย 
 4.๓ สงเสริม สนับสนุน การพัฒนาเศรษฐกิจตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 4.๔ สงเสริมการพัฒนาพลังงาน พลังงานทดแทน และการประหยัดพลังงาน 
 4.5 สงเสริม พัฒนา การดาํเนินงานตามโครงการพระราชดําริ 
 4.6 สงเสริม สนับสนุน การวิจัย และพัฒนานวัตกรรมสูประเทศไทย ๔.๐ 

 

๕. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการที่ด ี
  กลยุทธ 
 5.๑ พัฒนาการบริหารจัดการที่ดีในองคกร โดยยึดหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี  
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       (Good Governance)  สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาทองถ่ิน และ 
       สงเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
 5.๒ สงเสริมธรรมาภิบาล การปองกัน และปราบปรามการทจุริต และประพฤติมิชอบในการ 
        ปฏิบตัิราชการ 
 5.๓ สงเสริมสวัสดิการแกผูบริหาร และผูชวยเหลือ อปท. สมาชิกสภา อปท. ขาราชการ  
       ลูกจาง พนักงานจาง 
 5.๔ ปรับปรุง พัฒนาขีดสมรรถนะ และวัฒนธรรมการทำงานของบุคลากร 

๕.5 สนับสนุนการปฏิบัติงาน ปรับปรุง และพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  
      เครื่องมือเครื่องใช และอาคารสถานที ่

 5.๖ สงเสริมความรูความเขาใจเก่ียวกับกิจการทองถิ่น 
 5.7 ปรับปรุง พัฒนารายได และการจัดการสินทรัพยราชการที่ไมไดใชงานใหเกิดประโยชนสูงสุด 
 5.8 เพิม่ประสิทธิภาพการตรวจสอบภายใน 
 5.9 สนับสนุน สงเสริมการดําเนินงานพัฒนา เพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ กระบวนการ   
                ยุติธรรม และการจัดการความขัดแยงโดยสันติวิธ ี
 

๖. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริการสาธารณะ 

  กลยุทธ 
  6.๑ กอสราง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเทา เสนทางจักรยาน ทอระบายน้ำ  
        ทาเทียบเรือ  ระบบการจัดการขยะ ระบบบาํบัดน้ำเสีย และซอมแซมปรับปรุง  
        ระบบสาธารณูปโภคที่ไดรับความเสียหาย 

 6.๒ พัฒนาระบบจราจรและการคมนาคมขนสง 
 6.๓ พัฒนาระบบไฟฟา ประปา และระบบโทรคมนาคม รองรับการเปนเมืองอัจฉริยะ 
 6.๔ สงเสริม สนับสนุน การจัดทำผังเมือง ผังเมืองรวม ผังเมืองเฉพาะ และปองกันการบุกรุก 
       ที่สาธารณประโยชน 
 6.๕ พัฒนาแหลงน้ำคูคลอง และระบบชลประทาน เพื่อการอุปโภค - บริโภค การเกษตร และอื่น ๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สวนที่ ๒ - ๑๗ 

 

 (5) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร 
 

ยุทธศาสตร อปท. 
ในเขตจังหวัด

นครปฐม 

แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ 

ฉบับที่ 12 

ยุทธศาสตรชาติ 20 ป 

1. ยุทธศาสตรดาน
สังคม 
 
 
 
 
 
 

ยท.ที่ ๑ พัฒนานครปฐมใหเปนเมืองอัจฉริยะ (Smart 

City) โดยเนนดานการขนสง (Transport), เมืองหลวง

แหงอาหารและการทองเที่ยว (Food Metropolis) 

และเมืองแหงสุขภาพ (Healthy City) รองรับสังคม

ผูสูงอายุ (Aging) และบริบทโลก (Global Content) 

ยท.ที่ ๒ สรางความแข็งแกรงระดบัพื้นที่ใหสามารถ

รองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและกระจายความ

เจริญ สรางความสุขใหกับประชาชนในทุกระดับ 

ยท.ที่ ๓  เพิ่มรายได ลดรายจาย ลดปญหาครัวเรือน

และสิ่งแวดลอม สรางความเสมอภาค และความ 

เทาเทียม โดยนำศาสตรพระราชามาเปนแนวทางหลัก 

 

ยท.ที่ ๒ การสราง

ความเปนธรรม  

ลดความเหลื่อมล้ำ 

ในสังคม 

ยท.ที ่๕ ความมั่นคง 

ยท.ที่ ๑ ดานความ

มั่นคง   

ยท.ที่ ๓ ดานการ 

พัฒนาและเสริมสราง

ศักยภาพคน 

ยท.ที่ ๔ ดานการสราง

โอกาส ความเสมอภาค

และเทาเทียมกันทาง

สังคม 

2. ยุทธศาสตรดาน
การศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 
 
 
 
 
 

ยท.ที่ ๑ พัฒนานครปฐมใหเปนเมืองอัจฉริยะ (Smart 

City) โดยเนนดานการขนสง (Transport), เมืองหลวง

แหงอาหารและการทองเที่ยว (Food Metropolis) 

และเมืองแหงสุขภาพ (Healthy City) รองรับสังคม

ผูสูงอายุ (Aging) และบริบทโลก (Global Content) 

ยท.ที่ ๓  เพิ่มรายได ลดรายจาย ลดปญหาครัวเรือน

และสิ่งแวดลอม สรางความเสมอภาค และความ 

เทาเทยีม โดยนำศาสตรพระราชามาเปนแนวทางหลัก 

 

ยท.ที่ ๑ การ

เสรมิสรางและ 

พัฒนาศักยภาพ 

ทุนมนุษย 

ยท.ที่ ๘ การพัฒนา

วิทยาศาสตร 

เทคโนโลยี วิจัย  

และนวัตกรรม 

ยท.ที่ ๓ ดานการ 

พัฒนาและเสริมสราง

ศักยภาพคน 

 

3. ยุทธศาสตรดาน
ทรัพยากรธรรมชาต ิ
สิ่งแวดลอม และ 
การทองเที่ยว 
 
 
 
 
 

ยท.ที่ ๑ พัฒนานครปฐมใหเปนเมืองอัจฉริยะ (Smart 

City) โดยเนนดานการขนสง (Transport), เมืองหลวง

แหงอาหารและการทองเที่ยว (Food Metropolis) 

และเมืองแหงสุขภาพ (Healthy City) รองรับสังคม

ผูสูงอายุ (Aging) และบริบทโลก (Global Content) 

ยท.ที่ ๒ สรางความแขง็แกรงระดบัพืน้ที่ใหสามารถ

รองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและกระจายความ

เจริญ สรางความสุขใหกับประชาชนในทุกระดับ 

ยท.ที่ ๓  เพิ่มรายได ลดรายจาย ลดปญหาครัวเรือน

และสิ่งแวดลอม สรางความเสมอภาค และความ 

เทาเทียม โดยนำศาสตรพระราชามาเปนแนวทางหลัก 

 

ยท.ที่ ๔  การเติบโตที่

เปนมิตรกับ

สิ่งแวดลอมเพื่อการ

พัฒนาอยางยั่งยืน  

ยท.ที่ ๙ การพัฒนา

ภาค เมือง และพื้นท่ี

เศรษฐกิจ 

ยท.ที่ ๒ ดานการสราง

ความสามารถในการ

แขงขัน 

ยท.ที่ ๕ ดานการสราง

การเติบโตบนคณุภาพ

ชีวิตที่เปนมิตรกับ

สิ่งแวดลอม 

 
 



สวนที่ ๒ - ๑๘ 

 

 

ยุทธศาสตร 
อปท. 

ในเขตจังหวัด
นครปฐม 

แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ 

ฉบับที่ 12 

ยุทธศาสตรชาติ 20 ป 

4. ยุทธศาสตร
ดานเศรษฐกิจ 
 
 
 
 
 
 

ยท.ที่ ๑ พัฒนานครปฐมใหเปนเมืองอัจฉริยะ (Smart 

City) โดยเนนดานการขนสง (Transport), เมืองหลวง

แหงอาหารและการทองเที่ยว (Food Metropolis) 

และเมืองแหงสุขภาพ (Healthy City) รองรับสังคม

ผูสูงอายุ (Aging) และบริบทโลก (Global Content) 

ยท.ที่ ๒ สรางความแข็งแกรงระดบัพื้นที่ใหสามารถ

รองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและกระจายความ

เจริญ สรางความสุขใหกับประชาชนในทุกระดับ 

ยท.ที่ ๓  เพิ่มรายได ลดรายจาย ลดปญหาครัวเรือน

และสิ่งแวดลอม สรางความเสมอภาค และความ 

เทาเทียม โดยนำศาสตรพระราชามาเปนแนวทางหลัก 

 

ยท.ที่ ๓ การสราง

ความเขมแข็งทาง

เศรษฐกิจและแขงขัน

ไดอยางยัง่ยืน 

ยท.ที่ ๗ การพัฒนา

โครงสรางพืน้ฐาน 

และระบบโลจิสติกส 

 ยท.ที่ ๘ การพัฒนา

วิทยาศาสตร 

เทคโนโลยี วิจัย  

 และนวตักรรม 

ยท.ที่ ๒ ดานการสราง

ความสามารถในการ

แขงขัน 

ยท.ที่ ๓ ดานการ 

พัฒนาและเสริมสราง

ศักยภาพคน 

ยท.ที่ ๕ ดานการสราง

การเติบโตบนคณุภาพ

ชีวิตทีเ่ปนมิตรกับ

สิ่งแวดลอม 

 

5. ยุทธศาสตร
ดานการบริหาร
จัดการที่ด ี
 
 
 
 
 

ยท.ที่ ๑ พัฒนานครปฐมใหเปนเมืองอัจฉริยะ (Smart 

City) โดยเนนดานการขนสง (Transport), เมืองหลวง

แหงอาหารและการทองเที่ยว (Food Metropolis) 

และเมืองแหงสุขภาพ (Healthy City) รองรับสังคม

ผูสูงอายุ (Aging) และบริบทโลก (Global Content) 

ยท.ที่ ๒ สรางความแข็งแกรงระดบัพื้นที่ใหสามารถ

รองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและกระจายความ

เจริญ สรางความสุขใหกับประชาชนในทุกระดับ 

 
 

ยท.ที่ ๑ การ

เสรมิสรางและ 

พัฒนาศักยภาพ 

ทุนมนุษย 

ยท.ที่ ๖ การบริหาร

จัดการในภาครัฐ  

การปองกันการทุจริต 

ประพฤติมิชอบ และ 

ธรรมาภิบาลใน

สังคมไทย 

ยท.ที่ ๑๐ ความ

รวมมือระหวาง

ประเทศเพือ่การ

พัฒนา 

ยท.ที่ ๓ ดานการ 

พัฒนาและเสริมสราง 

ศักยภาพคน 

ยท.ที่ ๖ ดานการปรับ

สมดลุและพัฒนาระบบ

การบริหารจัดการ

ภาครัฐ 

6. ยุทธศาสตร
ดานการบริการ
สาธารณะ 
 
 
 
 

ยท.ที่ ๑ พัฒนานครปฐมใหเปนเมืองอัจฉริยะ (Smart 

City) โดยเนนดานการขนสง (Transport), เมืองหลวง

แหงอาหารและการทองเที่ยว (Food Metropolis) 

และเมืองแหงสุขภาพ (Healthy City) รองรับสังคม

ผูสูงอายุ (Aging) และบริบทโลก (Global Content) 

ยท.ที่ ๒ สรางความแข็งแกรงระดบัพื้นที่ใหสามารถ

รองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและกระจายความ

เจริญ สรางความสุขใหกับประชาชนในทุกระดับ 

 

ยท.ที่ ๗ การพัฒนา

โครงสรางพื้นฐาน 

และระบบโลจิสติกส 

ยท.ที่ ๙ การพัฒนา

ภาค เมือง และพื้นที่

เศรษฐกิจ 

 

ยท.ที่ ๑ ดานความ

มั่นคง   

ยท.ที่ ๒ ดานการสราง

ความสามารถในการ

แขงขัน 

 



๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาของเทศบาลตำบลนครชัยศรี 
 
๒.๑  วิสัยทัศนเทศบาลตำบลนครชัยศรี 
 

“ นครชัยศรีเมืองนาอยู  ชุมชนเขมแข็ง  สูการพัฒนาอยางยั่งยืน ” 

๒.๒   ยุทธศาสตร 
ยุทธศาสตรที่ 1  การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา  และวัฒนธรรม 
ยุทธศาสตรที่ 2  การพัฒนาดานเศรษฐกิจ และการทองเที่ยว 
ยุทธศาสตรที่ 3  การพัฒนาดานสังคม 
ยุทธศาสตรที่ 4  การพัฒนาดานสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ 
ยุทธศาสตรที่ 5  การพัฒนาดานการบริหารจัดการที่ด ี
ยุทธศาสตรที่ 6  การพัฒนาดานการบริการสาธารณะ 
 

๒.3   เปาประสงค 
1. การพัฒนาสงเสริม การศึกษา ทำนุบำรุงรักษาศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณี  การกีฬา และ

ภูมิปญญาทองถิ่น 
2. ประชาชนมีรายไดเพ่ิมขึ้น อยูอยางพอเพียง มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ  
๓.  การทองเที่ยวเชิงอนุรักษ สรางรายไดใหกับทองถิ่น 
๔. การจัดการดานสาธารณสุข   สวัสดิการสังคม  การสังคมสงเคราะห  มีประสิทธิภาพ  ประชาชนมี

คุณภาพชีวิตที่ดี และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
๕. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดรับการดูแลรักษาใหเกิดความสมดุลอยางมีคุณภาพ  ประชาชนมี

สวนรวมในการอนุรักษ  ฟนฟู  ใหเกดิการพัฒนาที่ยั่งยืน 
๖. ระบบการบริหารจัดการและการปฏิบัติงานของทองถิ่นมีประสิทธิภาพ  สงเสริมกระบวนการมีสวนรวม  

และความรวมมือของทุกภาคสวนในการพัฒนาทองถิ่น  
  ๗.  ประชาชนไดรับบริการดานสาธารณูปโภค สาธารณูปการอยางทั่วถึง มีมาตรฐาน 

 
๒.๔   ตัวชี้วัด/คาเปาหมาย 

ยุทธศาสตรที่ 1  การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา  และวัฒนธรรม 
 - รอยละของเด็กที่ไดรับการสงเสริมดานการศึกษาและอื่นๆ  
 (คาเปาหมาย ๔ ระดับ 80/๘๕/๙๐/๙๕) 
 - รอยละของประชาชนที่เขารวมกิจกรรมประเพณี ศาสนา วัฒนธรรม วันสำคัญของชาติ 
 (คาเปาหมาย ๔ ระดับ ๕/๑๐/๑๕/๒๐) 
 - รอยละของประชาชนที่พึงพอใจ 
 (คาเปาหมาย ๔ ระดับ ๕๐/๖๐/๗๐/๘๐) 
  



ยุทธศาสตรที่ 2  การพัฒนาดานเศรษฐกิจและการทองเที่ยว 
 - จำนวนกิจกรรมในการสงเสริมอาชีพเศรษฐกิจ ความพอเพียง  
 (คาเปาหมาย ๔ ระดับ ๑/๒/๓/๔) 
 - รอยละของประชาชนที่มาทองเที่ยวเพิ่มขึ้น 
 (คาเปาหมาย ๔ ระดับ ๒/๔/๖/๘) 
 - รอยละของประชาชนที่พึงพอใจ 
 (คาเปาหมาย ๔ ระดับ ๕๐/๖๐/๗๐/๘๐) 

ยุทธศาสตรที่ 3  การพัฒนาดานสังคม 
 - รอยละของประชาชนที่มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น 
 (คาเปาหมาย ๔ ระดับ ๖๐/๗๐/๘๐/๙๐) 
 - จำนวนกิจกรรมที่สงเสริมใหประชาชนในการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 (คาเปาหมาย ๔ ระดับ ๕/๖/๗/๘) 
 - รอยละของประชาชนที่พึงพอใจ 
 (คาเปาหมาย ๔ ระดับ ๖๐/๗๐/๘๐/๙๐) 

ยุทธศาสตรที่ 4  การพัฒนาดานสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ 
 - จำนวนโครงการ/กิจกรรมท่ีสงเสริมใหประชาชนรักษาสิ่งแวดลอม 
 (คาเปาหมาย ๔ ระดับ ๒/๔/๖/๘/) 
 - รอยละของประชาชนที่พึงพอใจ 
 (คาเปาหมาย ๔ ระดับ ๖๐/๗๐/๘๐/๙๐) 

ยุทธศาสตรที่ 5  การพัฒนาดานการบริหารจัดการที่ด ี
 - จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่สงเสริมพัฒนาบุคลากรและองคกร 
 (คาเปาหมาย ๔ ระดับ๒/๔/๖/๘) 
 - รอยละของประชาชนที่พึงพอใจ 
 (คาเปาหมาย ๔ ระดับ ๖๐/๗๐/๘๐/๙๐) 

ยุทธศาสตรที่ 6  การพัฒนาดานการบริการสาธารณะ 
 - รอยละของระยะทางที่ดำเนินการเพิ่มขึ้นไดมาตรฐาน 
 (คาเปาหมาย ๔ ระดับ ๒/๔/๖/๘) 
 - รอยละของประชาชนที่พึงพอใจ 
 (คาเปาหมาย ๔ ระดับ ๖๐/๗๐/๘๐/๙๐) 
2.๕   กลยุทธ 

1. พัฒนาสนับสนุนการศึกษา  งานประเพณี ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม การกีฬา และภูมิปญญาทองถิ่น 
2. สงเสริมการทองเที่ยว การพัฒนาอาชีพ สรางรายได การใชชีวิตอยางพอเพียง 
3. สงเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิต  สรางความเขมแข็งของชุมชน  
4. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน 
5. พัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดี  และการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาทองถิ่น 
6. กอสราง ปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภค / สาธารณูปการ และโครงสรางพื้นฐาน อยางท่ัวถึงได

มาตรฐาน 
 
 



2.๖   จุดยืนทางยุทธศาสตร 
1. การพัฒนาเปนเมืองนาอยู สูความยั่งยืน 
2. การพัฒนาประชาชนใหมีคุณภาพชีวิตที่ดี สรางชุมชนใหเขมแข็ง และเปนสุข 
 

2.๗   ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม 
เทศบาลตำบลนครชัยศรีไดกำหนดยุทธศาสตรการพัฒนาไวจำนวน ๖ ยุทธศาสตร  ซึ่งครอบคลุม

การพัฒนาในพื้นที่เขตเทศบาลทุกมิติการพัฒนา และมีความเชื่อมโยงสอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาในระดับ
ตางๆ ขึ้นไป ไมวาจะเปนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครปฐม ซึ่งมี ๖ 
ยุทธศาสตร   ยุทธศาสตรการพัฒนาของจังหวัดนครปฐม มปีระเด็นยุทธศาสตร ๓ ยุทธศาสตร ยุทธศาสตรการ
พัฒนาของกลุมจังหวัดภาคกลางตอนลาง ๑ (นครปฐม ราชบุรี กาญจนบุรี และสุพรรณบุรี) มีประเด็นยุทธศาสตร ๔ 
ยุทธศาสตร  เชื่อมโยงไปสูระดับชาติอยางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑3 (พ.ศ. ๒๕๖5 – ๒๕๖
9) ซึ่งมี  1๐ ยุทธศาสตร โยงไปสู แผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) ซึง่มี ๖ ยุทธศาสตร  

ดังนั้นการพัฒนาของเทศบาลตำบลนครชัยศรีในแตละยุทธศาสตรจึงมีความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตรการพัฒนาของชาติในแตละระดับตั้งแตบนลงลาง หรือจากลางเชื่อมโยงขึ้นไปขางบน ซึ่งจะนำไปสูการ
บรรลุวิสัยทศันของประเทศชาติ มีความมั่นคง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลวในสุด (ความเชื่อมโยง แบบ ยท. ๐๑) 

 
 

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



๓. การวิเคราะหเพื่อพัฒนาทองถิ่น
๓.๑ การวิเคราะหกรอบการจัดทํายุทธศาสตรของเทศบาลตําบลนครชัยศรี

จุดแข็ง (Strength:S) จุดออน (Weakness:W)

๑. พื้นที่เทศบาลอยูในเขตปริมณฑล มีการคมนาคม ๑. ในพื้นที่ ไมมีสถานที่ทองเที่ยวที่เดนชัดเพ่ือดึง

ขนสงที่สะดวก และหลากหลายเสนทาง ดูดใหคนมาเที่ยว

๒. ลักษณะสังคม เปนชุมชนเมืองมีความเจริญใน ๒. ประชาชนขาดการมีสวนรวม และตระหนักในการ

ดานตางๆ อยางพรอมเพรียง ทั้งธนาคาร รานคา เขารวมกิจกรรมสาธารณะ เทาที่ควร

หางสรรสินคา บริการสื่อสาร เชน ไวไฟ ระบบ ๓ G ๓. การจราจร คอนขางติดขัด ในชวงเวลาเรงดวน

๓. ประชาชนสวนใหญยังเปนคนในพ้ืนที่ มีความรัก และมีรถสิบลอ รถพวงชอบวิ่งผานเขามาในเขตเทศบาล

ผูกพันตอชุมชน และพื้นที่ ๔. พื้นที่ในเขตเทศบาล มีหลายหนวยงานรับผิดชอบ 

๔. มีระบบสาธารณูปโภคพรอม ทั้งน้ําประปา ไฟฟา ทําใหการพัฒนาไมเปนเอกภาพ

โทรศัพท ๕. เปนเมืองที่ใกลกรุงเทพมหานคร จึงเปนแคทาง

๕. มีสินคา บริการ รานอาหาร ของกิน ของฝาก แวะผาน ไมมีการคางแรม รายไดจากการทองเที่ยว

ที่หลากหลาย และมีชื่อเสียง จึงไมมาก

6. เปนพื้นที่ติดแมน้ํา ลําคลอง ประสบปญหาน้ําทวม

ในฤดูฝน น้ําหลาก ประกับน้ําทะเลหนุน

โอกาส (Opportunity:O) อุปสรรค (Threa:T)

๑. นโยบายสงเสริมการทองเที่ยว ของรัฐบาล ๑. สภาพพื้นที่ ติดแมน้ําทาจีน หากมีอุทกภัย และ

๒. เปนเมืองผานที่ใกลกับแหลงทองเที่ยว วัดตางๆ บริหารจัดการไมดี อาจประสบปญหา สรางความ

เชน เจษฎามิวเซียม วัดศีษะทอง วัดกลางบางแกว เสียหายใหญได

๓. ไดรับการรวมมือกับภาคเอกชน เชน การแขงขัน ๒. การเขาสูประชาคมอาเซียน (AEC) ภาคราชการ

โมโตครอสชิงแชมปโลก สงผลใหคนรูนครชัยศรีมากขึ้น เอกชน ประชาชนยังขาดความตื่นตัว  และความพรอม

๔. มีตลาดทรัพยสินฯ ที่เกาแก คือตลาดทานา ในการ ในการรองรับ เชน ภาษา การทักทายสื่อสาร

ดึงดูดใหคนแวะมาชิม ซื้อ อาหาร ของฝาก ที่มีชื่อเสียง ๓. กระแสสังคมโซเชียลมีเดีย ทําใหผูคน สื่อสารถึงกัน

๕. การเขาสูประชาคมอาเซียน และการประชาสัมพันธ ไดงายโดยขาดการกลั่นกรองตรวจสอบขอมูลกอน

ของเทศบาลรวมกับภาคเอกชน ชวยใหคนมาจับจาย ทําใหเกิดขาวลือ ขอมูลเท็จไดงาย

ซื้อของ สงเสริมเศรษฐกิจในทองถิ่น ๔.การคาขาย บริการ มีการแขงขันสูง ทั้งคนในพ้ืนที่ 

๖. การเรียนรูในเรื่องตางๆ ปจจุบันการเขาถึงขอมูล ตลาดเอกชน หางคาปลีก เปนตน

งายขึ้นและหลายหลายชองทาง เชน คอมพิวเตอร

แท็บเล็ต สมารทโฟน



๓.๒  การประเมินสถานการณสภาพแวดลอมภายนอกท่ีเกี่ยวของ
       ผลการวิเคราะหปญหาและความตองการของประชาชนในเขต เทศบาลตําบลนครชัยศรี 
จากการไดทําประชาคม และจัดเก็บขอมูลเพื่อใชในการวางแผนและจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น
ชุมชนในเขตเทศบาลตําบลนครชัยศรี  สรุปไดดังน้ี

ขอบขายและปริมาณของปญหา พ้ืนที่เปาหมาย/ กลุมเปาหมาย การคาดการณแนวโนมในอนาคต

๑. ปญหาดานการศึกษา ศาสนา

และวัฒนธรรม
ลักษณะของปญหา  - เด็กและเยาวชน  - เทศบาลจัดสรรงบประมาณ

 - กระแสโลกาภิวัฒนและการสื่อสารในยุค  - นักเรียนในสถานศึกษา ในการจัดกิจกรรมสงเสริม 

สังคมออนไลนเขามามีอิทธิพลตอสังคม  - ประชาชนในพ้ืนที่ ฟนฟู ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม

และครอบครัว ทําใหละทิ้งวัฒนธรรมดั้งเดิม ประเพณี อันดีงามของทองถิ่น 

 - ขาดการใหความรู ความสําคัญทางศาสนา อยางถูกตอง

และพัฒนาจริยธรรมแกประชาชน  - จัดสรรงบประมาณ

 - สถานศึกษาขาดงบประมาณในการดูแล สนับสนุนสถานศึกษาในเขต

นักเรียนอยางเพียงพอ เทศบาลใหเพียงพอตอ

จํานวนนักเรียน



ขอบขายและปริมาณของปญหา พ้ืนที่เปาหมาย/ กลุมเปาหมาย การคาดการณแนวโนมในอนาคต

๒. ปญหาดานเศรษฐกิจ

ลักษณะของปญหา

 - ประชาชนบางสวนวางงาน และวาง  - ประชากรบางสวนไมมี  - เทศบาลจัดฝกอบรมอาชีพ

งานแฝง เนื่องจากไมอาชีพเสริม งานทํา และงานที่ทําอยู ใหแกประชาชน

ไมมั่นคง  - สงเสริมใหประชาชนรวม

 - กลุมสตรี/กลุมแมบาน กลุมในการประกอบอาชีพ

ที่ตองการอาชีพเสริม  -  สนับสนุนงบประมาณ

และวิทยาการ เทคโนโลยีที่

ทันสมัยในการประกอบอาชีพ

 - การทองเที่ยวในเขตเทศบาลคอนขาง  - กลุมรานคาตางๆ  - สงเสริมจัดทําแผนพับ

ซบเซา ผูคนมาแวะชม ทองเที่ยวนอยลง ในเขตเทศบาล ประชาสัมพันธ การทองเที่ยว

ในเขตเทศบาล และพื้นที่

ตอเน่ืองเพื่อใหคนแวะมา

เที่ยวมากขึ้น



ขอบขายและปริมาณของปญหา พ้ืนที่เปาหมาย/ กลุมเปาหมาย การคาดการณแนวโนมในอนาคต

๓.  ปญหาดานสังคม

ลักษณะของปญหา

 -  ปญหาการปองกันโรคระบาดตางๆ  - ประชาชน เยาวชน  - เทศบาลจัดอบรม ใหความรู

 -  ปญหายาเสพติดระบาดในกลุมเยาวชน และนักเรียนในเขต  เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพ

 และนักเรียน โดยเฉพาะ ยาบา เทศบาลตําบลนครชัยศรี ปฏิบัติงานของ อสม.ประจํา

 - ปญหาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน หมูบาน และประชาชนทั่วไป

 การลักขโมย  - นโยบายของรัฐบาลในการ

 - ปญหาผูสูงอายุ คนพิการ ผูดอยโอกาส ปองกันและแกไขปญหายา

ที่ขาดการดูแลหรือสงเสริมสวัสดิการ เสพติด โดยใหเทศบาลดําเนิน

อยางพอเพียง การเชิงรุกรวมกับฝายปกครอง

 - ปญหาประชาชนขาดความรู โอกาสในการ และตํารวจ ในการปองปราม 

เขาถึงความยุติธรรมในสังคม ตรวจคน จับกุมผูเสพ/ผูคา 

และบําบัดกลุมผูติดยา 

และกลุมเสี่ยง

 - จัดสรรงบประมาณเพื่อ

จัดซื้อ/จัดจางติดตั้งกลอง

วงจรปดตามจุดตางๆ 

ที่สําคัญ ใหเพียงพอ

 - สงเสริมการจัดกิจกรรมให

ชมรมผูสูงอายุ คนพิการ 

ผูดอยโอกาส

 - สนับสนุน สงเสริมกิจกรรม

ตางๆ ของศูนยยุติธรรมชุมชน

ตําบล เพื่อประชาชนในทองถิ่น



ขอบขายและปริมาณของปญหา พ้ืนที่เปาหมาย/ กลุมเปาหมาย การคาดการณแนวโนมในอนาคต

๔.ปญหาดานทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม
ลักษณะของปญหา

 - ปญหาขยะในเขตชุมชน ทางสาธารณะ  - ชุมชนในเขตเทศบาล/  - เทศบาลจัดหาที่รองรับขยะ

 - ปญหาผักตบชวาตามลําคลอง แมน้ํา ทางสาธารณะ และใหบริการจัดเก็บขยะ

ขาดการดูแล เอาใจใส  - ที่สาธารณะ ลําคลอง  อยางจริงจัง

 - ปญหาประชาชนขาดจิตสํานึกที่ดีพอ แมน้ํา  - รณรงคเพื่อสรางจิตสํานึก

ในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ  - ประชาชน/เยาวชน การใชวัสดุจากธรรมชาติแทน

ในพื้นที่ ขยะที่ยอยสลายยาก 

และเกิดมลพิษ

 - เทศบาลจัดสรรงบประมาณ

เพื่อดําเนินการขุดลอกคลอง/

กําจัดผักตบชวา ในลําคลอง

 - จัดกิจกรรมใหความรู 

สรางจิตสํานึก ดานการอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติ เชน 

การปลูกตนไม การปลอย

พันธุสัตวนํ้า การปรับปรุง

ภูมิทัศน เปนตน



ขอบขายและปริมาณของปญหา พ้ืนที่เปาหมาย/ กลุมเปาหมาย การคาดการณแนวโนมในอนาคต

๕.  ปญหาดานการบริหารจัดการที่ดี

ลักษณะของปญหา

 - บุคลากร ขาดทักษะ ความชํานาญ  - ผูบริหาร/สมาชิกสภาฯ/  - จัดสรรงบประมาณในการ

และแรงจูงใจเชิงบวก ในการทํางาน พนักงานสวนตําบลและ จัดสงบุคลากรเขารับการ

อยางเพียงพอ พนักงานจางของเทศบาล อบรมเพื่อเรียนรู เพ่ิมทักษะ

ความชํานาญ และประสิทธิ

ภาพการปฏิบัติงาน

 - ประชาชนขาดการมีสวนรวมทางการเมือง  - ประชาชนใน  - เนนการมีสวนรวมของ

การปกครอง อยางจริงจัง เขตเทศบาล ประชาชนในการบริหารจัดการ

 โดยจัดเวทีประชาคมในพื้นที่

 ใหบอยครั้ง

 - ประชาชนบางสวนขาดการรับรูขาวสาร  - ประชาชนใน  - ปรับปรุงระบบเสียงตามสาย

จากทางเทศบาล เขตเทศบาล และเพิ่มชองทางที่หลากหลาย

ในการประชาสัมพันธเผยแพร

ขาวสารของเทศบาล



ขอบขายและปริมาณของปญหา พ้ืนที่เปาหมาย/ กลุมเปาหมาย การคาดการณแนวโนมในอนาคต

๖.  ปญหาดานการบริการสาธารณะ

๖.๑ เสนทางการคมนาคมไมสะดวก

ลักษณะของปญหา

 - เนื่องจากถนนภายในชุมชนบางสวน  - พื้นที่ทุกชุมชนในเขต  - เทศบาลจัดงบประมาณใน

ชํารุด ทรุดโทรม  เมื่อฝนตกจะทําใหน้ําทวมขัง เทศบาลประสบปญหา การกอสรางและปรับปรุง

ถนนขรุขระเปนหลุม  เปนบอ ไมเสมอกัน การคมนาคมไมสะดวก ตลอดจนซอมแซมถนนใน

เขตเทศบาล อยางตอเน่ือง

รวมทั้งกอสรางถนนคอนกรีต/

ลาดยางเพิ่มขึ้น

๖.๒ ทอระบายน้ําอุดตัน ไมไดมาตรฐาน

ลักษณะของปญหา

 - ปญหาทอระบายน้ําอุดตัน หรือไมมี  - พื้นที่ทุกชุมชนในเขต  - กอสรางปรับปรุงทอ

ประสิทธิภาพ ขนาดไมเทากัน เทศบาลประสบปญหาการ ระบายน้ํา บอพัก 

๖.๓ ปญหาไฟฟาสาธารณะไมเพียงพอ ระบายน้ํา ใหไดมาตรฐาน

ลักษณะของปญหา

 - ไฟฟาสาธารณะในชุมชนมีปริมาณไม  - พื้นที่ทุกชุมชนในเขต  - เทศบาลติดต้ังไฟฟา

เพียงพอตอความตองการของประชาชน เทศบาล สาธารณะเพิ่มขึ้น

บางจุดไมสวาง หรือชํารุด  



ขอบขายและปริมาณของปญหา พ้ืนที่เปาหมาย/ กลุมเปาหมาย การคาดการณแนวโนมในอนาคต

๗.  ปญหาขอมูลในชุมชนเพ่ือการ

วางแผนพัฒนา

ลักษณะของปญหา

 -  จากการจัดเก็บขอมูลชุมชนตางๆ ใน  - ประชาชน ผูสูงอายุ  - เทศบาลจัดอบรม ใหความรู

เขตเทศบาล ทั้งหมด ๑,๕๗๘ ครัวเรือน เด็กแรกเกิด เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการ

๑. ภาพรวมรายไดครัวเรือน จัดเก็บขอมูล โดยให

 -  มีรายไดไมนอยกวา ๓๐,๐๐๐บาทตอคน ประชาชนตระหนักถึงการ

 ตอป ไมผานเกณฑ ๖๘ ครัวเรือน ใหขอมูลที่ครบถวนถูกตอง

คิดเปน ๔.๓๑ % ตรงตามจริงเพ่ือประโยชน

- คนอายุระหวาง ๑๕ – ๖๐ ป  มีอาชีพ ในการวางแผนพัฒนา

มีรายได จาก ๓,๐๖๖ คน ไมผานเกณฑ  - จัดอบรมใหความรู การฝก

๒๒๙ คน คิดเปน ๗.๔๗ % อาชีพ ตางๆ ใหกับประชาชน 

 - ครัวเรือนมีการเก็บออมเงิน จาก เพื่อนําไปหารายไดเสริม

๑,๕๗๘ ครัวเรือน ไมผานเกณฑ  - จัดเวทีประชาคม เพ่ือให

๑๘๖ ครัวเรือน คิดเปน ๑๑.๗๙ % ความรูประชาชน ตระหนัก

๒. ภาพรวมจากการจัดเก็บขอมูล ถึงการมีสวนรวมใน

๓ ปญหาแรก คือ กิจกรรมตางๆ ของเทศบาล

 - การมีสวนรวมในกิจกรรมสาธารณะเพื่อ เพื่อประโยชน สาธารณะ

ประโยชนของชุมชน ไมผานเกณฑ  - สงเสริมการใหความรูเรื่อง

จาก ๑,๕๗๘ ครัวเรือน ไมผานเกณฑ คุณคาของนํ้านมมารดา

๗๗๐ ครัวเรือน คิดเปน ๔๘.๘๐ %



ขอบขายและปริมาณของปญหา พ้ืนที่เปาหมาย/ กลุมเปาหมาย การคาดการณแนวโนมในอนาคต

- คนอายุมากกวา ๖๐ ป มีอาชีพและมีรายได

 จาก ๑,๐๔๖ คน ไมผานเกณฑ ๔๒๙ คน

คิดเปน ๔๑.๐๑ %

 - เด็กแรกเกิดไดกินนมแมอยางเดียว

อยางนอย ๖ เดือนแรกติดตอกัน 

จาก ๒๕ คน ไมผานเกณฑ ๘ คน 

คิดเปน ๓๒.๐๐ % 



 
 

๓.๔ แผนผงัยุทธศาสตร ์(strategic map) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ 

เทศบาลตาํบลนครชยัศร ี

นครชยัศรีเมืองน่าอยู่  ชุมชนเข้มแขง็ สู่การพฒันาอย่างยั �งยืน วิสยัทศั

น์ 

เป้า 

ประสงค ์

ประชาชนมี
รายไดเพิม่ขึน้   
อยูอยาง
พอเพยีง   มี
ความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจ 

การจดัการดานสาธารณสุข   
สวัสดิการสังคม  การสังคม
สงเคราะห  มีประสทิธิภาพ  
ประชาชนมีคุณภาพชีวติที่ด ีและมี
ความปลอดภยัในชวีิตและทรัพยสนิ 

ประชาชนไดรับบริการ
ดานสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการอยาง
ทั่วถึง มีมาตรฐาน 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ไดรับการดแูลรกัษาใหเกดิความสมดุล
อยางมีคุณภาพ  ประชาชนมีสวนรวมใน
การอนรุักษ  ฟนฟู  ใหเกิดการพฒันาที่
ยั่งยนื 

ระบบการบริหารจดัการ
และการปฏิบัติงานของ
ทองถิ่นมีประสทิธิภาพ  
สงเสริมกระบวนการมี
สวนรวม  และความ
รวมมอืของทกุภาคสวนใน
การพัฒนาทองถิ่น  

ยทุธศาสตร ์

การพัฒนาสงเสริม การศึกษา ทำนุบำรุง 
รักษาศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  จารีต
ประเพณี  การกฬีา และภูมิปญญาทองถิน่ 

 

๑.การพฒันาด้าน

การศึกษา ศาสนา  และ

วฒันธรรม 

๒.การพฒันาเศรษฐกิจ 

และการท่องเที�ยว 

 

๓.การพฒันา

ด้านสงัคม 

 

๔.การพฒันาด้านสิ�งแวดล้อม

และทรพัยากรธรรมชาติ 

๕.การพฒันาการ

บริหารจดัการที�ดี 

๖.การพฒันาด้านการ

บริการสาธารณะ 

พัฒนาสนับสนุนการศึกษา  งานประเพณี 
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม การกีฬา และภูมิ
ปญญาทองถิ่น 
 

การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาอยาง
ยั่งยืน 

 สงเสริมการทองเที่ยว การพัฒนา
อาชีพ สรางรายได การใชชีวิตอยาง
พอเพียง 
 

สงเสริมการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต  สรางความเขมแข็งของ
ชุมชน  

กอสราง ปรับปรุงและพัฒนา
ระบบสาธารณูปโภค / 
สาธารณูปการ และโครงสราง
พื้นฐาน อยางทั่วถึงไดมาตรฐาน 
 

พัฒนากระบวนการบริหาร
จัดการที่ดี  
และการมีสวนรวมของประชาชน
ในการพัฒนาทองถิ่น 

การทอง 
เทีย่วเชิง
อนรุักษ 
สรางรายได
ใหกับ
ทองถิ่น 
 

- แผนงานการศกึษา 

- แผนงานศาสนา วฒันธรรม 

และนันทนาการ 

- แผนงานlสงัคมสงเคราะห ์ - แผนงานบรหิารทั �วไป 

- แผนงานรกัษาความสงบภายใน 

- แผนงานสาธารณสุขฯ 

- แผนงานสงัคมสงเคราะห์ 

- แผนงานสรา้งความเขม้แขง็ของชุมชน 

- - แผนงานงบกลาง 

- แผนงานเคหะและชุมชน 

- แผนงานการเกษตร 
- แผนงานบรหิารทั �วไป - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

กลยทุธ ์

แผนงาน 



สวนที่ 3 การนําแผนพัฒนาทองถิ่นไปสูการปฏิบัติ

     ๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนงาน

ที่ ยุทธศาสตร ดาน แผนงาน
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
หนวยงาน
สนับสนุน

1 ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน  - บริการชุมชน  - การศึกษา กองการศึกษา ทุกหนวย

การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และสังคม  - งานศาสนาวัฒนธรรม กองการศึกษา ทุกหนวย

และนันทนาการ

2 ยุทธศาสตรการพัฒนา  - บริการชุมชน  - สังคมสงเคราะห กองสวัสดิการฯ ทุกหนวย

ดานเศรษฐกิจและการทองเที่ยว และสังคม

3 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม  - บริหารทั่วไป  - บริหารทั่วไป สํานักปลัดฯ ทุกหนวย

กองยุทธศาสตรฯ

 - บริการชุมชน  - รักษาความสงบภายใน สํานักปลัดฯ ทุกหนวย

และสังคม  - สาธารณสุขฯ กองสาธารณสุขฯ ทุกหนวย

 - สังคมสงเคราะห กองสวัสดิการฯ ทุกหนวย

 - งานสรางความ กองสวัสดิการฯ/ ทุกหนวย

เขมแข็งของชุมชน กองการศึกษา

 - การดําเนินงานอื่น  - งบกลาง กองสวัสดิการฯ/ กองคลัง

กองสาธารณสุขฯ

4 ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน  - บริการชุมชน  - เคหะและชุมชน กองสาธารณสุขฯ/ ทุกหนวย

การพัฒนาดานสิ่งแวดลอม และสังคม
และทรัพยากรธรรมชาติ  - การเศรษฐกิจ  - การเกษตร กองสาธารณสุขฯ/ ทุกหนวย

5 ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน  - บริหารทั่วไป  - บริหารทั่วไป สํานักปลัดฯ ทุกหนวย

การบริหารจัดการที่ดี กองยุทธศาสตรฯ

6 ยุทธศาสตรการการพัฒนา  - การเศรษฐกิจ  - อุตสาหกรมและ กองชาง กองคลัง/

ดานการบริการสาธารณะ การโยธา กองยุทธศาสตรฯ

รวม 6 ยุทธศาสตร 4 ดาน 12  แผนงาน ๗ กอง ๗ กอง



แบบ ผ. ๐1

จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ

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

๑.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการ

ศึกษา ศาสนา  และวัฒนธรรม

๑.๑  แผนงานการศึกษา 4 2,773,000 4 2,773,000 4 2,773,000 4 2,773,000 4 2,773,000 20 13,865,000

๑.๒  แผนงานศาสนาวัฒนธรรม 5 178,000 5 178,000 5 178,000 5 178,000 5 178,000 25 890,000

และนันทนาการ

รวม 9 2,951,000 9 2,951,000 9 2,951,000 9 2,951,000 9 2,951,000 45 14,755,000

๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน

เศรษฐกิจและการทองเที่ยว

๒.๑  แผนงานสังคมสงเคราะห 2 30,000 2 30,000 2 30,000 2 30,000 2 30,000 10 150,000

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

ป ๒๕๖9

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70)

เทศบาลตําบลนครชัยศรี

ยุทธศาสตร
ป ๒๕๖6 ป ๒๕๖7 ป ๒๕๖8 รวม 5 ปป ๒๕๖70



จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

๓.  ยุทธศาสตรการพัฒนา

ดานสังคม

๓.1 แผนงานบริหารทั่วไป 2 40,000 2 40,000 2 40,000 2 40,000 2 40,000 10 200,000

๓.๒ แผนงานรักษาความสงบภายใน 5 412,000 5 412,000 5 412,000 5 412,000 5 412,000 25 2,060,000

๓.๓ แผนงานสาธารณสุข 6 173,000 5 153,000 5 153,000 5 153,000 5 153,000 26 785,000

3.4  แผนงานสังคมสงเคราะห 2 200,000 2 200,000 2 200,000 2 200,000 2 200,000 10 1,000,000

๓.5  แผนงานสรางความเขมแข็ง 5 118,000 5 118,000 5 118,000 5 118,000 5 118,000 25 590,000

ของชุมชน

๓.6 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 15827000 23 15807000 23 15807000 23 15807000 23 15807000 116 79055000

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสิ่ง

แวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ

๔.๑  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

๔.๒  แผนงานการเกษตร 8 152,000 8 152,000 8 152,000 8 152,000 8 152,000 40 760,000

รวม 12 8,762,000 12 8,762,000 12 8,762,000 12 8,762,000 12 8,762,000 60 43,810,000

๕. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน

การบริหารจัดการที่ดี

๕.๑  แผนงานบริหารทั่วไป 9 190,000 9 190,000 9 190,000 9 190,000 9 190,000 45 950,000

รวม 9 190,000 9 190,000 9 190,000 9 190,000 9 190,000 45 950,000

ป ๒๕๖70
ยุทธศาสตร

ป ๒๕๖6 ป ๒๕๖7 ป ๒๕๖8 ป ๒๕๖9 รวม 5 ป



จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

๖. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการ

บริการสาธารณะ

๖.๑  แผนงานเคหะและชุมชน 15 8,007,852,000 15 804,334,000 15 805,152,000 15 804,328,000 15 805,900,000 75 11,227,566,000

รวม 15 8,007,852,000 15 804,334,000 15 805,152,000 15 804,328,000 15 805,900,000 75 11,227,566,000

รวมทั้งสิ้น 71 8,035,612,000 70 832,074,000 70 832,892,000 70 832,068,000 70 833,640,000 351 11,366,286,000

ป ๒๕๖70 รวม 5 ป
ยุทธศาสตร

ป ๒๕๖6 ป ๒๕๖7 ป ๒๕๖8 ป ๒๕๖9



แบบ ผ. ๐1/1

จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ

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

10 3,280,000 10 3,280,000 10 3,280,000 10 3,280,000 10 3,280,000 50 16,400,000

รวม 10 3,280,000 10 3,280,000 10 3,280,000 10 3,280,000 10 3,280,000 50 16,400,000

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา ที่นํามาจากแผนพัฒนาหมูบานและแผนชุมชน 
เทศบาลตําบลนครชัยศรี

ป ๒๕๖6 ป ๒๕๖7 ป ๒๕๖8 ป ๒๕๖9 ป ๒๕๖70 รวม 5 ป

โครงการพัฒนาที่นํามาจาก
แผนพัฒนาหมูบานและแผน

ชุมชน



ก. ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดที่ ๓ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน การเสริมสรางความม่ันคงและสังคมคุณภาพอยางย่ังยืน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครปฐม ยุทธศาสตรที่ ๑ ดานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม แบบ ผ.02

    ๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา  และวัฒนธรรม
๑.๑ แผนงานการศึกษา

        เปาหมาย         

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

1 โครงการอุดหนุนอาหาร  - เพื่อสงเสริมอาหารกลางวัน  - เด็กนักเรียนโรงเรียนวัด 1,840,000 1,840,000 1,840,000 1,840,000 1,840,000 รอยละ  - เด็กนักเรียนมีอาหารกลางวัน กอง

กลางวัน ใหแกเด็กนักเรียน ทาตําหนัก 100 รับประทานตามหลักโภชนาการ การศึกษา
ของจํานวน อยางพอเพียงกับความตองการ
นักเรียน

2 โครงการจัดซื้ออาหาร  - เพื่อจัดซื้ออาหารเสริม(นม)  - เด็กนักเรียนโรงเรียนวัด 920,000 920,000 920,000 920,000 920,000 รอยละ  - ทําใหเด็กมีสุขภาพรางกาย กอง

เสริม(นม) สําหรับสงเสริมสุขภาพ ทาตําหนัก 100 แข็งแรง ไดรับสารอาหารที่มี การศึกษา
เด็กนักเรียน ของจํานวน ประโยชน

นักเรียน

3 โครงการกอสราง  - เพื่อกอสรางศูนยพัฒนา  - กอสรางศูนยพัฒนาเด็กเล็ก - - - - 3,000,000 1 แหง  - มีศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สําหรับ กอง
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เด็กเล็กสําหรับรองรับเด็กใน จํานวน ๑ แหง ใหเด็กในพ้ืนที่ไดรับเขามาศึกษา การศึกษา

พื้นท่ีใหไดรับการศึกษาในระดับ ในระดับกอนวัยเรียน
กอนวัยเรียน

กอนวัยเรียน

วัตถุประสงค ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
ตัวชี้วัด
(KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70)

เทศบาลตําบลนครชัยศรี

งบประมาณและที่มา
ที่ โครงการ



        เปาหมาย         

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

4 โครงการจัดงานวันเด็ก  - เพื่อสงเสริมใหเด็กและ  - จัดงานวันเด็กแหงชาติ  13,000 13,000 13,000 13,000 13,000 ผูเขารวม  - เด็กมีพัฒนาการทั้งทางดาน กอง
แหงชาติ เยาวชนยึดมั่นในการทําความดี ในวันเสารที่ 2ของ โครงการ ความคิด และสติปญญา การศึกษา

 ใฝหาความรูเปนผูใหญที่ดี เดือนมกราคมทุกป รอยละ  ๘๐ ทัศนคติที่ดี
มีสํานึกรับผิดชอบตอสังคม  ของ

เปาหมาย

2,773,000 2,773,000 2,773,000 2,773,000 5,773,000รวม  4  โครงการ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ



ก. ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดที่ ๒ เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันดานการทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตรและวัฒนธรรม ใหอยูในระดับประเทศ
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครปฐม ยุทธศาสตรที่ ๑ ดานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
    ๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา  และวัฒนธรรม แบบ ผ.02

๑.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

        เปาหมาย         

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

1 โครงการจัดงานประเพณี  - เพื่อเปนการสงเสริมและอนุรักษ  - จัดงานประเพณี 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 ผูเขารวม  - ความรวมมือรวมใจ กอง
วันลอยกระทง ไวซึ่งวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ลอยกระทง โครงการ ของคนในเขตเทศบาล การศึกษา

ประเพณี รอยละ  ๘๐ 

 ของเปาหมาย

2 โครงการจัดงานประเพณี  - เพื่อเปนการสงเสริมและอนุรักษไว  - จัดงานประเพณีสงรานต 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 ผูเขารวม  - ประชาชนในแตละชุมชน กอง
วันสงกรานต ซึ่งวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม และวันผูสูงอายุ โครงการ มีสวนรวม สรางความ การศึกษา
และวันผูสูงอายุ ประเพณี และใหความสําคัญกับ รอยละ  ๘๐ สามัคคีเปนอันหนึ่ง

ผูสูงอายุ  ของเปาหมาย อันเดียวกัน

3 โครงการจัดงานวันสําคัญ  - เพื่อเปนการสงเสริมจัดพิธี  - จัดโครงการ 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 ผูเขารวม  - ประชาชนได กอง
ตางๆ ทางศาสนา วันสําคัญตางๆ ทางศาสนา วันสําคัญตาง ๆ โครงการ รวมกันอนุรักษประเพณี การศึกษา

ทางศาสนา รอยละ  ๘๐ ที่ดีงามของไทยใหคงอยู
 ของเปาหมาย สืบตอไป

4 โครงการแหเทียน  - เพื่อเปนการสงเสริมการจัดพิธีทาง  - จัดงานแหเทียนพรรษา 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 1 คร้ัง/ป  - ความรวมมือรวมใจ ของ กอง
เขาพรรษา ศาสนาวัฒนธรรมใหคงอยูสืบตอไป เพื่อนําเทียนไปถวายใน ประชาชนแตละชุมชน การศึกษา

วัดทาตําหนัก

เทศบาลตําบลนครชัยศรี

ตัวชี้วัด
(KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณ

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก



        เปาหมาย         

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

5 โครงการพานอง  - เพื่อใหเด็กและเยาวชนมีบทบาท  - จัดกิจกรรมพานองทอง 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 ผูเขารวม  - เด็กเยาวชนมีพัฒนาการ กอง
ทองธรรมะ และมีโอกาสฝกปฏิบัติ ทํากิจกรรม ธรรมะ โครงการ ทางดานรางกาย จิตใจ การศึกษา

รวมกันอันกอใหเกิดความสัมพันธ รอยละ  ๘๐ อารมณ สังคม และสติ
ความสามัคคีในหมูคณะ  ของเปาหมาย ปญญา

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

โครงการ ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
ตัวชี้วัด
(KPI)

วัตถุประสงคที่
งบประมาณ



ก. ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดที่ ๒ การเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันดานการทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตรและวัฒนธรรมใหอยูในระดับตนของประเทศ
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครปฐม ยุทธศาสตรที่ ๔ การพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และการทองเที่ยว
    ๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ และการทองเที่ยว แบบ ผ.02

๒.๑ แผนงานสังคมสงเคราะห

        เปาหมาย         

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

1 โครงการสงเสริมการ  - เพื่อใหประชาชนที่เขารวม  - ทุกชุมชน 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จํานวน  - ทําใหประชาชนทุกกลุม กอง
ฝกอบรมวิชาชีพระยะสั้น โครงการ ไดมีความรูในการฝก กิจกรรมที่ สามารถพึ่งพาตนเองได สวัสดิการฯ
หรือพัฒนาอาชีพ อบรมจนสามารถพ่ึงตนเองได สงเสริม และยึดเปนอาชีพหลัก
กลุมสตรี ผูสูงอายุ จากการประกอบอาชีพ หรือรายไดเสริม 
คนพิการ

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70)

เทศบาลตําบลนครชัยศรี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่มา

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

 ตัวชี้วัด  
(KPI)

รวม  1  โครงการ



ก. ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดที่ ๓ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน การเสริมสรางความม่ันคงและสังคมคุณภาพอยางย่ังยืน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครปฐม ยุทธศาสตรที่ ๓ ดานสังคม
    ๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม แบบ ผ.02

๓.๑ แผนงานบริหารทั่วไป

        เปาหมาย         

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

1 โครงการอบรมกฎหมาย  - จัดอบรมเพื่อใหความรู  - ประชาชนในพ้ืนที่เขต 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 รอยละ 80  - ประชาชนไดรับความรูทาง สํานัก
และการเขาถึงความ เกี่ยวกับกฎหมายที่จําเปนและ เทศบาล ของผูเขารับ กฎหมายที่จําเปนในชีวิต ปลัดเทศบาล
ยุติธรรมในชุมชน ใชในชีวิตประจําวันสําหรับ การอบรม ประจําวันรวมถึงการเขาถึง

ทองถ่ินและกระบวนการเขาถึง พึงพอใจ กระบวนการยุติธรรมใน
ความยุติธรรมในชุมชน ชุมชนไดอยางถูกตอง

2 โครงการอบรมใหความ  - จัดอบรมเพื่อใหความ  - ประชาชนในพ้ืนที่ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 รอยละ 80  - ประชาชนมีความรู กอง
รูเรื่องพระราชบัญญัติ รูเกี่ยวกับพระราชบัญญัติขอมูล จํานวน ทั้ง 11 ชุมชน ของผูเขารับ และสามารถเขาถึงขอมูล ยุทธศาสตรฯ
ขอมูลขาวสารฯ ขาวสารฯ กับประชาชนใน การอบรม ขาวสารของทางราชการได

ทองถ่ิน เพื่อการเขาถึงขอมูล พึงพอใจ อยางถูกตองตามขั้นตอน
ขาวสารของทางราชการ วิธีการ ตามพระราชบัญญัติ
อยางถูกตอง ขอมูลขาวสารฯ

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

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

รวม  2  โครงการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70)

เทศบาลตําบลนครชัยศรี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่มา

 ตัวชี้วัด 
 (KPI)

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ



ก. ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดที่ ๓ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน การเสริมสรางความม่ันคงและสังคมคุณภาพอยางย่ังยืน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครปฐม ยุทธศาสตรที่ ๓ ดานสังคม
    ๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม แบบ ผ.02

๓.๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

        เปาหมาย         

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

1 โครงการความปลอดภัย  - เพื่อรณรงคปองกัน และลด  - เพื่อดําเนินการฝกอบรม 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ความพึงพอใจ  - ประชาชนมีความรูเกี่ยว สํานัก
ทางถนน อุบัติเหตุทางถนน โดยการสรางจิต ประชาชนในเขตเทศบาล ของประชาชน กับกฎจราจร มารยาท ปลัดเทศบาล

สํานึกดานความปลอดภัย ความรับผิดชอบบน
ทองถนน

2 โครงการฝกอบรมชุด  - เพื่อเสริมสรางศักยภาพและ  - ผูเขารับการอบรม ไดแก 287,000 287,000 287,000 287,000 287,000 ผูเขารับ  - ผูเขารับการอบรม สํานัก
ปฏิบัติการจิตอาสา ความเขมแข็งใหแกเทศบาล จิตอาสาภัยพิบัติในเขต การอบรม สามารถปฏิบัติหนาที่ชวย ปลัดเทศบาล
ภัยพิบัติ ตําบลนครชัยศรี ใหบุคลากรมี เทศบาล ผานเกณฑ เหลือเจาพนักงานในการ

ความสามารถปฏิบัติหนาที่ชวย การประเมิน ชวยเหลือประชาชน
เหลือเจาพนักงานในการปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัยไดอยาง
มีประสิทธิภาพ

3 โครงการชวยเหลือ  - เพื่อบรรเทาทุกขข้ันตนแก  - ประชาชนในเขต 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จํานวนผู  - ประชาชนผูประสบภัย สํานัก
ประชาชนกรณีเกิด ประชาชนผูประสบภัยอยาง เทศบาลตําบลนครชัยศรี รับการชวย ไดรับการบรรเทาทุกขข้ัน ปลัดเทศบาล
สาธารณภัยตางๆ รวดเร็วตอเนื่อง และมี เหลือ ตนอยางรวดเร็ว

ประสิทธิภาพ

 ตัวชี้วัด  
(KPI)

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70)

เทศบาลตําบลนครชัยศรี

ที่ โครงการ ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
งบประมาณและที่มา

วัตถุประสงค



        เปาหมาย         

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

4 โครงการฝกอบรมการ  - เพื่อใหประชาชนในเขต  - ประชาชนในพ้ืนที่ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 มีผูเขารวม  - ประชาชนในเขต สํานัก
ปองกันและระงับอัคคีภัย เทศบาลมีความรูดานการปองกัน เทศบาลตําบลนครชัยศรี อบรมไมนอย เทศบาลมีความรูใน ปลัดเทศบาล
ในชุมชน และบรรเทาสาธารณภัยเบื้องตน กวารอยละ การปองกันสาธารณ

เปนการปองกันความสูญเสีย 80 ภัยเบื้องตน
ในชีวิตและทรัพยสิน

5 โครงการฝกซอมแผน  - เพื่อใหหนวยงานตางๆ ท่ีเขา  - ครูและนักเรียน 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 มีผูเขารวม  - หนวยงานที่เขารวม สํานัก
ปองกันและบรรเทา รวมฝกซอมแผนฯ มีทักษะและมีความโรงเรียนวัดทาตําหนัก อบรมไมนอย โครงการฝกซอมแผนฯ ปลัดเทศบาล
สาธารณภัย คลองตัวในการปฏิบัติงาน และประชาชนใน กวารอยละ มีทักษะและความคลองตัว

รวมกันไดอยางถูกตองและรวดเร็ว เขตเทศบาลฯ 80 หากตองปฏิบัติงานจริง

412,000 412,000 412,000 412,000 412,000รวม  5  โครงการ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่มา

 ตัวชี้วัด  
(KPI)

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ



ก. ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดที่ ๓ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน การเสริมสรางความม่ันคงและสังคมคุณภาพอยางย่ังยืน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครปฐม ยุทธศาสตรที่ ๓ ดานสังคม
    ๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม แบบ ผ.02

๓.๓ แผนงานสาธารณสุข

        เปาหมาย         
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการรณรงคปองกัน  - เพื่อลดอัตราและระงับการ  - จัดกิจกรรมตางๆ 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 โรคไขเลือด  - ชวยลดอัตราการปวย กอง

โรคไขเลือดออก ปวยของโรคไขเลือดออก ในการปองกันไขเลือด ออกลดลง ของโรคไขเลือดออกรวมถึง สาธารณสุขฯ
 - เพื่อสงเสริมใหความรูในการ ออกใหกับประชาชนใน ใหความรูในการกําจัดแหลง
กําจัดแหลงเพาะพันธุยุงลาย เขตเทศบาล เพาะพันธุยุงลาย

2 โครงการปลอดโรคควบคุม  - ออกสํารวจและทําทะเบียน  - พื้นท่ีเขตเทศบาล 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 โรคพิษสุนัขบา  - สุนัขในเขตเทศบาลฯ กอง
และปองกันโรคพิษสุนัขบา ควบคุมสัตว ลดลง ปลอดโรค และถูกควบคุม สาธารณสุขฯ
ในเขตเทศบาล  - เพื่อปองกันโรค และควบคุม ไมใหเพิ่มจํานวน และไม

โรคพิษสุนัขในเขตพื้นที่เทศบาล สรางปญหาสังคม
 - จางเหมาบริการสัตวแพทย
ฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบา

3 โครงการเฝาระวังนํ้าอุปโภค  - เพื่อเฝาระวัง ตรวจสอบ  - ชุมชนทั้ง 11 ชุมชน 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 โรคเสี่ยงที่เกิด  - น้ําสําหรับการอุปโภค กอง
บริโภค เสี่ยงโรคที่เกิดจาก คุณภาพน้ําใหมีคุณภาพ จากน้ําลดลง บริโภคไดรับการตรวจวัด สาธารณสุขฯ
น้ําเปนสื่อ ไดมาตรฐาน สําหรับการ คุณภาพ เพื่อใหไดมาตรฐาน 

อุปโภค บริโภค และปลอดภัยสําหรับ
ผูบริโภค

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70)

เทศบาลตําบลนครชัยศรี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่มา

 ตัวชี้วัด  
(KPI)



        เปาหมาย         
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
4 โครงการปรับปรุง  - เพื่อปรับปรุงเทศบัญญัติของ  - ปรับปรุงเทศบัญญัติ 20,000 - - - - เทศบัญญัติ  - เทศบัญญัติของเทศบาล กอง

เทศบัญญัติ เทศบาลตําบลนครชัยศรีใหเปน ของเทศบาลตําบล ที่แกไข ไดรับการแกไขใหเปนปจจุบัน สาธารณสุขฯ
ปจจุบันเหมาะกับสภาพพื้นท่ี นครชัยศรีใหทันสมัย เปนปจจุบัน สอดคลองกับพระราชบัญญัติ
และสามารถบังคับใชไดอยาง เปนปจจุบัน สอดรับกับ กฎกระทรวง ประกาศ
เหมาะสมในพ้ืนที่ กฎหมาย ตางๆ ที่เกี่ยวของ

5 โครงการปองกันการเกิด  - เพื่อปองกันและแกไขปญหา  - ประชาชนภายในเขต 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 เขาถึงกลุม  - ประชาชนในพ้ืนที่ไดรับ กอง
โรคระบาด หรือภัยพิบัติ โรคระบาดหรือภัยพิบัติ เทศบาลทุกกลุมวัย เปาหมาย การสงเสริมสุขภาพปองกัน สาธารณสุขฯ
ในพ้ืนที่ ที่ไดรับผลกระทบจาก ได ไมนอยกวา โรค และไดรับการรักษา

โรคระบาด/ภัยพิบัติ รอยละ 80 อยางถูกตอง เมื่อเกิดโรค
ระบาดหรือภัยพิบัติ

6 โครงการ การจัดการ  - เพื่อสงเสริมการจัดการ  - แมคาภายในเขต 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ผลตรวจโรค  - อาหารมีคุณภาพและ กอง
สุขาภิบาลอาหาร สุขาภิบาลอาหารในสถานท่ี เทศบาลตําบลนครชัยศรี ที่เกิดจาก ปลอดภัยสําหรับผูบริโภค สาธารณสุขฯ

จําหนายอาหาร แผงลอย  - รานคาภายในเขต อาหารเปนสื่อ  - แมคามีความรูความเขาใจ
และตลาด เทศบาลตําบลนครชัยศรี ลดลง เรื่องหลักสุขาภิบาล
 - เพื่อสุมตรวจสารปนเปอนและ
โคลิฟอรมแบคทีเรียในอาหาร

173,000 153,000 153,000 153,000 153,000รวม  6  โครงการ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่มา

 ตัวชี้วัด  
(KPI)

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ



ก. ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดที่ ๓ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน การเสริมสรางความม่ันคงและสังคมคุณภาพอยางย่ังยืน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครปฐม ยุทธศาสตรที่ ๓ ดานสังคม
    ๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม แบบ ผ.02

๓.5 แผนงานสรางความเขมแข็งในชุมชน

        เปาหมาย         

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

1 โครงการอบรมสัมมนา  - เพื่อเสริมสรางทักษะในการ  -  ทุกชุมชน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ผูเขารวม  - สามารถนําความรูที่ไดมา กอง
และศึกษาดูงานของ พัฒนา และสํานึกในบทบาท โครงการ ประยุกตใชในการพัฒนา สวัสดิการฯ
ชุมชนในเขตเทศบาลฯ หนาที่ของตนเองตอชุมชน รอยละ  ๘๐ ชุมชนของตนเองได

 ของเปาหมาย

2 โครงการจัดประชุม  - เพื่อใหประชาชนทราบการ  -  ทุกชุมชน 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 ผูเขารวม  - เพื่อใหประชาชนทราบการ กอง
ประชาคมชุมชน ดําเนินกิจกรรมของทาง โครงการ ดําเนินกิจกรรมของทาง สวัสดิการฯ

เทศบาลฯ  การจัดทําแผน รอยละ  ๘๐ เทศบาลฯ
ชุมชนและการประชุม  ของเปาหมาย

การขอประชามติ

3 โครงการธรรมะอารมณดี  - เพื่อใหชุมชนไดนําหลัก  -  ทุกชุมชน 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 ผูเขารวม  - ทําใหประชาชนมีจิตใจ กอง
นําทางชีวิตที่ดีสูชุมชน ธรรมะและหลักเศรษฐกิจ โครงการ ที่ออนโยน ประณีต รูจัก สวัสดิการฯ
โดยหลักเศรษฐกิจ พอเพียงมาประยุกตใชในชีวิต รอยละ  ๘๐ การใหอภัย แบงปนซึ่งกัน
พอเพียง ประจําวันใหดียิ่งขึ้น  ของเปาหมาย และกัน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70)

เทศบาลตําบลนครชัยศรี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่มา

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

 ตัวชี้วัด  
(KPI)

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ



        เปาหมาย         

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

4 โครงการภูมิคุมกัน  - เพื่อเสริมและปลูกฝงใหเด็ก  -  เด็กเยาวชนใน 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 ผูเขารวม  - เด็กและเยาวชนไดรับการ กอง
ทางสังคมใหเด็ก และเยาวชนเปนคนดี เขตเทศบาล โครงการ ปลูกฝงใหเปนคนดี การศึกษา
และเยาวชนเทศบาล มีคุณธรรม รอยละ  ๘๐ มีคุณธรรม จริยธรรม 
ตําบลนครชัยศรี  ของเปาหมาย มีความซื่อสัตยสุจริต
(กิจกรรม "โตไปไมโกง")

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

ที่ โครงการ

รวม  4  โครงการ

วัตถุประสงค
งบประมาณและที่มา

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

 ตัวชี้วัด  
(KPI)

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ



ก. ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดที่ ๓ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน การเสริมสรางความม่ันคงและสังคมคุณภาพอยางย่ังยืน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครปฐม ยุทธศาสตรที่ ๓ ดานสังคม
    ๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม แบบ ผ.02

๓.6 แผนงานงบกลาง

        เปาหมาย         

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

1 โครงการสวัสดิการ  - เพื่อใหผูปวยเอดสไดรับการใสใจ  -  6  คน 36,000 36,000 36,000 36,000 36,000 จํานวน  - ทําใหผูปวยเอดสมีความ กอง
เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส ดูแลไมถูกทอดทิ้งมีชีวิตความเปน ผูปวย เปนอยูที่ดีขึ้น สวัสดิการฯ

อยูที่ดีขึ้นและอยูในสังคมอยาง
มีคุณคา

2 โครงการสวัสดิการ  - เพื่อจายเบี้ยใหผูยังชีพผูสูงใน  -  ผูสูงอายุในเขต 12,440,000 12,440,000 12,440,000 12,440,000 12,440,000 จํานวน  - ทําใหผูสูงอายุไดรับเงิน กอง
เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ เขตเทศบาลตามระเบียบกระทรวง เทศบาล ประมาณ ผูสูงอายุ เบี้ยยังชีพสําหรับใชใน สวัสดิการฯ

มหาดไทยวาดวยการจายเงิน ๑,33๓ คน การดําเนินชีวิตประจําวัน
สงเคราะหฯ

3 โครงการสวัสดิการ  - เพื่อจายเบี้ยใหผูยังชีพคนพิการ  -  ผูพิการในเขต 2,208,000 2,208,000 2,208,000 2,208,000 2,208,000 จํานวน  - ทําใหผูพิการไดรับ กอง
เบี้ยยังชีพคนพิการ ในเขตเทศบาลตามระเบียบ เทศบาล 23๐ คน ผูพิการ เงินเบี้ยยังชีพสําหรับใช สวัสดิการฯ

กระทรวงมหาดไทยวาดวยการ ในการดําเนินชีวิต
จายเงินสงเคราะหฯ ประจําวัน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70)

เทศบาลตําบลนครชัยศรี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่มา

 ตัวชี้วัด  
(KPI)

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ



        เปาหมาย         

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

4 โครงการสมทบ  - เพื่อสนับสนุนและสงเสิรมการ  - ประชาชนในเขต 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 สมทบทุกป หนวยบริการอื่นๆ สามารถ กอง
กองทุนหลักประกัน จัดบริการสาธารณสุขของหนวย เทศบาลฯ ของบประมาณเพื่อดําเนิน สาธารณสุขฯ
สุขภาพในระดับ บริการหรือสถานบริการหรือสถาน การบริการประชาชนดาน
ทองถ่ินหรือพื้นท่ี บริการอื่นและสงเสริมใหกลุมแม สงเสิรมสุขภาพการ

และเด็กกลุมผูสูงอายุ ผูพิการ ปองกันโรคเพิ่มขึ้น
สามารถเขาถึงบริการสาธารณสุข
ไดอยางทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ

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

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่มา

 ตัวชี้วัด  
(KPI)

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ



ก. ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดที่ ๓ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน การเสริมสรางความม่ันคงและสังคมคุณภาพอยางย่ังยืน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครปฐม ยุทธศาสตรที่ ๔ การพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และการทองเที่ยว
    ๔. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ แบบ ผ.02

๔.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

        เปาหมาย         

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

1 โครงการจางเหมาทิ้งขยะ  - เพื่อใหการขนถายขยะภาย  - จางเหมาทิ้งขยะในเขต 4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 จํานวน  - มีที่รองรับขยะในเขต กอง
ของเทศบาลฯ ในเขตเทศบาลเปนไปดวย เทศบาลไปยังบริษัทกําจัด การขนถาย เทศบาลสําหรับนําไปกําจัด สาธารณสุขฯ

ความเรียบรอยมีที่รองรับ ขยะของเอกชน ขยะเปนไป อยากถูกวิธี
ปริมาณขยะที่จัดเก็บในเขต ตาม

เทศบาลไดอยางพอเพียง เปาหมาย

2 คาจางเหมาเอกชน  - เพื่อดําเนินการตาม  - จางเหมาเอกชน 2,600,000 2,600,000 2,600,000 2,600,000 2,600,000 ผลการ  - เพื่อลดภาระและตนทุน กอง
รักษาความสะอาดถนน นโยบายกระทรวงมหาดไทย ทําความสะอาดถนนทางเทา ปฎิบัติงาน คาใชจายของเทศบาล และ สาธารณสุขฯ
ทางเทา และพื้นท่ีสาธารณะ ในการใหภาคเอกชนเขา และพื้นท่ีสาธารณะภาย ผานเกณฑ เพิ่มประสิทธิภาพในการ

มามีสวนรวมในการรักษา ในเขตเทศบาลฯ ประเมิน ดูแลรักษาความสะอาดใน
ความสะอาดในเขตเทศบาล พื้นท่ี

3 คาจางเหมาเอกชน  - เพื่อดําเนินการตาม  - เพื่อจางเอกชน 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ผลการ  - เพื่อลดภาระและตนทุน กอง
สําหรับประจําทายรถ นโยบายกระทรวงมหาดไทย สําหรับการปฏิบัติงาน ปฎิบัติงาน คาใชจายของเทศบาล และ สาธารณสุขฯ
บรรทุกขยะ ในการใหภาคเอกชนเขา ประจําทายรถบรรทุกขยะ ผานเกณฑ เพิ่มประสิทธิภาพในการ

มามีสวนรวมในการรักษา ประเมิน ดูแลรักษาความสะอาดใน
ความสะอาดในเขตเทศบาล พื้นท่ี

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70)

งบประมาณและที่มา
ที่ โครงการ วัตถุประสงค ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

เทศบาลตําบลนครชัยศรี

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

 ตัวชี้วัด  
(KPI)



        เปาหมาย         

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

4 โครงการคัดแยกขยะ  - เพื่อกระตุนใหเกิดพลังในการ  - ชุมชนในเขตเทศบาล 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จัดอบรม  - ประชาชนไดรับความรู กอง
ในชุมชน ขับเคลื่อนโครงการใหบรรลุผล อยางนอย เกี่ยวกับการคัดแยกขยะ สาธารณสุขฯ

โดยเร็ว 1 คร้ัง แลปญหาขยะลนเมือง
 - เพื่อสงเสริมใหประชาชน เพื่อชวยกันลดปญหาปญหา
มีความรูเกี่ยวกับขยะ ขยะในเมือง
ประเภทตางๆตลอดจนทราบ
ถึงปญหาและผลกระทบ
ที่เกิดขึ้น

8,610,000 8,610,000 8,610,000 8,610,000 8,610,000รวม 4 โครงการ

ที่ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่มา

 ตัวชี้วัด  
(KPI)

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
โครงการ



ก. ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดที่ ๓ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน การเสริมสรางความม่ันคงและสังคมคุณภาพอยางย่ังยืน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครปฐม ยุทธศาสตรที่ ๔ การพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และการทองเที่ยว
    ๔. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ แบบ ผ.02

๔.๒ แผนงานการเกษตร

        เปาหมาย         

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

1 โครงการประหยัด  - สรางจิตสํานึกในการประหยัด  - ประชาชน และนักเรียน - 5,000 - 5,000 - จัดกิจกรรม  - ผูรวมโครงการมีความ สาธารณสุขฯ
พลังงานแบบมีสวน พลังงานไฟฟา และน้ํามันเชื้อเพลิง ในเขตเทศบาลตําบล อยางนอย ตระหนักถึงการใชทรัพยากร
รวม รวมถึงการประหยัดทรัพยากรน้ํา นครชัยศรี 2ป/ครั้ง ที่ใชหมดไป และรวมกัน

อนุรักษืพลังงาน

2 โครงการสงเสริม  - เพื่อสงเสริมการรวมกันรักษา  - จัดกิจกรรมใหความรู 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 จัดกิจกรรม  - เกิดจิตสํานึก รวมกันดูแล กอง
อนุรักษฟนฟู ฟนฟู สิ่งแดวลอมทรัพยากร และปลูกจิตสํานึกการรักษา อยางนอย รักษาทรัพยากรธรรมชาติ สาธารณสุขฯ
ทรัพยากรธรรมชาติ ธรรมชาติ สิ่งแวดลอมใหกับ ปละ 1 คร้ัง และสิ่งแวดลอม
และสิ่งแวดลอม ประชาชน

3 โครงการรวมรณรงค  - เพื่อสงเสริมใหประชาชนชน  - ประชาชนและโรงงาน 5,000 - 5,000 - 5,000 จัดกิจกรรม  - ผูรวมโครงการมีความ กอง
และปองกันปญหา มีความรูและสามารถปองกัน อุตสาหกรรมในเขต อยางนอย ตระหนักถึงปญหาทางอากาศ สาธารณสุขฯ
ฝุนละอองขนาดเล็ก ตนเองจากมลพิษทางอากาศ เทศบาล 2ป/ครั้ง และสามารถปองกันตนเองได
 (PM 2.5) และฝุนละอองขนาดเล็ก 

(PM2.5)

17,000 17,000 17,000 17,000 17,000

 ตัวชี้วัด  
(KPI)

รวม 4 โครงการ

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70)

เทศบาลตําบลนครชัยศรี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่มา



ก. ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดที่ ๓ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน การเสริมสรางความม่ันคงและสังคมคุณภาพอยางย่ังยืน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครปฐม ยุทธศาสตรที่ ๕ ดานการบริหารจัดการที่ดี
    ๕. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการที่ดี แบบ ผ.02

๕.๑ แผนงานบริหารทั่วไป

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

1 โครงการอบรมสัมมาและ  - จัดอบรมใหความรู และทัศน  - จัดอบรมและทัศนศึกษา 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ๑ ครั้ง/ป  - คณะผูบริหาร สมาชิกสภา สํานัก
ศึกษาดูงานของคณะ ศึกษาดูงานใหกับคณะผูบริหาร ดูงานใหกับคณะผูบริหาร เทศบาล พนักงานเทศบาล ปลัดเทศบาล
ผูบริหาร สมาชิกสภา สมาชิกสภาฯ พนักงานเทศบาล สมาชิกสภาฯพนักงาน และลูกจางไดรับความรู
เทศบาล พนักงานเทศบาล และลูกจาง เพื่อใหเกิดความ เทศบาลและลูกจาง และนําความรูประสบการณ
และลูกจาง รูทักษะ บทบาท หนาท่ีความ มาใชในการพัฒนาเทศบาล

รับผิดชอบ และทัศนคติที่ดี
ในการบริการประชาชน

2 โครงการฝกอบรม  - จัดอบรมใหความรู สรางจิต  - ผูบริหารเทศบาล 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 ผูเขารวม  - เกิดจิตสํานึก และความรู สํานัก
คุณธรรม จริยธรรม สํานึกดานคุณธรรม จริยธรรม สมาชิกสภาเทศบาล โครงการ ดานคุณธรรมจริยธรรม ปลัดเทศบาล
แกผูบริหาร สมาชิกสภา การปองกันการทุจจริต และการ พนักงานเทศบาล และ รอยละ 80 แกผูบริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล  พนักงานเทศบาล มีผลประโยชนทับซอน ลูกจาง ของ เทศบาล พนักงานเทศบาล 
และลูกจาง เปาหมาย ในการลดการทุจริต

และผลประโยชนทับซอน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70)

เทศบาลตําบลนครชัยศรี

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับที่ โครงการ วัตถุประสงค
                เปาหมาย   

           (ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณและที่มา
หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
 ตัวชี้วัด  

(KPI)



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

3 โครงการจัดงาน  - เพื่อใหผูบริหาร พนักงาน  - จัดงานวันเทศบาล 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จัดงานปละ  - เพื่อสรางความสามัคคี สํานักปลัดฯ
วันเทศบาล และลูกจางไดรวมกิจกรรมและ  ๒๔ เม.ย. ของทุกป เพื่อ ๑ คร้ัง ใหเกิดขึ้นในหนวยงาน

ตระหนักถึงบทบาทหนาที่และความสรางความสามัคคีของ
สําคัญของเทศบาล หนวยงาน

4 โครงการจัดงานวันคลาย  - เพื่อจัดงานวันคลายวัน  - เพื่อระลึกในพระมหา 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จัดงานปละ  - เพื่อสงเสริมการทํา สํานักปลัดฯ
วันพระบรมราชสมภพ พระบรมราชสมภพของพระบาท กรุณาธิคุณพระมหากษัตริย ๑ คร้ัง ความดีเทิดทูน
ของพระบาทสมเด็จพระ สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหา รัชกาลที่ 9 พระมหากษัตริย 

บรมชนกาธิเบศรมหา ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช รัชกาลที่ 9
ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ 
บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพอแหงชาติ
และวันพอแหงชาติ

5 โครงการจัดงานวันคลาย  - เพื่อจัดงานวันคลาย  - จัดงานเพื่อระลึกใน 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จัดงานปละ  - เพื่อสงเสริมการ สํานักปลัดฯ
วันพระราชสมภพของ วันพระราชสมภพของสมเด็จ พระมหากรุณาธิคุณ 1 คร้ัง ทําความดีเทิดทูน
สมเด็จพระนางเจาสิริกิตตฯ พระนางเจาสิริกิตตฯ สถาบันพระมหากษัตริย
สมเด็จพระบรมราชชนนี สมเด็จพระบรมราชชนนี ในวันที่ 12 สิงหาคม 
พันปหลวง พันปหลวง และวันแมแหงชาติ ของทุกป
และวันแมแหงชาติ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
                เปาหมาย   

           (ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณและที่มา
 ตัวชี้วัด  

(KPI)
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ



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

6 โครงการจัดงาน  - เพื่อจัดงาน  - เพื่อแสดงถึงความ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จัดงานปละ  - เพื่อเปนการแสดง สํานักปลัดฯ
วันเฉลิมพระชนมพรรษา วันเฉลิมพระชนมพรรษา จงรักภักดีเทิดทูนพระมหา 1 คร้ัง ความจงรักภักดีตอ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว กษัตริย สถาบันพระมหากษัตริย
มหาวชิราลงกรณบดินทร มหาวชิราลงกรณบดินทร
เทพยวรางกูร เทพยวรางกูร

7 โครงการจัดงาน  - เพื่อจัดงานวันเฉลิมพระชนม  - เพื่อแสดงถึงความจงรัก 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จัดงานปละ  - เพื่อเปนการแสดง สํานักปลัดฯ
วันเฉลิมพระชนมพรรษา พรรษาสมเด็จพระนางเจาฯ ภักดีตอสถาบัน 1 คร้ัง ความจงรักภักดีตอสถาบัน
สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินี พระมหากษัตริย พระมหากษัตริย
พระบรมราชินี 

8 โครงการจัดงานวันสําคัญ  - เพื่อเปนการสงเสริมวันสําคัญ  - จัดงานวันสําคัญตางๆ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จัดงานตาม  - เพื่อใหประชาชนไดรวมกัน สํานักปลัดฯ
ตางๆ ของชาติ ตางๆ ของชาติตามนโยบาย ของชาติตามนโยบาย นโยบาย ในวันสําคัญตางๆ ของชาติ

ของรัฐบาล ของรัฐบาล กระทรวง มีความสามัคคีเปนหนึ่งเดียว
มหาดไทย

9 โครงการจัดประชุม  - เพื่อสงเสริมการมีสวนรวมของ  - จัดประชุมประชาคม 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ไมนอยกวา  - ประชาชนมีสวนรวมใน กอง
ประชาคมทองถิ่น ของประชาชนในการรับฟง ทองถ่ิน ในเขตเทศบาล รอยละ 5 การกําหนดทิศทางการ ยุทธศาสตรฯ
ระดับตําบล ปญหาความตองการ  และการ ของจํานวน พัฒนาเพื่อใหตรงตอปญหา 

วิเคราะห กําหนดทิศทาง ผูมีสิทธฯ ความตองการของประชาชน
การพัฒนาของเทศบาล เขารวม อยางแทจริง

190,000 190,000 190,000 190,000 190,000

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

ที่

รวม 9 โครงการ

 ตัวชี้วัด  
(KPI)

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับโครงการ วัตถุประสงค
                เปาหมาย   

           (ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณและที่มา



ก. ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดท่ี ๓ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน การเสริมสรางความมั่นคงและสังคมคุณภาพอยางยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครปฐม ยุทธศาสตรที่ ๖ ดานบริการสาธารณะ
    ๖. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริการสาธารณะ แบบ ผ.02

๖.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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

1 โครงการกอสรางถนน - เพื่อใหประชาชนได - กอสรางถนน ค.ส.ล. 1,252,000  - - - - ถนนและทอ- ประชาชนมีความเปน กองชาง
ค.ส.ล.พรอมวางทอ รับความสะดวกในการ ขนาดผิวจราจร รวมรางวี ระบายน้ําไดอยูที่ดี
ระบายน้ําคอนกรีต สัญจรไป - มา ทั้งสองขางกวาง 4.00 เมตร มาตรฐาน - ประชาชนไดรับความ
และบอพักคอนกรีต - เพื่อปองกันและแกไข ยาว 229.00 เมตร หนา สะดวกสบายในการใช
ถนนเทศบาล1 ซอย 11/1 ปญหาน้ําทวม 0.15 เมตร พื้นท่ีรวมไมนอย ถนนในการสัญจรไป -

กวา 916.00 ตร.ม. ทอ มา
ระบายน้ําคอนกรีต ∅

0.60 เมตร บอพักคอนกรีต
10 ม./บอ และบอพัก ค.ส.ล.
รับน้ําจากชุมชน

2 โครงการลงหินคลุกตาม - เพื่อใหประชาชนได - จางเหมาลงหินคลุกไหล 100,000   100,000   100,000   100,000   100,000    รอยละ 80 - ประชาชนไดรับความ กองชาง
ถนนในเขตเทศบาล ฯ รับความสะดวกในการ ทางและทางสาธารณะ ของพ้ืนที่ สะดวกในการใชถนน

สัญจรไป - มา อยาง ประโยชนภายในเขตเทศบาลฯ เปาหมาย อยางปลอดภัย
ปลอดภัย

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70)

เทศบาลตําบลนครชัยศรี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
             เปาหมาย           

   (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ



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

3 โครงการกอสรางถนน - เพื่อใหประชาชนได - กอสรางถนน ค.ส.ล. ขนาด - 434,000   - - - ถนนและทอ- ประชาชนมีความเปน กองชาง
ค.ส.ล.พรอมวามทอระบาย รับความสะดวกในการ ผิวจราจร รวมรางวีทั้งสองขาง ระบายน้ําไดอยูที่ดี
น้ําคอนกรีตและ สัญจรไป - มา กวาง 3.00 - 5.00 เมตร มาตรฐาน - ประชาชนไดรับความ
บอพักคอนกรีตถนน - เพื่อปองกันและแกไข ยาว 79.00 เมตร หนา 0.15 สะดวกสบายในการใช
เทศบาล 1 ซอย 14/1 ปญหาน้ําทวม พื้นท่ีรวมไม นอยกวา 323.00 ถนนในการสัญจรไป-มา
(สุขาภิบาล 4)  ตร.ม. ทอ ระบายน้ําคอนกรีต

∅0.60 เมตร บอพักคอน

กรีต 10 ม./บอ และบอพัก

ค.ส.ล. รับน้ําจากชุมชน

4 โครงการกอสรางถนน คสล. - เพื่อเปนการพัฒนาคุณ - กอสรางถนน คสล. ขนาด - - 1,252,000 - - ถนนและทอ- ประชาชนมีคุณภาพชีวิต กองชาง
พรอมวางทอระบายน้ํา ภาพชีวิตของประชาชน ผิวจราจรกวาง 4.00 ม. ยาว ระบายน้ําไดดานการคมนาคมดีขึ้น
คอนกรีตและบอพักคอนกรีต ดานการคมนาคม ประมาณ 229.00 ม. หนา มาตรฐาน - ถนนและผิวทางมีความ
ถนนทางหลวง 3094 - เพื่อเปนการยกระดับ 0.15 ม. พรอมวางทอระบาย ปลอดภัย และสะดวก
ซอย 9 (สุขาภิบาล 4) ถนนและผิวทางใหมี น้ําคอนกรีตขนาด ∅0.60 ม. รวดเร็วใหเหมาะสม

(แยกซายซอย 2) ความปลอดภัยและ และบอพักคอนกรีต และบอพัก กับการใชงาน
สะดวกรวดเร็ว ใหเหมาะ รับน้ําจากชุมชนทั้งสองขางทาง - ประชาชนไดรับความ
สมกับการใชงาน หรือพื้นท่ีไมนอยกวา 916.00 สะดวกสบายในการสัญจร
- เพื่อใหประชาชนไดรับ ตร.ม. ตามแบบแปลนเทศบาล ฯ - ปองกันน้ําทวม
ความสะดวกสบายในการ
สัญจร
- เพื่อเปนการปองกันน้ํา
ทวม

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

             เปาหมาย           
   (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา



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

5 โครงการกอสรางถนน คสล. -เพื่อใหประชาชนในพื้นท่ี - กอสรางถนน คสล. ขนาด - - - 428,000   - ถนนได - ประชาชนมีคุณภาพชีวิต กองชาง
บริเวณถนนทางออก เดินทางสัญจรไดรับความ ผิวจราจรกวาง 4.00 ม. ยาว มาตรฐาน ดานการคมนาคมดีขึ้น
ชลประทาน(ซอยปาละมาย) สะดวก ปลอดภัยในชีวิต ประมาณ 155.00 ม. หนา - ถนนและผิวทางมีความ
 และทรัพยสิน 0.15 ม. พื้นท่ีไมนอยกวา ปลอดภัย และสะดวก
  620.00 ตร.ม. รายละเอียด รวดเร็วใหเหมาะสม

 ตามแบบแปลนเทศบาล ฯ กับการใชงาน
  - ประชาชนไดรับความ
  สะดวกสบายในการสัญจร

6 โครงการติดตั้งเสาไฟ - เพื่อเพิ่มความปลอดภัย - ติดตั้งเสาไฟสองสวางเสา 1,800,000   - - - - จํานวนท่ี - ประชาชนไดรับความ กองชาง
สองสวางเสา HIGH MAST ในการสัญจรเวลากลางคืน HIGH MAST จํานวน 3 ตน ติดตั้ง ปลอดภัยในการสัญจรให
ภายในเขตเทศบาล ฯ - เพื่อเปนการเพิ่ม ซอยชาญกิจ , AIA กับผูใชรถใชถนนในเวลา

ทัศนวิสัยในการมองเห็น กลางคืน
ที่จัดเจนมากขึ้น

7 โครงการติดตั้งกระจกโคง - เพื่อเปนการอํานวย - ติดตั้งกระจกโคงสะทอนแสง 100,000   100,000   100,000   100,000   100,000    ไมนอยกวา - ประชาชนไดรับความ กองชาง
สะทอนแสงตามแยก ความสะดวกและความ ภายในเขตเทศบาล ฯ รอยละ 80 สะดวกและปลอดภัยใน
ตามโคงภายในเขตเทศบาลฯ ปลอดภัยในการใชถนน ของแยกตางๆ การใชถนน

8 โครงการอุดหนุนการ - เพื่อใหมีวัสดุอุปกรณ - ภายในเขตเทศบาล ฯ 50,000     50,000     50,000   50,000   50,000   5 โครงการ - มีวัสดุ อุปกรณเกี่ยวของ กองชาง
ติดตั้งหมอแปลงไฟฟา เกี่ยวของการไฟฟาให กับไฟฟาท่ีเหมาะสมและ
มิเตอรไฟฟา และอุปกรณ มีกําลังไฟท่ีเหมาะสม ไดมาตรฐานของการ
ตอพวงท่ีเกี่ยวของภายใน และไดมาตรฐานของ ไฟฟา ฯ กําหนด
เขตเทศบาล การไฟฟา ฯ กําหนด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
             เปาหมาย           

   (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ



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

9 โครงการอุดหนุน - เพื่อใหประชาชนได - ภายในเขตเทศบาล ฯ 600,000   600,000   600,000   600,000   600,000    5 โครงการ - ประชาชนมีไฟฟาสอง กองชาง
ปรับปรุงขยายเขตไฟฟา มีไฟฟาสองสวางเสน สวางเสนทางในเวลา
สาธารณะภายใน ทางในเวลากลางคืน กลางคืน การคมนาคม มี
เขตเทศบาล ฯ ทําใหมีการคมนาคมที่ ความปลอดภัยลดการเกิด

ปลอดภัยจากมิจฉาชีพ อุบัติเหตุ ลดความเสี่ยงภัย
และยังเปนการเพิ่มความ จากมิจฉาชีพและอําเภอ
เจริญสูอําเภอนครชัยศรี นครชัยศรีมีความเจริญสู
ชวยพัฒนาคุณภาพชีวิต ประชาชนมีคุณภาพชีวิต
ของประชาชนใหดียิ่งข้ึน ของประชาชนดียี่งขึ้น

10 โครงการอุดหนุนการ - เพื่อใหมีวัสดุอุปกรณ - ภายในเขตเทศบาล ฯ 50,000     50,000     50,000   50,000   50,000   5 โครงการ - มีวัสดุ อุปกรณเกี่ยวของ กองชาง
ติดตั้งหมอแปลงไฟฟา เกี่ยวของการไฟฟาให กับไฟฟาท่ีเหมาะสมและ
มิเตอรไฟฟา และอุปกรณ มีกําลังไฟท่ีเหมาะสม ไดมาตรฐานของการ
ตอพวงท่ีเกี่ยวของภายใน และไดมาตรฐานของ ไฟฟา ฯ กําหนด
เขตเทศบาล การไฟฟา ฯ กําหนด

11 โครงการปรับปรุงซอมแซม - เพื่อจางเหมาปรับปรุง - ปรับปรุงซอมแซมเสาไฟ - - - - 2,000,000 เสาไฟฟา - เพื่อสรางทัศนียภาพท่ี กองชาง
เสาไฟนางฟา ซอมแซมเสาไฟนางฟา นางฟา ถนนทางหลวง 3094 นางฟาตาม สวยงามสงเสริมการทอง

ภายในเขตเทศบาล จํานวน 88 ตน เทศบาล เที่ยว และความปลอดภัย
ตําบลนครชัยศรีชํารุดเสีย กําหนด ในชีวิตและทรัพยสิน
หายใหสามารถใชงานได
ตามปกติ

3,952,000 1,334,000 2,152,000 1,328,000 2,900,000

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
             เปาหมาย           

   (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา

รวม 11 โครงการ

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ



ก. ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดที่ ๒ การเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันดานการทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตรและวัฒนธรรมใหอยูในระดับตนของประเทศ
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครปฐม ยุทธศาสตรที่ ๔ การพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และการทองเที่ยว
    ๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ และการทองเที่ยว แบบ ผ.02/1

๒.๑ แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

        เปาหมาย         

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการสงเสริม  - เพื่อจัดโครงการสงเสริม  - ๑ รุน กลุมเปาหมาย 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ผูเขารวม  - ทําใหประชาชน แผนชุมชน กอง

การดําเนินชีวิต ใหประชาชนนําหลัก ไดแกประชาชนใน โครงการ ในชุมชนเขาใจ สวัสดิการฯ

ตามปรัชญา ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เขตเทศบาล รอยละ  ๘๐ และสามารถนํา

เศรษฐกิจพอเพียง มาใชในชีวิตประจําวัน  ของ ความรูไปใชในชีวิต

เพื่อใหการใชชีวิตมีความสุข เปาหมาย เกิดการพึ่งพา

สอดคลองกับสภาพสังคม ตนเองไดอยาง

ที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว มีความสุข

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

ที่มาของ
โครงการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ที่นํามาจากแผนพัฒนาหมูบานและแผนพัฒนาชุมชน (พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70)

เทศบาลตําบลนครชัยศรี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ
 ตัวชี้วัด 
 (KPI)

ผลลัพธที่คาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก



ก. ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดที่ ๓ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน การเสริมสรางความม่ันคงและสังคมคุณภาพอยางย่ังยืน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครปฐม ยุทธศาสตรที่ ๓ ดานสังคม
    ๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม แบบ ผ.02/1

๓.๔ แผนงานสังคมสงเคราะห

        เปาหมาย         

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการจัด  - เพื่อสงเสริมคนพิการใหมี  - คนพิการุในเขต 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ผูเขารวม  - ทําใหคนพิการ กอง กอง

กิจกรรมสําหรับ สวนรวมในการดําเนิน เทศบาลฯ โครงการ ไดเห็นคุณคาใน สวัสดิการฯ สาธารณสุขฯ

คนพิการในเขต กิจกรรมตางๆ อันเปนความ รอยละ  ๘๐ ตนเอง  เกิดการ

เทศบาลฯ รู เปนประโยชน  ของ เรียนรู และได

ในการนํามาปรับใชในชีวิต เปาหมาย ประสบการณที่มี

ประจําวัน คุณคา และนํามา

ปรับใชใหเกิด

ประโยชนใน

การดํารงชีวิต

2 โครงการอบรม  - เพื่อเสริมสรางทักษะและ  - ผูสูงอายุในเขต 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ผูเขารวม  - สามารถนํา แผนชุมชน กอง

สัมมนาและ อบรมใหความรูในการดูแล เทศบาลฯ โครงการ ความรูที่ไดมา สวัสดิการฯ

ทัศนศึกษาดูงาน สุขภาพ และการบริหาร รอยละ  ๘๐ ประยุกตใชใน

ของผูสูงอายุใน จิตใจผอนคลายความ  ของ การพัฒนาตน

เขตเทศบาลฯ ตรึงเครียดในการใชชีวิต เปาหมาย เองได

ประจําวัน

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

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ที่นํามาจากแผนพัฒนาหมูบานและแผนพัฒนาชุมชน (พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70)

เทศบาลตําบลนครชัยศรี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ
 ตัวชี้วัด 
 (KPI)

ผลลัพธที่คาดวาจะ
ไดรับ

ที่มาของ
โครงการ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก



ก. ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดที่ ๓ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน การเสริมสรางความม่ันคงและสังคมคุณภาพอยางย่ังยืน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครปฐม ยุทธศาสตรที่ ๓ ดานสังคม
    ๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม แบบ ผ.02/1

๓.5 แผนงานสรางความเขมแข็งในชุมชน

        เปาหมาย         

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการรณรงค  - เพื่อปลูกฝง สรางจิต  - จัดโครงการรณรงค 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 ผูเขารวม  - เด็กมีความรู แผนชุมชน กอง

เพื่อปองกัน สํานึกใหประชาชนทุกระดับ เพื่อปองกันยาเสพติด โครงการ ความเขาใจและ การศึกษา

ยาเสพติด โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน ใหกับเด็ก เยาวชน รอยละ  ๘๐ ตระหนักถึงการเขา

ไดตระหนักถึงการปองกัน ในเขตเทศบาล  ของ ไปยุงกับยาเสพติด

ปญหายาเสพติด เปาหมาย

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

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ที่นํามาจากแผนพัฒนาหมูบานและแผนพัฒนาชุมชน (พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70)

เทศบาลตําบลนครชัยศรี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ
 ตัวชี้วัด 
 (KPI)

ผลลัพธที่คาดวาจะ
ไดรับ

ที่มาของ
โครงการ



ก. ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดที่ ๓ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน การเสริมสรางความม่ันคงและสังคมคุณภาพอยางย่ังยืน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครปฐม ยุทธศาสตรที่ ๔ การพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และการทองเที่ยว
    ๔. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ แบบ ผ.02/1

๔.๒ แผนงานการเกษตร

        เปาหมาย         

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการรักน้ํา  - เพื่อสงเสริมการให  - จัดกิจกรรมปลูกตนไม 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ผูเขารวม  - สิ่งแวดลอมใน แผนชุมชน กอง

รักปา รักษา ประชาชนในทองถิ่นรวมมือ ภายในเขตเทศบาล โครงการ ชุมชนไดรับการ การศึกษา

แผนดิน รวมใจกันในการอนุรักษ รอยละ  ๘๐ ดูแลรักษาจาก

สิ่งแวดลอมในทองถ่ิน  ของ ความรวมมือ

ทั้งแมน้ํา ปา และสภาพ เปาหมาย รวมใจของคน

แวดลอมในพื้นที่ ในชุมชน

2 โครงการรัก  - เพื่อเสริมสรางจิตสํานึก  - จัดจัดทําปาย 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จัดกิจกรรม  - เยาวชนและ แผนชุมชน กอง

แมน้ําทาจีน แกเยาวชนในการอนุรักษ ประชาสัมพันธเผยแพร อยางนอย ประชาชนมี สาธารณสุขฯ

ทรัพยากรธรรมชาติ จํานวน ๒ ปาย ปละ 1 คร้ัง จิตสํานึกในการ

และสิ่งแวดลอม อนุรักษแมน้ํา

ทาจีน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ที่นํามาจากแผนพัฒนาหมูบานและแผนพัฒนาชุมชน (พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70)

เทศบาลตําบลนครชัยศรี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ
 ตัวชี้วัด 
 (KPI)

ผลลัพธที่คาดวาจะ
ไดรับ

ที่มาของ
โครงการ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก



        เปาหมาย         

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

3 โครงการอนุรักษ  - เพื่อเปนการกระตุนให  - คูคลองธรรมชาติ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ผูเขาอบรม  - ประชาชนใน แผนชุมชน กอง

คูคลองธรรมชาติ เกิดพลังในการขับเคลื่อน มีความสวยงาม และ ไมนอยกวา ชุมชนมีความรู สาธารณสุขฯ

อําเภอนครชัยศรี โครงการใหบรรลุผลในการ ประชาชนใสใจตอการ รอยละ 80 และใสใจเกี่ยวกับ

อนุรักษคูคลองธรรมชาติ อนุรักษ การอนุรักษ

สรางกระแสวัฒนธรรมใหม คูคลองสาธารณะ

เกิดความสามัคคีชวยกัน

ลดการทิ้งขยะของสีย

ลงคูคลอง

4 โครงการกําจัด  - จัดกิจกรรมรณรงคกําจัด  - ประชาชนในชุมชน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ผูเขาอบรม  - คลองสาธารณะ แผนชุมชน กอง

วัชพืชและ วัชพืชและผักตบชวาคลอง ไมนอยกวา มีความสะอาด สาธารณสุขฯ

ผักตบชวาคลอง สาธารณะ รอยละ 80 ไมมีวัชพืช 

สาธารณะ ผักตบชวา

130,000 130,000 130,000 130,000 130,000

 ตัวชี้วัด 
 (KPI)

ผลลัพธที่คาดวาจะ
ไดรับ

ที่มาของ
โครงการ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

รวม 4 โครงการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ



ก. ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดท่ี ๓ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน การเสริมสรางความมั่นคงและสังคมคุณภาพอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครปฐม ยุทธศาสตรที่ ๖ ดานบริการสาธารณะ

    ๖. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริการสาธารณะ แบบ ผ.02/1

๖.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

        เปาหมาย         

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการจัดซื้อ - เพื่อเพิ่มความปลอดภัย - 1 โครงการ 500,000     500,000     500,000     500,000     500,000     โคมไฟท่ี - ประชาชนไดรับ แผนชุมชน กองชาง

โคมไฟ LED ในการสัญจรใหกับผูใช ติดตั้งตาม ความปลอดภัยใน

สําหรับติดตั้งตาม รถใชถนนในเวลากลางคืน เปาหมาย การสัญจรใหกับ

แยกถนนซอยหรือ - เพื่อเปนการเพิ่มทัศน ผูใชรถใชถนนใน

ตามจุดตางๆ วิสัยในการมองเห็นท่ี เวลากลางคืน

ภายในเขต ชัดเจนมากขึ้นหรือเที่ยบ

เทศบาลฯ เทาในเวลากลางวัน

2 โครงการปรับปรุง - เพื่อบรรเทาความเดือด - ถนนภายในเขต 1,000,000  1,000,000  1,000,000  1,000,000  1,000,000   ผิวจราจร - ประชาชนไดรับ แผนชุมชน กองชาง

ผิวจราจรถนนหรือ รอนในการสัญจรไป-มา เทศบาลฯ ท่ีชํารุด ตาม ความปลอดภัยใน

ซอยตางๆภายใน ของประชาชน เสียหาย มาตรฐาน การสัญจรใหกับ

เขตเทศบาล ฯ - เพื่อปรับปรุงถนนท่ี ผูใชรถใชถนน

ชํารุดเสียหายสามารถ

ใชงานไดตามปกติ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ที่นํามาจากแผนพัฒนาหมูบานและแผนพัฒนาชุมชน (พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70)

เทศบาลตําบลนครชัยศรี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ
 ตัวชี้วัด 
 (KPI)

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

ที่มาของ
โครงการ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก



        เปาหมาย         

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

3 โครงการจางเหมา - เพื่อการดูแลบํารุง - ในเขตเทศบาลที่อยูใน 1,400,000  1,400,000  1,400,000  1,400,000  1,400,000   รอยละ 80 - ภูมิทัศในเขต แผนชุมชน กองชาง

ดูแลภูมิทัศนภาย รักษาภูมิทัศนมีความ ความรับผิดชอบ ของพื้นที่ เทศบาลฯ มีความ

ในเขตเทศบาลฯ สวยงามอยางตอเนื่อง เปาหมาย สวยงามอยาง

ตอเนื่อง

อยูและประชาชนมีคุณภาพ

ชีวิต อยางมีความสุข

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

 ตัวชี้วัด 
 (KPI)

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

ที่มาของ
โครงการ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

รวม 3 โครงการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ



ก. ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดที่ ๓ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน การเสริมสรางความม่ันคงและสังคมคุณภาพอยางย่ังยืน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครปฐม ยุทธศาสตรที่ ๓ ดานสังคม
    ๖. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริการสาธารณะ แบบ ผ.02/2

๖.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

        เปาหมาย         
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการกอสรางเขื่อน - เพื่อเปนการปองกันตลิ่งพัง - กอสรางเขื่อน คสล. ความ 16,000,000    16,000,000    16,000,000    16,000,000     16,000,000    รอยละของ - บริเวณริมตลิ่งไม กองชาง

คสล.กันดินถนนเลียบ ทลายปองกันการตื้นเขิน สูงประมาณ 2.50 เมตร ระยะทาง เกิดการพังทลาย 
คลองเจดียบูชา (ฝงขวา) ปองกันน้ําทวมปองกันการ ยาว 1,500.00 เมตร เขื่อนที่ ไมตื้นเขิน

รุกล้ําแมน้ําลําคลอง บริเวณหมูที่ 1 - 2 ต.วัดแค ดําเนินการ - ประชาชนไมประสบ
- เพื่อความเปนระเบียบเรียบ เปนเขตเชื่อมตอ อบต. ปญหาน้ําทวยม
รอยและความสวยงาม ศรีษะทอง
- เพื่อเปนการขยายเขตการ
คมนาคมทางนํ้า

 ตัวชี้วัด 
 (KPI)

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

โครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70)

เทศบาลตําบลนครชัยศรี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่มา



        เปาหมาย         
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
2 โครงการกอสรางระบบ - เพื่อเปองกันน้ําจากแมน้ํา - 1 โครงการ 400,000,000  400,000,000  400,000,000  400,000,000   400,000,000  รอยละของ - ชวยแกไขและบรรเทา กองชาง

ระบายน้ําหลักและระบบ ทาจีนในฤดูน้ําหลากที่มีระดับ ระยะทาง ความเดือดรอนของ
ปองกันน้ําทวมพื้นท่ี สูงไมใหไหลเขามาในเขต ดําเนินการ ประชาชนจากปญหา
ชุมชนนครชัยศรี ระยะที่ 1 พื้นท่ีชุมชนนครชัยศรี น้ําทวมและการระบายน้ํา

- เพื่อระบายน้ําจากพื้นท่ีชุมชน ในพ้ืนที่ชุมชน
ออกนอกพื้นที่ ปองกันน้ําทวม  - เพื่อเพิ่มขีดความ
โดยการรวบรวมน้ําฝนดวย สามารถและ
ระบบทอ ประสิทธิภาพการ

ระบายน้ํา

3 โครงการกอสรางระบบ - เพื่อเปองกันน้ําจากแมน้ํา - 1 โครงการ 375,000,000  375,000,000  375,000,000  375,000,000   375,000,000  รอยละของ - ชวยแกไขและบรรเทา กองชาง
ระบายน้ําหลักและระบบ ทาจีนในฤดูน้ําหลากที่มีระดับ ระยะทาง ความเดือดรอนของ
ปองกันน้ําทวมพื้นท่ี สูงไมใหไหลเขามาในเขต ดําเนินการ ประชาชนจากปญหา
ชุมชนนครชัยศรี ระยะที่ 2 พื้นท่ีชุมชนนครชัยศรี น้ําทวมและการระบายน้ํา

- เพื่อระบายน้ําจากพื้นท่ีชุมชน ในพ้ืนที่ชุมชน
ออกนอกพื้นที่ ปองกันน้ําทวม  - เพื่อเพิ่มขีดความ
โดยการรวบรวมน้ําฝนดวย สามารถและ
ระบบทอ ประสิทธิภาพการ

ระบายน้ํา

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่มา

 ตัวชี้วัด 
 (KPI)



        เปาหมาย         
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
4 โครงการติดตั้งโคมไฟ - เพื่อเพิ่มความปลอด - ติดตั้งโคมไฟถนนพลังงาน 700,000  700,000  700,000  700,000   700,000  โคมไฟมีการ - ประชาชนไดรับความ กองชาง

ถนนพลังงานแสงอาทิตย ภัยใหกับประชาชนผูใช แสงอาทิตย จํานวน 10 ชุด ติดตั้งตาม ปลอดภัยในการสัญจร
ถนน นฐ 1032 ถนนในเวลากลางคืน เปาหมาย เวลากลางคืน

และเพื่อเปนการเพิ่ม
ทัศนวิสัยในการมองให
ชัดเจนมากขึ้น

5 โครงการติดตั้งโคมไฟ - เพื่อเพิ่มความปลอด - ติดตั้งโคมไฟถนนพลังงาน 4,200,000  4,200,000  4,200,000  4,200,000   4,200,000  โคมไฟมีการ - ประชาชนไดรับความ กองชาง
ถนนพลังงานแสงอาทิตย ภัยใหกับประชาชนผูใช แสงอาทิตย จํานวน 60 ชุด ติดตั้งตาม ปลอดภัยในการสัญจร
ถนนเลียบทางรถไฟ ถนนในเวลากลางคืน เปาหมาย เวลากลางคืน

และเพื่อเปนการเพิ่ม
ทัศนวิสัยในการมองให
ชัดเจนมากขึ้น

6 โครงการติดตั้งโคมไฟถนน - เพื่อเพิ่มความปลอด - ติดตั้งฅโคมไฟถนนพลังงาน 4,200,000  4,200,000  4,200,000  4,200,000   4,200,000  โคมไฟมีการ - ประชาชนไดรับความ กองชาง
พลังงานแสงอาทิตย ภัยใหกับประชาชนผูใช แสงอาทิตยจํานวน 60 ชุด ติดตั้งตาม ปลอดภัยในการสัญจร
ถนนเลียบชลประทาน ถนนในเวลากลางคืน เปาหมาย เวลากลางคืน

และเพื่อเปนการเพิ่ม
ทัศนวิสัยในการมองให
ชัดเจนมากขึ้น
ชัดเจนมากขึ้น

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

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

รวม 6 โครงการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่มา

 ตัวชี้วัด 
 (KPI)



แบบ ผ. ๐3

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 เคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง โครงการจัดซื้อครุภัณฑยานพาหนะ - - - - 2,800,000 กองชาง
และขนสง รถยนตบรรทุกเททายติดตั้ง
เครนไฮดรอลิค พรอมกระเชา
ซอมไฟฟา(รถกระเชาไฟฟา) 
ชนิด 6 ลอ เครื่องยนตดีเซล 
จํานวน 1 คัน

           เปาหมาย              
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

บัญชีครุภัณฑ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70)

เทศบาลตําบลนครชัยศรี

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณและที่ผานมา



 
 

 

สวนที่ 4  
การติดตามและประเมินผล 

 
๑. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร 

 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ เปนแบบที่
กำหนดใหคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ ่น  ดำเนินการใหคะแนนตามเกณฑที ่กำหนดไว   
ซึ่งเปนสวนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาโดยดำเนินการใหแลวเสร็จภายในหกสิบวันนับตั้งแตวันที่ประกาศใช
งบประมาณรายจาย มีรายละเอียด ดังนี้    

๑. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรเพื่อความสอดคลองแผนพัฒนา
ทองถิ่น ประกอบดวย 
  ๑.๑ ขอมูลสภาพท่ัวไปและขอมูลพื้นฐานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น   ๒๐ คะแนน 
  ๑.๒ การวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ  ๒๐ คะแนน 
  ๑.๓ ยุทธศาสตร  ๖๐ คะแนน  
   ประกอบดวย 
   (๑) ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  ๑๐ คะแนน 
   (๒) ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด  ๑๐ คะแนน 
   (๓) ยุทธศาสตรจังหวัด   ๑๐ คะแนน 
   (๔) วิสัยทัศน     ๕ คะแนน 
   (๕) กลยุทธ    ๕ คะแนน 
   (๖) เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธ    ๕ คะแนน 
   (๗) จุดยืนทางยุทธศาสตร    ๕ คะแนน 
   (๘) แผนงาน     ๕ คะแนน 
   (๙) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม      ๕ คะแนน 

                                                                             คะแนนรวม ๑๐๐ คะแนน  
เกณฑที่ควรไดเพื่อใหเกิดความสอดคลองและขับเคลื่อนการพัฒนาทองถิ่นขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่น  ไมควรนอยกวารอยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน)                    
  



 
 

 

 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่น
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ประกอบดวย 

ประเด็นการพัฒนา คะแนน 
๑. ขอมูลสภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ๒๐ 
๒. การวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ ๑๕ 
๓. ยุทธศาสตร  ประกอบดวย ๖๕ 
     ๓.๑ ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (๑๐) 
     ๓.๒ ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด (๑๐) 
     ๓.๓ ยุทธศาสตรจังหวัด (๑๐) 
     ๓.๔ วิสัยทัศน (๕) 
     ๓.๕ กลยุทธ (๕) 
     ๓.๖ เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธ (๕) 
     ๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร (๕) 
     ๓.๘ แผนงาน (๕) 
     ๓.๙.ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ 
  



 
 

 

 แนวทางเบื้องตนในการใหคะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรเพื่อ
ความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 
 
  

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได 
๑.ขอมูลสภาพทั่วไปและ
ขอมูลพืน้ฐานขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น   

ควรประกอบดวยขอมูลดังนี ้
(๑) ขอมูลเกี่ยวกับดานกายภาพ เชน ท่ีตั้งของหมูบาน / ชุมชน / ตำบล  

ลักษณะภูมิประเทศ  ลักษณะภูมอิากาศ  ลักษณะของดิน  ลักษณะ
ของแหลงน้ำ  ลักษณะของไม / ปาไม ฯลฯ ดานการเมือง/การ
ปกครอง เชน เขตการปกครอง  การเลือกตั้ง ฯลฯ 

๒๐ 
(๓) 

 

(๒) ขอมูลเกี่ยวกับดานการเมือง/การปกครอง เชน เขตการปกครอง  
การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร  เชน ขอมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร  
และชวงอายุและจำนวนประชากร ฯลฯ 

(๒)  

(๓) ขอมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เชน การศึกษา  สาธารณสุข  
อาชญากรรม  ยาเสพตดิ  การสังคมสงเคราะห ฯลฯ 

(๒)  

(๔) ขอมูลเกี่ยวกับระบบบริการพืน้ฐาน  เชน  การคมนาคมขนสง  การ
ไฟฟา  การประปา  โทรศัพท ฯลฯ 

(๒)  

(๕) ขอมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ  เชน  การเกษตร การประมง การ
ปศุสัตว  การบริการ การทองเที่ยว อุตสาหกรรม  การพาณิชย/
กลุมอาชีพ แรงงาน ฯลฯ  

(๒)  

(๖) ขอมูลเกี่ยวกับศาสนา  ประเพณี วัฒนธรรม  เชน  การนับถือ
ศาสนาประเพณีและงานประจำป  ภูมิปญญาทองถ่ิน  ภาษาถิ่น  
สินคาพื้นเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอื่นๆ 

(๒)  

(๗) ขอมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เชน น้ำ ปาไม ภูเขา คณุภาพ
ของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(๒)  

(๘) การสำรวจและจัดเก็บขอมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ินหรือ
การใชขอมูล จปฐ. 

(๒)  

(๙)การประชุมประชาคมทองถิ่น  รูปแบบ  วิธีการ และการดำเนินการ
ประชุมประชาคมทองถ่ิน  โดยใชกระบวนการรวมคิด  รวมทำ  
รวมตัดสินใจ  รวมตรวจสอบ รวมรับประโยชน  รวมแกปญหา  
ปรึกษาหารือ แลกเปลีย่นเรยีนรู  เพื่อแกปญหาสำหรับการพัฒนา
ทองถ่ินตามอำนาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

(๓)  



 
 

 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได 
๒. การวิเคราะห
สภาวการณและศักยภาพ 

ควรประกอบดวยขอมูลดังนี ้
(๑) การวิเคราะหที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง  ความสอดคลองยุทธศาสตรจังหวัด  

ยุทธศาสตรการพัฒนนาขององคกรปกครองสวนทองถิ ่นในเขตจังหวัด  
ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  นโยบายของผูบริหารทองถิ่น  
รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ และThailand ๔.๐ 

๒๐ 
(๕) 

 

(๒) การวิเคราะหการใชผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช  ผลของ
การบังคับใช  สภาพการณที่เกิดขึ้นตอการพัฒนาทองถิ่น 

(๓)  

(๓) การวิเคราะหทางสังคม  เชน ดานแรงงาน  การศึกษา  สาธารณสุข  ความ
ยากจน  อาชญากรรม  ปญหายาเสพติด  เทคโนโลยี  จารีตประเพณี  
วัฒนธรรม  ภูมิปญญาทองถิ่น เปนตน 

(๓)  

(๔) การวิเคราะหทางเศรษฐกิจ  ขอมูลไดรายไดครัวเรือน  การสงเสริมอาชีพ  
กลุมอาชีพ กลุมทางสังคม  การพัฒนาอาชีพและกลุมตางๆสภาพทาง
เศรษฐกิจและความเปนอยูทั่วไป  เปนตน 

(๓)  

(๕) การวิเคราะหสิ ่งแวดลอม  พื้นที ่สีเขียว  ธรรมชาติตางๆทางภูมิศาสตร  
กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐที่มีผลตอสิ่งแวดลอมและการ
พัฒนา 

(๓)  

(๖) ผลการวิเคราะหศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปจจุบันและ
โอกาสการพัฒนาในอนาคตของทองถิ่น  ดวยเทคนิค SWOT Analysis ที่
อาจสงผลตอการดำเนินงานไดแก S –Strength (จุดแข็ง) W-Weakness 
(จุดออน) O-Opportunity (โอกาส) และ T-Threat (อุปสรรค) 

(๓)  

๓. ยุทธศาสตร 
    ๓.๑ ยุทธศาสตรของ
องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 
 
     ๓.๒ ยุทธศาสตรของ
องคกรปกครองสวน
ทองถิ่นในเขตจังหวัด 
๓.๓ ยุทธศาสตรจังหวัด 
 
 
 
      ๓.๔ วิสัยทัศน 
 
 

ควรประกอบดวยขอมูลดังนี ้
สอดคลองกับสภาพสังคม  เศรษฐกิจ  สิ่งแวดลอมของทองถิ่น  ประเด็นปญหา
การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที ่สอดคลองกับยุทธศาสตรขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น  และเชื่อมโยงหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติและThailand ๔.๐ 

๖๐ 
(๑๐) 

 

สอดคลองและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม  เศรษฐกิจ  สิ ่งแวดลอมของทองถิ่น  
และยุทธศาสตรจังหวัด  และเชื่อมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติและThailand ๔.๐ 

(๑๐)  

สอดคลองกับแผนพัฒนากลุ มจังหวัด ยุทธศาสตรพัฒนาภาค แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  แผนการบริหารราชการแผนดิน นโยบาย/
ยุทธศาสตร คสช. และ นโยบายรัฐบาลหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ 
ป และThailand ๔.๐ 

(๑๐)  

วิสัยทัศนซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นตองการจะ
เปนหรือบรรลุถึงอนาคตอยางชัดเจน  สอดคลองกับโอกาสและศักยภาพที่เปน
เอกลักษณะเฉพาะขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและสัมพันธกับโครงการ
พัฒนาทองถิ่น 
 
 
 
 
 
 

(๕)  

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได 



 
 

 

๓.๕ กลยุทธ 
 

แสดงใหเห็นชองทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งท่ีตองการทำตามอำนาจหนาที่
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินที่จะนำไปสูการบรรลุวิสยัทัศน หรือแสดงให
เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งท่ีจะดำเนนิการใหบรรลุวิสยัทัศนนั้น 

(๕)  

๓.๖ เปาประสงคของแต
ละประเด็นกลยุทธ 
 

เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธมีความสอดคลองและสนับสนนุตอกล
ยุทธท่ีจะเกิดขึ้น  มุงหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน 
 

(๕)  

๓.๗ จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร
(Positioning) 

ความมุงมั่นอันแนวแนในการวางแผนพัฒนาทองถิ่น  เพื่อใหบรรลุวิสยัทัศน
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นท่ีจริง  ที่จะ
นำไปสูผลสำเร็จทางยุทธศาสตร 

(๕)  

๓.๘ แผนงาน 
 

แผนงานหรือจุดหมุงหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต  กำหนดจุดมุงหมายใน
เรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานท่ีเกดิจากเปาประสงค  ตัวช้ีวัด  คาเปาหมาย  
กลยุทธ  จุดยืนทางยุทธศาสตรและยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินที่มีความชัดเจน นำไปสูการจัดทำโครงการพัฒนาทองถ่ินใน
แผนพัฒนาทองถ่ิน โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกลาว 

(๕)  

๓.๙ ความเชื่อมโยงของ
ยุทธศาสตรในภาพรวม 

ความเชื่อมโยงองครวมที่นำไปสูการพัฒนาทองถิ่นท่ีเกิดผลผลติ/โครงการ
จากแผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
ฉบับท่ี ๑๒ Thailand ๔.๐ แผนพฒันาภาค/แผนพัฒนากลุมจังหวัด / 
แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใน
เขตจังหวัดและยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 

(๕)  

รวมคะแนน ๑๐๐  
 
  



 
 

 

2. การติดตการติดตามและประเมินผลโครงการ 
- แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่น  
 ประกอบดวย 
  ๒.๑ การสรุปสถานการณการพัฒนา      ๑๐ คะแนน 
  ๒.๒ การประเมินผลการนำแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ   ๑๐ คะแนน 
  ๒.๓ การประเมินผลการนำแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ  ๑๐ คะแนน 
  ๒.๔ แผนงานและยุทธศาสตรการพัฒนา      ๑๐ คะแนน 
  ๒.๕ โครงการพัฒนา        ๖๐ คะแนน  
  ประกอบดวย 
 (๑)  ความชัดเจนของชื่อโครงการ       ๕ คะแนน 
 (๒) กำหนดวัตถุประสงคสอดคลองกับโครงการ     ๕ คะแนน 
 (๓) เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสูการตั้งงบประมาณไดถูกตอง  

         ๕ คะแนน 
 (๔) โครงการมีความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป    ๕ คะแนน 
 (๕)  เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
ฉบับที่ ๑๒             ๕ คะแนน 
 (๖) โครงการมีความสอดคลองกับ Thailand ๔.๐       ๕ คะแนน 
 (๗) โครงการสอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด      ๕ คะแนน 
 (๘) โครงการแกไขปญหาความยากจนหรือการเสริมสรางใหประเทศชาติมั่นคง มั่นคั่ง ยั่งยืนภายใต
หลักประชารัฐ            ๕ คะแนน 
 (๙) งบประมาณมีความสอดคลองกับเปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ)   ๕ คะแนน 
 (๑๐) มีการประมาณราคาถูกตองตามหลักวิธีการงบประมาณ     ๕ คะแนน 
 (๑๑) มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคลองกับวัตถุประสงคและผลที่คาดวาจะไดรับ  

         ๕ คะแนน 
 (๑๒) ผลที่คาดวาจะไดรับ สอดคลองกับวัตถุประสงค      ๕ คะแนน 

        คะแนนรวม  ๑๐๐ คะแนน   
เกณฑท่ีควรได เพื่อใหเกิดความสอดคลองและขับเคลื่อนการพัฒนาทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ไม
ควรนอยกวารอยละ  ๘๐  (๘๐ คะแนน)  



 
 

 

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินโครงการเพื่อความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่น
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 
  

ประเด็นการพัฒนา คะแนน 
๑.การสรุปสถานการณพัฒนา ๑๐ 
๒.การประเมินผลการนำแผนพัฒนาทองถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ๑๐ 
๓.การประเมินผลการนำแผนพัฒนาทองถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ ๑๐ 
๔.แผนงานและยุทธศาสตรการพัฒนา ๑๐ 
๕.โครงการพัฒนา ประกอบดวย ๖๐ 
     ๕.๑.ความชัดเจนของชื่อโครงการ (๕) 
     ๕.๒.กำหนดวัตถุประสงคสอดคลองกับโครงการ (๕) 
     ๕.๓.เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสูการตั้งงบประมาณได
ถูกตอง 

(๕) 

     ๕.๔.โครงการมีความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป (๕) 
     ๕.๕.เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ 

(๕) 

     ๕.๖.โครงการมีความสอดคลองกับ Thailand ๔.๐  (๕) 
     ๕.๗.โครงการสอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด (๕) 
     ๕.๘.โครงการแกไขปญหาความยากจนหรือการเสริมสรางใหประเทศชาติมั่งคง มั่งคั่ง 
ยั่งยืน ภายใตหลักประชารัฐ 

(๕) 

     ๕.๙.งบประมาณสอดคลองกับเปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (๕) 
     ๕.๑๐.มีการประมาณการราคาถูกตองตามหลักวิธีการงบประมาณ (๕) 
     ๕.๑๑.มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคลองกับวัตถุประสงคและผลที่คาดวาจะ
ไดรับ 

(๕) 

     ๕.๑๒.ผลที่คาดวาจะไดรับ สอดคลองกับวัตถุประสงค (๕) 
รวมคะแนน ๑๐๐ 



 
 

 

แนวทางเบื้องตนในการใหคะแนนแนวทางการพิจารณากาติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคลอง
แผนพัฒนาทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 
ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนน

เต็ม 
คะแนนที่

ได 
๑.การสรุปสถานการณ
การพัฒนา 

เปนการวิเคราะหกรอบการจดัทำยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน (ใชการวิเคราะห SWOT  Analysis /Demand (Demand 
Analysis ) / Global Demand และ Trend ปจจยัและสถานการณการ
เปลี่ยนแปลงที่มีผลตอการพัฒนา อยางนอยตองประกอบดวยการ
วิเคราะหศักยภาพดานเศรษฐกิจ,ดานสังคม, ดานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม) 
 

๑๐  

๒.การประเมินผลการนำ
แผนพัฒนาทองถิ่นไป
ปฏิบัติในเชิงปริมาณ 

๑)การควบคมุที่มีการใชตัวเลขตางๆเพื่อนำมาใชวัดผลในเชิงปริมาณ เชน 
การวัดจำนวนโครงการ  กิจกรรม งานตางๆ ก็คือผลผลตินั้นเองวาเปนไป
ตามที่ตั้งเปาหมายไวหรือไมจำนวนที่ดำเนินการจริงตามทีไ่ดกำหนดไว
เทาไหร  จำนวนท่ีไมสามารถดำเนนิการไดมีจำนวนเทาไหรสามารถ
อธิบายไดตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาทองถิ่นตาม
อำนาจหนาท่ีที่กำหนดไว 
๒)วิเคราะหผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ(Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิง
ปริมาณ (Quantitative) 
 

๑๐  

๓.การประเมินผลการนำ
แผนพัฒนาทองถิ่นไป
ปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 

๑)การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนำเอา
เทคนิคตางๆมาใชเพื่อวัดวาภารกจิ โครงการ กิจกรรม งานตางๆที่
ดำเนินการในพื้นท่ีนั้นๆ ตรงตอความตองการของประชาชนหรือไมและ
เปนไปตามอำนาจหนาที่หรือไม  ประชาชนพึงพอใจหรือไม สิ่งของ วัสดุ 
ครุภณัฑ การดำเนินการตางๆ มสีภาพหรือลักษณะถูกตอง คงทน  ถาวร 
สามารถใชการไดตามวัตถุประสงคหรือไม  ซึ่งเปนไปตามหลัก
ประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัตริาชการที่บรรลุวัตถุประสงค
และเปาหมายของแผนการปฏิบตัริาชการตามที่ไดรับงบประมาณมา
ดำเนินการ  รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับสวนราชการหรือหนวยงาน 
๒)วิเคราะหผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการใน
เชิงคุณภาพ (Quantitative) 
 

๑๐  

๔.แผนงานและ
ยุทธศาสตรการพัฒนา 

๑) วิเคราะหแผนงาน  งาน ที่เกิดจากดานตางๆมีความสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในมิติตางๆ จนนำไปสูการ
จัดทำโครงการพัฒนาทองถิ่นโดยใช SWOT Analysis /Demand 
(Demand Analysis ) / Global Demand / Trend หรือหลักการ 
บรูณาการ (Integration) กับองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีพื้นที่
ติดตอกัน  ๒) วิเคราะหแผนงาน  งาน  ที่เกิดจากดานตางๆทีส่อดคลอง
กับการแกไขปญหาความยากจน  หลักประชารัฐ   
 

๑๐  

๕.โครงการพัฒนา 
๕.๑ความชัดเจนของชื่อ
โครงการ 

ควรประกอบดวยขอมูลดังนี ้
เปนโครงการที่มีวัตถุประสงคสนองตอแผนยุทธศาสตรการพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นและดำเนินการเพื่อใหการพัฒนาบรรลุตาม

(๕)  



 
 

 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนน
เต็ม 

คะแนนที่
ได 

 
 
 
 
๕.๒.กำหนดวัตถุประสงค
สอดคลองกับโครงการ 
 
๕.๓.เปาหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ) มีความ
ชัดเจนนำไปสูการตั้ง
งบประมาณไดถูกตอง 
 
 
๕.๔.โครงการมีความ
สอดคลองกับแผน
ยุทธศาสตร ๒๐ ป 
 
 
๕.๕.เปาหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ) มีความ
สอดคลองกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ 
 
 
 
 

วิสัยทัศนขององคกรปกครองสวนทองถ่ินที่กำหนดไว  ชื่อโครงการมี
ความชัดเจน  มุงไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง  อานแลวเขาใจไดวาจะพัฒนาอะไร
ในอนาคต 
 
มีวัตถุประสงคชัดเจน (clear objective)โครงการตองกำหนด
วัตถุประสงคสอดคลองกับความเปนมาของโครงการ สอดคลองกับ
หลักการและเหตผุล  วิธีการดำเนนิงานตองสอดคลองกับวัตถุประสงค  มี
ความเปนไปไดชัดเจน  มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 
 

(๕)  

สภาพท่ีอยากใหเกดิขึ้นในอนาคตเปนทิศทางท่ีตองไปใหถึงเปาหมายตอง
ชัดเจน  สามารถระบจุำนวนเทาไร  กลุมเปาหมายคืออะไร  มผีลผลิต
อยางไร  กลุมเปาหมาย พื้นที่ดำเนินงาน  และระยะเวลาดำเนินงาน 
อธิบายใหชัดเจนวาโครงการนี้จะทำที่ไหน  เริ่มตนในชวงเวลาใดและจบ
ลงเมื่อไร  ใครคือกลุมเปาหมายของโครงการ  หากกลุมเปาหมายมหีลาย
กลุม  ใหบอกชัดลงไปวาใครคือกลุมเปาหมายหลัก ใครคือกลุมเปาหมาย
รอง 
 

(๕)  

โครงการสอดคลองกับ (๑) ความมั่นคง (๒) การสรางความสามรถ ในการ
แขงขัน (๓) การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน (๔) การสรางโอกาส
ความเสมอภาคเทาเทียมกันทางสงัคม (๕) การสรางการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม (๖) การปรับสมดลุและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  เพื่อใหเกิดความมั่นคง  มั่งคั่ง  ยั่งยืน 

(๕)  

โครงการมคีวามสอดคลองแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับ
ที่ ๑๒ โดย (๑) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (๒) ยึดคนเปน
ศูนยกลางการพัฒนา (๓) ยดึวิสัยทัศนภายใตยุทธศาสตรชาติ๒๐ ป  (๔) 
ยึดเปาหมายอนาคตประเทศไทย๒๕๗๙ (๕) ยึดหลักการนำไปสูการ
ปฏิบัติใหเกดิสัมฤทธ์ิอยางจริงจังใน ๕ ปท่ีตอยอดไปสูผลสัมฤทธิ์ท่ีเปน
เปาหมายระยะยาว ภายใตแนวทางการพัฒนา (๑) การยกระดับศักยภาพ
การแขงขันและการหลดุพนกับดักรายไดปานกลางสูรายไดสูง (๒) การ
พัฒนาศักยภาพคนตามชวงวัยและการปฏริูประบบเพื่อสรางสังคมสงูวัย
อยางมีคุณภาพ (๓) การลดความเหลื่อมลำ้ทางสังคม (๔) การรองรบัการ
เชื่อมโยงภูมภิาคและความเปนเมอืง (๕)การสรางความเจรญิเติบโตทาง
เศรษฐกิจและสังคมอยางเปนมติรกับสิ่งแวดลอม(๖)การบริหารราชการ
แผนดินที่มีประสิทธภิาพ 
 

(๕)  

๕.๖.โครงการมีความ
สอดคลองกับ Thailand 
๔.๐ 
 
 
 
 

โครงการมลีักษณะหรือสอดคลองกับการปรับเปลี่ยนโครงสรางเศรษฐกิจ
ไปสู Value – Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนดวย
นวัตกรรม ทำนอย ไดมาก เชน (๑) เปลี่ยนจากการผลิตสินคาโภคภณัฑ
ไปสูสินคาเชิงนวัตกรรม (๒) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศดวย
ภาคอุตสาหกรรม  ไปสูการขับเคลือ่นดวยเทคโนโลยีความคิดสรางสรรค
และนวัตกรรม (๓) เปลี่ยนจากการเนนภาคการผลิตสินคาไปสูการเนน
ภาคบริการมากขึ้น  รวมถึงโครงการที่เติมเต็มดวยวิทยาการ  ความคิด

(๕)  



 
 

 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนน
เต็ม 

คะแนนที่
ได 

 
 
 
 
๕.๗.โครงการสอดคลอง
กับยุทธศาสตรจังหวัด 
 
 
 
 
 
๕.๘.โครงการแกไขปญหา
ความยากจนหรือ
เสรมิสรางใหประเทศชาติ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนภายใต
หลักประชารัฐ 
 
๕.๙.งบประมาณมคีวาม
สอดคลองกับเปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 
 
 
๕.๑๐.มีการประมาณการ
ราคาถูกตองตามหลัก
วิธีการงบประมาณ 
 
๕.๑๑.มีการกำหนด
ตัวชี้วัด (KPI)และ
สอดคลองกับ
วัตถุประสงคและที่คาดวา
จะไดรับ 
 
๕.๑๒.ผลที่คาดวาจะ
ไดรับสอดคลองกับ
วัตถุประสงค 
 
 

สรางสรรค  นวัตกรรม  วิทยาศาสตร  เทคโนโลยี  และการวิจยัและ
พัฒนาแลวตอยอดความไดเปรยีบเชิงเปรียบเทียบ เชน ดานเกษตร
เทคโนโลยีชีวภาพ  สาธารณสุข  วัฒนธรรม ฯลฯ 
 
โครงการพัฒนาทองถิ่นมีความสอดคลองกับหวงระยะเวลาของ
แผนพัฒนาจังหวัดท่ีไดกำหนดขึ้น  เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาทองถิ่น
เสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด  ซึ่งไมสามรถแยกสวนใด
สวนหนึ่งออกจากกันได  นอกจากนี้โครงการพัฒนาทองถิ่นตองเปน
โครงการเชื่อมตอหรือเดินทางไปดวยกันกับยุทธศาสตรจังหวัดที่ได
กำหนดขึ้นท่ีเปนปจจุบัน 
 

(๕)  

เปนโครงการที่ดำเนินการภายใตพื้นฐานความพอเพียงท่ีประชาชน
ดำเนินการเองหรือรวมดำเนินการ  เปนโครงการตอยอดและขยายไดเปน
โครงการที่ประชาชนตองการเพื่อใหเกิดความยั่งยืน  ซึ่งมีลักษณะทีจ่ะให
ทองถ่ินมีความมั่นคง  มั่งคั่ง  ยั่งยืน  เปนทองถ่ินที่พัฒนาแลว ดวยการ
พัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง   
 

(๕)  

งบประมาณโครงการพัฒนาจะตองคำนึงถึงหลักสำคัญ ๕ ประการในการ
จัดทำโครงการไดแก (๑) ความประหยัด (Economy) (๒) ความมี
ประสิทธิภาพ (Efficiency) (๓) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness)  
(๔) ความเหลื่อมลำ้ในการพัฒนาทองถ่ิน นำไปสูความยุติธรรม (Equity) 
(๕)ความโปรงใส ( Transparency) 

(๕)  

การประมาณการราคาเพื่อการพฒันาตองใหสอดคลองกับโครงการ 
ถูกตองตามหลักวิชาการทางชาง หลักของราคากลาง  ราคากลางทองถิ่น
มีความโปรงใสในการกำหนดราคาและตรวจสอบไดในเชิงประจักษ 
 

(๕)  

มีการกำหนดดัชนีชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator :KPI) ท่ี 
สามารถวัดได (measurable) ใชบอกประสิทธิผล (effectiveness) ใช
บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได เชนการกำหนดความพึงพอใจการ
กำหนดรอยละ  การกำหนดอันเกดิจากผลของวัตถุประสงคที่เกิดทีส่ิ่งที่
ไดรับ (การคาดการณ คาดวาจะไดรับ) 
 

(๕)  

ผลที่ไดรับเปนสิ่งที่เกิดขึ้นไดจริงจากการดำเนินการตามโครงการพฒันา
ซึ่งสอดคลองกับวัตถุประสงคท่ีตั้งไว  การไดผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะตอง
เทากับวัตถุประสงคหรือมากกวาวตัถุประสงค  ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค
ควรคำนึงถึง (๑) มีความเปนไปไดและมีความเฉพาะเจาะจงในการ
ดำเนินงานตามโครงการ (๒) วัดและประเมินผลระดับของความสำเร็จได   
(๓) ระบุสิ่งท่ีตองการดำเนินงานอยางชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุด
และสามารถปฏิบัตไิด (๔) เปนเหตุเปนผล  สอดคลองกับความเปนจริง 
(๕) สงผลตอการบงบอกเวลาได 

(๕)  

 รวม 100 คะแนน 

 



 
 

 

การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
โดยใชรูปแบบเชิงพรรณา ซึ่งสามารถแสดงไดท้ังการอธิบายเชิงสถิติ รูปภาพ กราฟ ขอมูลตางๆ จาก 
 ๑. ใชแบบสำหรับการติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณและคุณภาพ 
  (๑) แบบตัวบงชี้การปฏิบัติงาน (Performance Indicators)   
  (๒) แบบบัตรคะแนน (Scorecard Model) หรือ Scorecard Model ของ Kaplan & Norton  
  (๓) แบบมุงวัดผลสัมฤทธ  (Result Framework Model (RF))  
  (๔) แบบเชิงเหตุผล (Logical Model)  ตัวแบบเชิงเหตุผล หรือ Logical Model   
  (๕) แบบกระบวนวัดการปฏิบัติงาน (Process  PerformancMeasurement System (PPMS)) 
ระบบการวัดกระบวนการปฏิบัติงานหรือ PPMS   
  (๖) แบบการประเมินโดยใชวิธีการแกปญหาหรือเรียนรูจากปญหาที่เกิดขึ้น หรือ Problem – 
Solving Method  
  (๗) แบบการประเมินแบบมีสวนรวม (Participatory Methods)  
  (๘) แบบการประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation)  
  (๙) แบบการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Model)  
  ๑๐) แบบการประเมินตนเอง (Self – assessment Model)  และ  
  (๑๑)  แบบอื่นๆ ที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นกำหนดขึ้น ทั้งนี้ตองอยูภายใตกรอบตามขอ  
(๑) –(๑๐)  หรือเปนแบบผสมก็ได  
 ๒. เชิงปริมาณ (Quantity) เชงิคุณภาพ (Quality)  ผลที่ไดจริงๆ คืออะไร คาใชจาย (Cost) เวลา 
(Time) เปนไปตามที่กำหนดไวหรือไม 
 ๓.ประชาชนไดประโยชนอยางไรหรือราชการไดประโยชนอยางไร 
 ๔.วัดผลนั้นไดจริงหรือไม หรือวัดไดเทาไหร (Key Performance Indicator : KPIs) 
 ๕.ผลกระทบ (Impact) 

3. สรุปผลการพัฒนาทองถิ่น จากแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 
เทศบาลตำบลนครชัยศรี  มีการพัฒนาทองถิ่นในทุกๆ ดาน  โดยสรุปขอมูลจากระบบบันทึกบัญชีขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่น (E-LAAS)  ในสวนของรายงานรายจายจริงตามงบประมาณรายจาย และสามารถตรวจสอบ
ขอมูลการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ไดจากขอมูลในระบบระบบ
สารสนเทศเพ่ือการวางแผน ผานทางเว็บไซดของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นได โดยตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 
2561 – 2565 เทศบาลตำบลนครชัยศรีไดเนินการโดยสรุป ดังนี้  

3.๑ ยุทธศาสตรการพฒันาด้านการศึกษา ศาสนา  และวฒันธรรม 

 การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม  
- จัดงานประเพณี วัฒนธรรม และวันสำคัญตางๆ เพื่อใหประชาชนไดมีสวนรวม และรักษาสิ่งดีๆ เหลานี้ไว 

อาทิ งานประเพณีลอยกระทง วันสำคัญทางศาสนา วันสำคัญตางๆ ของชาติ  
- สนับสนุนโรงเรียนในเขตเทศบาล ดานอาหารเสริม(นม) อาหารกลางวัน 
3.๒ ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ และการทองเที่ยว 
 เทศบาลตำบลนครชัยศรี ไดสนับสนุนการพัฒนาดานเศรษฐกิจ ในการสงเสริมอาชีพ เศรษฐกิจ

พอเพียง เพื่อใหเกิดความเขมแข็ง ชวยลดรายจาย เพิ่มรายไดใหกับประชาชนนำไปสูการพัฒนาอยางยั่งยืน อาทิ
โครงการสงเสริมการ ดำเนินชีวิตตามปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อใหประชาชนรูจักการใชจายอยางพอเพียง 

 
 



 
 

 

๓.3 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม 
เทศบาลไดจัดงาน/กิจกรรมทางดานสังคมตางๆ  
- การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ความปลอดภัยทางถนน การปองกันรักษาโรคตางๆ โดยเฉพาะใน

ภาวะวิกฤติโรคระบาดไวรัสโคโรนา (COVID - 19) ที่ตองฉีดพนยา ปองกัน และจัดทำศูนยพักคอยผูปวย
ภาคสนาม เพื่อรองรับใหระบบสาธารณสุขสามารถดำเนินการไปได ในการรักษาผูปวย  

- จัดกิจกรรมอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานของชุมชนในเขตเทศบาลฯ อบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงาน
ผูสูงอายุ เปนตน 

- ติดตั้งระบบกลองโทรทัศนวงจรปดทั่วเขตเทศบาล เพื่อชวยปองกันปญหาอาชญากรรมภายในพื้นที ่
3.๔ ยุทธศาสตรการพฒันาด้านสิ�งแวดล้อมและทรพัยากรธรรมชาติ 

 เทศบาลตำบลนครชัยศรีไดสรางจิตสำนึกใหประชาชนไดมีสวนรวมปลูกตนไมเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว  ลดภาวะ
โลกรอน สงเสริมอนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  แหลงทองเที่ยว  และภูมิทัศนในชุมชน จัด
กิจกรรมลดฝุน PM 2.5  ปรับปรุงภูมิทัศนในเขเทศบาล เพื่อใหรวมรื่น มีพื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้น 

3.๕ ยุทธศาสตรการพฒันาด้านการบริหารจดัการที�ดี 

การพัฒนาในดานนี ้ ไดจัดกิจกรรมสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน ในการพัฒนาโดยจัดประชุม
ประชาคมระดับตำบล เปนประจำทุกป จัดใหมีการอบรมผูบริหารทองถิ่น พนักงานเทศบาล ดานการศึกษาดูงาน การ
อบรมคุณธรรมจริยธรรม เพื่อใหเกิดจิตสำนึก สรางหลักธรรมาภิบาลในหนวยงาน 

3.๖ ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริการสาธารณะ 

เทศบาลฯ ไดพัฒนาโครงสรางสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ภายในเขตใหไดมาตรฐาน ปลอดภัย เกิด

ประโยชนตอประชาชนในพื้นที่ ไมวาจะเปนการกอสรางถนน คสล. พรอมวางทอระบาย การปรับปรุงถนน การติดตั้ง

สัญญาณเกี่ยวกับการจราจร อาทิ กระจกโคง รวมถึงไฟทางสาธารณะเพื่อใหเกิดความสวาง ปลอดภัย แกประชาชน 

ตามแผนพัฒนาทองถิ่นฯ 

    ๔. ขอเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่นในอนาคต 
4.๑ ผลกระทบนำไปสูอนาคต 

 ๑. ไมสามารถนำแผนที่วางไวไปจัดทำงบประมาณรายจายประจำปไดทั้งหมดเนื่องจากงบประมาณที่มี
อยางจำกัด 
 ๒. โครงการที่หมูบานนำเสนอเขาแผนฯ บางโครงการเมื่อประเมินความเปนไปไดของโครงการแลวอาจ
ไมสามารถดำเนินการไดทันที  จึงตองเตรียมความพรอมของโครงการและนำไปปฏิบัติในปตอไป 
 ๓. บางโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาทองถิ่น  ไดระบุงบประมาณไวเพื่อการประสานแผนไปยัง
หนวยงานอื่น แตไมไดรับการจัดสรรงบประมาณ จึงทำใหไมสามารถบรรลุวัตถุประสงคตามแผนพัฒนา 

 4.2 ขอสังเกต ขอเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
 ๑. การจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่นควรพิจารณาใหมีความสอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด 
ตลอดจนโยบายการพัฒนาการในระดับที่สูงขึ้นไป เพื่อใหการพัฒนาทองถิ่นมีความยั่งยืนในเชิงของการกำหนด
นโยบายและการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ 
 ๒. การจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่น ควรพิจารณาในมติิของงบประมาณ และควรคำนึงถึงสถานะการคลัง
ในการพิจารณาโครงการ/กิจกรรมที่บรรจุลงในแผนพัฒนาทองถิ่น 
 ๓. ควรเรงรัดใหมีการดำเนินโครงการ/กิจกรรมท่ีตั้งในขอบัญญัติงบประมาณรายจายใหสามารถ
ดำเนินการในปงบประมาณนั้น 



 
 

 

 ๔. พิจารณาตั้งงบประมาณใหเพียงพอและเหมาะสมกับภารกิจแตละดาน ซึ่งจะชวยลดปญหาในการ
โอน/เพิ่ม /ลด โอนไปตั้งจายเปนรายการใหม และเพ่ือใหการบริหารงานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 

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


