
                          

 

 

         

ราง 

แผนพัฒนาทองถิ่น 

(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 
 เทศบาลตําบลนครชัยศรี 

 
    อําเภอนครชัยศร ี  จงัหวัดนครปฐม 





คํานํา 
   

การปฏิบัติงานของเทศบาลตําบลนครชัยศรีมีความสําคัญเปนอยางยิ่งตอการพัฒนาทองถิ่นและ
การพัฒนาประเทศโดยสวนรวม ทั้งนี้เนื่องจากการปฏิบัติงานของเทศบาลตําบลนครชัยศรีจะสงผลโดยตรงตอ
การบริการประชาชนและชีวิตความเปนอยูของประชาชน 

เทศบาลจึงไดทบทวนจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  ซึ่งเปนแนวทางหนึ่งที่
จะทําใหเทศบาลตําบลนครชัยศรีสามารถปฏิบัติงาน และใหบริการสาธารณะแกประชาชนในพื้นท่ีไดอยางมี
ประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล โดยการจัดทําแผนพัฒนาสี่ป จะเปนการกําหนด แนวทางการพัฒนาตลอดสี่ป
เพื่อกําหนดทิศทางการพฒันาของทองถิ่นโดยการใชทรัพยากรตางๆ ที่มีอยูอยางจํากัดใหเกิดประโยชนสูงสุดตอ
ทองถิ่น ทั้งนีแ้ผนพัฒนาสี่ปจะแสดงถึงวิสัยทัศน ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวชี้วัด  คาเปาหมาย        
กลยุทธ และแสดงความเชื่อมโยงสอดคลองกันระหวางยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับที่ ๑๒ แผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคกลางตอนลาง ๑ (นครปฐม ราชบุรี กาญจนบุรี และสุพรรณบุรี) 
แผนพัฒนาจังหวัดนครปฐม ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดนครปฐม จนมาถึง
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ของเทศบาลตําบลนครชัยศรี    
  จึงหวังเปนอยางยิ่งวาแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ของเทศบาลตําบลนครชัยศรี
จะเปนแนวทางในการพัฒนาทองถิ่น ใหเกิดประโยชนสุขกับประชาชนและความเจริญกาวหนาอยางยั่งยืน และ
สมดุล ตลอดจนสนองตอบตอความตองการของประชาชนในทองถิน่อยางแทจริง 
 

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



 
สารบัญ 

หนา 
 

สวนที่ ๑ สภาพทั่วไป และขอมูลพื้นฐาน       1 
สวนที่ 2 ยุทธศาสตรองคกรปกครองสวนทองถิ่น      9 
สวนที่ 3 การนําแผนพัฒนาทองถิ่นไปสูการปฏิบัต ิ     40 
สวนที่ 4 การติดตาม และประเมินผล               99 
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สวนที่ 1 

สภาพทั่วไปและขอมูลพืน้ฐาน 

  



 
สวนที่  ๑ 

สภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐานของเทศบาลตําบลนครชัยศร ี
 

๑   ดานกายภาพ 
 ๑.๑  ลักษณะที่ตั้ง 

เทศบาลตําบลนครชัยศรี  เปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบหนึ่ง  เดิมมีฐานะ              
เปนสุขาภิบาล  ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย  เมื่อวันที่   ๑๘   กรกฎาคม   ๒๔๙๙  ตอมาไดมีพระราช
กฤษฎีกา  เลมที่  ๑๑๖   ตอนที่  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 ผูมีสิทธิเลือกตั้ง มีทั้งหมด  7,008   ตน แยกเปน 
    - ชาย  จํานวน    3,168   คน 
    - หญิง  จํานวน    3,840   คน 
๓.  ประชากร 
 3.1 ขอมูลเกี่ยวกับจํานวนประชากร  
  -  ประชากรทั้งสิ้น  จํานวน  ๘,๒36  คน  (ตามสถิติทะเบียนราษฎร  ของสํานักทะเบียนทองถิ่น
เทศบาลตําบลนครชัยศรี  ณ  วันที่   ๓1 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕62  แยกเปน  ชาย  ๓,784  คน,  หญิง  ๔,452  
คน  จํานวนครัวเรือน  ๔,969  ครัวเรือน  แยกตามหมูบานได ดังนี้ 
ขอมูล ณ วันที่ ๓๐  กันยายน ๒๕๕๙ 
 
 



3.2 ชวงอายุจํานวนประชากร  

ชวงอายุ 
ประชากร รวมจํานวน 

ชาย หญิง ประชากร 

1 ป – 17 ป 623 615 1,238 

18 ป – 59 ป 2,401 2,680 5,081 

60 ป ขึ้นไป 767 1,160 ๑,927 

รวม ๓,791 ๔,๔55 ๘,๒46 
 

  -  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    ๑,๑๕๗  คน   
  -  จํานวนผูพิการที่ไดรับเบี้ยยังชีพ       มีจํานวน       ๑๔๐  คน 
  -  จํานวนผูปวยเอดสที่ไดรับเบี้ยยังชีพ     มีจํานวน          ๔   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  

ผานขางที่วาการอําเภอและสํานักงานเทศบาลตําบลนครชัยศร ี
(๓) ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๒๓๕  แยกจากถนนสาย  ๓๐๙๔  ที่หมู  ๑  ตําบลนครชัยศรี  

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 ครุภัณธ 
(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 

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 
  -  วิธีกําจัดขยะที่กําจัดได  โดยใชวิธีจางเหมาเอกชนดําเนินการกําจัดขยะโดยเทศบาลจัดเก็บขน
ขยะตามบานพักอาศัย และจุดสําคัญตางๆ ในเขตเทศบาล ไปท้ิงไวในที่เอกชนเพื่อดําเนินการกําจัดตอไป 

- บอบําบัดน้ําเสีย ของกรมควบคุมมลพิษ 1 แหง  
 

 



9.  อื่นๆ 
 - แผนที่เขตเทศบาลตําบลนครชัยศรี 

    



 

สวนที่ 2 

สรุปผลการพัฒนาทองถิ่น 

ตามแผนพฒันาทองถิ่น (พ.ศ.2557 – 2560) 

  



ส่วนท่ี ๒ - ๑ 

 

ส่วนที ่๒ 
ยุทธศาสตร์เพ่ือการพัฒนา 

 

  ๑) แผนยุทธศาสตร์ชาต ิ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) 
วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความม่ันคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตาม 

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” 
   ๑. ความม่ันคง 

 ๑.๑ การมีความม่ันคงปลอดภัย จากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศและภายนอก 
ประเทศในทุกระดับทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล 

 ๑.๒ ความมั่นคงในทุกมิติ ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและการเมือง 
  ๑.๓ ประเทศมีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตยมีสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ที่เข้มแข็ง  
เป็นศูนย์กลางและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน 
  ๑.๔ ระบบการเมืองที่มั่นคงเป็นกลไกที่น าไปสู่การบริหารประเทศที่ต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลัก- 
ธรรมาภิบาล สังคมมีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกก าลังเพ่ือพัฒนาประเทศ ชุมชนมีความ
เข้มแข็ง ครอบครัวมีความอบอุ่น 
 ๑.๕ ความมั่นคงของอาหาร พลังงาน และน้ า ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่
มั่นคง พอเพียงกับการด ารงชีวิต มีที่อยู่อาศัยและความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน 

   ๒. ความม่ังคั่ง 
 ๒.๑ ประเทศไทยมีการขยายตวัของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องจนเข้าสู่กลุ่มประเทศรายได้สูง ความเหลื่อมล้ า

ของการพัฒนาลดลง ประชากรได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมากข้ึน 
 ๒.๒ เศรษฐกิจมีความสามารถในการแข่งขันสูง สามารถสร้างรายได้ท้ังจากภายในและภายนอก

ประเทศสร้างฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคต และเป็นจุดส าคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาค ทั้งการคมนาคม
ขนส่ง การผลิต การค้า การลงทุน และการท าธุรกิจมีบทบาทส าคัญในระดับภูมิภาคและระดับโลก  
เกิดสายสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าอย่างมีพลัง 

 ๒.๓ ความสมบูรณ์ในทุน ที่จะสามารถสร้างการพัฒนาต่อเนื่อง ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนทางปัญญา     
ทุนทางการเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  ๓. ความย่ังยืน 

 ๓.๑ การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพชีวิตของประชาชนให้เพ่ิมข้ึนอย่าง
ต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเตบิโตของเศรษฐกิจที่ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติเกินพอดี ไม่สร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม     
จนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศน์ 

    ๓.๒ การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสอดคล้องกับกฎระเบียบของประชาคมโลก   
ซึ่งเป็นที่ยอมรับร่วมกัน ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีคุณภาพดีข้ึน คนมีความ
รับผิดชอบต่อสังคม มีความเอ้ืออาทร เสียสละเพ่ือผลประโยชน์ส่วนรวม 

๓.๓ มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืน ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วน
ยึดถือและปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการพัฒนาอย่างสมดุล มีเสถียรภาพ และยั่งยืน 
 
 
 
 
 



ส่วนท่ี ๒ - ๒ 

 

อนาคตประเทศไทย ปี ๒๕๗๙ : ร่วมมือกันขับเคลื่อนประเทศให้ก้าวไปสู่... 
๑. เศรษฐกิจและสังคมไทยมีการพัฒนาอย่างมั่นคงและยั่งยืน โดย สถาบันหลักของชาติด ารงอยู่อย่าง 

มั่นคงเป็นจุดยึดเหนี่ยวของสังคม มีความสามัคคีของคนในชาติ  มีความสงบและอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขใน      
ทุกพ้ืนที่ และมีระดับรายได้ในกลุ่มประเทศรายได้สูง ประเทศไทยมีบทบาทส าคัญในภูมิภาคและโลก 

๒. ระบบเศรษฐกิจเป็น Trading Nation และฐานเศรษฐกิจดิจิตัล ที่มีการเติบโตอย่างมีคุณภาพ  
มีเสถียรภาพ แข่งขันบนฐานการพัฒนานวัตกรรม และมีฐานการผลิตบริการ และลงทุนที่เชื่อมโยงในอาเซียน 
เพ่ือให้ประเทศไทยเข้าสู่การมีรายได้สูงภายในปี ๒๕๗๙ และกลายเป็นประเทศพัฒนาแล้ว โดย 

๒.๑ ภาคเกษตร พัฒนามุ่งสู่ความม่ันคงและปลอดภัยด้านอาหารและเป็นฐานการผลิต  
bio-bases ที่ส าคัญ และผลิตภาพการผลิตสูง 

๒.๒ ภาคอุตสาหกรรม ยกระดับศักยภาพฐานอุตสาหกรรมเดิม พัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตให้ 
เป็นฐานรายได้ใหม่ โดยมุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิต การค้า และการลงทุนในอนุภูมิภาคและภูมิภาคอาเซียน 
เช่น ศูนย์การผลิตรถยนต์และชิ้นส่วน ศูนย์ทดสอบและวิจัยพัฒนารถยนต์และชิ้นส่วนของเอเชีย ศูนย์กลางการ
ผลิตพลังงาน/วัสดุชีวภาพของภูมิภาคอาเซียน ศูนย์กลางการผลิตอุตสาหกรรมดิจิตอล เป็นต้น 

๒.๓ ภาคบริการ ยกระดับศักยภาพ/คุณภาพธุรกิจบริการเดิม และส่งเสริมธุรกิจบริการอนาคต 
ให้เป็นฐานรายได้ใหม่ โดยมุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางการลงทุนและการให้บริการของภูมิภาคอาเซียน เช่น ศูนย์กลาง
การให้บริการสุขภาพของภูมิภาคอาเซียน เมืองหลวงแห่งการท่องเที่ยวและบริการของอาเซียน ศูนย์บริการ     
ทางการเงิน การศึกษานานาชาติ และบริการด้านโลจิสติกส์ เป็นต้น 

๒.๔ วิสาหกิจและการด าเนินธุรกิจ วิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม เข้มแข็ง เป็นฐานการผลิต 
และบริการที่ส าคัญของประเทศ 

 ๓. คนไทยในอนาคต มีศักยภาพในการร่วมกันพัฒนาประเทศ สามารถปรับตัวรองรับบริบทการพัฒนา
ในอนาคต มีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีทักษะวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีภูมิคุ้มกัน
ต่อการเปลี่ยนแปลง มีจิตส านึกวัฒนธรรมที่ดีงาม รู้คุณค่าความเป็นไทย และมีความรับผิดชอบ เป็นรากฐานที่
มั่นคงของชุมชน สังคม มีความรักชาติ และสถาบันพระมหากษัตริย์ 

 ๔. สังคมไทยเป็นสังคมที่เป็นธรรม มีความเหลื่อมล้ าน้อย อัตราความยากจนต่ า มีการกระจายโอกาส
การเข้าถึงทรัพยากรการสร้างฐานอาชีพ บริการทางสังคมที่มีคุณภาพและกระบวนการยุติธรรมอย่างท่ัวถึง โดยที่
ประชาชนทุกช่วงวัยมีคุณภาพชีวิตที่ดี ครอบครัวอยู่ดีมีสุข ไม่คอรัปชั่น 

 ๕. เศรษฐกิจและสังคมพัฒนาอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เป็นประเทศที่มีระบบเศรษฐกิจสีเขียวระดับ
การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่ า มีพ้ืนที่สีเขียวใหญ่ขึ้น  ประชาชนมีพฤติกรรมการผลิตและการบริโภคที่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

๖. การบริหารภาครัฐ โปร่งใส มีประสิทธิภาพ รับผิดชอบ ตรวจสอบได้อย่างเป็นธรรมและประชาชน 
มีส่วนร่วม มีการกระจายอ านาจและแบ่งภารกิจรับผิดชอบที่เหมาะสมระหว่างส่วนกลาง ภูมิภาคและท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนท่ี ๒ - ๓ 

 

กรอบแนวทางที่ส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี  
 

ยุทธศาสตร ์ กรอบแนวทางที่ส าคัญ 
๑. ด้านความม่ันคง 
 

(๑) เสริมสร้างความม่ันคงของสถาบันหลักและการปกประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเปน็ประมุข 
(๒) ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความม่ันคงทางการเมือง ขจัดคอร์รัปชั่น 
สร้างความเชือ่ม่ันในกระบวนการยุติธรรม  
(๓) การรักษาความม่ันคงภายในและความสงบเรียบร้อย ตลอดจนการบริหารจัดการความ
ม่ันคงชายแดนและชายฝั่งทะเล  
(๔) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ และ
รักษาดุลยภาพความสัมพันธ์กับประเทศมหาอ านาจ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาความ
ม่ันคงรูปแบบใหม ่
(๕) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกก าลังป้องกันประเทศ การรักษาความสงบ
เรียบร้อยภายในประเทศ สร้างความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศ 
(๖) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติ และระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ  
รักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
(๗) การปรับกระบวนการท างานของกลไกทีเ่กี่ยวข้องจากแนวดิง่สู่แนวระนาบมากขึ้น 
 

๒. ด้านการสร้างความ- 
สามารถในการแข่งขัน 
 

(๑) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้า การลงทุน พัฒนาสู่ชาติการค้า  
(๒) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ เสริมสร้างฐานการผลิตเขม้แข็ง ย่ังยืน และ 
ส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยสู่เกษตรยั่งยืนเป็นมิตรกับสิง่แวดล้อม  
(๓) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผู้ประกอบการ ยกระดับ
ผลิตภาพแรงงาน และพัฒนา SMEs สู่สากล   
(๔) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง  พัฒนาเขตเศรษฐกจิพิเศษ ชายแดน และ
พัฒนาระบบเมืองศูนย์กลางความเจริญ  
(๕) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน ด้านการขนส่ง  ความม่ันคงและพลังงาน ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ การวิจัยและพัฒนา  
(๖) การเชื่อมโยงกบัภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สร้างความเปน็หุ้นส่วนการพัฒนากับ 
นานาประเทศ ส่งเสริมใหไ้ทยเปน็ฐานของการประกอบธุรกิจ ฯลฯ 
 

๓. ด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพคน 
 

(๑) พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต ให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ  
โดยพัฒนาเริ่มต้ังแต่ในครรภ์และต่อเนื่องไปตลอดชว่งชวีิต 
(๒) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคณุภาพ เท่าเทียมและทั่วถึง 
(๓) ปลูกฝังระเบียบวินัย คณุธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์ 
(๔) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี 
(๕) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทยให้เอือ้ต่อการพัฒนาคน 
 

 
 
 
 
 
 
 



ส่วนท่ี ๒ - ๔ 

 

ยุทธศาสตร ์ กรอบแนวทางที่ส าคัญ 
๔. ด้านการสร้างโอกาส
ความเสมอภาค และ 
เท่าเทียมกันทางสังคม 

(๑) สร้างความม่ันคงและการลดความเหลือ่มล้ าทางเศรษฐกิจและสังคม 
(๒) พัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 
(๓) การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมท่ีเอือ้ต่อการด ารงชวีิตในสังคมสูงวัย 
(๔) การสร้างความเข้มแขง็ของสถาบันทางสังคม  ทุนทางวัฒนธรรม และความเข้มแข็ง 
ของชุมชน 
(๕) พัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 
 

๕. ด้านการสร้างการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
กับส่ิงแวดล้อม 

(๑) จัดระบบอนุรักษ ์ฟื้นฟูและป้องกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ 
(๒) วางระบบบรหิารจัดการน้ าให้มีประสิทธิภาพทั้ง ๒๕ ลุ่มน้ า เน้นการปรับระบบการ
บริหารจัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ 
(๓) การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(๔) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนเิวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิง่แวดล้อม 
(๕) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกบัการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(๖) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพื่อสิง่แวดล้อม 
 

๖. ด้านการปรับสมดุล 
และพัฒนาระบบการ 
บริหารจัดการภาครัฐ 

(๑) การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหนว่ยงาน ภาครัฐ ให้มีขนาดที่เหมาะสม   
(๒) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ  
(๓) การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ  
(๔) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ   
(๕) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ  ให้ทันสมัย เป็นธรรม และเป็นสากล  
(๖) พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ  
(๗) ปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ 
 

 
 ๒) ประเทศไทย ๔.๐  (Thailand ๔.๐) 

ประเทศไทย ๔.๐ คือ การพัฒนาประเทศจากเดิมที่เป็นประเทศผู้ผลิตที่เน้นเกษตรกรรม  
มาสู่การพัฒนาที่เน้นอุตสาหกรรมเบา  อุตสาหกรรมหนัก  ให้กลายเป็นประเทศผู้ผลิตที่ 
  - มีความคิดสร้างสรรค์ 
  - มีนวัตกรรมที่สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมได้ในระดับสูง 
  - มีการวิจัยและพัฒนาที่มีคุณภาพน่าเชื่อถือ 
  - มีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และ 
  - สามารถช่วยลดความเหลื่อมล้ าในด้านรายได้ของประชากร 
โดยมเีป้าหมาย ๕  กลุ่ม  ที่ประเทศไทยมีองค์ความรู้ และศักยภาพที่จะพัฒนาต่อยอดได้  ประกอบด้วย 
  ๑. กลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร  เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ 
  ๒. กลุ่มสาธารณสุข และเทคโนโลยีการแพทย์  
  ๓. กลุ่มหุ่นยนต์อัจฉริยะ และระบบเครื่องกล อิเล็กทรอนิส์ควบคุม 
  ๔. กลุ่มอุตสาหกรรมดิจิทัล  เทคโนโลยี และอินเทอร์เน็ตเชื่อมต่อ 
  ๕. กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์  วัฒนธรรม และบริการ ที่มีมูลค่าสูง 
 
 
 
 
 



ส่วนท่ี ๒ - ๕ 

 

 ๓) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) 
หลักการส าคัญของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ 
๑. ยึด “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ต่อเนื่องมาตั้งแตแ่ผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙ เพ่ือให้เกิด 

บูรณาการการพัฒนาในทุกมิติอย่างสมเหตุสมผล มีความพอประมาณ และมีระบบภูมิคุ้มกันและการบริหาร
จัดการความเสี่ยงที่ดี 

๒. ยึด “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” มุ่งสร้างคุณภาพชีวิตและสุขภาวะที่ดีส าหรับคนไทย พัฒนาคนให้
มีความเป็นที่สมบูรณ์ มีวินัย มีความรู้  มีความคิดสร้างสรรค ์มีทัศนคติท่ีดีรับผิดชอบต่อสังคม มีจริยธรรมและ
คุณธรรม 

๓. ยึด “วิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี” เป็นกรอบ  โดยแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ วิสัยทัศน์คือ 
“ประเทศไทยมีความม่ันคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง”  หรือคติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” 

๔. ยึด “เป้าหมายอนาคตประเทศไทยปี ๒๕๗๙” ที่เป็นเป้าหมายในยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี มาเป็น
กรอบในการก าหนดเป้าหมาย โดยตัวชี้วัดในด้านต่าง ๆ มีความสอดคล้องกับกรอบเป้าหมายที่ยั่งยืน (SDGs) 

๕. ยึด “หลักการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ลดความเหลื่อมล้ าและขับเคลื่อนการเจริญเติบโตจากการ
เพ่ิมผลิตภาพการผลิตบนฐานของการใช้ภูมิปัญญาและนวัตกรรม” 

๖. ยึด “หลักการน าไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน ๕ ปี ที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็น
เป้าหมายระยะยาว” 
 

เป้าหมายรวมการพัฒนาของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ 
๑. คนไทยมคีุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์   
๒. ความเหลื่อมล้ าทางด้านรายได้และความยากจนลดลง  
๓. ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้  
๔. ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมสามารถสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

มีความม่ันคงทางอาหาร พลังงาน และน้ า  
๕. มีความม่ันคงในเอกราชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย สามัคคี สร้างภาพลักษณ์ดี และเพ่ิมความ 

เชื่อมั่นของนานาชาติต่อประเทศไทย   
๖. มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ กระจายอ านาจ 

และมีส่วนร่วมจากประชาชน 
 

 ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 

แนวทางการพัฒนา 
๑.๑ ปรับเปลี่ยนค่านิยมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรมที่พึง

ประสงค์ 
๑.๒ พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะความรู้ และความสามารถในการด ารงชีวิตอย่างมีคุณค่า 
๑.๓ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
๑.๔ ลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพและให้ทุกภาคส่วนค านึงถึงผลกระทบต่อสุขภาพ 
๑.๕ เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบสุขภาพภาครัฐ และปรับระบบการเงินการคลัง 

ด้านสุขภาพ 
๑.๖ พัฒนาระบบการดูแลและสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับสังคมสูงวัย 
๑.๗ ผลักดันให้สถาบันทางสังคมมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศอย่างเข้มแข็ง 
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ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล  าในสังคม 
แนวทางการพัฒนา 
๒.๑ เพ่ิมโอกาสให้กับกลุ่มเป้าหมายประชากรร้อยละ ๔๐ ที่มีรายได้ต่ าสุดให้สามารถเข้าถึงบริการที่มี

คุณภาพของรัฐ และมีอาชีพ 
๒.๒ กระจายการให้บริการภาครัฐทั้งด้านการศึกษา สาธารณสุข และสวัสดิการที่มีคุณภาพให้ครอบคลุม

และท่ัวถึง 
๒.๓ เสริมสร้างศักยภาพชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และการสร้างความเข้มแข็งการเงินฐานราก 

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้ชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองได้ มีสิทธิในการจัดการทุน ที่ดินและ
ทรัพยากรภายในชุมชน  
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน 
แนวทางการพัฒนา 
๓.๑ การบริหารจัดการเศรษฐกิจส่วนรวม 

- การพัฒนาด้านการคลัง 
- การพัฒนาด้านการเงิน 

๓.๒ การเสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ 
 - การพัฒนาภาคการเกษตร 
 - การพัฒนาภาคอุตสาหกรรม 
 - การพัฒนาภาคบริการและการท่องเที่ยว 
 - การพัฒนาภาคการค้าและการลงทุน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
แนวทางการพัฒนา 
๔.๑ การรักษาฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ สร้างสมดุลของการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและ

เป็นธรรม 
๔.๒ เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าเพ่ือให้เกิดความม่ันคง สมดุล และยั่งยืน 
๔.๓ แก้ไขปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อม 
๔.๔ ส่งเสริมการผลิตและการบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
๔.๕ สนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และเพ่ิมขีดความสามารถในการปรับตัวต่อ 

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
๔.๖ บริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ 
๔.๗ พัฒนาระบบการบริหารจัดการและกลไกแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้านทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิ่งแวดล้อม 
๔.๘ การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การเสริมสร้างความม่ันคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความม่ังคั่งและย่ังยืน 
แนวทางการพัฒนา 
๕.๑ การรักษาความมั่นคงภายใน เพ่ือให้เกิดความสงบในสังคมและธ ารงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ 
๕.๒ การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการป้องกันประเทศ เพ่ือเตรียมความพร้อมในการรับมือภัยคุกคาม

ทั้งการทหารและภัยคุกคามอ่ืน ๆ 
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๕.๓ การส่งเสริมความร่วมมือกับต่างประเทศด้านความมั่นคง เพ่ือบูรณาการความร่วมมือกับมิตร
ประเทศเพ่ือผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ สังคม และการป้องกันภัยคุกคามข้ามชาติ 

๕.๔ การรักษาความมั่นคง และผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เพ่ือคงไว้ซึ่งอ านาจอธิปไตยและสิทธิ
อธิปไตยในเขตทางทะเล 

๕.๕ การบริหารจัดการความมั่นคงเพ่ือการพัฒนา เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องกันระหว่างแผนงานที่
เกี่ยวข้องกับความม่ันคงกับแผนงานการพัฒนาอ่ืน ๆ ภายใต้การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาล 
ในสังคมไทย 

แนวทางการพัฒนา 
๖.๑ ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน บทบาท ภารกิจ และคุณภาพบุคลากรภาครัฐ ให้มีความโปร่งใส  

ทันสมัย คล่องตัว มีขนาดที่เหมาะสม เกิดความคุ้มค่า 
๖.๒ ปรับปรุงกระบวกการงบประมาณ และสร้างกลไกในการติดตามตรวจสอบการเงินการคลังภาครัฐ 
๖.๓ เพ่ิมประสิทธิภาพและยกระดับการให้บริการสาธารณะให้ได้มาตรฐานสากล 
๖.๔ เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๖.๕ ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
๖.๖ ปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมให้มีความทันสมัย เป็นธรรม และสอดคล้องกับ 

ข้อบังคับสากลหรือข้อตกลงระหว่างประเทศ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาโครงสร้างพื นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
แนวทางการพัฒนา 
๗.๑ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านขนส่ง 
 - พัฒนาระบบขนส่งทางราง 
 - พัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมือง 
 - พัฒนาโครงข่ายทางถนน 
 - พัฒนาระบบขนส่งทางอากาศ 
 - พัฒนาระบบขนส่งทางน้ า 
๗.๒ การสนับสนุนการพัฒนาระบบขนส่ง 
๗.๓ การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ 
๗.๔ การพัฒนาด้านพลังงาน 
๗.๕ การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 
๗.๖ การพัฒนาระบบน้ าประปา 
 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๘ การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
แนวทางการพัฒนา 
๘.๑ เร่งส่งเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนา และผลักดันสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และเชิงสังคม  
๘.๒ พัฒนาผู้ประกอบการให้เป็นผู้ประกอบการทางเทคโนโลยี 
๘.๓ พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ีวิจัยและนวัตกรรม 
 - ด้านบุคลากรวิจัย 
 - ด้านโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 - ด้านการบริหารจัดการ 
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ยุทธศาสตร์ที่ ๙ การพัฒนาภาค เมือง และพื นที่เศรษฐกิจ 
แนวทางการพัฒนา 
๙.๑ การพัฒนาภาคเพ่ือสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กระจายตัวอย่างทั่วถึง   

- ภาคเหนือ : พัฒนาให้เป็นฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์ มูลค่าสูง   
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : ให้หลุดพ้นจากความยากจนสู่เป้าหมายการพ่ึงตนเอง    
- ภาคกลาง : พัฒนาเป็นฐานเศรษฐกิจชั นน า 
- ภาคใต ้ :  พัฒนาเป็นฐานการสร้างรายได้ที่หลากหลาย 

๙.๒ การพัฒนาเมือง  
 ๙.๒.๑ แนวทางการพัฒนาหลัก 
  ๑) พัฒนาสภาพแวดล้อมเมืองศูนย์กลางของจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอยู่ เพื่อการใช้งาน

ของคนทุกกลุ่มในสังคมอย่างเท่าเทียม เอ้ือต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างมีสมดุล 
   ๒) ส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองอย่างมีบูรณาการภายใต้การมีส่วนร่วมของ
ส่วนกลาง ส่วนท้องถิ่น ภาคประชาสังคม และภาคเอกชน 

๓) พัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมือง 
๔) รักษาอัตลักษณ์ของเมืองและสร้างคุณค่าของทรัพยากรเพ่ือกระจายรายได้ให้ 

คนในท้องถิ่น 
๕) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการเมือง 

 ๙.๒.๑ แนวทางการพัฒนาเมืองส าคัญ 
  ๑) ส่งเสริมกรุงเทพฯ ให้เป็นเมืองศูนย์กลางการติดต่อธุรกิจระหว่างประเทศ รวมทั้ง

เป็นศูนย์กลางการศึกษา  การบริการด้านการแพทย์และสุขภาพระดับนานาชาติ ที่พร้อมด้วยสิ่งอ านวยความ
สะดวกเทคโนโลยีในการสื่อสารและระบบคมนาคมมาตรฐานสูง 

  ๒) พัฒนาเมืองปริมณฑล (สมุทรปราการ นนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม และ
สมุทรสาคร) ให้เป็นเมืองศูนย์กลางการบริการธุรกิจและการพาณิชย์ ศูนย์กลางการขนส่งและโลจิสติกส์ 
ศูนย์บริการด้านสุขภาพและการศึกษาและเมืองที่อยู่อาศัย 
   ๓) พัฒนาเมืองเชียงใหม่และเมืองพิษณุโลกให้เป็นศูนย์กลางการค้า การบริการธุรกิจ
สุขภาพ การศึกษา และธุรกิจด้านดิจิทัล 

  ๔) พัฒนาเมืองขอนแก่นและเมืองนครราชสีมา ให้เป็นเมืองศูนย์กลางการค้า การ
ลงทุน การบริการสุขภาพและศูนย์กลางการศึกษา 

  ๕) พัฒนาเมืองภูเก็ตและเมืองหาดใหญ่ให้เป็นเมืองน่าอยู่และเอ้ือต่อการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจ รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสิ่งแวดล้อม 

  ๖) พัฒนาพื้นที่รอบสถานีขนส่งระบบรางในเมืองที่มีศักยภาพที่ส าคัญ 
๙.๓ การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจ  

๑) เร่งรัดการแก้ปัญหามลพิษและสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่เศรษฐกิจหลักให้เกิดผลใน 
ทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 

๒) สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
และสอดคล้องกับศักยภาพของพ้ืนที่   
   ๓) ส่งเสริมให้ภาคประชาชนและภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วม 

๔) บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษชายแดน 
๕) บริหารจัดการด้านสาธารณสุข แรงงาน และความมั่นคง 
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ยุทธศาสตร์ที่ ๑๐ ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา 
แนวทางการพัฒนา 
๑๐.๑ ขยายความร่วมมือทางการค้า และการลงทุนกับมิตรประเทศ และแสวงหาตลาดใหม่ ส าหรับ

สินค้าและบริการของไทย 
๑๐.๒ พัฒนาความเชื่อมโยงด้านการคมนาคมขนส่ง โลจิสติกส์ และโทรคมนาคมในกรอบความร่วมมือ

อนุภูมิภาคภายใต้แผนงาน GMS, ACMECS, IMT-GT, BIMSTEC และ JDS และภูมิภาคอาเซียน เพ่ืออ านวย
ความสะดวกและลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์ 

๑๐.๓ พัฒนาและส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ การบริการ และการลงทุนที่โดดเด่น 
ในภูมิภาค 

๑๐.๔ ส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ (Outward investment) ของผู้ประกอบการไทย 
๑๐.๕ เปิดประตูการค้าและพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านในลักษณะหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์

ทั้งในระดับอนุภูมิภาค และภูมิภาคที่มีความเสมอภาคกัน 
๑๐.๖ สร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับประเทศไทยในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาประเทศ 
๑๐.๗ เข้าร่วมเป็นภาคีความร่วมมือระหว่างประเทศ โดยมีบทบาทท่ีสร้างสรรค์ 
๑๐.๘ ส่งเสริมความร่วมมือกับภูมิภาคและนานาชาติในการสร้างความมั่นคง 
๑๐.๙ บูรณาการภารกิจด้านความร่วมมือระหว่างประเทศและด้านการต่างประเทศ 
๑๐.๑๐ ส่งเสริมให้เกิดการปรับตัวภายในประเทศที่ส าคัญ 
 

ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 

 ๔) แผนพัฒนาภาค/ แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/ แผนพัฒนาจังหวัด 
 ๔.๑ แผนพัฒนาภาคกลาง 

๔.๑.๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 “ ศูนย์กลางการค้าและอุตสาหกรรมสีเขียว ประตูสู่อาเซียน เมืองนวัตกรรมอาหาร   

ศูนย์กลางสินค้าเกษตร ศูนย์กลางประมงแปรรูป  ศูนยก์ลางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม มรดกโลก 
แหล่งท่องเที่ยวนานาชาติ ” 

๑)  เพ่ิมขีดความสามารถฐานอุตสาหกรรมเดิม และพัฒนาอุตสาหกรรมให้เป็นฐานรายได้ใหม่   
เพ่ือเป็นศูนย์อุตสาหกรรมสีเขียวชั้นน าในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  

๒) พัฒนาอาหารและสินค้าเกษตรให้ทันสมัย เพ่ือเป็นฐานการผลิตที่ได้มาตรฐานโลก และ 
เป็นศูนย์กลางการผลิตอาหารของประเทศ  

     - ส่งเสริมปศุสัตว์มีคุณภาพ ได้มาตรฐานปลอดภัย สอดคล้องความต้องการผู้บริโภค  
โดยส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีผลิตที่ทันสมัย พันธุ์ที่เหมาะสม ปรับปรุงระบบบริหารจัดการตลาด  ได้แก่  โคนม  
โคเนื้อในจังหวัดสระบุรี ราชบุรี และ สุกร ไก ่เป็ด ในจังหวัดราชบุรี นครปฐม    
       - สนับสนุนเกษตรกรใช้วิธีเพาะปลูกที่เหมาะสม โดยสนับสนุนเกษตรอินทรีย์ เกษตร
ผสมผสาน เกษตรทฤษฎีใหม่ลดการใช้สารเคมี เพ่ือฟ้ืนฟูและปรับปรุงดินที่มีปัญหา  ได้แก่   

 นครนายก นครปฐม  ปทุมธานี สระบุรี อยุธยา : ปัญหาดินเปรี ยว 
 นครปฐม สุพรรณบุรี กาญจนบุรี อ่างทอง สิงห์บุรี ชัยนาท ปราจีนบุรี : ปัญหาดินเค็ม 

  ๓) ปรับปรุงมาตรฐานสินค้าและธุรกิจบริการด้านการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานสากล เพื่อเป็น
ศูนย์รวมท่องเที่ยวของเอเชียที่มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติ 
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       - ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวด้านโบราณสถานและสถานที่ส าคัญด้านวัฒนธรรม
ประเพณี  โดยฟื้นฟูและจัดระเบียบแหล่งท่องเที่ยวให้เหมาะสม สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและน าไปสู่การ
สร้างฐานรายได้ของประชาชนในพื้นท่ีอย่างยั่งยืน  ได้แก่  นครปฐม  นนทบุรี  ปทุมธานี  สมุทรสาคร 

๔.๑.๒ พัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจใหม่บริเวณชายแดนภาคกลางให้เป็นประตูเศรษฐกิจเชื่อมโยงกับ 
ประเทศเพ่ือนบ้านให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน และเกิดผลเป็นรูปธรรม 

๔.๑.๓ พัฒนาเมืองน่าอยู่ ปลอดภัย สิ่งแวดล้อมดี เศรษฐกิจดี เดินทางสะดวก ระบบ 
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ มีคุณภาพ ทั่วถึง สอดคล้องกับอัตลักษณ์ ความหลากหลาย และศักยภาพของ
เมือง บนพ้ืนฐานการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
          - พัฒนาเมืองปริมณฑล เป็นเมืองศูนย์กลางการบริการธุรกิจ การพาณิชย์ การขนส่งและ 
โลจสิติกส์  ด้านสุขภาพและการศึกษา และเมืองที่อยู่อาศัย  ได้แก่ นนทบุรี  ปทุมธาน ี นครปฐม  สมุทรสาคร  โดยการ 

 ประสานโครงข่ายโครงสร้างพ้ืนฐาน ขนส่งสาธารณะ และบริการทางสังคม  
กับมาตรการทางผังเมืองในการชี้น าให้การขยายตัวเป็นไปอย่างมีแบบแผนและเหมาะสม 

 จัดสิ่งแวดล้อมเมืองให้เอ้ือต่อการอยู่อาศัย เดินทางขนส่งสะดวก ปลอดภัย ป้องกัน 
น้ าท่วม-น้ าเสีย มีพื้นที่สีเขียวเพื่อพักผ่อนหย่อนใจ รองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและกิจกรรมต่าง ๆ  
  ๔.๑.๔ ปกป้อง ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมให้ชุมชนร่วมบริหารจัดการ 
และควบคุมกิจกรรมที่ส่งผลกระทบ เพื่อให้เกิดความสมดุลต่อระบบนิเวศ เกื้อหนุนการด ารงชีวิตอย่างยั่งยืน 

 

 ๔.๒ แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 
 

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
จังหวัดนครปฐม จัดอยู่ในกลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล ประกอบด้วย ๔ จังหวัด  ได้แก่  

จังหวัดนครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ 
 

วิสัยทัศน์กลุ่มจังหวัด 
“ เป็นศูนย์กลางการค้าการลงทุน บริการธุรกิจและการพาณิชย์ 

การผลิตอุตสาหกรรมระดับประเทศ ศูนยก์ลางโลจิสติกส์ 
ศูนยบ์ริการด้านสุขภาพ (Medical Hub) แหล่งผลิตอาหารปลอดภัย 

การศึกษาระดับมาตรฐานสากล ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม สู่การเป็นเมืองน่าอยู่ ” 
 

พันธกิจ 
๑. ปรับโครงสร้างการด าเนินงานทางเศรษฐกิจของชุมชน วิสาหกิจชุมชน สหกรณ์ และวิสาหกิจขนาดย่อม 

ให้มีความสามารถในการแข่งขัน ก้าวทันเทคโนโลยี รู้ทันบริบทโลก รอดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่การมีรายได้
ที่มั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน 

๒. สร้างและประสานความร่วมมือในการพัฒนาเครือข่ายระหว่างภาคเอกชน ชุมชนประชาสังคม และ
ภาครัฐ รวมถึงเครือขา่ยภายใน ในการพัฒนาส่งเสริมระบบด าเนินงานทางเศรษฐกิจและความมั่นคงในกลุ่มจังหวัด 

๓. พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการบริหารจัดการด้าน Logistic ระบบการค้า
ออนไลน์ (E-Commerce) เชื่อมโยง Supply Chain ในระบบเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน การบริการและการ
ท่องเที่ยว 

๔. ส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมให้เป็นอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เมืองที่เป็นมิตรกับชุมชน และสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน 

๕. ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตปริมณฑล เพ่ือไปสู่การเปน็เมืองที่น่าอยู่ 
๖. พัฒนาแหล่งทอ่งเที่ยว และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ ์และวัฒนธรรม 
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เป้าประสงค์รวม 
   เศรษฐกิจมั่นคง ประชาชนมั่งคั่ง และความสุขที่ยั่งยืน (ม่ันคง มั่งค่ัง ยั่งยืน) 
  เศรษฐกิจมั่นคง  ประเมินอัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์กลุ่มจังหวัด ร้อยละ ๓.๕ 

ประชาชนมั่งค่ัง  ประเมินจากมูลค่าผลิตภัณฑ์กลุ่มจังหวัดเฉลี่ยต่อหัว เพิ่มข้ึนร้อยละ ๕ 
ความสุขทีย่ั่งยืน ประเมินจากค่าดัชนีความก้าวหน้าของคน (HAI) เฉลี่ยของกลุ่มจังหวัดต้องไม่น้อยกว่า

ค่าเฉลี่ยของปี ๒๕๕๗ – ๒๕๕๘ (หรือไม่น้อยกว่า ๐.๖๒๒๙) 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์   มีรายละเอียดดังนี  
 

๔  ประเด็นยุทธศาสตร ์ ๘  เป้าประสงค์ ๑๔  กลยุทธ์ 
๑. พัฒนานวัตกรรม 
ด้านการผลิต และ
ยกระดับอุตสาหกรรม 
เกษตรอุตสาหกรรมและ
พาณิชยกรรมที่ได้
มาตรฐาน รองรับการ
เติบโตระดับโลกของ
กรุงเทพมหานคร 

๑. พัฒนาอุตสาหกรรมให้ได้
มาตรฐาน เพื่อรองรบัการ
เติบโตระดับโลก 
๒. ยกระดับอุตสาหกรรม 
เกษตรอุตสาหกรรมและ 
พาณิชยกรรมให้ได้มาตรฐาน 

๑. ส่งเสริมให้สถานประกอบการเข้าสู่ระบบธรรมาภิบาล
ทางธุรกิจ และการมีสว่นร่วมของชุมชน 
๒. พัฒนายกระดับทักษะฝีมือแรงงาน และเสริมสร้างความรู้ 
ความสามารถแก่แรงงานในภาคเกษตรกรรม พาณิชยกรรม 
และอุตสาหกรรม 
๓. พัฒนาผลิตผลทางการเกษตร สินค้า และบริการใหไ้ด้
คุณภาพและมาตรฐาน 
 

๒. พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ 
เมือง ชุมชนอย่างเป็น
ระบบ พัฒนาการ 
บริหารจัดการน้ า
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล
และย่ังยืน  

๓. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
และขนส่งสาธารณะเพื่อรองรบั
การเติบโตของเมืองและบรกิาร
ประชาชนอย่างทั่วถึง 
๔. พัฒนาการบริหารจัดการน้ า 
ทรัพยากรธรรมชิตและ
สิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและ
ย่ังยืน 

๔. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานรองรับการขยายตัวของ
เมือง/ชุมชน และเพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงข่ายการ
คมนาคมขนส่ง และระบบโลจิสติกส์ 
๕. พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ าและ 
ระบบป้องกันน้ าทว่มเขตเมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
๖. อนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมให้สมดุลและย่ังยืน 

๓. การพัฒนาเมืองและ
ยกระดับคุณภาพชีวิต
และความปลอดภัยของ
ประชาชน ส่งเสริมการ
บริการทางการแพทย์และ
การศึกษา สูก่ารเป็น
สังคมเมืองน่าอยู่ 

 

๕. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น โดยการสร้างกระบวนการมี
ส่วนร่วม เพื่อให้เกิดความเสมอ
ภาคและความเท่าเทียมกัน 
ในสังคม 
๖. เสริมสร้างอาชีพ  
สรา้งรายไดใ้ห้ประชาชน 
ผูสู้งอายุ ผูด้้อยโอกาส และ 
คนพิการ 

๗. พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบการให้บรกิารทาง
การแพทย์และสาธารณสขุ 
๘. พัฒนาและยกระดับมาตรฐานการศึกษาสู่นานาชาติ 
๙. พัฒนาและสง่เสริมอาชีพ เพื่อยกระดับรายได ้และสร้าง
โอกาสการมีงานท าแก่ผูด้้อยโอกาส และผู้สูงอายุ 

๔. พัฒนาการท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์และ
วัฒนธรรมอย่างครบวงจร 

 

๗. แหล่งทอ่งเที่ยวไดร้ับการ
พัฒนาให้มีความสอดคล้องกับ
สภาพแวดล้อมและมีความ
ปลอดภัยตอ่นักท่องเที่ยว 
ตามมาตรฐานสากล 
๘. เพิ่มรายไดแ้ละจ านวน
นักท่องเที่ยว 

 

๑๐.พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในกลุม่จังหวัด 
๑๑.พัฒนาเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มการท่องเที่ยวและธุรกิจที่
เกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรมการทอ่งเที่ยว 
๑๒.การประชาสัมพันธ์และตลาดการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด 
๑๓.พัฒนาบุคลากรดา้นการท่องเที่ยวในอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว และเครือข่ายทางธุรกจิของผู้ประกอบการให้มี
ความเข้มแข็ง 
๑๔.ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการทอ่งเที่ยวกลุ่มจังหวัด  
 

 







ส่วนท่ี ๒ - ๑๔ 

 

 
๕. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดี 

๕.๑  พัฒนาการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร  โดยยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี   
               (Good Governance) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น และ 

                         ส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
๕.๒  ส่งเสริมธรรมาภิบาล การป้องกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบในการ 
       ปฏิบัติราชการ 
๕.๓  ส่งเสริมสวัสดิการแก่ผู้บริหาร และผู้ช่วยเหลือ อปท. สมาชิกสภา อปท. ข้าราชการ  
       ลูกจ้าง  พนักงานจ้าง 
๕.๔  ปรับปรุง พัฒนาขีดสมรรถนะและวัฒนธรรมการท างานของบุคลากร 
๕.๕  สนับสนุนการปฏิบัติงาน ปรับปรุง และพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  
       เครื่องมือเครื่องใช้ และอาคารสถานที่ 
๕.๖  ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจการท้องถิ่น 
๕.๗  สนับสนุน ส่งเสริมการด าเนินงานพัฒนาเพื่อเสริมความม่ันคงของชาติ กระบวนการ- 

                  ยุติธรรม  และการจัดการความขัดแย้งโดยสันติวิธี 
 

๖. ยุทธศาสตร์ด้านการบริการสาธารณะ 

๖.๑  ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า เส้นทางจักรยาน  ท่อระบายน้ า  
         ท่าเทียบเรือ ระบบการจัดการขยะ ระบบบ าบัดน้ าเสีย และซ่อมแซมปรับปรุงระบบ 
        สาธารณูปโภคท่ีได้รับความเสียหาย 
๖.๒  พัฒนาระบบจราจร และการคมนาคมขนส่ง 
๖.๓  พัฒนาระบบไฟฟ้า ประปา และระบบโทรคมนาคม รองรับการเป็นเมืองอัจฉริยะ 
๖.๔  ส่งเสริม  สนับสนุน การจัดท าผังเมือง  ผังเมืองรวม  ผังเมืองเฉพาะ และป้องกันการ 
       บุกรุกที่สาธารณประโยชน์ 
๖.๕  พัฒนาแหล่งน้ าคูคลอง และระบบชลประทาน เพ่ือการอุปโภค- บริโภค  การเกษตร   
       และอ่ืน ๆ   

 

 ๖) ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวดันครปฐม 
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม 
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และการท่องเที่ยว 
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี 
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริการสาธารณะ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





ส่วนท่ี ๒ - ๑๖ 

 

 

๗.๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม 
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และการท่องเที่ยว 
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี 
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริการสาธารณะ 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



๗.๒ แผนผังยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครปฐม (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
 

   
    
 
  
  
 
      
 
 
 
 
 
 
 
     
   
  
 
 
 
  
 

 
 
 
 

 
 
 
 

วิสัยทัศน์ 

ยุทธศาสตร์ 

 
เป้าประสงค์ 

กลยุทธ์ 

“ เมืองน่าอยู่  ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งผลติอาหารปลอดภัย ก้าวไกลการศึกษา สิ่งแวดล้อมงามตา พัฒนาการท่องเที่ยว ” 
 

๑. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา  
    ศาสนา และวัฒนธรรม 

๒. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ ๓. ยุทธศาสตร์ด้านสังคม ๔. ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากร 
ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และ 

การท่องเที่ยว 

 

๕. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ด ี ๖. ยุทธศาสตร์ด้านการ 
    บริการสาธารณะ 

แผนงาน 

๒.การท านุ
บ ารุงรกัษา
ศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณี 
และภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน  

(๑) 
 

๔.เศรษฐกิจชุมชนมี 
ความเข้มแข็งมี
ศักยภาพในการพัฒนา
อาชีพ ประชาชนมี
รายได้เพิ่มขึ้น รวมทั้ง
การส่งเสริมการผลิตผล
ผลิตทางการเกษตร
ปลอดภัยจากสารพิษ
เพื่อการบริโภค  

(๒) 
 

๖.การจัดการด้าน 
สาธารณสุข กีฬา  
นันทนาการ  สวสัดกิาร-
สังคม/ การสังคม
สงเคราะห์ มี
ประสิทธิภาพ 
ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิต 
และทรัพย์สิน (๓) 

๕.การเช่ือมโยงระบบ
คมนาคมขนส่งมี
ประสิทธิภาพ  ได้
มาตรฐาน และ
เพียงพอต่อความ
ต้องการของประชาชน 
สามารถรองรับการ
ขยายตัวของเมือง 
ในอนาคต (๖) 
และเศรษฐกิจชุมชน 

๘.ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อมได้รับ
การดูแลรักษาให้มี
คุณภาพ ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว และ
ประชาชนมีส่วนร่วม 
ในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู 
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

(๔) 

๙.แหล่ง
ท่องเที่ยวทาง
วัฒนธรรม 
แหล่งท่องเที่ยว
เชิงนิเวศ/เชิง
สุขภาพ มี
ศักยภาพ และ
สร้างรายได้
ใหแ้ก่ท้องถิ่น 

(๔) 

๑.การพัฒนา 
ด้านการศึกษา  
มีประสิทธิภาพ 
ได้มาตรฐาน ประชาชน
มีศักยภาพในการเรียนรู้ 
เพื่อประโยชน์ต่อการ
พัฒนาท้องถ่ิน  

(๑) 

๓.การส่งเสริม 
สนับสนุน 
จัดสร้างแหล่ง
การเรียนรู้ เพื่อ
พัฒนาท้องถ่ิน
อย่างยั่งยืน 

(๑) 
 

๗.การพัฒนา
คุณภาพชีวิต การ
คุ้มครองทางสังคม 
การคุ้มครองพิทักษ์
สิทธิ สวัสดิการ
ชุมชน ช่วยเหลือ
ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ 
ผู้สูงอายุ สตรี เด็ก 
และกลุ่มชาติพันธุ์  

(๓) 

๑๐.ระบบการบริหาร
จัดการ และการ
ปฏิบัติงานของท้องถิน่ 
มีประสิทธิภาพ 
ส่งเสริมกระบวนการ 
มีส่วนร่วม และ 
ความร่วมมือของ 
ทุกภาคส่วนใน 
การพัฒนาท้องถ่ิน (๕) 

๑.พัฒนาการศึกษา ส่งเสริมระบบการศึกษา และ
สนับสนุนสื่อเทคโนโลยี นวัตกรรมทางการศึกษา 
เพ่ือการศึกษาตลอดชีวิตสู่ประเทศไทย ๔.๐ และ
การเป็นเมืองอัจฉริยะ 
๒.ส่งเสริมการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาท 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าพระบรม
ราชินี พระบรมวงศานุวงศ์ งานราชพิธี และ 
งานรัฐพิธี 
๓.ส่งเสริม สนับสนุน แหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ  และ
ศาสตร์พระราชา เพ่ือการพัฒนาทอ้งถิ่น  
๔.ส่งเสริม สนับสนุนการเผยแพร่ และการปฏิบัติด้าน
คุณธรรมทางศาสนา จริยธรรม ศิลปวัฒนธรรม  
จารีตประเพณี และภูมิปัญญาทอ้งถิ่น  
๕.อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม โบราณสถาน 
โบราณวัตถุ พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นและศาสนสถาน 
๖.ส่งเสริม สนับสนุน การเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม
ในครอบครัว สถานศึกษา และชุมชน 
 

๑.พัฒนา ส่งเสริม และฝึกอบรม
อาชีพให้ประชาชน 
๒.ส่งเสริม และสนับสนุนการผลิต/
ผลผลิตทางการเกษตรปลอดภัย
จากสารพิษ สู่การเป็นเมืองแห่ง
อาหาร  ผลิตภัณฑ์ชุมชน และ
อุตสาหกรรม SME  
๓.ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนา
เศรษฐกิจตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
๔.ส่งเสริมการพัฒนาพลังงาน 
พลังงานทดแทน และการประหยัด
พลังงาน 
๕.ส่งเสริม พัฒนาการด าเนินงาน
ตามโครงการพระราชด าริ 
๖.ส่งเสริม สนับสนุน การวิจัย และ
พัฒนานวัตกรรมสู่ประเทศไทย๔.๐ 

๑.ส่งเสริม สนับสนุนกีฬา และนันทนาการ 
๒.ส่งเสริม สนับสนุนกิจการสาธารณสุข 
๓.ป้องกัน ต่อต้าน และแก้ไขปัญหา 
ยาเสพติด 
๔.ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาสังคม และ 
งานสวัสดิการสังคม  
๕.การป้องกันและรักษาความสงบเรียบร้อย 
ในบ้านเมือง และความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
๖.ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนา
ประสิทธิภาพในการบรรเทาสาธารณภัย 
๗.เสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและ
ชุมชน 
๘.การเสริมสร้างความสมานฉันท์ในสังคม
และความสามัคคีตามปณิธานพ่อหลวง 
 

๑.พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน พลังงาน
ทดแทน ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 
การจัดการขยะ การลดปริมาณขยะ และ
มลภาวะ   
๒.บ ารุงรักษาแม่น้ าล าคลอง แหล่งน้ า 
ต่าง ๆ  และการปอ้งกันน้ าท่วม และน้ าเสยี 
๓.การดูแลรักษา และพัฒนาที่สาธารณะ 
๔.พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม เชิงนิเวศ และเชิงสุขภาพ 
๕.พัฒนา ส่งเสริม พ้ืนที่ที่มีศักยภาพด้าน
การท่องเที่ยวให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ 
๖.การเตรียมความพร้อมในการรองรับ 
ภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
 

๑.พัฒนาการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร  โดยยึดหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี (Good Governance) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการพัฒนาท้องถิ่น และส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
๒.ส่งเสริมธรรมาภิบาล การป้องกันและปราบปรามการทุจริต และ
ประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการ 
๓.ส่งเสริมสวัสดิการแก่ผู้บริหาร และผู้ช่วยเหลือ อปท. สมาชิกสภา อปท. 
ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงาน 
๔.ปรับปรุง พัฒนาขีดสมรรถนะและวัฒนธรรมการท างานของบุคลากร 
๕.สนับสนุนการปฏิบัติงาน ปรับปรุง และพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ และอาคารสถานที ่
๖.ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับกิจการท้องถิ่น 
๗.ปรับปรุง พัฒนารายได้ และจัดการสินทรัพย์ราชการที่ไม่ได้ใช้งานให้
เกิดประโยชน์สูงสุด 
๘.เพ่ิมประสิทธิภาพการตรวจสอบภายใน 
๙.สนับสนุน ส่งเสริมการด าเนินงานพัฒนาเพ่ือเสริมความมั่นคงของชาติ 
กระบวนการยุติธรรม และการจัดการความขัดแย้งโดยสันติวิธี 
 

๑.ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาถนน 
สะพาน ทางเท้า เส้นทางจักรยาน   
ท่อระบายน้ า ท่าเทียบเรือ  ระบบการ 
จัดการขยะ ระบบบ าบัดน้ าเสีย  และซ่อมแซม
ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่ได้รับ 
ความเสียหาย 
๒.พัฒนาระบบจราจร และการคมนาคมขนส่ง 
๓.พัฒนาระบบไฟฟ้า ประปา และระบบ
โทรคมนาคม รองรับการเป็นเมืองอัจฉริยะ 
๔.ส่งเสริม  สนับสนุน การจัดท าผังเมือง   
ผังเมืองรวม  ผังเมืองเฉพาะ และป้องกัน
การบุกรุกที่สาธารณประโยชน์ 
๕.พัฒนาแหล่งน้ าคูคลอง และระบบ
ชลประทาน เพ่ือการอุปโภค-บริโภค  
การเกษตร และอื่น ๆ   
 

๑.๑ บริหารงาน
ทั่วไป 

 

๑.๒ การรักษา
ความสงบภายใน ๒.๑ 

การศึกษา ๒.๒ 
สาธารณสุข ๒.๓ สังคม

สงเคราะห์ 

 

๓.๑ อุตสาหกรรม
และการโยธา 

๓.๒ 
การเกษตร ๓.๓ การ

พาณิชย์ 

 

๔.๑ งบกลาง ๒.๔ เคหะ
และชุมชน 

๒.๕ สร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน ๒.๖ การศาสนา วัฒนธรรม

และนันทนาการ 

 



ส่วนท่ี ๒ - ๑๘ 

 

 
 

  ๗.๓ ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด   
(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)    มีเป้าประสงคห์ลัก ดังนี้ 

๑. การพัฒนาด้านการศึกษามีประสิทธิภาพ ได้มาตรฐาน ประชาชนมีศักยภาพในการเรียนรู้  
เพ่ือประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

๒. การท านุบ ารุงรักษาศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
          ๓. การส่งเสริม สนับสนุน จัดสร้างแหล่งการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

๔. เศรษฐกิจชุมชนมีความเข้มแข็ง  มีศักยภาพในการพัฒนาอาชีพ  ประชาชนมีรายได้เพ่ิมข้ึน  
รวมทั้งการส่งเสริมการผลิตผลผลิตทางการเกษตรปลอดภัยจากสารพิษเพ่ือการบริโภค 

๕. การเชื่อมโยงระบบการคมนาคมขนส่งมีประสิทธิภาพ ได้มาตรฐาน และเพียงพอต่อ 
ความต้องการของประชาชน  สามารถรองรับการขยายตัวของเมืองในอนาคตและเศรษฐกิจของชุมชน 

๖. การจัดการด้านสาธารณสุข  กีฬา  นันทนาการ  สวัสดิการสังคม / การสังคมสงเคราะห์   
มีประสิทธิภาพ  ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

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

๘. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการดูแลรักษาให้เกิดความสมดุลอย่างมีคุณภาพ   
ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์  ฟื้นฟู  ให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน 

๙. แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม  แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ/เชิงสุขภาพ  มีศักยภาพ และ 
สร้างรายได้ให้แก่ท้องถิ่น 

๑๐. ระบบการบริหารจัดการและการปฏิบัติงานของท้องถิ่นมีประสิทธิภาพ  ส่งเสริมกระบวนการ 
มีส่วนร่วม  และความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการพัฒนาท้องถิ่น  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาของเทศบาลตําบลนครชัยศร ี
 
๒.๑  วิสัยทัศนเทศบาลตําบลนครชัยศรี 
 

“ นครชัยศรีเมืองนาอยู  ชุมชนเขมแข็ง  สิ่งแวดลอมสวยงาม ” 

๒.๒   ยุทธศาสตร 
ยุทธศาสตรที่ 1  การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา  และวัฒนธรรม 
ยุทธศาสตรที่ 2  การพัฒนาดานเศรษฐกิจ และการทองเที่ยว 
ยุทธศาสตรที่ 3  การพัฒนาดานสังคม 
ยุทธศาสตรที่ 4  การพัฒนาดานสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ 
ยุทธศาสตรที่ 5  การพัฒนาดานการเมือง - การบริหาร 
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  ใหเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน 
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  การพัฒนาดานการเมือง – การบริหาร 
 - 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 สิ่งแวดลอมสวยงาม 
2. การพัฒนาประชาชนใหมีคุณภาพชีวิตที่ดี สรางชุมชนใหเขมแข็ง และเปนสุข 
 

2.๗   ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม 
เทศบาลตําบลนครชัยศรีไดกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาไวจํานวน ๖ ยุทธศาสตร  ซึ่งครอบคลุม

การพัฒนาในพื้นที่เขตเทศบาลทุกมิติการพัฒนา และมีความเชื่อมโยงสอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาในระดับ
ตางๆ ขึ้นไป ไมวาจะเปนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครปฐม ซึ่งมี ๖ 
ยุทธศาสตร   ยุทธศาสตรการพัฒนาของจังหวัดนครปฐม มีประเด็นยุทธศาสตร ๓ ยุทธศาสตร ยุทธศาสตรการ
พัฒนาของกลุมจังหวัดภาคกลางตอนลาง ๑ (นครปฐม ราชบุรี กาญจนบุรี และสุพรรณบุรี) มีประเด็นยุทธศาสตร ๔ 
ยุทธศาสตร  เชื่อมโยงไปสูระดับชาติอยางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – 
๒๕๖๔) ซึ่งมี  1๐ ยุทธศาสตร โยงไปสู แผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) ซึ่งมี ๖ ยุทธศาสตร  

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

 
 

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



 
 

๓.๔ แผนผังยุทธศาสตร (strategic map) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ 

เทศบาลตําบลนครชัยศรี 

นครชัยศรีเมืองนาอยู  ชุมชนเขมแข็ง สิ่งแวดลอมสวยงาม วิสัยทัศน 

เปา 

ประสงค 

ประชาชนมี
รายไดเพิ่มขึน้   
อยูอยาง
พอเพียง   มี
ความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจ 

การจดัการดานสาธารณสุข   
สวัสดิการสังคม  การสังคม
สงเคราะห  มีประสทิธิภาพ  
ประชาชนมีคุณภาพชีวติที่ด ีและมี
ความปลอดภัยในชวีิตและทรัพยสิน 

ประชาชนไดรับบริการ
ดานสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการอยาง
ทั่วถึง มีมาตรฐาน 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ไดรับการดแูลรกัษาใหเกดิความสมดุล
อยางมีคุณภาพ  ประชาชนมีสวนรวมใน
การอนรุักษ  ฟนฟู  ใหเกิดการพฒันาที่
ย่ังยืน 

ระบบการบริหารจดัการ
และการปฏิบัติงานของ
ทองถิ่นมีประสทิธิภาพ  
สงเสริมกระบวนการมี
สวนรวม  และความ
รวมมอืของทกุภาคสวนใน
การพัฒนาทองถิ่น  

ยุทธศาสตร 

การพัฒนาสงเสริม การศึกษา ทํานุบํารุง 
รักษาศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  จารีต
ประเพณี  การกฬีา และภูมิปญญาทองถิน่ 

 

๑.การพัฒนาดานการศึกษา 

ศาสนา  และวัฒนธรรม 

๒.การพัฒนาเศรษฐกิจ 

และการทองเทีย่ว 

 

๓.การพัฒนาดานสังคม 

 

๔.การพัฒนาดานสิ่งแวดลอม

และทรัพยากรธรรมชาต ิ

๕.การพัฒนาการเมือง 

- การบริหาร 

๖.การพัฒนาดานการ

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 
เที่ยวเชิง
อนรุักษ 
สรางรายได
ใหกับ
ทองถิ่น 
 

- แผนงานการศึกษา 

- แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และ

นันทนาการ 

- แผนงานสรางความ

เขมแข็งของชุมชน 
- แผนงานบริหารทั่วไป 

- แผนงานรักษาความสงบภายใน 

- แผนงานสาธารณสุขฯ 

- แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

- แผนงานงบกลาง 

- แผนงานเคหะและชุมชน 

- แผนงานสรางความ

เขมแข็งของชุมชน 

- แผนงานบริหารทั่วไป 

- แผนงานรักษาความสงบภายใน 

- แผนงานการศึกษา 

- แผนงานสาธารณสุขฯ 

- แผนงานเคหะและชุมชน 

- แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

- แผนงานเคหะและชุมชน 

 

กลยุทธ 

แผนงาน 



๓. การวิเคราะหเพื่อพัฒนาทองถิ่น

๓.๑ การวิเคราะหกรอบการจัดทํายุทธศาสตรของเทศบาลตําบลนครชัยศรี

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

๑. พื้นท่ีเทศบาลอยูในเขตปริมณฑล มีการคมนาคม ๑. ในพื้นท่ี ไมมีสถานท่ีทองเท่ียวท่ีเดนชัดเพื่อดึง

ขนสงท่ีสะดวก และหลากหลายเสนทาง ดูดใหคนมาเท่ียว

๒. ลักษณะสังคม เปนชุมชนเมืองมีความเจริญใน ๒. ประชาชนขาดการมีสวนรวม และตระหนักในการ

ดานตางๆ อยางพรอมเพรียง ท้ังธนาคาร รานคา เขารวมกิจกรรมสาธารณะ เทาท่ีควร

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

๓. ประชาชนสวนใหญยังเปนคนในพื้นท่ี มีความรัก และมีรถสิบลอ รถพวงชอบว่ิงผานเขามาในเขตเทศบาล

ผูกพันตอชุมชน และพื้นท่ี ๔. พื้นท่ีในเขตเทศบาล มีหลายหนวยงานรับผิดชอบ 

๔. มีระบบสาธารณูปโภคพรอม ท้ังนํ้าประปา ไฟฟา ทําใหการพัฒนาไมเปนเอกภาพ

โทรศัพท ๕. เปนเมืองท่ีใกลกรุงเทพมหานคร จึงเปนแคทาง

๕. มีสินคา บริการ รานอาหาร ของกิน ของฝาก แวะผาน ไมมีการคางแรม รายไดจากการทองเท่ียว

ท่ีหลากหลาย และมีช่ือเสียง จึงไมมาก

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

๑. นโยบายสงเสริมการทองเท่ียว ของรัฐบาล ๑. สภาพพื้นท่ี ติดแมน้ําทาจีน หากมีอุทกภัย และ

๒. เปนเมืองผานท่ีใกลกับแหลงทองเท่ียว วัดตางๆ บริหารจัดการไมดี อาจประสบปญหา สรางความ

เชน เจษฎามิวเซียม วัดศีษะทอง วัดกลางบางแกว เสียหายใหญได

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

โมโตครอสชิงแชมปโลก สงผลใหคนรูนครชัยศรีมากข้ึน เอกชน ประชาชนยังขาดความต่ืนตัว  และความพรอม

๔. มีตลาดทรัพยสินฯ ท่ีเกาแก คือตลาดทานา ในการ ในการรองรับ เชน ภาษา การทักทายส่ือสาร

ดึงดูดใหคนแวะมาชิม ซ้ือ อาหาร ของฝาก ท่ีมีช่ือเสียง ๓. กระแสสังคมโซเชียลมีเดีย ทําใหผูคน ส่ือสารถึงกัน

๕. การเขาสูประชาคมอาเซียน และการประชาสัมพันธ ไดงายโดยขาดการกล่ันกรองตรวจสอบขอมูลกอน

ของเทศบาลรวมกับภาคเอกชน ชวยใหคนมาจับจาย ทําใหเกิดขาวลือ ขอมูลเท็จไดงาย

ซื้อของ สงเสริมเศรษฐกิจในทองถ่ิน ๔.การคาขาย บริการ มีการแขงขันสูง ท้ังคนในพื้นท่ี 

๖. การเรียนรูในเรื่องตางๆ ปจจุบันการเขาถึงขอมูล ตลาดเอกชน หางคาปลีก เปนตน

งายข้ึนและหลายหลายชองทาง เชน คอมพิวเตอร

แท็บเล็ต สมารทโฟน



๓.๒  การประเมินสถานการณสภาพแวดลอมภายนอกที่เกี่ยวของ

       ผลการวิเคราะหปญหาและความตองการของประชาชนในเขต เทศบาลตําบลนครชัยศรี 

จากการไดทําประชาคม และจัดเก็บขอมูลเพื่อใชในการวางแผนและจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น

ชุมชนในเขตเทศบาลตําบลนครชัยศรี  สรุปไดดังนี้

ขอบขายและปริมาณของปญหา
พื้นที่เปาหมาย/ 

กลุมเปาหมาย

การคาดการณแนวโนมใน

อนาคต

๑. ปญหาดานการศึกษา ศาสนา

และวัฒนธรรม

ลักษณะของปญหา  - เด็กและเยาวชน  - เทศบาลจัดสรรงบประมาณ

 - กระแสโลกาภิวัฒนและการส่ือสารในยุค  - นักเรียนในสถานศึกษา ในการจัดกิจกรรมสงเสริม 

สังคมออนไลนเขามามีอิทธิพลตอสังคม  - ประชาชนในพื้นท่ี ฟนฟู ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม

และครอบครัว ทําใหละท้ิงวัฒนธรรมดั้งเดิม ประเพณี อันดีงามของทองถ่ิน 

 - ขาดการใหความรู ความสําคัญทางศาสนา อยางถูกตอง

และพัฒนาจริยธรรมแกประชาชน  - จัดสรรงบประมาณ

 - สถานศึกษาขาดงบประมาณในการดูแล สนับสนุนสถานศึกษาในเขต

นักเรียนอยางเพียงพอ เทศบาลใหเพียงพอตอ

จํานวนนักเรียน



ขอบขายและปริมาณของปญหา
พื้นที่เปาหมาย/ 

กลุมเปาหมาย

การคาดการณแนวโนมใน

อนาคต

๒. ปญหาดานเศรษฐกิจ

ลักษณะของปญหา

 - ประชาชนบางสวนวางงาน และวางงานแฝง  - ประชากรบางสวนไมมี  - เทศบาลจัดฝกอบรมอาชีพ

 เน่ืองจากไมอาชีพเสริม งานทํา และงานท่ีทําอยู ใหแกประชาชน

ไมม่ันคง  - สงเสริมใหประชาชนรวม

 - กลุมสตรี/กลุมแมบาน กลุมในการประกอบอาชีพ

ท่ีตองการอาชีพเสริม  -  สนับสนุนงบประมาณ

และวิทยาการ เทคโนโลยีท่ี

ทันสมัยในการประกอบอาชีพ

 - การทองเท่ียวในเขตเทศบาลคอนขางซบเซา  - กลุมรานคาตางๆ ในเขต  - สงเสริมจัดทําแผนพับ

 ผูคนมาแวะชม ทองเท่ียวนอยลง เทศบาล ประชาสัมพันธ การทองเท่ียว

ในเขตเทศบาล และพื้นท่ี

ตอเน่ืองเพื่อใหคนแวะมา

เท่ียวมากข้ึน



ขอบขายและปริมาณของปญหา
พื้นที่เปาหมาย/ 

กลุมเปาหมาย

การคาดการณแนวโนมใน

อนาคต

๓.  ปญหาดานสังคม

ลักษณะของปญหา

 -  ปญหาการปองกันโรคระบาดตางๆ  - ประชาชน เยาวชน  - เทศบาลจัดอบรม ใหความรู

 -  ปญหายาเสพติดระบาดในกลุมเยาวชน และนักเรียนในเขตเทศบาล  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

 และนักเรียน โดยเฉพาะ ยาบา ตําบลนครชัยศรี ปฏิบัติงานของ อสม.ประจํา

 - ปญหาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน หมูบาน และประชาชนท่ัวไป

 การลักขโมย  - นโยบายของรัฐบาลในการ

 - ปญหาผูสูงอายุ คนพิการ ผูดอยโอกาส ปองกันและแกไขปญหายา

ท่ีขาดการดูแลหรือสงเสริมสวัสดิการ เสพติด โดยใหเทศบาลดําเนิน

อยางพอเพียง การเชิงรุกรวมกับฝายปกครอง

 - ปญหาประชาชนขาดความรู โอกาสในการ และตํารวจ ในการปองปราม 

เขาถึงความยุติธรรมในสังคม ตรวจคน จับกุมผูเสพ/ผูคา 

และบําบัดกลุมผูติดยา 

และกลุมเส่ียง

 - จัดสรรงบประมาณเพื่อ

จัดซื้อ/จัดจางติดตั้งกลอง

วงจรปดตามจุดตางๆ 

ท่ีสําคัญ ใหเพียงพอ

 - สงเสริมการจัดกิจกรรมให

ชมรมผูสูงอายุ คนพิการ 

ผูดอยโอกาส

 - สนับสนุน สงเสริมกิจกรรม

ตางๆ ของศูนยยุติธรรมชุมชน

ตําบล เพื่อประชาชนในทองถ่ิน



ขอบขายและปริมาณของปญหา
พื้นที่เปาหมาย/ 

กลุมเปาหมาย

การคาดการณแนวโนมใน

อนาคต

๔.ปญหาดานทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม

ลักษณะของปญหา

 - ปญหาขยะในเขตชุมชน ทางสาธารณะ  - ชุมชนในเขตเทศบาล/  - เทศบาลจัดหาท่ีรองรับขยะ

 - ปญหาผักตบชวาตามลําคลอง แมน้ํา ทางสาธารณะ และใหบริการจัดเก็บขยะ

ขาดการดูแล เอาใจใส  - ท่ีสาธารณะ ลําคลอง แมน้ํา  อยางจริงจัง

 - ปญหาประชาชนขาดจิตสํานึกท่ีดีพอ  - ประชาชน/เยาวชนในพื้นท่ี  - รณรงคเพื่อสรางจิตสํานึก

ในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ การใชวัสดุจากธรรมชาติแทน

ขยะท่ียอยสลายยาก 

และเกิดมลพิษ

 - เทศบาลจัดสรรงบประมาณ

เพื่อดําเนินการขุดลอกคลอง/

กําจัดผักตบชวา ในลําคลอง

 - จัดกิจกรรมใหความรู 

สรางจิตสํานึก ดานการอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติ เชน 

การปลูกตนไม การปลอย

พันธุสัตวน้ํา การปรับปรุง

ภูมิทัศน เปนตน



ขอบขายและปริมาณของปญหา
พื้นที่เปาหมาย/ 

กลุมเปาหมาย

การคาดการณแนวโนมใน

อนาคต

๕.  ปญหาดานการเมืองการบริหาร

ลักษณะของปญหา

 - บุคลากร ขาดทักษะ ความชํานาญ  - ผูบริหาร/สมาชิกสภาฯ/  - จัดสรรงบประมาณในการ

และแรงจูงใจเชิงบวก ในการทํางาน พนักงานสวนตําบลและ จัดสงบุคลากรเขารับการ

อยางเพียงพอ พนักงานจางของเทศบาล อบรมเพื่อเรียนรู เพิ่มทักษะ

ความชํานาญ และประสิทธิ

ภาพการปฏิบัติงาน

 - ประชาชนขาดการมีสวนรวมทางการเมือง  - ประชาชนในเขตเทศบาล  - เนนการมีสวนรวมของ

การปกครอง อยางจริงจัง ประชาชนในการบริหารจัดการ

 โดยจัดเวทีประชาคมในพื้นท่ี

 ใหบอยครั้ง

 - ประชาชนบางสวนขาดการรับรูขาวสาร  - ประชาชนในเขตเทศบาล  - ปรับปรุงระบบเสียงตามสาย

จากทางเทศบาล และเพิ่มชองทางท่ีหลากหลาย

ในการประชาสัมพันธเผยแพร

ขาวสารของเทศบาล



ขอบขายและปริมาณของปญหา
พื้นที่เปาหมาย/ 

กลุมเปาหมาย

การคาดการณแนวโนมใน

อนาคต

๖.  ปญหาดานการบริการสาธารณะ

๖.๑ เสนทางการคมนาคมไมสะดวก

ลักษณะของปญหา

 - เน่ืองจากถนนภายในชุมชนบางสวน  - พื้นท่ีทุกชุมชนในเขต  - เทศบาลจัดงบประมาณใน

ชํารุด ทรุดโทรม  เม่ือฝนตกจะทําใหน้ําทวมขัง เทศบาลประสบปญหา การกอสรางและปรับปรุง

ถนนขรุขระเปนหลุม  เปนบอ ไมเสมอกัน การคมนาคมไมสะดวก ตลอดจนซอมแซมถนนใน

เขตเทศบาล อยางตอเน่ือง

รวมท้ังกอสรางถนนคอนกรีต/

ลาดยางเพิ่มข้ึน

๖.๒ ทอระบายน้ําอุดตัน ไมไดมาตรฐาน

ลักษณะของปญหา

 - ปญหาทอระบายน้ําอุดตัน หรือไมมี  - พื้นท่ีทุกชุมชนในเขต  - กอสรางปรับปรุงทอ

ประสิทธิภาพ ขนาดไมเทากัน เทศบาลประสบปญหาการ ระบายน้ํา บอพัก 

๖.๓ ปญหาไฟฟาสาธารณะไมเพียงพอ ระบายน้ํา ใหไดมาตรฐาน

ลักษณะของปญหา

 - ไฟฟาสาธารณะในชุมชนมีปริมาณไม  - พื้นท่ีทุกชุมชนในเขต  - เทศบาลติดต้ังไฟฟา

เพียงพอตอความตองการของประชาชน เทศบาล สาธารณะเพิ่มข้ึน

บางจุดไมสวาง หรือชํารุด  



ขอบขายและปริมาณของปญหา
พื้นที่เปาหมาย/ 

กลุมเปาหมาย

การคาดการณแนวโนมใน

อนาคต

๗.  ปญหาขอมูลในชุมชนเพื่อการ

วางแผนพัฒนา

ลักษณะของปญหา

 -  จากการจัดเก็บขอมูลชุมชนตางๆ ใน  - ประชาชน ผูสูงอายุ  - เทศบาลจัดอบรม ใหความรู

เขตเทศบาล ท้ังหมด ๑,๕๗๘ ครัวเรือน เด็กแรกเกิด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ

๑. ภาพรวมรายไดครัวเรือน จัดเก็บขอมูล โดยให

 -  มีรายไดไมนอยกวา ๓๐,๐๐๐บาทตอคน ประชาชนตระหนักถึงการ

 ตอป ไมผานเกณฑ ๖๘ ครัวเรือน ใหขอมูลท่ีครบถวนถูกตอง

คิดเปน ๔.๓๑ % ตรงตามจริงเพื่อประโยชน

- 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 เพื่อให

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 คุณคาของน้ํานมมารดา

๗๗๐ ครัวเรือน คิดเปน ๔๘.๘๐ %



ขอบขายและปริมาณของปญหา
พื้นที่เปาหมาย/ 

กลุมเปาหมาย

การคาดการณแนวโนมใน

อนาคต

- 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 % 



 

สวนที่ 3 

การนําแผนพัฒนาทองถิ่นไปสูการปฏิบัต ิ

 

  



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 สํานักปลัดฯ

2 ยุทธศาสตรการพัฒนา  - บริการชุมชน  - สรางความเขมแข็ง กองสวัสดิการฯ ทุกหนวย

ดานเศรษฐกิจและการทองเที่ยว และสังคม ของชุมชน กองชาง

3 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม  - บริหารทั่วไป  - บริหารทั่วไป กองวิชาการฯ ทุกหนวย

สํานักปลัดฯ

 - บริการชุมชน  - รักษาความสงบภายใน สํานักปลัดฯ ทุกหนวย

และสังคม  - สาธารณสุขฯ กองสาธารณสุขฯ ทุกหนวย

 - งานสรางความ กองสวัสดิการฯ/ ทุกหนวย

เขมแข็งของชุมชน กองการศึกษา

 - การดําเนินงานอื่น  - งบกลาง สํานักปลัดฯ กองคลัง

กองสวัสดิการฯ/

กองสาธารณสุขฯ

4 ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน  - บริการชุมชน  - เคหะและชุมชน กองสาธารณสุขฯ/ ทุกหนวย

การพัฒนาดานสิ่งแวดลอม และสังคม กองชาง

และทรัพยากรธรรมชาติ  - สรางความเขมแข็ง กองสาธารณสุขฯ/ ทุกหนวย

ของชุมชน กองการศึกษา

5 ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน  - บริหารทั่วไป  - บริหารทั่วไป สํานักปลัดฯ ทุกหนวย

การเมือง - การบริหาร กองวิชาการฯ

กองคลัง

 - บริการชุมชน  - เคหะและชุมชน กองสาธารณสุขฯ กองคลัง

และสังคม  - สรางความเขมแข็ง สํานักปลัดฯ ทุกหนวย

ของชุมชน

6 ยุทธศาสตรการการพัฒนา  - บริการชุมชน แผนงานเคหะและชุมชน กองชาง กองคลัง

ดานการบริการสาธารณะ และสังคม

รวม 6 ยุทธศาสตร ๓ ดาน ๘  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.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา 

ศาสนา  และวัฒนธรรม

๑.๑  แผนงานการศึกษา 4 3,200,000 4 2,779,200 5 5,779,200 4 2,779,200 4 2,779,200 21 17,316,800

๑.๒  แผนงานศาสนาวัฒนธรรม 7 790,000 12 416,500 13 570,000 13 570,000 13 570,000 58 2,916,500

และนันทนาการ

รวม 11 3,990,000 16 3,195,700 18 6,349,200 17 3,349,200 17 3,349,200 79 20,233,300

๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ

และการทองเที่ยว

๒.๑  แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 2 1,300,000 2 30,000 2 30,000 2 30,000 3 1,430,000 11 2,820,000

รวม 2 1,300,000 2 30,000 2 30,000 2 30,000 3 1,430,000 11 2,820,000

ป ๒๕๖๔

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖5)

เทศบาลตําบลนครชัยศรี

ยุทธศาสตร

ป ๒๕๖๑ ป ๒๕๖๒ ป ๒๕๖๓ รวม 5 ปป ๒๕๖5



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.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม

๓.๒ แผนงานบริหารทั่วไป 2 40,000 2 5,220,000 2 40,000 2 40,000 2 40,000 10 5,380,000

๓.๒ แผนงานรักษาความสงบภายใน 2 100,000 3 89,000 3 124,000 3 89,000 3 89,000 14 491,000

๓.๓ แผนงานสาธารณสุข 8 325,000 8 432,000 8 427,000 8 427,000 8 427,000 40 2,038,000

๓.๔  แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 9 595,000 9 411,000 11 480,000 11 480,000 11 480,000 51 2,446,000

๓.๕ แผนงานงบกลาง 6 15,733,600 5 14,326,000 5 14,544,000 5 14,544,000 5 14,544,000 26 73,691,600

รวม 27 16793600 27 20478000 29 15615000 29 15580000 29 15580000 141 84046600

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสิ่งแวดลอม

และทรัพยากรธรรมชาติ

๔.๑  แผนงานเคหะและชุมชน 2 3,980,000 3 ๔,๗๔๐,๐๐๐ 3 ๗,๐๗๐,๐๐๐ 3 ๒๕,๗๒๐,๐๐๐ ๕ ๑๓,๗๒๐,๐๐๐ 16 55,230,000

๔.๒  แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 7 280,000 6 40,000 6 45,000 6 45,000 6 45,000 31 455,000

รวม 9 4,260,000 9 4,780,000 9 7,115,000 9 25,765,000 11 13,765,000 47 55,685,000

ป ๒๕๖5

ยุทธศาสตร

ป ๒๕๖๑ ป ๒๕๖๒ ป ๒๕๖๓ ป ๒๕๖๔ รวม ๔ 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)

๕. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน

การเมือง - การบริหาร

๕.๑  แผนงานบริหารทั่วไป 4 370,000 5 835,000 5 60,335,000 4 60,335,000 4 335,000 22 122,210,000

๕.2 แผนงานเคหะและชุมชน 2 2,335,200 2 2,335,200 2 4,034,300 2 4,034,300 2 4,034,300 10 16,773,300

๕.3  แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 1 40,000 1 10,000 1 10,000 1 10,000 1 10,000 5 80,000

รวม 7 2,745,200 8 3,180,200 8 64,379,300 7 64,379,300 7 4,379,300 37 139,063,300

๖. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการ

บริการสาธารณะ

๖.๑  แผนงานเคหะและชุมชน 5 5,000,000 14 9,378,000 14 13,562,000 13 8,662,000 15 38,950,000 61 75,552,000

รวม 5 5,000,000 14 9,378,000 14 13,562,000 13 8,662,000 15 38,950,000 61 75,552,000

รวมทั้งสิ้น 61 34,088,800 76 41,041,900 80 107,050,500 77 117,765,500 82 77,453,500 376 377,400,200

ป ๒๕๖5 รวม ๔ ป

ยุทธศาสตร

ป ๒๕๖๑ ป ๒๕๖๒ ป ๒๕๖๓ ป ๒๕๖๔



 

 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

  



ก. ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดที่ ๓ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน การเสริมสรางความม่ันคงและสังคมคุณภาพอยางย่ังยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครปฐม ยุทธศาสตรที่ ๑ ดานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม แบบ ผ.02

    ๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา  และวัฒนธรรม

๑.๑ แผนงานการศึกษา

        เปาหมาย         

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑ โครงการอุดหนุนอาหาร  - เพื่อสงเสริมอาหารกลางวัน  - เด็กนักเรียนโรงเรียนวัด ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๘๔๐,๐๐๐ ๑,๘๔๐,๐๐๐ ๑,๘๔๐,๐๐๐ ๑,๘๔๐,๐๐๐ รอยละ  - เด็กนักเรียนมีอาหารกลางวัน กอง

กลางวัน ใหแกเด็กนักเรียน ทาตําหนัก 100 รับประทานตามหลักโภชนาการ การศึกษา

ของจํานวน อยางพอเพียงกับความตองการ

นักเรียน

๒ โครงการจัดซื้ออาหาร  - เพื่อจัดซื้ออาหารเสริม(นม)  - เด็กนักเรียนโรงเรียนวัด ๘๔๐,๐๐๐ ๘๖๖,๒๐๐ ๘๖๖,๒๐๐ ๘๖๖,๒๐๐ ๘๖๖,๒๐๐ รอยละ  - ทําใหเด็กมีสุขภาพรางกาย กอง

เสริม(นม) สําหรับสงเสริมสุขภาพ ทาตําหนัก 100 แข็งแรง ไดรับสารอาหารที่มี การศึกษา

เด็กนักเรียน ของจํานวน ประโยชน

นักเรียน

๓ โครงการกอสราง  - เพื่อกอสรางศูนยพัฒนา  - กอสรางศูนยพัฒนาเด็กเล็ก - - ๓,๐๐๐,๐๐๐ - - 1 แหง  - มีศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สําหรับ กอง

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เด็กเล็กสําหรับรองรับเด็กใน จํานวน ๑ แหง ใหเด็กในพ้ืนที่ไดรับเขามาศึกษา การศึกษา

พื้นท่ีใหไดรับการศึกษาในระดับ ในระดับกอนวัยเรียน

กอนวัยเรียน

วัตถุประสงค ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
ตัวชี้วัด
(KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖5)

เทศบาลตําบลนครชัยศรี

งบประมาณและที่มา

ที่ โครงการ



        เปาหมาย         

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๔ โครงการจัดงานวันเด็ก  - เพื่อสงเสริมใหเด็กและ  - จัดงานวันเด็กแหงชาติ เพ่ือ ๓๐๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ผูเขารวม  - เด็กมีพัฒนาการทั้งทางดาน กอง

แหงชาติ เยาวชนยึดมั่นในการทําความดี สงเสริมใหเด็กใฝหาความรู โครงการ ความคิด และสติปญญา การศึกษา

 ใฝหาความรูเปนผูใหญที่ดี และทําความดี รอยละ  ๘๐ 

มีสํานึกรับผิดชอบตอสังคม  ของ

เปาหมาย

๕ โครงการศึกษาดูงาน  - เพื่อสงเสริมใหเด็กและ  - เด็กและเยาวชนในเขต ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ผูเขารวม  - เด็กและเยาวชนมีความรู การศึกษา

โครงการพระราชดําริ เยาวชนมีความรู ความเขาใจ เทศบาลฯ จํานวน ๑๐๐ คน โครงการ ความเขาใจเกี่ยวหลักปรัชญา

เกี่ยวกับแนวปรัชญาเศรษฐกิจ รอยละ  ๘๐ เศรษฐกิจพอเพียง

พอเพียง  ของ

เปาหมาย

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

๑.๑ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

        เปาหมาย         

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑ โครงการจัดงาน  - เพื่อใหผูบริหาร พนักงาน  - จัดงานวันเทศบาล ๒๔ เม.ย. ๒๐,๐๐๐ ๑๒,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ จัดงานปละ  - เพื่อสรางความสามัคคี สํานักปลัดฯ

วันเทศบาล และลูกจางไดรวมกิจกรรมและ ของทุกป เพื่อสรางความ ๑ คร้ัง ใหเกิดขึ้นในหนวยงาน

ตระหนักถึงบทบาทหนาที่และความ สามัคคีของหนวยงาน

สําคัญของเทศบาล

๒ โครงการจัดงาน  - เพื่อเปนการสงเสริมวันสําคัญ  - จัดโครงการวันสําคัญตาง ๆ - ๓๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จัดงานตาม  - เพื่อใหประชาชนได สํานักปลัดฯ

วันสําคัญตางๆ ของชาติ ตางๆ ของชาติตามนโยบาย ของชาติตามนโยบายของ หนังสือสั่งการ รวมกันในวันสําคัญตางๆ

ของรัฐบาล รัฐบาล กระทรวง ของชาติมีความสามัคคี

มหาดไทย เปนหนึ่งเดียว

ตัวชี้วัด
(KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

เทศบาลตําบลนครชัยศรี



        เปาหมาย         

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

3 โครงการจัดงานวันคลาย  - เพื่อจัดงานวันคลายวัน  - เพื่อระลึกในพระมหา - ๕๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ 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

๔ โครงการจัดงานวันเฉลิม  - เพื่อจัดงานวันเฉลิมพระชนม  - จัดงานเพื่อระลึกใน - ๕๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ จัดงานปละ  - เพื่อสงเสริมการ สํานักปลัดฯ

พระชนมพรรษาสมเด็จ พรรษาสมเด็จพระบรมราชชนนี พระมหากรุณาธิคุณ 1 คร้ัง ทําความดีเทิดทูน

พระบรมราชชนนีพันป พันปหลวง และวันแมแหงชาติ สถาบันพระมหากษัตริย

หลวง และวันแมแหงชาติ ในวันที่ 12 สิงหาคม 

ของทุกป

๕ โครงการจัดงาน  - เพื่อจัดงานวันเฉลิมพระชนม  - เพื่อแสดงถึงความ - ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จัดงานปละ  - เพื่อเปนการแสดง สํานักปลัดฯ

วันเฉลิมพระชนมพรรษา พรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมน จงรักภักดีเทิดทูนพระมหา 1 คร้ัง ความจงรักภักดีตอ

พระบาทสมเด็จ ทรรามาธิบดีศรี   สินทรมหาวชิรา กษัตริย สถาบันพระมหากษัตริย

พระปรเมนทร ลงกรณพระวชิรเกลาเจาอยูหัว

รามาธิบดีศรีสินทร

มหาวชิราลงกรณ

พระวชิรเกลาเจาอยูหัว

โครงการ ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
ตัวชี้วัด
(KPI)

วัตถุประสงคที่

งบประมาณ



        เปาหมาย         

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๖ โครงการจัดงาน  - เพื่อจัดงานวันเฉลิมพระชนม  - เพื่อแสดงถึงความจงรัก - - ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ จัดงานปละ  - เพื่อเปนการแสดง สํานักปลัดฯ

วันเฉลิมพระชนมพรรษา พรรษาสมเด็จพระนางเจาฯ ภักดีตอสถาบัน 1 คร้ัง ความจงรักภักดีตอสถาบัน

สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินี พระมหากษัตริย พระมหากษัตริย

พระบรมราชินี 

๗ โครงการจัดงาน  - เพื่อจัดงานวันคลายวัน  - เพื่อระลึกถึงพระมหา - ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ จัดงานปละ เพื่อเปนการแสดงความ สํานักปลัดฯ

วันคลายวันสวรรคตของ สวรรคตของพระบาทสมเด็จ กรุณาธิคุณ 1 คร้ัง จงรักภักดีตอสถาบัน

พระบาทสมเด็จพระบรม พระบรมชนกาธิเบศร พระมหากษัตริย

ชนกาธิเบศรมหาภูมิพล มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 

อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

บรมนาถบพิตร

๘ โครงการอบรมสงเสริม  - เพื่อใหเด็กและเยาวชนมีความรู  - จัดอบรมใหความรูกับเด็ก ๕๐,๐๐๐ ๕,๕๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ผูเขารวม  - เด็กและเยาวชนสามารถ กอง

ดานคุณธรรมจริยธรรม ความเขาใจในเรื่องของคุณธรรม และเยาวชนในเขตเทศบาลฯ โครงการ นําความรูที่ไดรับไปปรับใช การศึกษา

จริยธรรม นํามาปรับใชในชีวิต จํานวน ๕๐ คน รอยละ  ๘๐ ในชีวิตประจําวัน

ประจําวัน  ของเปาหมาย

๙ โครงการพานอง  - เพื่อใหเด็กและเยาวชนมีบทบาท  - จัดกิจกรรมพานองทอง ๑๐,๐๐๐ ๘,๕๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ผูเขารวม  - เด็กเยาวชนมีพัฒนาการ กอง

ทองธรรมะ และมีโอกาสฝกปฏิบัติ ทํากิจกรรม ธรรมะ โครงการ ทางดานรางกาย จิตใจ การศึกษา

รวมกันอันกอใหเกิดความสัมพันธ รอยละ  ๘๐ อารมณ สังคม และสติ

ความสามัคคีในหมูคณะ  ของเปาหมาย ปญญา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
ตัวชี้วัด
(KPI)

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ



        เปาหมาย         

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑๐ โครงการจัดงานประเพณี  - เพื่อเปนการสงเสริมและอนุรักษ  - อนุรักษประเพณีที่ดีงาม ๒๐๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ผูเขารวม  - ความรวมมือรวมใจ กอง

วันลอยกระทง ไวซึ่งวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ของไทยใหคงอยูสืบตอไป โครงการ ของคนในเขตเทศบาล การศึกษา

ประเพณี รอยละ  ๘๐ 

 ของเปาหมาย

๑๑ โครงการจัดงานประเพณี  - เพื่อเปนการสงเสริมและอนุรักษไว  - จัดงานประเพณีสงรานต ๒๐๐,๐๐๐ ๕๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ผูเขารวม  - ประชาชนในแตละชุมชน กอง

วันสงกรานต ซึ่งวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม และวันผูสูงอายุประจําป เพื่อ โครงการ มีสวนรวม สรางความ การศึกษา

และวันผูสูงอายุ ประเพณี และใหความสําคัญกับ สืบสานวัฒนธรรมของไทย รอยละ  ๘๐ สามัคคีเปนอันหนึ่ง

ผูสูงอายุ ใหคงอยูตอไป  ของเปาหมาย อันเดียวกัน

๑๒ โครงการจัดงานวันสําคัญ  - เพื่อเปนการสงเสริมจัดพิธี  - จัดโครงการวันสําคัญตาง ๆ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ผูเขารวม  - เพื่อใหประชาชนได กอง

ตางๆ ทางศาสนา วันสําคัญทางศาสนา ทางศาสนา ตลอดจนหนังสือ โครงการ รวมกันอนุรักษประเพณี การศึกษา

สั่งการเพื่ออนุรักษ ประเพณี รอยละ  ๘๐ ที่ดีงามของไทยใหคงอยู

ที่ดีงามใหคงอยูสืบตอไป  ของเปาหมาย สืบตอไป

๑๓ โครงการแหเทียน  - เพื่อเปนการสงเสริมการจัดพิธีทาง  - จัดงานแหเทียนพรรษา ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ผูเขารวม  - ความรวมมือรวมใจ ของ กอง

เขาพรรษา ศาสนาวัฒนธรรมใหคงอยูสืบตอไป เพื่อนําเทียนไปถวายใน โครงการ ประชาชนแตละชุมชนเพื่อ การศึกษา

วัดทาตําหนัก รอยละ  ๘๐ รวมกันอนุรักษประเพณี

 ของเปาหมาย ทองถ่ิน

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ



 

 

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจและการทองเที่ยว  

  



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

๒.๑ แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

        เปาหมาย         

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑ โครงการสงเสริมการ  - เพื่อใหประชาชนที่เขารวม  - ทุกชุมชน ๑๐๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ จํานวน  - ทําใหประชาชนทุกกลุม กอง
ฝกอบรมวิชาชีพระยะสั้น โครงการ ไดมีความรูในการฝก กิจกรรมที่ สามารถพึ่งพาตนเองได สวัสดิการฯ
หรือพัฒนาอาชีพ อบรมจนสามารถพ่ึงตนเองได สงเสริม และยึดเปนอาชีพหลัก
กลุมสตรี ผูสูงอายุ จากการประกอบอาชีพ หรือรายไดเสริม 
คนพิการ

๒ โครงการกอสราง  - เพื่อสงเสริมและพัฒนาชุมชน  - กอสรางทาเทียบเรือ - - - - ๑,๒๐๐,๐๐๐ คนมาเที่ยว  - การทองเที่ยว เศรษฐกิจ กองชาง
ทาเทียบเรือ พรอมทุน ในเขตเทศบาลใหเปนที่รูจัก ค.ส.ล.ลอยน้ํา เพิ่มขึ้น ในเขตเทศบาลไดรับการ
ปองกันผักตบชวา และกระตุนการทองเที่ยวภายใน ขนาด ๔ X ๘ เมตร ไมนอยกวา สงเสริมกระตุนใหคนรูจัก 

เขตเทศบาล พรอมปรับปรุง พรอมทุนปองกันผักตบชวา รอยละ 3 และจับจายใชสอย 
ภูมิทัศนริมเขื่อนทานา ยาว๑๐๐ ม. เปนประโยชนตอคนในทองถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖5)

เทศบาลตําบลนครชัยศรี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่มา

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

 ตัวชี้วัด  
(KPI)



        เปาหมาย         
(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๓ โครงการสงเสริมการ  - เพื่อจัดโครงการสงเสริมให  - ๑ รุน กลุมเปาหมาย ๓๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ผูเขารวม  - ทําใหประชาชนในชุมชน กอง

ดําเนินชีวิตตามปรัชญา ประชาชนนําหลักปรัชญา ไดแกประชาชนใน โครงการ เขาใจและสามารถนําความรูไป สวัสดิการฯ
เศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจพอเพียง มาใชใน เขตเทศบาล รอยละ  ๘๐ ใชในชีวิต เกิดการพึ่งพา

ชีวิตประจําวัน เพื่อใหการ  ของเปาหมาย ตนเองไดอยางมีความสุข
ใชชีวิตมีความสุข สอดคลอง
กับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลง
อยางรวดเร็ว

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่มา

 ตัวชี้วัด  
(KPI)

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ



 

 

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม  

  



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

๓.๑ แผนงานบริหารทั่วไป

        เปาหมาย         

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑ โครงการอบรมใหความ  - จัดอบรมเพื่อใหความ  - ประชาชนในพ้ืนที่ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ รอยละ 80  - ประชาชนมีความรู กอง
รูเรื่องพระราชบัญญัติ รูเกี่ยวกับพระราชบัญญัติขอมูล จํานวน ทั้ง 11 ชุมชน ของผูเขารับ และสามารถเขาถึงขอมูล วิชาการฯ
ขอมูลขาวสารฯ ขาวสารฯ กับประชาชนใน การอบรม ขาวสารของทางราชการได

ทองถ่ิน เพื่อการเขาถึงขอมูล พึงพอใจ อยางถูกตองตามขั้นตอน
ขาวสารของทางราชการ วิธีการ ตามพระราชบัญญัติ
อยางถูกตอง ขอมูลขาวสารฯ

๒ โครงการอบรมกฎหมาย  - จัดอบรมเพื่อใหความรู  - ประชาชนในพ้ืนที่เขต ๒๐,๐๐๐ - ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ รอยละ 80  - ประชาชนไดรับความรูทาง กอง
และการเขาถึงความ เกี่ยวกับกฎหมายที่จําเปนและ เทศบาล ของผูเขารับ กฎหมายที่จําเปนในชีวิต วิชาการฯ
ยุติธรรมในชุมชน ใชในชีวิตประจําวันสําหรับ การอบรม ประจําวันรวมถึงการเขาถึง

ทองถ่ินและกระบวนการเขาถึง พึงพอใจ กระบวนการยุติธรรมใน
ความยุติธรรมในชุมชน ชุมชนไดอยางถูกตอง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

เทศบาลตําบลนครชัยศรี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่มา

 ตัวชี้วัด 
 (KPI)

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่
รับผิดชอบ



        เปาหมาย         
(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

3 โครงการจัดซื้อกลอง  - เพื่อใชในการปองกันปญหา  - จัดซื้อกลองโทรทัศน ๕,๒๐๐,๐๐๐ 1  - ปญหาอาชญากรรมและ สํานัก
โทรทัศนวงจรปด อาชญากรรมและปญหา วงจรปด ชนิดเครือขายแบบ โครงการ ปญหาอุบัติเหตุภายในพื้นท่ี ปลัดเทศบาล
ชนิดเครือขายแบบ อุบัติเหตุภายในพ้ืนที่ มุมมองคงท่ี จํานวน 60 ตัว เขตเทศบาลฯ ลดลง
มุมมองคงท่ี เขตเทศบาลฯ (เปนสวนหนึ่งของโครงการ

จัดซื้อพรอมติดตั้งระบบ
กลองวงจรปด (งบประมาณ
เฉพาะกลอง เปนเงิน
1,380,000 บาท)

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่มา

 ตัวชี้วัด 
 (KPI)

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ



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

๓.๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

        เปาหมาย         

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑ โครงการฝกอบรมและ  - เพื่อพัฒนาทบทวนความรูความ  - ฝกอบรมทบทวนอาสา ๕๐,๐๐๐ ๔๕,๐๐๐ - ๔๕,๐๐๐ ๔๕,๐๐๐ ผูเขารับ  - อาสาสมัครปองกัน สํานัก
ทบทวนอาสาสมัคร สามารถของอาสาสมัครปองกันภัย สมัครปองกันภัยฝาย การอบรม ภัยฝายพลเรือน ปลัดเทศบาล
ปองกันภัยฝายพลเรือน ฝายพลเรือน(อปพร.) พลเรือน(อปพร.) ผานเกณฑ (อปพร.) เกิดทักษะ
(อปพร.) โดยการจัดฝกอบรมใหความรู การประเมิน ในการพัฒนา รวม

ทบทวนการฝกในแบบตางๆ ถึงมีจรรยาบรรณใน
บทบาทหนาที่ของ
ตนเอง

๒ โครงการฝกอบรมอาสา  - เพื่อสงเสริมใหประชากรในชุมชน/  - จัดใหมีการอบรมอาสา - - ๘๐,๐๐๐ - - ผูเขารับ  - อาสาสมัครปองกัน สํานัก
สมัครปองกันภัยฝาย หมูบานเขามีมีสวนรวมเปนแกนนํา สมัครปองกันภัยฝายพลเรือน การอบรม ภัยฝายพลเรือน ปลัดเทศบาล
พลเรือน (อปพร.) รุนที่ 2 และกําลังหลักในการบริหารจัดการ  (อปพร.) รุนที่ 2 ผานเกณฑ (อปพร.) ไดรับการ

สาธารณภัย จํานวน 30 คน การประเมิน ฝกฝนมีความรู ความ
เขาใจ ในบทบาท
หนาที่ของตน

 ตัวชี้วัด  
(KPI)

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

เทศบาลตําบลนครชัยศรี

ที่ โครงการ
ผลลัพธที่คาดวาจะ

ไดรับ

งบประมาณและที่มา
วัตถุประสงค



        เปาหมาย         

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๓ โครงการฝกอบรมการ  - เพื่อใหประชาชนในเขต  - ประชาชนในพ้ืนที่ ๕๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ มีผูเขารวม  - ประชาชนในเขต สํานัก
ปองกันและระงับอัคคีภัย เทศบาลมีความรูดานการปองกัน เทศบาลตําบลนครชัยศรี อบรมไมนอย เทศบาลมีความรูใน ปลัดเทศบาล
ในชุมชน และบรรเทาสาธารณภัยเบื้องตน กวารอยละ การปองกันสาธารณ

เปนการปองกันความสูญเสียในชีวิต 80 ภัยเบื้องตน
และทรัพยสิน

๔ โครงการฝกซอมแผน  - เพื่อใหหนวยงานตางๆ ท่ีเขา  - ครูและนักเรียน - ๒๔,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ มีผูเขารวม  - หนวยงานที่เขารวม สํานัก
ปองกันและบรรเทา รวมฝกซอมแผนฯ มีทักษะและมีความ โรงเรียนวัดทาตําหนัก อบรมไมนอย โครงการฝกซอมแผนฯ ปลัดเทศบาล
สาธารณภัย คลองตัวในการปฏิบัติงานรวมกันได และประชาชนใน กวารอยละ มีทักษะและความ

อยางถูกตองและรวดเร็ว เขตเทศบาลฯ 80 คลองตัวหากตอง
ปฏิบัติงานจริง

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่มา

 ตัวชี้วัด  
(KPI)

ผลลัพธที่คาดวาจะ
ไดรับ



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

๓.๓ แผนงานสาธารณสุข

        เปาหมาย         
(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๑ โครงการรณรงคปองกัน  - เพื่อลดอัตราและระงับการ  - จัดกิจกรรมตางๆ ๒๐,๐๐๐ ๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ โรคไขเลือด  - ชวยลดอัตราการปวย กอง

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

๒ โครงการปลอดโรคควบคุม  - ออกสํารวจและทําทะเบียน  - พื้นท่ีเขตเทศบาล ๑๐๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ โรคพิษสุนัขบา  - สุนัขในเขตเทศบาลฯ กอง
และปองกันโรคพิษสุนัขบา ควบคุมสัตว ลดลง ปลอดโรค และถูกควบคุม สาธารณสุขฯ
ในเขตเทศบาล  - เพื่อปองกันโรค และควบคุม ไมใหเพิ่มจํานวน และไม

โรคพิษสุนัขในเขตพื้นที่เทศบาล สรางปญหาสังคม
 - จางเหมาบริการสัตวแพทย
ฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบา

๓ โครงการเฝาระวังนํ้าอุปโภค  - เพื่อเฝาระวัง ตรวจสอบ  - ชุมชนทั้ง 11 ชุมชน ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ - - - 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. ๒๕๖๑ - ๒๕๖5)

เทศบาลตําบลนครชัยศรี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่มา

 ตัวชี้วัด  
(KPI)



        เปาหมาย         
(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๔ โครงการพระราชดําริดาน  - เพื่อเสริมการมีสวนรวมของ  -  ชุมชนทั้ง 11 ชุมชน - ๑๘๐,๐๐๐ ๑๘๐,๐๐๐ ๑๘๐,๐๐๐ ๑๘๐,๐๐๐ 11 ชุมชน  - เกิดความรวมมือ รวมใจ กอง

สาธารณสุข ประชาชนในชุมชนใหรวมกันคิด เสนอโครงการ ของคนในชุมชน ที่รวมกัน สาธารณสุขฯ
รวมกันทํา รวมจัดทําโครงการ ชุมชนละ ทําโครงการตามพระราชดําริ
พระราชดําริดานสาธารณสุข 3 โครงการ ใหเปนประโยชนตอคน
ชุมชนละ 3 โครงการ ในพ้ืนที่

๕ โครงการวัยใส รักปลอดภัย  - เพื่อใหเยาวชนมีความรู  - นักเรียนในพ้ืนที่ - - ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ผูเขาอบรม  - นักเรียนไดรับความรูและ กอง
หางไกลโรคติดตอทางเพศ ความเขาใจเกี่ยวกับโรคติดตอ เขตเทศบาล ไมนอยกวา ทัศนคติที่ดี นําไปใชในชีวิต สาธารณสุขฯ
สัมพันธและโรคเอดส ทางเพศสัมพันธ โรคเอดส รอยละ 80 เพื่อลดพฤติกรรมเสี่ยง

ของเปาหมาย และรูจักการปองกันจาก
โรคทางเพศสัมพันธ

๖ โครงการสนับสนุนการ  - เพื่อใหอสม.ดําเนินการใน อสม.ประจําชุมชน 11 ๑๓๕,๐๐๐ ๑๓๕,๐๐๐ ๑๓๕,๐๐๐ ๑๓๕,๐๐๐ ๑๓๕,๐๐๐ จํานวน ประชาชนมีสวนรวมในการ กอง
บริการสาธารณสุขของ ๓ กลุม กิจกรรมไดแก ชุมชนๆ ละ กิจกรรม พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี สาธารณสุขฯ
อาสาสมัครสาธารณสุข ๑.การพัฒนาศักยภาพ  ๑๕,๐๐๐ บาท ที่ดําเนินการ สามารถพึ่งพาตนเองดาน
มูลฐานชุมชน ดานสาธารณสุข สุขภาพอนามัยไดอยาง

๒.การแกไขปญหาสาธารณสุข ถูกตอง
ในเรื่องตางๆ
๓.การจัดบริการสุขภาพ
เบื้องตนในศูนยสาธารณสุข
มูลฐานชุมชน (ศสมช.)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่มา

 ตัวชี้วัด  
(KPI)

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่
รับผิดชอบ



        เปาหมาย         
(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๗ โครงการปรับปรุง  - เพื่อปรับปรุงเทศบัญญัติของ  - ปรับปรุงเทศบัญญัติ ๒๐,๐๐๐ - - - - เทศบัญญัติ  - เทศบัญญัติของเทศบาล กอง

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

๘ โครงการปองกันการเกิด  - เพื่อปองกันและแกไขปญหา  - ประชาชนภายในเขต ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ เขาถึงกลุม  - ประชาชนในพ้ืนที่ไดรับ กอง
โรคระบาด หรือภัยพิบัติ โรคระบาดหรือภัยพิบัติ เทศบาลทุกกลุมวัย เปาหมาย การสงเสริมสุขภาพปองกัน สาธารณสุขฯ
ในพ้ืนที่ ที่ไดรับผลกระทบจาก ได ไมนอยกวา โรค และไดรับการรักษา

โรคระบาด/ภัยพิบัติ รอยละ 80 อยางถูกตอง เมื่อเกิดโรค
ระบาดหรือภัยพิบัติ

๙ โครงการสรางมาตรการ  - เพื่อรับแจงปญหาความ  - เปดรับเรื่องรองเรียน - - - - - จํานวน  - เรื่องรองเรียน รองทุกข กอง
แกไขเหตุเดือดรอน เดือดรอนของประชาชนใน รองทุกข เกี่ยวกับ เร่ืองรองเรียน ไดรับการแกไข หรือได สาธารณสุขฯ
รําคาญ พื้นท่ีเสี่ยงเกี่ยวกับเหตุ เหตุเดือดรอนรําคาญ ที่ไดรับการ รับทราบผลการดําเนินงาน

เดือดรอนรําคาญ ตาม พรบ. ของประชาชนในพื้นท่ี แกไข ภายใน 15 วัน
สาธารณสุข พ.ศ. 2535 เขตเทศบาลฯ

๑๐ โครงการรายงานผลการ  - เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย  - รายงานผลการ - - - - - จํานวน  - ผูแจงเรื่องรองเรียน กอง
ตรวจสอบขอเท็จจริง ในการแกไข และรายงานผล ตรวจสอบกรณีรับ เร่ืองรองเรียน รองทุกข ไดรับทราบผล สาธารณสุขฯ
ผูรองเรียน รองทุกขทราบ จากการรองเรียน รองทุกข เรื่องรองเรียนรองทุกข ที่ไดแจงผล การดําเนินการภายในเวลา

ใหรวดเร็ว โปรงใส ภายในเวลาที่รวดเร็ว ตามกําหนด ที่กําหนด
ไมเกินกําหนดเวลา เวลา

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่มา

 ตัวชี้วัด  
(KPI)

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ



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

๓.๔ แผนงานสรางความเขมแข็งในชุมชน

        เปาหมาย         

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑ โครงการอบรมสัมมนา  - เพื่อเสริมสรางทักษะในการ  -  ทุกชุมชน ๑๐๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ผูเขารวม  - สามารถนําความรูที่ไดมา กอง
และศึกษาดูงานของ พัฒนา และสํานึกในบทบาท โครงการ ประยุกตใชในการพัฒนา สวัสดิการฯ
ชุมชนในเขตเทศบาลฯ หนาที่ของตนเองตอชุมชน รอยละ  ๘๐ ชุมชนของตนเองได

 ของเปาหมาย

๒ โครงการอบรมสัมมนา  - เพื่อเสริมสรางทักษะและ  -  ทุกชุมชน ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ผูเขารวม  - สามารถนําความรูที่ไดมา กอง
และทัศนศึกษาดูงาน อบรมใหความรูในการดูแล โครงการ ประยุกตใชในการพัฒนา สวัสดิการฯ
ของผูสูงอายุในเขต สุขภาพ และการบริหารจิตใจ รอยละ  ๘๐ ตนเองได
เทศบาลฯ ผอนคลายความตรึงเครียด  ของเปาหมาย

ในการใชชีวิตประจําวัน

๓ โครงการจัดประชุม  - เพื่อใหประชาชนทราบการ  -  ทุกชุมชน ๒๐,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ผูเขารวม  - เพื่อใหประชาชนทราบการ กอง
ประชาคมชุมชน ดําเนินกิจกรรมของทาง โครงการ ดําเนินกิจกรรมของทาง สวัสดิการฯ

เทศบาลฯ  การจัดทําแผน รอยละ  ๘๐ เทศบาลฯ
ชุมชนและการประชุม  ของเปาหมาย

การขอประชามติ

วัตถุประสงค
งบประมาณและที่มา

 ตัวชี้วัด  
(KPI)

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖5)

เทศบาลตําบลนครชัยศรี

ที่ โครงการ
หนวยงานที่
รับผิดชอบ



        เปาหมาย         

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๔ โครงการจัดกิจกรรม  - เพื่อสรางเครือขายกลุม  - ชุมชนในเขตเทศบาลฯ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ผูเขารวม  - ทําใหคนพิการไดเห็นคุณคา กอง
สําหรับคนพิการใน คนพิการใหมีสวนรวมในการ โครงการ ในตนเอง ไมรูสึกแปลกแยก สวัสดิการฯ
เขตเทศบาลฯ ดําเนินกิจกรรมตางๆ อันเปน รอยละ  ๘๐ สามารถดําเนินชีวิตได

ความรู ประโยชนตอกลุม  ของเปาหมาย เหมือนคนปกติ
คนพิการ  - เกิดการเรียนรู รวมกันคิด
 - เพื่อสงเสริมการแลกเปลี่ยน รวมกันทํา ตลอดจนการสราง
ความรูการถายทอด องคความรูจาก
ประสบการณที่มีคุณคาและ ประสบการณที่มีคุณคา 
ประโยชนจากประสบการณ และนํามาปรับใชใหเกิด
ในการนํามาปรับใชในชีวิต ประโยชนในการดํารงชีวิต
ประจําวัน

๕ โครงการธรรมะอารมณดี  - เพื่อใหชุมชนไดนําหลัก  -  ทุกชุมชน ๓๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ผูเขารวม  - ทําใหประชาชนมีจิตใจ กอง
นําทางชีวิตที่ดีสูชุมชน ธรรมะและหลักเศรษฐกิจ โครงการ ที่ออนโยน ประณีต รูจัก สวัสดิการฯ
โดยหลักเศรษฐกิจ พอเพียงมาประยุกตใชในชีวิต รอยละ  ๘๐ การใหอภัย แบงปนซึ่งกัน
พอเพียง ประจําวันใหดียิ่งขึ้น  ของเปาหมาย และกัน

๖ โครงการรณรงค  - เพื่อปลูกฝง สรางจิตสํานึกให  -  จัดอบรมใหความรู ๕๐,๐๐๐ ๓๖,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ผูเขารวม  - เด็กมีความรู ความเขาใจ กอง
เพื่อปองกันยาเสพติด ประชาชนทุกระดับ โดยเฉพาะ กับเด็กและ เยาวชนใน โครงการ และตระหนักถึงการเขาไปยุง การศึกษา

เด็กและเยาวชนไดตระหนัก เขตเทศบาล รอยละ  ๘๐ กับยาเสพติด ที่จะสงผล
ถึงการปองกันปญหายาเสพติด  ของเปาหมาย กระทบตอชีวิตในทางท่ีไมดี

วัตถุประสงค
งบประมาณและที่มา

ที่ โครงการ
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

 ตัวชี้วัด  
(KPI)

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ



        เปาหมาย         

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๗ โครงการสงเสริม  - เพื่อใหเด็กและเยาวชนได  - จัดโครงการเขาคาย   ๕๐,๐๐๐ ๘,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ผูเขารวม  - เยาวชนเกิดทักษะ กอง
กิจกรรมพัฒนาเยาวชน ทํางานรวมกันเปนกลุม โดยนําเยาวชนในเขต โครงการ ความรูรักสามัคคี ชวยเหลือ การศึกษา

เกิดทักษะในการเรียนรู เทศบาล  มารวมกลุม รอยละ  ๘๐ เกื้อกูลกัน และนําไป
ชวยเหลือเกื้อกูลกัน ทํางานรวมกัน  ของเปาหมาย ปรับใชในชีวิต

๘ โครงการภูมิคุมกัน  - เพื่อเสริมและปลูกฝงใหเด็ก  -  เด็กเยาวชนใน ๑๐,๐๐๐ ๗,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ผูเขารวม  - เด็กและเยาวชนไดรับการ กอง
ทางสังคมใหเด็ก และเยาวชนเปนคนดี เขตเทศบาล โครงการ ปลูกฝงใหเปนคนดี การศึกษา
และเยาวชนเทศบาล มีคุณธรรม รอยละ  ๘๐ มีคุณธรรม จริยธรรม 
ตําบลนครชัยศรี  ของเปาหมาย มีความซื่อสัตยสุจริต
(กิจกรรม "โตไปไมโกง")

๙ โครงการปรับเปลี่ยน  - เพื่ออบรมใหความรูเกี่ยว  -  ผูรับการบําบัดรักษา/ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ จํานวน  - ทําใหผูบําบัดรักษา สํานักปลัดฯ
พฤติกรรมบําบัดรักษา ผูบําบัดรักษาและผูติดยา ผูติดยาเสพติด ผูบําบัด/ และผูติดยาเสพติด
ผูเสพ/ผูติดยาเสพติด เสพติดใหเห็นคุณคาตอตนเอง ติดยาเสพติด ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

 สังคม ครอบครัว และทัศนคติที่ถูกตอง
เพื่อปรับทัศนคติที่ดีและถูกตอง ไมยุงเกี่ยวกับยาเสพติด
ไมไปยุงเกี่ยวกับยาเสพติด

๑๐ โครงการฝกอบรมอาชีพ  - เพื่ออบรมอาชีพใหความรูกับ  -  ผูผานการบําบัดฟนฟู ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ จํานวน  - ทําใหผูผานการฝกอาชีพ สํานักปลัดฯ
ใหกับผูที่ผานการบําบัด ผูผานการบําบัดฟนฟูจาก จากยาเสพติด ผูผานการ นําความรูไปประกอบอาชีพ
ฟนฟู ยาเสพติดใหมีโอกาสในสังคม ทั้ง 11 ชุมชน บําบัดฯ ในสังคมไดโดยสุจริต

ในการประกอบอาชีพ 
และใชชีวิตในสังคมได
อยางสุจริต

งบประมาณและที่มา
โครงการ

 ตัวชี้วัด  
(KPI)

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ วัตถุประสงค



        เปาหมาย         
(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๑๑ โครงการฝกอบรม  - เพื่ออบรมใหความรู และ  -  จัดอบรมใหความรูกับ - - ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ผูเขารวม  - ผูอบรมมีความรู เขาใจ สํานักปลัดฯ

ปองกันและแกไขปญหา ปลูกฝง จิตสํานึกใหประชาชน ประชาชน และเยาวชนใน โครงการ และตระหนักถึงการมีสวน
ยาเสพติดในเขต และเยาวชนไดตระหนัก เขตเทศบาลฯ รอยละ  ๘๐ รวมในการปองกันและแกไข
เทศบาลฯ และรวมแกไข ปองกันปญหา  ของเปาหมาย ปญหายาเสพติดในชุมชน

ยาเสพติด

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่มา

 ตัวชี้วัด  
(KPI)

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ



ก. ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดที่ ๓ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน การเสริมสรางความม่ันคงและสังคมคุณภาพอยางย่ังยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครปฐม ยุทธศาสตรที่ ๓ ดานสังคม

    ๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม แบบ ผ.02

๓.๕ แผนงานงบกลาง

        เปาหมาย         

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑ โครงการขอรับเงิน  - เพื่อเปนการสรางนิสัยการออม  -  ทุกชุมชน ๑๐๐,๐๐๐ - - - - ๑ ครั้ง  - เพื่อใหประชาชนทราบการ กอง

สนับสนุนสมทบกองทุน เสียสละ เอื้อาทร และชวยเหลือ ดําเนินกิจกรรมของทาง สวัสดิการฯ

สวัสดิการชุมชนเทศบาลฯ เกื้อกูลกันดานสวัสดิการของคนใน เทศบาลฯ

ชุมชน

๒ โครงการสวัสดิการ  - เพื่อใหผูปวยเอดสไดรับการใสใจ  -  6  คน ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๖,๐๐๐ ๓๖,๐๐๐ ๓๖,๐๐๐ จํานวน  - ทําใหผูปวยเอดสมีความ กอง

เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส ดูแลไมถูกทอดทิ้งมีชีวิตความเปน ผูปวย เปนอยูที่ดีขึ้น สวัสดิการฯ

อยูที่ดีขึ้นและอยูในสังคมอยาง

มีคุณคา

๓ โครงการสวัสดิการ  - เพื่อจายเบี้ยใหผูยังชีพผูสูงใน  -  ผูสูงอายุในเขตเทศบาล ๑๑,๑๖๖,๐๐๐ ๑๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑๒,๐๐๐,๐๐๐ ๑๒,๐๐๐,๐๐๐ ๑๒,๐๐๐,๐๐๐ จํานวน  - ทําใหผูสูงอายุไดรับเงินเบี้ย กอง

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ เขตเทศบาลตามระเบียบกระทรวง ประมาณ ๑,33๓ คน ผูสูงอายุ ยังชีพสําหรับใชในการดําเนิน สวัสดิการฯ

มหาดไทยวาดวยการจายเงิน ชีวิตประจําวัน

สงเคราะหฯ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖5)

เทศบาลตําบลนครชัยศรี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา
 ตัวชี้วัด  

(KPI)
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ



        เปาหมาย         

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๔ โครงการสวัสดิการ  - เพื่อจายเบี้ยใหผูยังชีพคนพิการ  -  ผูพิการในเขตเทศบาล ๔,๑๓๗,๖๐๐ ๒,๔๙๖,๐๐๐ ๒,๒๐๘,๐๐๐ ๒,๒๐๘,๐๐๐ ๒,๒๐๘,๐๐๐ จํานวน  - ทําใหผูพิการไดรับ กอง

เบี้ยยังชีพคนพิการ ในเขตเทศบาลตามระเบียบ 23๐ คน ผูพิการ เงินเบี้ยยังชีพสําหรับใช สวัสดิการฯ

กระทรวงมหาดไทยวาดวยการ ในการดําเนินชีวิต

จายเงินสงเคราะหฯ ประจําวัน

๕ โครงการสมทบกองทุน  - เพื่อสนับสนุนและสงเสิรมการ  - ประชาชนในเขต ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ สมทบทุกป หนวยบริการอื่นๆ สามารถ กอง

หลักประกันสุขภาพใน จัดบริการสาธารณสุขของหนวย เทศบาลฯ ของบประมาณเพื่อดําเนิน สาธารณสุขฯ

ระดับทองถิ่นหรือพ้ืนที่ บริการหรือสถานบริการหรือสถาน การบริการประชาชนดาน

บริการอื่นและสงเสริมใหกลุมแม สงเสิรมสุขภาพการ

และเด็กกลุมผูสูงอายุ ผูพิการ ปองกันโรคเพิ่มขึ้น

สามารถเขาถึงบริการสาธารณสุข

ไดอยางทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ

๖ โครงการในกิจการจราจร  - เพื่อดําเนินการดานกิจการ  - พื้นท่ีในเขตเทศบาล ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ปองกันการ  - ในเขตเทศบาล สํานัก

จราจร ตําบลนครชัยศรี เกิดอุบัติเหตุ มีความปลอดภัย ปลัดเทศบาล

อาทิ มีวัสดุอุปกรณ

ดานการจราจร

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา
 ตัวชี้วัด  

(KPI)
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ



 

 

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ  

  



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

๔.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

        เปาหมาย         

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑ โครงการรณรงครักษา  - เพื่อสงเสริมการปลูกฝงการ  - จัดกิจกรรมรณรงคใหคน ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ผูเขารวม  - ใหประชาชนมีจิตสํานึก กอง
ความสะอาดและความ รวมมือรวมใจของประชาชน นครชัยศรีชวยกันรักษาความ ไมนอยกวา ในการรักษาความสะอาด สาธารณสุขฯ
เปนระเบียบเรียบรอยใน ในการรักษาความสะอาด สะอาด ลดมลพิษ เพื่อ รอยละ 80 ในเขตเทศบาลฯ
เขตเทศบาล สิ่งแวดลอมที่ดีภายในเขต ของเปาหมาย

เทศบาล

๒ โครงการจางเหมาทิ้งขยะ  - เพื่อใหการขนถายขยะภาย  - จางเหมาทิ้งขยะในเขต ๓,๙๖๐,๐๐๐ ๔,๗๐๐,๐๐๐ ๕,๓๐๐,๐๐๐ ๕,๓๐๐,๐๐๐ ๕,๓๐๐,๐๐๐ จํานวน  - มีที่รองรับขยะในเขต กอง
ของเทศบาลฯ ในเขตเทศบาลเปนไปดวย เทศบาลไปยังวัดนอย การขนถาย เทศบาลสําหรับนําไปกําจัด สาธารณสุขฯ

ความเรียบรอยมีที่รองรับ ขยะเปนไป อยากถูกวิธี
ปริมาณขยะที่จัดเก็บในเขต ตาม

เทศบาลไดอยางพอเพียง เปาหมาย

เทศบาลตําบลนครชัยศรี

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖5)

งบประมาณและที่มา
ที่ โครงการ วัตถุประสงค ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

 ตัวชี้วัด  
(KPI)



        เปาหมาย         

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๓ โครงการบริหารจัดการขยะ  - เพื่อสงเสริมใหความรูกับ  - ทุกชุมชน - ๒๐,๐๐๐ - - - ๒ รุน  - ประชาชนในทองถิ่นเกิด กอง
ในชุมชน ประชาชนในชุมชนเกี่ยวกับการ ความรูความเขาใจ เกี่ยวกับ สาธารณสุขฯ

บริหารจัดการขยะอยาง การบริหารจัดการขยะ 
เปนระบบ และเกิดประโยชน และสามารถนําไปใช
ตอทองถ่ินอยางยั่งยืน ในชุมชนไดอยางยั่งยืน

4 โครงการกอสรางกําแพง -เพื่อปองกันการพังทลายของ  - กอสรางกําแพงกันดิน คสล. - - 1,750,000  - - รอยละของ  - เพื่อปองกันการพังทลาย กองชาง
กันดิน คสล.ชุมชนวัด ดิน ปองกันการทรุดตัวของดิน กวาง 1.50 เมตร พื้นท่ี ของดินปองกันการทรุด
ทาตําหนัก และปองกันน้ําทวม ยาว 150 เมตร ดําเนินการ ตัวของดินและปองกัน

น้ําทวม เพื่อเพิ่มความ
สะดวกรวดเร็วใหกับผูที่
อาศัยในชุมชน และผูสัญจร
ผานไปมาไดมากขึ้น

๕ โครงการกอสรางประตู  - เพื่อใชในการปด - เปดใหน้ํา  - กอสรางประตูระบายน้ํา - - - ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ - จํานวน  - การปองกันปญหา กองชาง
ระบายน้ําบริเวณคลอง จากคลองเจดียบูชาและ บริเวณคลองเจดียบูชา ประตูระบาย อุทกภัยมีประสิทธิภาพ
เจดียบูชา และบริเวณ คลองบางแกวไหลออกสู เชื่อมตอกับแมน้ําทาจีน น้ําที่ มากขึ้น
คลองบางแกว แมน้ําทาจีนอยางเหมาะสม และบริเวณคลองบางแกว ดําเนินการ

เพื่อควบคุมปริมาณน้ําใน เชื่อมตอกับแมน้ําทาจีน 
การปองกันปญหาอุทกภัยภาย
ในเขตเทศบาลฯ

วัตถุประสงค
งบประมาณและที่มา

 ตัวชี้วัด  
(KPI)

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ



        เปาหมาย         
(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๖ โครงการปรับปรุงระบบ  - เพื่อปองกันปญหาน้ําทวม  - ตามจุดที่มีทอระบายน้ํา - - - - ๒,๐๐๐,๐๐๐ ระบบระบาย  - พื้นท่ีในเขตเทศบาลฯ กองชาง

ระบายน้ําภายใน ภายในเขตเทศบาล ฯ คสล. ขนาด Ø ๐.๔๐ เมตร น้ํามีขนาด ไมประสบปญหาน้ําทวม 
เขตเทศบาล ฯ เปลี่ยนเปนขนาด  Ø ๐.๖๐ เมตร ประชาชน สัญจร ไป - มา

 Ø ๐.๖๐ เมตร เพิ่มขึ้น สะดวกยิ่งข้ึน

๗ โครงการขุดลอกคูคลอง  - เพื่อใหแมน้ําลําคลองภาย  - ขุดลอกคูคลองภาย - - - ๑,๐๐๐,๐๐๐ ไมนอยกวา  - แมน้ําลําคลองภายในเขต กองชาง
ภายในเขตเทศบาล ในเขตเทศบาล สะอาด สวยงาม ในเขตเทศบาล รอยละ 50 เทศบาลมีความสวยงาม

และไหลไดอยางรวดเร็ว ของระยะทาง ไหลสะดวก ไมตื้นเขิน
ที่ดําเนินการ

๘ โครงการกอสรางเขื่อน  - เพื่อปองกันแกไขปญหา  - กอสรางเขื่อนกันดิน คสล. - - - ๕,๐๐๐,๐๐๐ รอยละของ  - ดินบริเวณริมตลิ่ง กองชาง
กันดิน คสล. พรอมถม น้ําทวมและการพังทลายของ สูง ๒.๕๐ ม. ยาว ๕๐๐ ม. ระยะทางเขื่อน ไมมีการพังทลาย  
ทรายบดอัดแนนหลังเขื่อน ดินริมตลิ่ง พรอมถมทราย ที่ดําเนินการ แมน้ําลําคลองไมตื้นเขิน 
คลองบางแกว  - เพื่อปองกันความเสียหาย บดอัดแนนหลังเขื่อน และริมตลิ่งมีความเปน

จากอุทกภัย ระเบียบเรียบรอย

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่มา

 ตัวชี้วัด  
(KPI)



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

๔.๒ แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

        เปาหมาย         

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑ โครงการรักน้ํา รักปา  - เพื่อสงเสริมการใหประชาชนใน  - จัดกิจกรรมปลูกตนไม ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ - - - ผูเขารวม  - สิ่งแวดลอมในชุมชนไดรับ กอง
รักษาแผนดิน ทองถ่ินรวมมือ รวมใจกันในการ ภายในเขตเทศบาล โครงการ การดูแลรักษาจากความรวมมือ การศึกษา

อนุรักษสิ่งแวดลอมในทองถ่ิน ท้ัง รอยละ  ๘๐ รวมใจของคนในชุมชน
แมน้ํา ปา และสภาพแวดลอม  ของเปาหมาย

ในพ้ืนที่

2 โครงการกําจัด  - เพื่อกําจัดผักตบชวาและวัชพืช  - จัดซื้อเรือทองแบน ๘๐,๐๐๐ - - - - 1 ลํา  - คลองสาธารณะมีความ กอง
ผักตบชวาอยางยั่งยืน ในคลองสาธารณะ ไฟเบอรกลาส พรอม สะอาดปราศจากผักตบชวา สาธารณสุขฯ
ขององคกรปกครอง เครื่องยนตและอุปกรณ และวัชพืชตางๆ
สวนทองถ่ิน ประจําเรือ

๓ โครงการทองถิ่น  - เพื่อเปนการเฉลิมพระเกียรติ  - จัดกิจกรรมปลูกตนไม - - ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐ ผูเขารวม  - สรางความรัก  ความ กอง
อาสาปลูกปา และแสดงความจงรักภักดีตอ ภายในเขตเทศบาล โครงการ สามัคคีกันในการปลูกตนไม การศึกษา
เฉลิมพระเกียรติ  สถาบันพระมหากษัตริย  รอยละ  ๘๐ ของพนักงานเทศบาลตําบล
“จิตอาสา  สรางปา  ของเปาหมาย นครชัยศรี  และประชาชนใน
รักษน้ํา” เขตเทศบาลตําบลนครชัยศรี

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖5)

เทศบาลตําบลนครชัยศรี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่มา

 ตัวชี้วัด  
(KPI)



        เปาหมาย         

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4 โครงการกําจัดวัชพืช  - จัดกิจกรรมรณรงคกําจัดวัชพืช  - ประชาชนในชุมชน ๕๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ผูเขาอบรม  - ประชาชนในชุมชนมีความรู กอง

และผักตบชวา และผักตบชวาคลองสาธารณะ ไมนอยกวา เกี่ยวกับการอนุรักษธรรมชาติ สาธารณสุขฯ
คลองสาธารณะ รอยละ 80 คลองสาธารณะในการกําจัด

วัชพืช ผักตบชวา
๕ โครงการปลูกตนไม  - เพื่อใหประชาชนตระหนักใน  -  จัดกิจกรรมใหประชาชน ๑๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐ จัดกิจกรรม  - ทําใหผูรวมกิจกรรมมีความ กอง

เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว คุณคาของสิ่งแวดลอม รวมกันปลูกตนไม  อยางนอย เขาใจถึงความสําคัญของภาวะ สาธารณสุขฯ
ลดภาวะโลกรอน ภาวะโลกรอน และชวยกันรักษา ปละ 1 คร้ัง โลกรอนซึ่งสงผลกระทบตอ

ทรัพยากรธรรมชาติ ในพื้นที่ ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม

๖ โครงการสงเสริม  - เพื่อสงเสริมการรวมกันรักษา  - จัดกิจกรรมใหความรู ๑๐,๐๐๐ ๘,๐๐๐ ๘,๐๐๐ ๘,๐๐๐ ๘,๐๐๐ จัดกิจกรรม  - เกิดจิตสํานึก และเกิดกลุม กอง
อนุรักษฟนฟู ฟนฟู สิ่งแดวลอมทรัพยากร และปลูกจิตสํานึกการรักษา อยางนอย อาสาพิทักษทรัพยากรธรรมชาติ สาธารณสุขฯ
ทรัพยากรธรรมชาติ ธรรมชาติ แหลงทองเที่ยว สิ่งแวดลอมใหกับ ปละ 1 คร้ัง และสิ่งแวดลอม เพื่อรวมกันดู
และสิ่งแวดลอม และภูมิทัศนในชุมชน ใหดีขึ้น ประชาชน และรักษาสิ่งแวดลอม
 แหลองทองเที่ยว สวยงามนาอยู
และภูมิทัศนในชุมชน

7 โครงการรัก  - เพื่อเสริมสรางจิตสํานึกแก  - จัดจัดทําปาย ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ - - - จัดกิจกรรม  - เยาวชนและประชาชนมี กอง
แมน้ําทาจีน เยาวชนในการอนุรักษทรัพยากร ประชาสัมพันธเผยแพร อยางนอย จิตสํานึกในการอนุรักษแมน้ํา สาธารณสุขฯ

ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จํานวน ๒ ปาย ปละ 1 คร้ัง ทาจีนเพิ่มมากขึ้น
 - เพื่อรณรงคประชาสัมพันธและ  - เยาวชนและประชาชนมีสวน

สรางการมีสวนรวมของประชาชน รวมในการอนุรักษแมน้ําทาจีน

และเยาวชนในการอนุรักษ โดยมีการบําบัดน้ําเสียกอน

แมน้ําทาจีน ปลอยลงแมน้ํา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่มา

 ตัวชี้วัด  
(KPI)

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่
รับผิดชอบ



        เปาหมาย         
(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
8 โครงการคัดแยกขยะ  - เพื่อกระตุนใหเกิดพลังในการ  - ชุมชนในเขตเทศบาล ๑๐๐,๐๐๐ - ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ จัดอบรม  - ประชาชนไดรับความรู กอง

ในชุมชน ขับเคลื่อนโครงการใหบรรลุผล อยางนอย เกี่ยวกับการคัดแยกขยะ สาธารณสุขฯ
โดยเร็ว 1 คร้ัง แลปญหาขยะลนเมือง
 - เพื่อสงเสริมใหประชาชน เพื่อชวยกันลดปญหาปญหา

มีความรูเกี่ยวกับขยะประเภทตางๆ ขยะในเมือง

ตลอดจนทราบถึงปญหาและ

ผลกระทบที่เกิดขึ้น

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่มา

 ตัวชี้วัด  
(KPI)

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่
รับผิดชอบ



 

 

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมอืง – การบรหิาร  

  



ก. ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดที่ ๓ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน การเสริมสรางความม่ันคงและสังคมคุณภาพอยางย่ังยืน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครปฐม ยุทธศาสตรที่ ๕ ดานการบริหารจัดการที่ดี
    ๕. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมือง - การบริหาร แบบ ผ.02

๕.๑ แผนงานบริหารทั่วไป

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑ โครงการอบรมสัมมาและ  - จัดอบรมใหความรู และทัศน  - จัดอบรมและทัศนศึกษา ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ 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

๒ โครงการฝกอบรม  - จัดอบรมใหความรู สรางจิต  - ผูบริหารเทศบาล ๕๐,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ 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. ๒๕๖๑ - ๒๕๖5)

เทศบาลตําบลนครชัยศรี

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับที่ โครงการ วัตถุประสงค
                เปาหมาย   

           (ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณและที่มา
หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
 ตัวชี้วัด  

(KPI)



๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๓ โครงการกอสรางอาคาร  - เพื่อรื้อถอนอาคารสํานักงาน  - รื้อถอนอาคาเทศบาล - - ๖๐,๐๐๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐,๐๐๐ - ๑ โครงการ  - อาคารสํานักงานเทศบาล สํานัก
สํานักงานเทศบาลหลังใหม เทศบาลหลังปจจุบันแลวกอสราง ปจจุบันแลวกอสรางอาคาร ตําบลนครชัยศรีมีพื้นที่ในการ ปลัดเทศบาล
พรอมรื้อถอนอาคาร อาคารสํานักงานเทศบาลใหมใน สํานักงานเทศบาลหลังใหม ปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้น
เทศบาลฯ หลังปจจุบัน พื้นท่ีเดิม เพื่อใหการบริหาร ในพ้ืนที่เดิม ประชาชนไดรับความ

จัดการ การทํางาน การใหบริการ สะดวกในการมาติดตอ
เปนสัดสวน มีพื้นท่ีเหมาะสม ราชการ

4 โครงการจางสํารวจความ  - เพื่อสํารวจความพึงพอใจของ  - ประชาชนผูมารับ ๒๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ รอยละ70  - เทศบาลรับทราบถึงความ สํานัก

พึงพอใจของผูรับบริการ ประชาชนผูมารับบริการจาก บริการกับเทศบาล ของ พึงพอใจของประชาชน ปลัดเทศบาล
เทศบาลฯแลวนําขอมูลไปใชใน ประชาชน และนําขอมูลมาใชในการ
การพัฒนาบริการ ที่มารับ ปรับปรุงพัฒนาบริการ

บริการให ใหดีขึ้น
การตอบ

แบบสํารวจ

๑ โครงการ

๕ โครงการจัดประชุม  - เพื่อสงเสริมการมีสวนรวมของ  - จัดประชุมประชาคม ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ไมนอยกวา  - ประชาชนมีสวนรวมใน กอง
ประชาคมทองถิ่น ของประชาชนในการรับฟง ทองถ่ิน ในเขตเทศบาล รอยละ 5 การกําหนดทิศทางการ วิชาการฯ
ระดับตําบล ปญหาความตองการ  และการ ของจํานวน พัฒนาเพื่อใหตรงตอปญหา 

วิเคราะห กําหนดทิศทาง ผูมีสิทธฯ ความตองการของประชาชน
การพัฒนาของเทศบาล เขารวม อยางแทจริง

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
                เปาหมาย   

           (ผลผลิตของ
โครงการ)

 ตัวชี้วัด  
(KPI)

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
งบประมาณและที่มา



๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

6 โครงการจางเหมาสํารวจ  - จัดสํารวจเพื่อใหไดขอมูล  - แปลงที่ดิน จํานวน - ๕๐๐,๐๐๐ - - - 1  - ไดขอมูลจากการสํารวจ กองคลัง
ทรัพยสินขอมูลที่ดินและ ทรัพยสินในการจัดเก็บภาษีที่ดิน จํานวน 5,000 แปลง โครงการ ทรัพยสินและแปลงที่ดิน
สิ่งปลูกสราง (ภาคสนาม) และสิ่งปลูกสรางไดอยางถูกตอง ไดถูกตอง ครบถวนทุก
ตามพระราชบัญญัติ ครบถวน รายการ
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง
พ.ศ. 2562 เพื่อนํามา
เปนฐานภาษีในการจัดเก็บ
รายไดของเทศบาลตําบล
นครชัยศรี

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

ที่
 ตัวชี้วัด  

(KPI)
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับโครงการ วัตถุประสงค

                เปาหมาย   
           (ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณและที่มา



ก. ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดที่ ๓ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน การเสริมสรางความม่ันคงและสังคมคุณภาพอยางย่ังยืน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครปฐม ยุทธศาสตรที่ ๕ ดานการบริหารจัดการที่ดี
    ๕. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมือง - การบริหาร แบบ ผ.02

๕.2 แผนงานเคหะและชุมชน

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑ คาจางเหมาบุคคลธรรมดา  - เพื่อจางเหมาบุคคล  - จางเหมาบุคคลธรรมดา ๑,๒๐๑,๒๐๐ ๑,๒๐๑,๒๐๐ ๓๐๐,๓๐๐ ๓๐๐,๓๐๐ ๓๐๐,๓๐๐ ผลการ  - ถนนทางเทาที่สาธารณะ กอง
(เปนรายบุคคล)สําหรับทํา ธรรมดา ทําความสะอาด ทําความสะอาดถนนทางเทา ปฎิบัติงาน ภายในเขตเทศบาลฯ ไดรับ สาธารณสุขฯ
ความสะอาดถนน ถนนและทางเทาภายใน สาธารณะภายในเขต ผานเกณฑ การดูแลและมีความสะอาด
และทางเทาภายใน เขตเทศบาลฯ เทศบาลฯ ในชวงไมเกิน ประเมิน ยิ่งข้ึน 
เขตเทศบาล 3 เดือน เพื่อเปลี่ยนผาน  - ลดภาระคาใชจายใน

ไปสูการจางเอกชนดําเนิน การบริหารงานบุคคลของ
การ เทศบาลลงระเบียบบริหาร

งานบุคคลฯ

๒ คาจางเหมาบุคคลธรรมดา  - เพื่อจางเหมาบุคคล  - เพื่อจางบุคคลธรรมดา ๑,๑๓๔,๐๐๐ ๑,๑๓๔,๐๐๐ ๑,๑๓๔,๐๐๐ ๑,๑๓๔,๐๐๐ ๑,๑๓๔,๐๐๐ ผลการ  - การปฏิบัติงานขน ยาย กอง
(เปนรายงานบุคคล) สําหรับ ธรรมดา สําหรับปฏิบัติงาน สําหรับการปฏิบัติงาน ปฎิบัติงาน จัดเก็บขยะ ข้ึนรถบรรทุก สาธารณสุขฯ
ประจําทายรถบรรทุกขยะ ประจํารถบรรทุกขยะ ประจําทายรถบรรทุกขยะ ผานเกณฑ ขยะมีความเรียบรอย 
กองสาธารณสุขฯ เพื่อทําหนาที่เก็บ ขน จํานวน ๙ คน ประเมิน มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน

ยายขยะ ขึ้นรถบรรทุกขยะ  - ลดภาระคาใชจายในการ
บริหารงานบุคคล 
ตามพรบ.ระเบียบฯ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)

เทศบาลตําบลนครชัยศรี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
                เปาหมาย      

        (ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณและที่มา
 ตัวชี้วัด  

(KPI)
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ



๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๓ โครงการจางเหมาเอกชน  - เพื่อสนองนโยบายของ  - จางเหมาเอกชน - - ๒,๖๐๐,๐๐๐ ๒,๖๐๐,๐๐๐ ๒,๖๐๐,๐๐๐ ผลการ  - เพื่อลดภาระ และตนทุน กอง
รักษาความสะอาดถนน กระทรวงมหาดไทยในการ ทําความสะอาดถนนทางเทา ปฎิบัติงาน คาใชจายของเทศบาล สาธารณสุขฯ
ทางเทา และพื้นท่ีสาธารณะ ใหภาคเอกชนเขามามีสวน สาธารณะภายในเขต ผานเกณฑ และเพิ่มประสิทธิภาพ

รวมในการรักษาความ เทศบาลฯ ประเมิน ในการรักษาความสะอาด
สะอาดในเขตเทศบาล

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
                เปาหมาย      

        (ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณและที่มา
 ตัวชี้วัด  

(KPI)
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ



ก. ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดที่ ๓ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน การเสริมสรางความม่ันคงและสังคมคุณภาพอยางย่ังยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครปฐม ยุทธศาสตรที่ ๕ ดานการบริหารจัดการที่ดี

    ๕. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมือง - การบริหาร แบบ ผ.02

๕.3 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

        เปาหมาย         

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑ โครงการเทศบาลพบ  - เพื่อใหประชาชนในเขต  - เพื่อบริการประชาชนใน ๔๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ความพึงพอ  - ประชาชนในเขตเทศบาล สํานัก

ประชาชนเพื่อใหบริการ เทศบาลไดรับบริการจาก เขตเทศบาล ใจของ ทั้ง 11 ชุมชน ไดรับ ปลัดเทศบาล

และพัฒนา เทศบาลฯอยางทั่วถึง ประชาชน การบริการจากเทศบาลฯ

อยางทั่วถึง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖5)

เทศบาลตําบลนครชัยศรี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา
 ตัวชี้วัด  

(KPI)
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ



 

 

6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบรกิารสาธารณะ  

 

  



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

๖.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ตัวชี้วัด
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI)

1 โครงการกอสรางถนน  - เพื่อเปนการพัฒนา  - กอสรางถนน คสล. 1,200,000   - - - - ถนนและทอ  - ประชาชนมีคุณภาพ กองชาง
คสล. พรอมวางทอ คุณภาพชีวิตของประชาชน ขนาดผิวจราจรกวาง 5.00 ม. ระบายน้ําได ชีวิตดานกรคมนาคมดีขึ้น
ระบายน้ําคอนกรีต ดานการคมนาคม ยาวประมาณ 70.00 มาตรฐาน  - ถนนและผิวทางมีความ
และบอพักคอนกรีต  - เพื่อเปนการยกระดับถนน หนา 0.15 ม. พรอมวาง ปลอดภัย และสะดวก
บริเวณถนนทางหลวง และผิวทางใหมีความ ทอระบายน้ําคอนกรีต รวดเร็วใหเหมาะสม
3094 ซ. 2/6 (วันด)ี ปลอดภัยและสะดวกรวดเร็ว ขนาด Ø 0.60 ม. บอพัก กับการใชงาน

ใหเหมาะสมกับการใชงาน คอนกรีต 10 เมตร/บอ  - ประชาชนไดรับ
 - เพื่อใหประชาชนไดรับ และบอพักรับน้ําจากชุมชน ความสะดวกสบาย
ความสะดวกสบายในการ หรือพื้นท่ีไมนอยกวา ในการสัญจร
สัญจร 350.00 ตร.ม.  - ปองกันน้ําทวม
 - เพื่อเปนการปองกันน้ําทวม พรอมปายโครงการ 

ตามแบบแปลนเทศบาล ฯ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)

เทศบาลตําบลนครชัยศรี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
             เปาหมาย         
     (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ



๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ตัวชี้วัด
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI)

2 โครงการกอสรางเขื่อน -เพื่อปองกันการทรุดตัวของดิน  - ขยายถนน คสล. ขนาด 2,000,000   - - - - 1  - ดินไมทรุดตัว กองชาง
กันดิน คสล. พรอมขยาย -เพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็ว ผิวจราจรกวาง 1.50 ม. โครงการ  - ประชาชนไดรับความ
ถนน คสล. บริเวณทาง ใหกับประชาชน ผูสัญจรผาน ยาวประมาณ 400.00 ม. สะดวกรวดเร็วในการ
ออกชลประทาน ไปมาไดมากขึ้น หนา 0.15 ม. หรือพื้นท่ี สัญจรผานไปมาได

ไมนอยกวา600.00 ตร.ม. มากขึ้น
และกอสรางเขื่อนกันดิน 
ขนาดกวาง 1.50 ม. 
ยาวประมาณ400.00 ม. 
พรอมปายโครงการตาม
แบบแปลนของเทศบาล ฯ

3 โครงการกอสรางซุม -เพื่อเปนการตอนรับ -จัดทําซุมประตูทางเขา - 2,000,000   - - - จํานวนซุม  - สภาพภูมิทัศนมีความ กองชาง
ประตูทางเขาเขต นักทองเที่ยว เทศบาลตามจุดตาง ๆ ที่ดําเนิน สวยงาม
เทศบาล ฯ -เพื่อภูมิทัศนมีความสวยงาม การ  - เปนการตอนรับ

นักทองเที่ยวที่มาเยือน

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

             เปาหมาย         
     (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา



๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ตัวชี้วัด
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI)

4 โครงการกอสรางถนน  - เพื่อเปนการพัฒนาคุณภาพ  - กอสรางถนน คสล. ขนาด - 304,000      - - - ถนนและทอ  - ประชาชนไดคุณภาพ กองชาง
คสล. พรอมวางทอ ชีวิตของประชาชนดานการ ผิวจราจรกวาง 4.00 ม. ระบายน้ําได ชีวิตดานการคมนาคม
ระบายน้ําคอนกรีตและ คมนาคม ยาวประมาณ 32.00 มาตรฐาน ที่ดีขึ้น
บอพักคอนกรีตถนนทาง -เพื่อเปนการยกระดับถนน หนา 0.15 ม. พรอมวางทอ  - ถนนและผิวทาง
หลวง 3094 ซอย 17 และผิวทางใหมีความปลอดภัย ระบายน้ําคอนกรีตขนาด มีความปลอดภัย 
(ตนนุน) สุดซอยแยกขวา และสะดวกรวดเร็ว ให Ø 0.60 ม. และบอพัก และสะดวกรวดเร็ว 

เหมาะสมกับการใชงาน คอนกรีต และบอพักรับน้ํา ใหเหมาะสมกับการใชงาน

 - เพื่อใหประชาชนไดรับความ จากชุมชนท้ังสองขางทาง  - ประชาชนไดรับ
สะดวกสบายในการสัญจร หรือพื้นท่ีไมนอยกวา ความสะดวกสบายใน
 - เพื่อเปนการปองกันน้ําทวม 160.00 ตร.ม. การสัญจร - ปองกัน

ตามแบบแปลนเทศบาล ฯ น้ําทวม

5 โครงการกอสรางถนน  - เพื่อใหประชาชนไดรับความ  - กอสรางถนน คสล. ขนาด - 986,000      - - - ถนนและทอ -ประชาชนมีความเปน กองชาง
คสล. พรอมวางทอระ สะดวกในการสัญจรไป-มา ผิวจราจรกวาง 3.00 ม. ระบายน้ําได อยูที่ดีขึ้น
บายน้ําคอนกรีต และบอ  - เพื่อปองกันและแกไขปญหา ยาวประมาณ 240.00 มาตรฐาน  - ประชาชนไดรับความ
พักคอนกรีต บริเวณถนน น้ําทวม หรือพื้นท่ีไมนอยกวา สะดวกในการใชรถใช
เทศบาล 1 ซอย 19 720.00 ตร.ม.พรอมวาง ถนนในการสัญจรไป-มา
(ซอยบานกํานันนอย) ทอระบายน้ําคอนกรีตขนาด

Ø 0.60 เมตร และบอพัก
คอนกรีต10 เมตร/บอ 
และบอพัก คสล. 
รับน้ําจากชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
             เปาหมาย         
     (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ



๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ตัวชี้วัด
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI)

6 โครงการกอสรางถนน  - เพื่อใหประชาชนไดรับความ  - กอสรางถนน คสล. - 271,000      - - - ถนนและทอ  - ประชาชนมีความ กองชาง
คสล.พรอมวางทอระบาย สะดวกในการสัญจรไป-มา ขนาดผิวจราจร รวมรางวีทั้ง ระบายน้ําได เปนอยูที่ดี
น้ําคอนกรีตและบอพัก  - เพื่อปองกันและแกไขปญหา สองขางกวาง 4.00 เมตร มาตรฐาน  - ประชาชนไดรับความ
คอนกรีต ถนนทางหลวง น้ําทวม ยาว 57.00 เมตร สะดวกสบายในการ
3094 ซอย 9/2 หนา 0.15 เมตรพื้นที่รวม ใชถนนในการสัญจร
(นัทธีศรี) ไมนอยกวา 228.00 ตร.ม. ไป - มา

ทอระบายน้ําคอนกรีต 
10 ม./บอ และบอพัก 
ค.ส.ล. รับน้ําจากชุมชน

7 โครงการกอสรางถนน  - เพื่อใหประชาชนไดรับความ -กอสรางถนน ค.ส.ล. ขนาด - 1,188,000   - - - ถนนและทอ  - ประชาชนมีความ กองชาง
ค.ส.ล. พรอมวางทอ สะดวกในการสัญจรไป-มา ผิวจราจรรวมรางวีท้ังสองขาง ระบายน้ําได เปนอยูที่ดี
ระบายน้ําคอนกรีตและ  - เพื่อปองกันและแกไขปญหา กวาง 3.00 - 4.00 เมตร มาตรฐาน  - ประชาชนไดรับความ
บอพักคอนกรีตถนน น้ําทวม ยาว 259.00 เมตร สะดวกสบายในการ
เทศบาล 1 ซอย 7 หนา 0.15 เมตร พื้นท่ีรวม ใชถนนในการสัญจร
(ปามะลิ) ไมนอยกวา928.00 ตร.ม. ไป - มา

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

งบประมาณและที่มา
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
             เปาหมาย         
     (ผลผลิตของโครงการ)



๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ตัวชี้วัด
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI)

8 โครงการกอสรางถนน  - เพื่อใหประชาชนไดรับความ  - กอสรางถนน ค.ส.ล. - 1,034,000   - - - ถนนและทอ  - ประชาชนมีความ กองชาง
ค.ส.ล. พรอมวางทอ สะดวกในการสัญจรไป-มา ขนาดผิดจราจร รวมรางวี ระบายน้ําได เปนอยูที่ดี
ระบายน้ําคอนกรีตและ  - เพื่อปองกันและแกไขปญหา ทั้งสองขางกวาง 4.00 เมตร มาตรฐาน  - ประชาชนไดรับความ
บอพักคอนกรีตถนนเทศ น้ําทวม ยาว 220.00 เมตร สะดวกสบายในการ
บาล 1 ซอย 11/1 หนา 0.15 เมตร พื้นท่ีรวม ใชถนนในการสัญจร

ไมนอยกวา 880.00 ตร.ม. ไป - มา
ทอระบายน้ําคอนกรีต 
Ø 0.60 เมตรบอพัก
คอนกรีต 10 ม./บอ และ
บอพักค.ส.ล.รับน้ําจากชุมชน

9 โครงการกอสรางถนน  - เพื่อใหประชาชนไดรับความ  - กอสรางถนน ค.ส.ล. - 318,000      - - - ถนนและทอ  - ประชาชนมีความ กองชาง
ค.ส.ล. พรอมวางทอ สะดวกในการสัญจรไป-มา ขนาดผิวจราจร รวมรางวีทั้ง ระบายน้ําได เปนอยูที่ดี
ระบายน้ําคอนกรีตและ  - เพื่อปองกันและแกไขปญหา สองขางกวาง 3.00 - 4.00 มาตรฐาน  - ประชาชนไดรับความ
บอพักคอนกรีตถนนเทศ น้ําทวม เมตร หนา 0.15 เมตร สะดวกสบายในการ

บาล 1 ซอย 14/1 พื้นท่ีรวมไมไมนอยกวา ใชถนนในการสัญจร
(สุขาภิบาล 4) 270.00 ตร.ม.ทอระบาย ไป - มา

น้ําคอนกรีต Ø 0.60 เมตร 
บอพักคอนกรีต 10 ม./บอ
และบอพักค.ส.ล.รับน้ําจาก
ชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
             เปาหมาย         
     (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
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10 โครงการกอสรางถนน  - เพื่อปองกันและแกไขปญหา  - กอสรางรางระบายน้ํารูป - 227,000      - - - ราง  - ประชาชนไดรับการ กองชาง
รางระบายน้ํารูปตัวยู น้ําทวม ตัวยู ค.ส.ล.ขนาด ระบายน้ํา แกไขปญหาเรื่องการ
บริเวณตลาดทานา 0.40 x 0.60 เมตร ไดมาตรฐาน ระบายน้ํา

ยาว 54.00 เมตร

11 โครงการกอสรางอาคาร  - เพื่อใหประชาชนไดรับความ  - กอสรางอาคารอเนก - 800,000      - - - อาคาร  - ประชานไดรับ กองชาง
อเนกประสงค บริเวณ สะดวกสบายในการใชสถานที่ ประสงคขนาด ที่ได ความสะดวกสบายใน
ตลาดทานา หมูที่ 1 ในการจัดกิจกรรมในหมูบาน/ 6.00 x 14.00 เมตร มาตรฐาน การใชสถานที่ในการ
ต.นครชัยศรี อ.นครชัยศรี ชุมชน และหองน้ําพรอมเทพ้ืน ค.ส.ล. จัดกิจกรรมของหมูบาน
จ.นครปฐม

๑๒ โครงการจางเหมาดู  - เพื่อการดูแลบํารุงรักษา  - ในเขตเทศบาลที่อยู 1,400,000     1,400,000     1,400,000  1,400,000  1,400,000   รอยละ 80  - ภูมิทัศนในเขต กองชาง
แลภูมิทัศนภายใน ภูมิทัศนมีความสวยงามอยาง ในความรับผิดชอบ ของพื้นที่ เทศบาลฯ มีความ

เขตเทศบาลฯ ตอเนื่อง เปาหมาย สวยงามอยางตอเนื่อง

๑๓ โครงการลงหินคลุกตาม  - เพื่อใหประชาชนไดรับความ  - จางเหมาลงหินคลุกไหลทาง 300,000      100,000      100,000   100,000   100,000    รอยละ 80  - ประชาชนไดรับความ กองชาง
ถนนในเขตเทศบาล สะดวกในการสัญจรไป-มา และทางสาธารณะประโยชน ของพื้นที่ สะดวกในการใชถนน

อยางปลอดภัย ภายในเขตเทศบาลฯ เปาหมาย อยางปลอดภัย

14 โครงการติดตั้งกระจก -เพื่อเปนการอํานวยความ  - ติดตั้งกระจกโคงสะทอน 100,000      100,000      100,000   100,000   100,000    ไมนอยกวา  - ประชาชนไดรับความ กองชาง
โคงสะทอนแสงตามแยก สะดวกและความปลอดภัยใน แสงภายในเขตเทศบาล รอยละ สะดวกและปลอดภัย
ตามโคงภายในเขต การใชถนน 80 ของ ในการใชถนน
เทศบาล แยกตางๆ

งบประมาณและที่มา
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
             เปาหมาย         
     (ผลผลิตของโครงการ)
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15 โครงการอุดหนุนปรับ  - เพื่อใหประชาชนไดมีไฟฟา  - ภายในเขตเทศบาลฯ - 600,000      600,000   600,000   600,000    4 โครงการ -ประชาชนมีไฟฟา กองชาง
ปรุงขยายเขตไฟฟา สองสวางเสนทางในเวลา สองสวางเสนทางใน
สาธารณะภายในเขต กลางคืน ทําใหมีการคมนาคม เวลากลางคืน 
เทศบาล ฯ ที่ปลอดภัยลดอุบัติเหตุ ลดพื้นที่ การคมนาคม มีความ

เสี่ยงภัยจามิจฉาชีพ และยัง ปลอดภัยลดการเกิด
เปนการเพิ่มความเจริญสูอําเภอ อุบัติเหตุ ลดความ
นครชัยศรี ชวยพัฒนาคุณภาพ เสี่ยงภัยจากมิจฉาชีพ
ชีวิตของประชาชนใหดียิ่งข้ึน และอําเภอนครชัยศรี

มีความเจริญสูประชาชน
มีคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนดียิ่งขึ้น

16 โครงการอุดหนุนการ  - เพื่อใหมีวัสดุอุปกรณ  - ภายในเขตเทศบาลฯ - 50,000        50,000     50,000     50,000      4 โครงการ  - มีวัสดุ อุปกรณ กองชาง
ติดตั้งหมอแปลงไฟฟา เกี่ยวของการไฟฟาใหมีกําลังไฟ เกี่ยวของกับไฟฟาท่ี
มิเตอรไฟฟา และอุปกรณ ที่เหมาะสม และไดมาตรฐาน เหมาะสมและได

ตอพวงท่ีเกี่ยวของภาย ของการไฟฟาฯ กําหนด มาตรฐานของการไฟฟาฯ
ในเขตเทศบาล กําหนด

17 โครงการปรับปรุงซอม  - เพื่อจางเหมาปรับปรุงซอม  - ปรับปรุงซอมแซมเสาไฟ - - 2,000,000  - - เสาไฟฟา  - เพื่อสรางทัศนียภาพ กองชาง
แซมเสาไฟนางฟา แซมเสาไฟนางฟาภายในเขต นางฟา นางฟา ที่สวยงามสงเสริม

เทศบาลตําบลนครชัยศรีชํารุด ถนนทางหลวง 3094 ตาม การทองเที่ยว และความ
เสียหายใหสามารถใชงานได จํานวน 88 ตน เทศบาล ปลอดภัยในชีวิต
ตามปกติ กําหนด และทรัพยสิน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
             เปาหมาย         
     (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
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18 โครงการปรับปรุงฝาทอ  - เพื่อสรางทัศนียภาพท่ีสวยงาม  - ปรับปรุงทอระบายน้ํา - - 165,000     - - ฝาทอ  - มีระบบระบายน้ําที่ดี กองชาง
ระบายน้ําถนนซอยขาง สงเสริมการทองเที่ยว และ ถนนซอยขางไปรษณียเพื่อ ระบาย ลดปญหาการเกิน
ไปรษณีย เพื่อความปลอดภัยในชีวิต ใหมีผิวจราจรที่ดีขึ้น น้ํา น้ําทวมขัง

และทรัพยสิน ไดมาตรฐาน

19 โครงการปรับปรุงผิว  - เพื่อบรรเทาความเดือดรอน  - ถนนภายในเขตเทศบาลฯ - - 1,000,000  1,000,000  1,000,000   ผิวจราจร  - ประชาชนไดรับความ กองชาง
จราจรถนนหรือซอย ในการสัญจรไป-มา ของ ที่ชํารุดเสียหาย ตาม ปลอดภัยในการสัญจร
ตางๆ ภายในเขต ประชาชน มาตรฐาน ใหกับผูใชรถใชถนน
เทศบาล ฯ  - เพื่อปรับปรุงถนนท่ีชํารุดเสีย

หายสามารถใชงานไดตาม
ปกติ

20 โครงการปรับปรุง -เพื่อใหถนนมีความสะอาด - 1 โครงการ - - 2,000,000  - - รอยละ 80  - ถนนในมีความสะอาด กองชาง
ภูมิทัศนเกาะกลางถนน สวยงาม รมรื่น ของพื้นที่ สวยงาม รมรื่น
ทางหลวงหมายเลข 4 -เพื่อเปนการเพิ่มพื้นท่ีสีเขียว เปาหมาย  - เพิ่มพื้นท่ีสีเขียว 
(เพชรเกษม) เปนเมืองทองเที่ยวและลด เปนเมืองทองเที่ยว

ปญหาโลกรอน และลดปญหาโลกรอน
-เพื่อใหอําเภอนครชัยศรีมี  - อําเภอนครชัยศรี 
สภาพแวดลอมที่ดีเปนเมืองนา มีสภาพแวดลอมที่ดี 
อยูและประชาชนมีคุณภาพ เปนเมืองนาอยู 
ชีวิต อยางมีความสุข และประชาชนมีคุณภาพ

ชีวิตอยางมีความสุข

วัตถุประสงค
             เปาหมาย         
     (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

ที่ โครงการ
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21 โครงการติดตั้งประตู  - เพื่อบรรเทาอุทกภัยในฤดู  - ติดตั้งประตูระบายน้ํา - - 1,000,000  - - 1 โครงการ  - บรรเทาอุกทภัย กองชาง
ระบายน้ําแบบ Flap น้ําหลาก แบบ Flapgate ในฤดูน้ําหลาก
gate จํานวน 5 จุด  - เพื่อเปนการปองกันน้ําทวม จํานวน 5 จุด  - ปองกันน้ําทวม
ไดแก ถนนเลียบชลประ ตามแบบแปลนเทศบาล ฯ
ทาน 5 จุด

22 โครงการปรับปรุงผิว  - เพื่อจางเหมาปรับปรุงซอม  - ปรับปรุงผิวจราจรลาดยาง - - ######## - - ถนน  - เพื่อยกระดับคุณภาพ กองชาง
จราจรลาดยางพารา แซมถนนสายตาง ๆ ภายใน พาราแอสฟสติกคอนกรีต ตาม ชีวิต และความเปนอยู
แอสฟสติกคอนกรีต เขตเทศบาลตําบลนครชัยศรี กวาง 5 เมตร ยาว มาตรฐาน ของประชาชน และเปน
บริเวณทางหลวง 3094 เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต และ 535 เมตร  หรือพื้นที่ไม การสนับสนุนสงเสริม
ซ. 2/5 (ชาญกิจ) ความเปนอยูของประชาชนและ นอยกวา 2,675 ตารางเมตร เกษตรกรชาวสวนยาง

เปนการสนับสนุนสงเสริม รายละเอียดตามแบบแปลน พาราอีกท้ังเพื่อแกไข
เกษตรกรชาวสวนยางพารา ของเทศบาล ปญหาความเดือดรอน

ของราษฎรในการใช
เสนทางสัญจร

23 โครงการยกระดับทาง  - เพื่อใหนักทองเที่ยวได  - ยกระดับทางเดินเทา คสล. - - 600,000   - - รอยละ 80  - มีทางเดินเทา คสล. กองชาง
เดินเทา คสล. บริเวณ เดินทางสะดวกและปลอดภัย บริเวณตลาดทานา ของระยะ บริเวณตลาดทานาเพื่อ
ตลาดทานา  - เพื่อปองกันการเกิดอุบัติเหตุ ทางเปาหมาย อํานวยความสะดวกให

ใหกับนักทองเที่ยวขณะเดิน กับนักทองเที่ยว และลด
ซื้อสินคาในตลาด ฯ อุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้น

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

             เปาหมาย         
     (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
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24 โครงการปรับปรุงซอม  - เพื่อเปนการพัฒนาคุณภาพ  - กอสรางถนน คสล. ขนาด - - 1,910,000  - - ถนนและทอ  - ประชาชนไดมีคุณภาพ กองชาง
แซมถนน คสล.พรอมวาง ชีวิตของประชาชนดานการ ผิวจราจรกวาง 4.00 ม. ระบายน้ําได ชีวิตดานการคมนาคมดีขึ้น
ทอระบายน้ําคอนกรีต คมนาคม ยาวประมาณ 408.00 ม. มาตรฐาน  - ถนนและผิวทางมี
และบอพักคอนกรีต  - เพื่อเปนการยกระดับถนน หนา 0.15 ม. พรมวางทอ ความปลอดภัย 
บริเวณถนน 3094 และผิวทางใหมีความปลอดภัย ระบายน้ําคอนกรีตขนาด และสะดวกรวดเร็ว ให
ซอย 10 (ปาช้ัน) และสะดวกรวดเร็ว ใหเหมาะสม Ø 0.60 ม. บอพักคอนกรีต เหมาะสมกับการใชงาน

กับการใชงาน 10 เมตร/บอ และบอพัก  - ประชาชนไดรับความ
 - เพื่อใหประชาชนไดรับความ รับน้ําจากชุมชน หรือพ้ืนที่ไม สะดวกสบายในการสัญจร
สะดวกสบายในการสัญจร นอยกวา 1,632.00 ตร.ม.  - ปองกันน้ําทวม
 - เพื่อเปนการปองกันน้ําทวม พรอมปายโครงการตาม

แบบแปลนเทศบาล ฯ

25 โครงการกอสรางถนน  - เพื่อเปนการพัฒนาคุณภาพ  - กอสรางถนน คสล. ขนาด - - 1,625,000  - - ถนนและทอ  - ประชาชนไดมีคุณภาพ กองชาง
คสล.พรอมวางทอระบาย ชีวิตของประชาชนดานการ ผิวจราจรกวาง 6.00 ม. ระบายน้ําได ชีวิตดานการคมนาคมดีขึ้น
น้ําคอนกรีต คมนาคม ยาวประมาณ 275.00 ม. มาตรฐาน  - ประชาชนไดรับความ
และบอพักคอนกรีต  - เพื่อเปนการยกระดับถนน หนา 0.15 ม. พรมวางทอ สะดวกสบายในการสัญจร
ถนนทางหลวง 3094 และผิวทางใหมีความปลอดภัย ระบายน้ําคอนกรีตขนาด
ซอย 2/1 (ชาญกิจ) และสะดวกรวดเร็ว ใหเหมาะสม Ø 1.00 ม. บอพักคอนกรีต 

กับการใชงาน 10 เมตร/บอ และบอพัก
 - เพื่อใหประชาชนไดรับความ รับน้ําจากชุมชน หรือพ้ืนที่ไม
สะดวกสบายในการสัญจร นอยกวา 1,650.00 ตร.ม. 
 - เพื่อเปนการปองกันน้ําทวม พรอมปายโครงการตาม

แบบแปลนเทศบาล ฯ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
             เปาหมาย         
     (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
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26 โครงการปรับปรุงสะพาน  - เพื่อใหประชาชนใชเปนเสน  - ปรับปรุงสะพานตนสน - - - 300,000   - สะพาน  - ประชาชนไดรับความ กองชาง
ตนสน ทางคมนาคม จํานวน 1 แหง ตาม สะดวกและปลอดภัย

 - เพื่อปรับปรุงสะพานให มาตรฐาน

มีความคงทนแข็งแรงได

27 โครงการจัดซื้อโคมไฟ  - เพื่อเพิ่มความปลอดภัย  - 1 โครงการ - - - 500,000   - โคมไฟที่  - ประชาชนไดรับความ กองชาง
LED สําหรับติดตั้งตาม ในการสัญจรใหกับผูใชรถใช ติดตั้ง ปลอดภัยในการสัญจร
แยกถนนซอย หรือตาม ถนนในเวลากลางคืน ตามเปาหมาย ใหกับผูใชรถใชถนนใน
จุดตาง ๆ ภายในเขต  - เพื่อเปนการเพิ่มทัศนวิสัยใน เวลากลางคืน
เทศบาลฯ การมองเห็นที่ชัดเจนมากขึ้น

หรือเทียบเทาในเวลากลางวัน

28 โครงการกอสรางสะพาน  - เพื่อใหประชาชนใชเปนเสน  - กอสรางสะพาน คสล. - - - 2,000,000  - สะพาน  - ประชาชนไดรับความ กองชาง
คสล. ขามคลองบางแกว ทางคมนาคม ผิวจราจรกวาง6.00 ม. ตาม สะดวกและปลอดภัย
บริเวณหมูที่ 2  - เพื่อปรับปรุงสะพานใหมี ยาวประมาณ 25.00 ม. มาตรฐาน

ตําบลทาตําหนัก ความคงทนแข็งแรงได พรอมทางเทากวาง 1.00 ม. 
มาตรฐาน ทั้งสองขางทาง 

จํานวน 1 แหง

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

             เปาหมาย         
     (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
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29 โครงการปรับปรุงภูมิ  - เพื่อใหถนนในมีความสะอาด  - 1 โครงการ - - - 1,000,000  - รอยละ 70  - ถนนในมีความสะอาด กองชาง
ทัศนริมคลองเจดียบูชา สวยงาม รมรื่นและมีความ ของพื้นที่ สวยงามรมรื่นมีความ
(ภายในชลประทาน) เปนระเบียบเรียบรอย ดําเนินการ เปนระเบียบเรียบรอย

 - เพื่อเปนการเพิ่มพื้นท่ีสีเขียว  - เพื่อพ้ืนที่สีเขียว 
เปนเมืองทองเที่ยวและลด เปนเมืองทองเที่ยว 
ปญหาโลกรอน และลดปญหาโลกรอน
 - เพื่อใหอําเภอนครชัยศรี  - อําเภอนครชัยศรี 
มีสภาพแวดลอมที่ดีเปนเมือง มีสภาพแวดลอมที่ดีเปน
นาอยูและประชาชนมีคุณภาพ เมืองนาอยูและประชาชน
ชีวิตอยางมีความสุข มีคุณภาพชีวิตอยาง

มีความสุข

30 โครงการติดตั้งเสาไฟสอง  - เพื่อเพิ่มความปลอดภัยใน  - ติดตั้งเสาไฟสองสวางเสา - - - 600,000     - จํานวนที่  - ประชาชนไดรับความ กองชาง
สวางเสา HIGH MAST การสัญจรเวลากลางคืน HIGH MAST จํานวน 1 ตน ติดตั้ง ปลอดภัยในการสัญจร
ภายในเขตเทศบาล ฯ  - เพื่อเปนการเพิ่มทัศนะวิสัย ใหกับผูใชรถใชถนนใน

ในการมองเห็นที่ชัดเจนมากขึ้น เวลากลางคืน

31 โครงการปรับปรุงซอม  - เพื่อปรับปรุงซอมแซมเสาไฟ  - ปรับปรุงซอมแซมไฟฟา - - - 200,000   - จํานวนไฟฟา  - ประชาชนไดรับ กองชาง
แซมไฟฟา HIGH MAST HIGH MAST ใหสามารถใช HIGH MAST ถนนทางหลวง ที่ปรับปรุง ความปลอดภัยในการ
ถนนทางหลวง 3094 งานไดตามปกติ เพื่อเพิ่มความ 3094 จํานวน 2 ตน และใชงาน สัญจรใหกับผูใชรถใช

ปลอดภัยในการสัญจรเวลา ไดเปนปกติ ถนนในเวลากลางคืน
กลางคืน
 - เพื่อเปนการเพิ่มทัศนะวิสัยใน
การมองเห็นที่ชัดเจนมากขึ้น

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
             เปาหมาย         
     (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
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32 โครงการกอสรางถนน  - เพื่อเปนการพัฒนาคุณภาพ  - กอสรางถนน คสล. - - - 1,400,000  - ถนนและทอ  - ประชาชนมีคุณภาพ กองชาง
คสล. พรอมวางทอระ ชีวิตของประชาชนดานการ ขนาดผิวจราจรกวาง 4.00 ม. ระบายน้ําได ชีวิตดานการคมนาคมดีขึ้น
บายน้ําคอนกรีต และบอ คมนาคม ยาวประมาณ 190 ม. มาตรฐาน  - ถนนและผิวทาง
พักคอนกรีต ถนนทาง  - เพื่อเปนการยกระดับถนน หนา 0.15 ม. พรอมวางทอ มีความปลอด และ
หลวง 3094 ซอย 7 และผิวทางใหมีความปลอดภัย ระบายน้ําคอนกรีตขนาด สะดวกรวดเร็ว 
(หมอนิด) แยกซายซอย2 และสะดวกรวดเร็ว ใหเหมาะสม Ø 0.60 ม. และบอพัก ใหเหมาะสมกับการ

กับการใชงาน คอนกรีต และบอพักรับน้ํา ใชงาน
 - เพื่อใหประชาชนไดรับความ จากชุมชนท้ังสองขางทาง  - ประชาชนไดรรับ
สะดวกสบายในการสัญจร หรือพื้นท่ีไมนอยกวา ความสะดวกสบายใน
 - เพื่อเปนการปองกันน้ําทวม 709.00 ตร.ม. การสัญจร

ตามแบบแปลนเทศบาลฯ  - ปองกันน้ําทวม

33 โครงการขยายถนน  - เพื่อเปนการพัฒนาคุณภาพ  - ขยายถนน คสล. ขนาด - - - - 1,000,000   ถนน -ดินไมทรุดตัว กองชาง
คสล. บริเวณถนนเลียบ ชีวิตของประชาชนดานการ ผิวจราจรกวาง 2.00 ม. ที่ได -ประชาชนไดรับความ
คลองเจดียบูชา คมนาคม ยาวประมาณ 400.00 ม. มาตรฐาน สะดวกรวดเร็วใน
(ทางออกชลประทาน)  - เพื่อใหประชาชนไดรับความ หนา 0.15 ม. หรือพื้นท่ี การสัญจรผานไปมา

สะดวกสบายในการสัญจร ไมนอยกวา 800.00 ตร.ม. ไดมากขึ้น
รายละเอียดตามแบบแปลน
ของเทศบาล ฯ

34 โครงการปรับปรุงทอ  - เพื่อแกปญหาน้ําทวมขัง  - ปรับปรุงทอระบายน้ํา - - - - 5,500,000 ทอระบายน้ํา -แกปญหาน้ําทวมขัง กองชาง
ระบายน้ําถนนทางหลวง  - เพื่อเปนการปรับปรุง ความยาวประมาณ ตาม -ทอระบายน้ําไดมาตรฐาน
3094 ซอย 7 ทอระบายน้ําไดมาตรฐาน 1,460 เมตร มาตรฐาน สามารถระบายน้ําไดทัน

สามารถระบายน้ําไดทันทวงที ทวงที

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

             เปาหมาย         
     (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
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35 โครงการติดตั้งและขยาย  - เพื่อขยายจุดแพรสัญญาณ  - 1 โครงการ - - - - 2,000,000 เพิ่มขึ้น  - ประชาชนไดรับทราบ กองชาง
เขตเสียงตามสายภายใน เสียงตามสายไดอยางท่ัวถึง รอยละ 3 ขอมูลขาวสารตางๆ
เขตเทศบาล ฯ  - เพื่อใหประชาชนในได ของทางหนวยงาน

รับทราบขอมูลขาวสารตางๆ ราชการ
ของทางหนวยงานราชการ

36 โครงการกอสรางราง  - เพื่อแกปญหาน้ําทวมขัง  - กอสรางรางระบายน้ํา - - - - 2,600,000 รางระบาย  - แกปญหาน้ําทวมขัง กองชาง
ระบายน้ํารูปตัวยู ถนน  - เพื่อเปนการปรับปรุงทอระ รูปตัวยู คสล. ขนาด ที่ได  - ทอระบายน้ําได
ทางหลวง 3233 ม.3 บายน้ําไดมาตรฐานสามารถ 0.40x0.60 ม. ยาว มาตรฐาน มาตนฐานสามารถระบาย
ต.บางกระเบา และ ม.1 ระบายน้ําไดทันทวงที ประมาณ400 ม. พรอมปาย น้ําไดทันทวงที
ต.นครชัยศรี โครงการตามรายละเอียด

แบบแปลนของเทศบาล ฯ

37 โครงการปรับปรุงทาง  - เพื่อความสะดวกในการใช  - ปรับปรุงทางเดินเทา - - - - 2,000,000 1  - ประชาชนไดรับความ กองชาง
เดินเทาและราวสะพาน ทางเดินเทา และราวสะพานบริเวณสะพาน โครงการ สะดวกในการใชทาง
บริเวณสะพาน 6 และ  - เพื่อใหมีทางเดินเทาได 6 และสะพานแดง เดินเทา มาตรฐาน
สะพานแดง มาตรฐาน  - ปองกนการเกิดอุบัติ

 - เพื่อปองกันการเกิดอุบัติเหตุ เหตุและสูญเสียชีวิต 
และสูญเสียชีวิตทรัยพยสิน ทรัพยสิน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
             เปาหมาย         
     (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
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38 โครงการปรับปรุงซอม  - เพื่อปองกันการทรุดตัวของดิน  - กอสรางถนน คสล. - - - - 3,200,000 ถนนตาม  - ดินไมทรุดตัว กองชาง
แซมถนน คสล.พรอม  - เพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็ว ขนาดผิวจราจรกวาง 4.00 ม. มาตรฐาน  - ประชาชนไดรับความ
กําแพงกันดินบริเวณ ใหกับประชาชน ผูสัญจรผาน ยาวประมาณ 408.00ม. สะดวกรวดเร็วในการ
ถนน 3094 ซอย 8 ไปมาไดมากขึ้น หนา 0.15 ม. พรมวางทอ สัญจรผานไปมาไดมากขึ้น
(ปาอวน) ระบายน้ําคอนกรีตขนาด 

Ø 0.60 ม. บอพักคอนกรีต 
10 เมตร/บอ และบอพักรับ
น้ําจากชุมชน หรือพื้นท่ีไม
นอยกวา632.00 ตร.ม.
 พรอมปายโครงการตาม
แบบแปลนเทศบาล ฯ

39 โครงการกอสรางถนน  - เพื่อเปนการพัฒนาคุณภาพ  - กอสรางถนน คสล. ขนาด - - - - 7,600,000 ถนนตาม  - ประชาชนมีคุณภาพ กองชาง
คสล. บริเวณถนนเลียบ ชีวิตของประชาชนดานการ ผิวจราจรกวาง 4.00 ม. มาตรฐาน ชีวิตดานการคมนาคม
ทางรถไฟ (ม.1 , ม.2 คมนาคม ยาวประมาณ 1,900ม. ดีขึ้น
วัดแค)  - เพื่อเปนการยกระดับถนน หรือพื้นท่ีไมนอยกวา  - ถนนและผิวทางมี

และผิวทางใหมีความปลอดภัย 7,600.00 ตร.ม. ความปลอดภัยและ
และสะดวกรวดเร็ว ให ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ สะดวกรวดเร็ว ให 
เหมาะสมกับการใชงาน เหมาะสมกับการใชงาน
 - เพื่อใหประชาชนไดรับความ  - ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการสัญจร สะดวกสบายในการ

สัญจร

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

             เปาหมาย         
     (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา



๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ตัวชี้วัด
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI)

40 โครงการกอสรางปรับ  - เพื่อแกปญหาน้ําทวมขัง  - กอสรางปรับปรุงทอ - - - - 8,600,000 ทอระบายน้ํา  - แกปญหาน้ําทวมขัง กองชาง
ปรุงทอระบายน้ํา  - เพื่อเปนการปรับปรุง ระบายน้ํา คสล.ยาวประมาณ ตาม  - ทอระบายน้ําได
ถนนทางหลวง 3235 ทอระบายน้ําไดมาตรฐาน 2,346 ม. ตามรายละเอียด มาตรฐาน มาตรฐานสามารถ
ซอย 2 สามารถระบายน้ําไดทันทวงที แบบแปลนของเทศบาล ฯ ระบายน้ําไดทันทวงที

41 โครงการกอสรางถนน  - เพื่อเปนการพัฒนาคุณภาพ  - กอสรางถนน คสล. ขนาด - - - - 3,200,000 ถนนและ  - ประชาชนมีความเปน กองชาง
คสล. พรอมวางทอระ ชีวิตของประชาชนดานการ ผิวจราจรกวาง 5.00 ม. ทอระบายน้ํา อยูที่ดีขึ้น
บายน้ําคอนกรีต และบอ คมนาคม ยาวประมาณ 500.00 ม. ไดมาตรฐาน  - ประชาชนไดรับความ
พักคอนกรีตซอยชาญกิจ  - เพื่อเปนการยกระดับถนน หนา 0.15 ม. พรอมวาง สะดวกในการใชรถ

และผิวทางใหมีความปลอดภัย ทอระบายน้ําคอนกรีตขนาด ใชถนนในการสัญจร
และสะดวกรวดเร็ว ใหเหมาะ Ø 1.00 ม. บอพักคอนกรีต ไป - มา
กับการใชงาน 10 เมตร/บอ และบอพัก
 - เพื่อใหประชาชนไดรับความ รับน้ําจากชุมชน หรือพ้ืนที่
สะดวกสบายในการสัญจร ไมนอยกวา 2,500.00 ตร.ม
 - เพื่อเปนการปองกันน้ําทวม พรอมปายโครงการตาม

แบบแปลนเทศบาล ฯ
42 โครงการปรับปรุง -เพื่อใหถนนมีความสะอาด - 1 โครงการ - - - 1,500,000  - รอยละ 80  - ถนนในมีความสะอาด กองชาง

ภูมิทัศนถนนทางหลวง สวยงาม รมรื่น ของพื้นที่ สวยงาม รมรื่น
3094 -เพื่อเปนการเพิ่มพื้นท่ีสีเขียว เปาหมาย  - เพิ่มพื้นท่ีสีเขียว 

เปนเมืองทองเที่ยวและลด เปนเมืองทองเที่ยว
ปญหาโลกรอน และลดปญหาโลกรอน
-เพื่อใหอําเภอนครชัยศรีมี  - อําเภอนครชัยศรี 
สภาพแวดลอมที่ดีเปนเมืองนา มีสภาพแวดลอมที่ดี 
อยูและประชาชนมีคุณภาพ เปนเมืองนาอยู 
ชีวิต อยางมีความสุข และประชาชนมีคุณภาพ

ชีวิตอยางมีความสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
             เปาหมาย         
     (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ



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

๓.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

        เปาหมาย         
(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๑ โครงการกอสรางเขื่อน  - เพื่อเปนการปองกัน  - กอสรางเขื่อน ค.ส.ล. - - ๑๖,๐๐๐,๐๐๐ ๑๖,๐๐๐,๐๐๐ ๑๖,๐๐๐,๐๐๐ รอยละของ  - บริเวณริมตลิ่งไมเกิดการ กองชาง

ค.ส.ล. กันดินถนน ตลิ่งพังทลายปองกัน ความสูงประมาณ ระยะทาง พังทลาย ไมตื้นเขิน
เลียบคลองเจดียบูชา การตื้นเขิน ปองกันน้ําทวม ๒.๕๐ เมตร เขื่อนที่  - ประชาชนไมประสบปญหา
(ฝงขวา) ปองกันการรุกล้ําแมน้ํา ยาว ๑,๕๐๐.๐๐ เมตร ดําเนินการ น้ําทวม

ลําคลอง บริเวณหมูที่ ๑ - ๒ 
 - เพื่อความเปนระเบียบ ต.วัดแคเปนเขตเชื่อมตอ
เรียบรอย และความ อบต. ศีรษะทอง
สวยงาม 
 - เพื่อเปนการขยายเขต
การคมนาคมทางน้ํา

(หมายเหตุ : เปนโครงการที่ดําเนินการปเดียว 16 ลานบาท แตใสดําเนินการ 3 ป เพื่อใหอบจ.พิจารณาในแตละป กรณีมีงบประมาณไมเพียงอาจเลื่อนปที่ดําเนินการ)

รวม 1 โครงการ - - - - ๑๖,๐๐๐,๐๐๐ ๑๖,๐๐๐,๐๐๐ ๑๖,๐๐๐,๐๐๐ - - -

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

โครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

เทศบาลตําบลนครชัยศรี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่มา

 ตัวชี้วัด 
 (KPI)

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ



แบบ ผ. ๐3

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑ บริหารทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน  - จัดซื้อเครื่องอานบัตร ๑,๐๐๐ - - ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐ สํานักปลัดฯ
ประจําตัวประชาชนแบบ
Smart Card จํานวน 3
เครื่อง

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

บัญชีครุภัณฑ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖5)

เทศบาลตําบลนครชัยศรี

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
        เปาหมาย        

(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณและที่ผานมา



แบบ ผ. ๐3

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๒ รักษาความสงบ คาครุภัณฑ ครุภัณฑดับเพลิง  - จัดซื้อรถยนตดับเพลิงแบบ - ๓,๖๐๐,๐๐๐ - - - สํานักปลัดฯ

ภายใน อเนกประสงค ชนิด ๖ ลอ

เครื่องยนตดีเซล จํานวน ๑ คัน

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖5)

เทศบาลตําบลนครชัยศรี

        เปาหมาย        
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณและที่ผานมา



แบบ ผ. ๐3

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๓ ๒๕๖๕

(ผลผลิตของครุภัณฑ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๓ การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน  - ซื้อโตะหมูบูชาหมู ๙  จํานวน ๑ ชุด ๙,๙๐๐ - - - กองการศึกษา
 - จัดซื้อซุมเฉลิมพระเกียรติฯ ๒๐๐,๐๐๐ - - - กองการศึกษา
ขนาดภาพรวม ไมนอยกวา ๓ X ๕.๑๐ 
จํานวน ๒ ซุม

ครุภัณฑกีฬา  - ซื้อเครื่องออกกําลังกายสําหรับติดตั้งตาม ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ กองการศึกษา
ชุมชนตางๆ
 - ซื้อเครื่องเลนเด็กชุดตางๆที่เหมาะสม ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ กองการศึกษา
ตามสภาพพื้นท่ี
 - อุปกรณ เครื่องออกกําลัง (ฟตเนส) ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ กองการศึกษา

บัญชีครุภัณฑ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖5)

เทศบาลตําบลนครชัยศรี
งบประมาณและที่ผานมา หนวยงาน

รับผิดชอบ
หลัก

ที่ แผนงาน หมวด เปาหมายประเภท



แบบ ผ. ๐3

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

(ผลผลิตของครุภัณฑ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๔ สาธารณสุข คาครุภัณฑ ครุภัณฑการเกษตร  - ซื้อเครื่องพนยา แบบสะพายหลัง 8,000 - - - - กองสาธารณสุขฯ

จํานวน 2 เครื่อง

ครุภัณฑงานบานงานครัว  - ซื้อเครื่องตัดหญาแบบ ๑๙,๐๐๐ - - - - กองสาธารณสุขฯ

ขอแข็ง จํานวน 2 เครื่อง

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖5)

เทศบาลตําบลนครชัยศรี
งบประมาณและท่ีผานมา หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เปาหมาย



แบบ ผ. ๐3

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

(ผลผลิตของครุภัณฑ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๕ เคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง  - จัดซื้อรถบรรทุกขยะ ๒,๔๐๐,๐๐๐ - - - - กองสาธารณสุขฯ

ขนาด 6 ตัน 6 ลอ

จํานวน 1 คัน

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖5)

เทศบาลตําบลนครชัยศรี

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เปาหมาย

งบประมาณและที่ผานมา



 

สวนที่ 4 

การติดตามและประเมินผล 

  



 

สวนที่ 4  
การติดตามและประเมินผล 

 
๑. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร 
 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย 
การจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ (แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. ๒๕61) เปนแบบที่
กําหนดใหคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น ดําเนินการใหคะแนน ตามเกณฑที่กําหนดไว ซึ่ง
เปนสวนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยดําเนินการใหแลวเสร็จภายในหกสิบวัน นับแตวันที่
ประกาศใชงบประมาณรายจาย มีรายละเอียด ดังนี้  

๑. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรเพื่อความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่น 
สี่ป ประกอบดวย  

๑.๑ ขอมูลสภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ๒๐ คะแนน  
๑.๒ การวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ  ๑๕ คะแนน  
๑.๓ ยุทธศาสตร ๖๕ 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  
(๑๐) ผลผลิต/โครงการ ๕ คะแนน  
คะแนนรวม ๑๐๐ คะแนน เกณฑที่ควรไดเพื่อใหเกิดความสอดคลองและขับเคลื่อนการ พัฒนา

ทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ไมควรนอยกวารอยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน)  
๒. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป 

ประกอบดวย  
๒.๑ การสรุปสถานการณการพัฒนา ๑๐  คะแนน  
๒.๒ การประเมินผลการนาแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ๑๐ คะแนน  
๒.๓ การประเมินผลการนาแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ ๑๐ คะแนน  
๒.๔ ยุทธศาสตรและแผนงาน ๑๐ คะแนน  
๒.๕ โครงการพัฒนา ๖๐ คะแนน ประกอบดวย  

(๑) ความชัดเจนของชื่อโครงการ ๕ คะแนน  
(๒) กาหนดวัตถุประสงคสอดคลองกับโครงการ ๕ คะแนน  
(๓) เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนาไปสูการตั้งงบประมาณไดถูกตอง ๕ 
คะแนน  
(๔) โครงการมีความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป ๕ คะแนน  



 

(๕) เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
แหงชาติ ฉบับที่ ๑๒  ๕  คะแนน  
(๕) โครงการมีความสอดคลองกับ Thailand ๔.๐  ๕ คะแนน  
(๖) โครงการสอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด ๕ คะแนน  
(๗) โครงการแกไขปญหาความยากจนหรือการเสริมสรางใหประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
ภายใตหลักประชารัฐ ๕ คะแนน  
(๘) งบประมาณ มีความสอดคลองกับเปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) ๕ คะแนน  
(๙) มีการประมาณการราคาถูกตองตามหลักวิธีการงบประมาณ ๕  คะแนน  
(๑๐) มีการกําหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคลองกับวัตถุประสงคและผลที่คาดวาจะไดรับ   
๕ คะแนน  
(๑๑) ผลที่คาดวาจะไดรับ สอดคลองกับวัตถุประสงค ๕ คะแนน  
คะแนนรวม ๑๐๐ คะแนน เกณฑที่ควรไดเพื่อใหเกิดความสอดคลองและขับเคลื่อนการ 

พัฒนาทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ไมควรนอยกวารอยละ ๘๐ (๘๐  คะแนน)  
๓. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรเพื่อความสอดคลองแผนพัฒนา ทองถิ่น

สี่ปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ประเด็นการพิจารณา  
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)  
๓.๑๐ ผลผลิต/โครงการ (๕) รวมคะแนน ๑๐๐  

๒. การติดตามและประเมินผลโครงการ 
 เทศบาลตําบลนครชัยศรีใชการติดตามและประเมินผลโครงการ โดยใชตัวแบบวัดผลในเชิงปริมาณและ
คุณภาพ ตามที่จะกลาวตอไปในหัวขอที่ ๓.๑ และมีหลักการประเมินผลโครงการที่สําคัญ คือ การติดตามและ
ประเมินผลโครงการวาบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไวในโครงการทุกประการหรือไมอยางไร 
 
๓. สรุปผลการพัฒนาทองถิ่น 
 ๓.๑ การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
 โดยใชแบบสําหรับติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณและคุณภาพ  

(๑) แบบตัวบงชี้การปฏิบัติงาน (Performance Indicators) 
(๒) แบบบัตรคะแนน (Scorecard Model) หรือ Scorecard Model ของ Kaplan & Norton 



 

(๓) แบบมุงวัดผลสัมฤทธิ์ (Result Framework Model (RF)) 
(๔) แบบเชิงเหตุผล (Logical Model) 
(๕) แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน (Process Performance Measuament System (PPMS)) 
(๖) แบบการประเมินโดยใชวิธีการแกปญหาหรือเรียนรูจากปญหาที่เกิดขึ้น หรือ Problem-Solving 

Method  
(๗) แบบการประเมินแบบมีสวนรวม (Participatory Method) 
(๘) แบบการประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation) 
(๙) แบบการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Model) 
(๑๐)แบบประเมินตนเอง (Self-Assessment Model) 
(๑๑) แบบอื่นๆ ที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นกําหนดขึ้น ทั้งนี้ตองอยูภายใตกรอบขอ (๑) – (๑๐) หรือเปน

แบบผสมก็ได 
เชิงปริมาณ (Quantity) เชิงคุณภาพ (Quality) ผลที่ไดจริงๆคืออะไร คาใชจาย (Cost) เวลา (Time) เปนไป

ตามที่กําหนดไวหรือไม 
ประชาชนไดประโยชนอยางไรหรือราชการไดประโยชนอยางไร 
วัดผลนั้นไดหรือไม หรือวัดไดเทาไหร (Key Performance Indicator : KPIs) 
ผลกระทบ (Impact) 

๔. ขอเสนอแนะในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นในอนาคต 
 ๔.๑ ผลกระทบนําไปสูอนาคต (เชน จะทํา สนับสนุน สงเสริม ปองกัน อยางไร เปนตน) 

ในทฤษฎีทางวิชาการการจัดการ ชี้วา องคกรตางๆไมวาจะเปนองคกรภาครัฐหรือองคกรภาคเอกชน
จะพัฒนา เติบโตและอยูรอดไดตองมีการปรับตัวใหเขากับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมภายนอก ๔ ประการ 
(PEST) ตลอดเวลา ซึ่งประกอบไปดวย 

๑) สิ่งแวดลอมดานการเมือง (Political Environment)  
๒) สิ่งแวดลอมดานเศรษฐกิจ (Economic Environment)  
๓) สิ่งแวดลอมดานสังคม (Social Environment) และ 
๔) สิ่งแวดลอมดานวิทยาการใหมๆ (Technology)  
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จากแผนภาพ เทศบาลตําบลนครชัยศรี มีฐานะเปนองคกรภาครัฐองคกรหนึ่ง จึงมีความจําเปนที่
จะตองมีความสามารถในการปรับตัวใหเขากับการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดลอมตางๆ ๔ ประการดังที่กลาวมาแลว 
เพื่อใหองคกรพัฒนา เติบโตและอยูรอดตอไปได วิสัยทัศนในการปฏิบัติงานในองคกรปกครองสวนทองถิ่นตอง
วิเคราะหตามสิ่งแวดลอมที่จะเปลี่ยนแปลงไปทั้ง ๔ ประการ ดังนี้ 

๑) การปรับตัวใหเขากับการเมือง(Political Environment) ที่เปลี่ยนแปลง 
หากกลาวถึงการปกครองของไทยในปจจุบัน อาจแบงระดับการเมืองออกไดเปน ๒ ระดับ ไดแก 

การเมืองระดับชาติ และการเมืองระดับทองถิ่น การเมืองระดับชาติ ไดแก การเมืองระดับรัฐบาลสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ในสวนของการเมืองระดับทองถิ่นนั้นยังสามารถแบงแยกยอยออกไดเปนหลายประเภท เชน 
การเมืองของ อบจ. เทศบาล หรือ อบต. หรือแมกระท่ังการเมืองในระดับหมูบานที่จะตองมีการเลือกตั้งผูใหญบานโดย
ราษฎรในหมูบานนั้นๆ เปนตน 

ในสภาพขอเท็จจริงปจจุบันและผลงานวิจัยตางๆที่เกี่ยวของตางชี้วาการเมืองในระดับชาติ ยังมี
อิทธิพลตอการเมืองในระดับทองถิ่นอยูหลายประการ เชน การเลือกตั้งในระดับทองถิ่นตองอาศัยภาพลักษณของ
พรรคการเมืองระดับชาติเพื่อชวยในการหาเสียง การใหเงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากสวนกลางมายังองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นโดยเลือกใหเฉพาะทองถิ่นที่เปนพรรคพวกเดียวกันกับราชการสวนกลาง เปนตน 

ในอนาคต อํานาจหนาที่และบทบาทของนักการเมืองทองถิ่นและขาราชการทองถิ่นจะเปนอยางไร
นั้น สวนหนึ่งก็ขึ้นอยูกับสิ่งแวดลอมทางการเมืองโดยเฉพาะอยางยิ่งอิทธิพลจากการเมืองระดับชาติซึ่งถายทอดออกมา
เปนนโยบายของรัฐที่มีตอ อปท. ซึ่งมักสลับสับเปลี่ยนกันเปน ๒ กรณี กลาวคือ การรวมอํานาจการปกครอง 
(Centralization) หรือ การกระจายอํานาจการปกครอง (Decentralization) ดังนั้น ผูทีจะปฏิบัติงานใน เทศบาล
ตําบลนครชัยศรี จึงจําเปนที่จะตองทราบความเคลื่อนไหวของนโยบายรัฐอยูตลอดเวลา เพื่อบริหารจัดการองคการให
เขากับสภาวการณดังกลาวที่เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา 

ในสวนของปจจัยการเมืองระดับทองถิ่นดวยกันเองนั้น ทุกฝายที่เกี่ยวของจะตองเขาใจบทบาท
หนาที่ของตนเอง ซึ่งโดยหลักการแลวการตัดสินใจกําหนดนโยบายควรเปนหนาที่ของฝายการเมืองทองถิ่น ทุกฝาย
ควรตองรูความเคลื่อนไหวและการเปลี่ยนแปลงของการเมืองทองถิ่นในทุกระดับทั้งระดับ อบจ. เทศบาล อบต.และ
ระดับหมูบาน เพราะการเมืองทองถิ่นเหลานี้มีความเชื่อมโยงสัมพันธกันและจะตองมีผลกระทบตอ อปท.ไมทางตรงก็
ทางออม ขาราชการทองถิ่นควรพยายามปรับขอเท็จจริงในทองถิ่นใหเขากับระเบียบกฎหมายของรัฐ ซึ่งในบางครั้ง
ระเบียบกฎหมายอาจไมเหมาะสมกับสภาพปญหาและความตองการของคนในทองถิ่นก็ตองเปนหนาที่ของขาราชการ
ทองถิ่น ที่จะประยุกตใชกฎหมาย ใหสามารถใชไดจริงตามสภาพและบริบทแวดลอมของทองถิ่นนั้นๆ จึงจะไดชื่อวา
เปนนักบริหารการเปลี่ยนแปลง(Change Agent) อยางแทจริง 

๒) การปรับตัวเขากับเศรษฐกิจ (Economic Environment) ที่เปลี่ยนแปลง 
เมื่อสภาพเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไมดี ทําใหประชาชนยากจนเพิ่มขึ้นเปนสาเหตุของปญหา

อื่นๆ ที่กระทบตอ อปท.ตามมา ไมวาจะเปนปญหายาเสพติด ปญหาโสเภณีเด็ก ปญหาประชาชนเรียกรองในสิ่งที่
สามารถแกไขปญหาเฉพาะหนามากกวาสิ่งที่แกไขปญหาไดอยางยั่งยืน เชน ตองการผาหมกันหนาวฟรี เสื้อกันหนาว
ฟรี และของฟรีอื่นๆจาก อปท. เปนตน ซึ่งสวนทางกับระเบียบกฎหมายและการตรวจสอบอยางเขมขนของสํานักงาน
ตรวจเงินแผนดิน ที่พยายามจํากัดขอบเขตการตัดสินใจขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเรื่องของการแจกของใหแก
ราษฎร  

อีกปญหาหนึ่งประชาชนอาจขาดการมีสวนรวมทางการเมืองกับ อปท. เพราะตองเอาเวลาไปทํางาน
หาเงินเพื่อปากทองของตนเองกอน หรือบางครัง้อาจมีสวนรวมแคการรับเงินแลวไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง รวมตลอด
ถึงปญหาความยากจนของประชาชนจะสรางความเขมแข็งใหกับนโยบายประชานิยมไปโดยปริยายซึ่งอาจสงผล



 

กระทบในทางลบในระยะยาว โดยเฉพาะอยางยิ่งเปนการสงเสริมลักษณะนิสัยการพึ่งพิงรัฐอยูตลอดเวลาของ
ประชาชน เปนตน 

ดังนั้น การสรางกระบวนทัศน (Paradigm) ทางความคิดใหแกประชาชนตามหลัก        “ตนเปนที่
พึ่งแหงตน” และ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ควรเปนสิ่งสําคัญที่นักบริหารงาน อปท. ควรใหความสนใจที่จะ
สงเสริมและพัฒนาในประเด็นนี ้

๓) การปรับตัวเขากับสังคม (Social Environment) ที่เปลี่ยนแปลง 
ชุมชนแตละชุมชนมีสภาพทางสังคมและวัฒนธรรมที่แตกตางกัน ดังนั้น การปฏิบัติงานในแตละพ้ืนที่

ก็ตองเผชิญกับสภาพทางสังคมและวัฒนธรรมที่แตกตางกัน เชน บางพื้นที่อาจเปนสังคมของคนพุทธ บางพื้นที่อาจ
เปนสังคมของคนคริสตหรืออิสลาม บางพ้ืนที่เปนสังคมปฐมภูมิ (ชุมชนชนบท) บางพ้ืนที่เปนสังคมทุติยภูมิ (ชุมชนใน
เมือง) บางพ้ืนที่ประชาชนใหความรวมมือกับกิจกรรมของ อปท.เปนอยางดี บางพื้นที่ประชาชนขาดความรวมมือ บาง
พื้นที่อาจเปนสังคมที่ประกอบดวยชนเผาตางๆมากมาย เปนตน  

สภาพของสังคมไทยมักเปนสังคมอุปถัมภ ผูบริหารทองถิ่นอาจมีแนวโนมที่จะตัดสินกําหนดนโยบาย
ไปตอบสนองตอกลุมญาติพี่นองของตน กลุมอื่นที่แพการเลือกตั้งเมื่อไมไดรับการตอบสนองก็หาทางโจมตี กอใหเกิด
ความขัดแยงที่รุนแรงขึ้นในสังคมทองถิ่นมากกวาในอดีต ดังนั้น บุคลากรใน เทศบาลจึงจําเปนที่จะตองเขาใจ
ผลกระทบที่มาจากสาเหตุการกระจายอํานาจสูทองถิ่นที่สงผลโดยตรงตอความสามัคคีในสังคมทองถ่ินยุคปจจุบัน ตอง
มีความสามารถบริหารงานบนความขัดแยงในสังคม เพราะคงไมมีสังคมใดในประเทศไทยที่จะมีคนที่ชอบสิ่งที่
เหมือนๆกันไดหมด การปฏิบัติงานทุกอยางยอมมีการเห็นดวย ไมเห็นดวย ตอตาน และไมตอตาน อยูคูกับสังคม
ประชาธิปไตยเสมอ สําคัญเพียงแตวาจะสามารถลดระดับหรือแกไขความขัดแยงที่รุนแรงนั้นไดอยางไร  

๔) การปรับตัวเขากับวิทยาการใหมๆ (Technology) ที่เปลี่ยนแปลง 
ในปจจุบันกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นมีนโยบายสงเสริมการพัฒนาบุคลากรโดยการฝกอบรมอยู

เปนประจํา เชน การฝกอบรมการใชคอมพิวเตอรโปรแกรมตางๆ การฝกอบรมการจัดทําเว็บไซตองคกร เปนตน 
ประกอบกับกรมสงเสริมฯ มีเว็บไซตเผยแพรขอมูลขาวสารตางๆที่จําเปนและเกี่ยวของกับการปฏิบัติงานของ อปท. ที่
ปรับปรุงใหทันสมัยอยูทุกวัน เชน การเผยแพรหนังสือสั่งการตางๆผานชองทางการสารบรรณอิเลกทรอนิคส เปนตน 
หากพนักงานทองถิ่นใหความสําคัญในการอานหนังสือสั่งการของกรมสงเสริมฯทางอินเตอรเน็ตอยูเปนประจํา ก็จะ
นํามาซึ่งการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพและไมขัดตอระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการที่เปลี่ยนแปลงไปอยูตลอดเวลา  
  



 

 ๔.๒ ขอสังเกต ขอเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา (รวมถึงองคประกอบสําคัญของขอมูลเพื่อนําไปสู
ขอเสนอแนะ เปนตน) 
 เทศบาลตําบลนครชัยศรีมีขอสังเกต ขอเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา โดยอิงการคาดการณการพัฒนาตางๆ
อยูภายใตสิ่งแวดลอมภายนอกตางๆ ดังตอไปนี้ 

๑) การเปลี่ยนแปลงในประเทศที่จะสงผลกระทบตอ เทศบาล 
- รัฐธรรมนูญฉบับใหมจะสงผลตอองคกรปกครองสวนทองถิ่นอยางไร 
- แนวโนมการยกฐานะจาก อบต. เปนเทศบาลทั่วประเทศ 
- แนวโนมการควบรวมองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
- การเพ่ิมขึ้นหรือลดลงของการจัดสรรเงินงบประมาณให  อปท. 
๒) การเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาคที่จะสงผลกระทบตอ เทศบาล 
AEC หรือ Asean Economics Community คือการรวมตัวของชาติในอาเซียน ๑๐ ประเทศ โดยมี ไทย 

พมา ลาว เวียดนาม มาเลเซีย สิงคโปร อินโดนีเซีย ฟลิปปนส กัมพูชา บรูไน เพื่อที่จะใหมีผลประโยชนทางเศรษฐกิจ
รวมกัน จะมีรูปแบบคลายๆ กลุม Euro Zone นั่นเอง จะทําใหมีผลประโยชน อํานาจตอรองตางๆ กับคูคาไดมากขึ้น 
และการนําเขา สงออกของชาติในอาเซียนก็จะเสรี ยกเวนสินคาบางชนิดที่แตละประเทศอาจจะขอไวไมลดภาษีนําเขา 
(เรียกวาสินคาออนไหว) 

Asean จะรวมตัวเปน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและมีผลเปนรูปธรรม ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ วัน
นั้นจะทําใหภูมิภาคนี้เปลี่ยนไปอยางมาก โดย AEC Blueprint (แบบพิมพเขียว) หรือแนวทางที่จะให AEC เปนไป
คือ 

๑. การเปนตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน 
๒. การเปนภูมิภาคที่มีขีดความสามารถในการแขงขันสูง 
๓. การเปนภูมิภาคที่มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่เทาเทียมกัน 
๔. การเปนภูมิภาคที่มีการบูรณาการเขากับเศรษฐกิจโลก 
จากการที่เทศบาลตําบลนครชัยศรีไดกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนา ไวจํานวน ๖ ยุทธศาสตร ดังนั้น จึง

วิเคราะหการเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาค หรือ การเขาสู AEC ที่จะสงผลกระทบตอเทศบาลตําบลนครชัยศรีใน
ยุทธศาสตรตางๆ ดังนี้ 

๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา  และวัฒนธรรม 

 การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม  
 ภาษาอังกฤษยังเปนภาษาที่คนไทยมีความเชี่ยวชาญในการสื่อสารนอยกวาประเทศอ่ืนๆ ในอาเซียน 

ดังนั้น เทศบาลตําบลนครชัยศรี จึงไดเริ่มตนสนับสนุนการศึกษาเพื่อพัฒนาใหประชาชนในพื้นที่มีทักษะในการสนทนา
ภาษาอังกฤษเพิ่มมากขึ้น 

 ประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN SOCIO-CULTURAL COMMUNITY) มีแผนปฏิบัติ
การดานสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนระบุในแผนปฏิบัติการเวียงจันทรที่สําคัญ คือ การพัฒนามนุษยและการสราง  
อัตลักษณอาเซียน ตองสรางความตระหนักรูถึงความแตกตางในมรดกทางวัฒนธรรม เชน มุสลิมมีอาหารที่เปนขอหาม 
ตามธรรมเนียม บรูไนไมมีการจับมือกับเพศตรงขาม การใชมือซายในการสงของหรือนามบัตรใหแกชาวมุสลิมถือเปน
สิ่งไมสุภาพ เปนตน เปนสิ่งที่สังคมตองทําความเขาใจและเรียนรูความแตกตาง เพื่อการรวมกันอยางสรางสรรค  

 
 
 



 

๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ และการทองเที่ยว 
 เทศบาลตําบลนครชัยศรี ไดสนับสนุนการพัฒนาดานเศรษฐกิจ ในการสงเสริมอาชีพ เศรษฐกิจ

พอเพียง เพื่อใหเกิดความเขมแข็ง ชวยลดรายจาย เพิ่มรายไดใหกับประชาชนนําไปสูการพัฒนาอยางยั่งยืน 
 
๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม 
 การเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ของไทย ทําใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นโดยเฉพาะ

อยางยิ่งเทศบาลตําบลนครชัยศรีที่ ใหความสําคัญกับการจัดระเบียบชุมชนสังคมและความสงบเรียบรอยมากขึ้น 
เนื่องจากกฎหมายและวัฒนธรรมของแตละชนชาติอาจมีความแตกตางกัน ดังนั้น อาจมีการฝาฝนกฎหมายจากชาว
ตางประเทศในไทยมากขึ้นทั้งโดยตั้งใจและความไมรูกฎหมาย อีกท้ัง อาจเกิดปญหาอาชญากรรม ยาเสพติด เพิ่มมาก
ขึ้นจากการหลั่งไหลของแรงงานตางดาวที่เขามาทํางานในไทยมากขึ้น 

 
๔. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ 

 เทศบาลตําบลนครชัยศรีตองเรงบูรณาการในการพัฒนาดานสิ่งแวดลอมและแหลงทองเที่ยวในพื้นที่
ที่เปนเอกลักษณของไมวาจะเปน  ตลาดทานา  การไหวพระวัดตางๆ ในพื้นทีใกลเคียง เชน วัดกลางบางแกว รวมถึง
การพัฒนาแหลงน้ําธรรมชาติ ใหกลับมาสวย สะอาด เชน คลองเจดียบูชา คลองบางแกว แมน้ําทาจีน ซึ่งตองอาศัย
การประสานแผนรวมมือกัน ระหวางหนวยงานที่ตองรวมกันรับผิดชอบแกไข ดูแล ใหสวยงามอยางยั่งยืน 

 
๕. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมือง - การบริหาร 

 ดานการเมืองในระดับชาติอาจยังความขัดแยงดานการเมืองระหวางรัฐสมาชิกดวยกันเอง รวมทั้ง
ปญหาการกอการรายที่เปนผลมาจากการเมือง ซึ่งประเทศใดประเทศหนึ่งไมสามารถแกไขไดโดยลําพัง 

 การบริหารภาครัฐตองเรงรัดพัฒนาใหตอบสนองการใหบริการ โดยเฉพาะอยางยิ่งการใหบริการใน
ดานการอนุญาต อนุมัติ ตางๆ ซึ่งตองมีคูมือภาษาอังกฤษ จีน เปนตน เพื่อสื่อสารกับชาวตางชาติที่ตองการทํานิติ
กรรมตางๆ ซึ่งเกี่ยวกับรัฐ เชน การเสียภาษีบํารุงทองที่ การเสียภาษีปาย เปนตน อีกทั้งเจาหนาที่ภาครัฐจําตอง
พัฒนาการใชภาษาอังกฤษใหอยูในระดับที่สื่อสารกับผูใชบริการที่เปนชาวตางชาติ 

 
๖. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริการสาธารณะ 
 การเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ของไทย ทําใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น อยาง

เทศบาลตําบลนครชัยศรี ตองใหความสําคัญกับการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเขามาของประชากร
ประเทศเพื่อนบานไมวาจะเขามาในฐานะนักทองเที่ยว คนทํางาน หรือการอื่นใด การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานที่สําคัญ 
เชน ถนน ปายจราจร ที่มีภาษาอังกฤษ และภาษาตางประเทศที่จําเปน เปนตน 
 

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