
  

 
 

 
 

  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง  
เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.  2566 - 2570) แก้ไข ครั้งท่ี 4/2566 

ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง 
-------------------------------------------------- 

 เนื่องด้วย  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง  ได้ดำเนินการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น        
(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)  ครั้งที่ 4/๒๕๖6  ตามที่กระทรวงมหาดไทย แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น          
นำหมุดหมายในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓  (พ.ศ. 2566 - 2570) มาจัดทำ
รายละเอียดที่มีความสอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี , เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
(Sustainable Development Goals : SDGs), แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด, 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นในเขตจังหวัด และยุทธศาสตร์องค์กรปกครอง-       
ส่วนท้องถิ่น ในส่วนที่  ๒ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และส่วนที่ ๓ การนำแผนพัฒนา
ท้องถ่ิน ไปสู่ การปฏิ บั ติ   โดย เป็ นอำนาจของผู้ บ ริห ารท้ องถิ่ น ในการด ำเนิ นการตามระเบี ยบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ ๔ และ ข้อ 21 มาดำเนินการโดยอนุโลม และให้ใช้เป็นการแก้ไข
แผนพัฒนาท้องถิ่น  ทั้งนี้  ให้ดำเนินการแล้วเสร็จภายใน 120 วันนับแต่วันประกาศในราชกิจนุเบกษา 
รายละเอียดตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 6086 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2565  
 ดังนั้น  เพ่ือให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง  เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ  สามารถนำแผนพัฒนาไปใช้ได้อย่างถูกต้อง  รวมทั้ง  ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชน
ทั่วไปได้รับทราบ จึงประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่  4/๒๕๖6          
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  
ข้อ ๒๑ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๘ วรรคสอง “เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้เห็นชอบ
แผนพัฒนาท้องถิ่นที่แก้ไขแล้ว ให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่
ผู้บริหารท้องถิ่นเห็นชอบ พร้อมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น อำเภอ และจังหวัดทราบด้วย (รายละเอียดแนบท้าย
ประกาศฉบับนี้)  โดยให้มีผลนับตั้งแต่  ณ  วันประกาศเป็นต้นไป  โดยสามารถขอดูหรือสอบถามเพ่ิมเติมได้ที่
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง  ณ  ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล       
หนองปากโลง  หรือสามารถสืบค้นข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่  www.nongpaklong.org  หัวข้อ “งานนโยบายและ
แผน  *แผนพัฒนาท้องถิ่น*” 

 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  

   ประกาศ  ณ  วันที่  14  เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2566 
 
 
           (ลงชื่อ) .................................................... 
              (นายบุญให้   เปลี่ยนน้อย) 
                                                                    นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง 

http://www.nongpaklong.org/


  

 
 

 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น    

(พ.ศ. 2566 - 2570) 

แก้ไข  ครั้งที่  4/2566  

 

 

 

 

 

 
 
 

 

สำนักปลัดองค์การบรหิารส่วนตำบลหนองปากโลง 

โทร.  0-342-6174-5 
 

 
 

 



  

หลักการและหตุผล 

การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ครั้งที ่4/2566 
 

          องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง  ได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 - 
๒๕70) ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง และมีการแก้ไข ครั้งที่  1/2565 และแก้ไข                
ครั้งที่ 2/2565 และมีแก้ไข ครั้งที่ 3/2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลงมีความจำเป็นต้อง
แก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ครั้งที่ 4/2566 ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้มีหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว6086 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรม โดยกำหนดให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นนำหมุดหมายในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. 2566 - 2570) มาจัดทำ
รายละเอียดที่มีความสอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. 2561 - 2580), เป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs), แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/
แผนพัฒนาจังหวัด, ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด และยุทธศาสตร์
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในส่วนที ่๒ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และส่วนที่ ๓ การนำ
แผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ โดยเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่นในการดำเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 4, ข้อ 21 มาดำเนินการโดยอนุโลม และให้ใช้เป็นการแก้ไข
แผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ ให้ดำเนินการแล้วเสร็จภายใน 120 วัน นับแต่วันประกาศในราชกิจนุเบกษา  กรณี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่อาจดำเนินการแล้วเสร็จ ตามเวลาที่กำหนดดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่น
ดำเนินการตามที่เห็นสมควร และให้นำแนวทางการดำเนินงานตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 
0810.3/ว 1239 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 มาเป็นแนวทางในการปฏิบัติ ซึ่งปัจจุบันแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสงคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓  (พ.ศ. ๒๕๖๖ - 2๕๗๐) ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 
๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้ว ประกอบกับประกาศคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับ
จงัหวัด  เรื่อง  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครปฐม (พ.ศ. 2566 - 
2570) ฉบบัทบทวน ปี พ.ศ. 2566 ลงวันที่ 31 มกราคม พ.ศ.  2566 

 เพ่ือให้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง
เป็นไปด้วยความถูกต้อง ตามระเบียบและหนังสือกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลหนองปากโลง  จึงอนุมัติให้ดำเนินการแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2566 - 2570) ขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลหนองปากโลง แก้ไข ครั้งที ่4/2566 และดำเนินการประกาศใช้ต่อไป 

 
 

(ลงชื่อ) .................................................... ผู้อนุมัติ 
                                                                            (นายบุญให้  เปลี่ยนน้อย)                                        
                         ตำแหน่ง  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง  

                                           วันที ่ 17  เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖6 
 



  

 

รายละเอยีดแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕66 – ๒๕70)  แก้ไข  ครัง้ท่ี  4/๒๕๖6 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง  อำเภอเมืองนครปฐม  จังหวัดนครปฐม 

 

จากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70)   
 

 
 

 
1. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหาภาค 

 1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ  20 ป ี(พ.ศ. 2561 - 2580) 

 การจัดทำแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง จะต้องมีความสัมพันธ์ระหว่าง
แผนยุทธศาสตร์ชาติเพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน โดยแผนยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ป ีสรุปย่อได้  ดังนี้ 

ยทุธศาสตรช์าต ิ: กรอบการพัฒนาระยะยาว 

เพือ่ให้บรรลวุสิยัทศัน์ 
“ประเทศมีความม่ันคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว 

ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
นำไปสู่การพัฒนาให้คนไทยมีความสุข 

และตอบสนองต่อการบรรลุ 
ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาต ิในการที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิต 
สร้างรายได้ระดับสูงเป็นประเทศพัฒนาแล้ว และสร้าง 

ความสุขของคนไทย สงัคมมคีวามมัน่คง เสมอภาคและ 
เปน็ธรรม ประเทศสามารถแข่งขันได้ในระบบเศรษฐกิจ 

 

ส่วนที่  2 

ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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➢ 1. วิสัยทัศน์ 

 วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมคีวามมัน่คง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนา
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจำชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ทั้งนี้ 

วิสัยทัศน์ดังกล่าวจะต้องสนองตอบต่อผลประโยชน์แห่งชาติ อันได้แก่การมีเอกราชอธิปไตยและบูรณภาพแห่ง
เขตอำนาจรัฐ การดำรงอยู่อย่างมั่นคง ยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ การดำรงอยู่อย่างมั่นคงของชาติและ
ประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่นมีความมั่นคงทางสังคม
ท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ความเจริญเติบโตของชาติความเป็น
ธรรมและความอยู่ดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทาง
พลังงานและอาหารความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะ
แวดล้อมระหว่างประเทศและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติประสานสอดคล้องกัน ด้านความมั่นคงในประชาคม
อาเซียนและประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรีไม่เป็นภาระของโลกและสามารถเกื้อกูลประเทศที่มี
ศักยภาพทางเศรษฐกิจที่ด้อยกว่า 
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 การมีความปลอดภัย จากภัย
แ ล ะ ก า ร เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ทั้ ง
ภายในประเทศและภายนอกประเทศ
ในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม 
ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล 
และมีความมั่นคงในทุกมิ ติ ทั้งมิติ
เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และ
การเมือง 

 ประเทศไทยมีการขยายตัว
ข อ ง เศ รษ ฐกิ จ อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง 
ยกระดับเป็นประเทศในกลุ่มประเทศ
รายได้สู งความเหลื่อมล้ำของการ
พั ฒ น า ล ด ล ง  ป ร ะ ช า ก ร ได้ รั บ
ผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่า
เทียมกันมากขึน้ 

 การพัฒนาที่สามารถสร้าง
ความเจริญ รายได้ และคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนให้เพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของ
เศรษฐกิจที่ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
เกิ น พ อดี  ไม่ ส ร้ า งม ลภ าวะต่ อ
สิ่งแวดล้อมจนเกินความสามารถใน
การรองรับ และเยียวยาของระบบ
นิเวศน ์

 ประเทศ มีความมั่นคงในเอกสาร
และอธิปไตย มีสถานบันชาติ ศาสนา 
พ ระม ห าก ษั ต ริ ย์ ที่ เข้ ม แ ข็ ง เป็ น
ศูนย์กลางและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ
ของประชาชน ระบบการเมืองที่มั่นคง
เป็นกลไกที่นำไปสู่การบริหารประเทศ
ที่ต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลักธรรมา- 
ภิบาล 

 เศรษฐกิจมีความสามารถใน
การแข่งขันสูง สามารถสร้างรายได้
ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ 
สร้างฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่ง
อนาคต และเป็นจุดสำคัญของการ
เช่ือมโยงในภูมิภาคทั้งการคมนาคม
ขนส่ง การผลิต การค้า การลงทุน 
และการทำธุรกิจ มีบทบาทสำคัญใน
ระดับภูมิภาค และระดับโลก เกิดสาย
สัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าอย่าง
มีพลัง 

 การผลิตและการบริโภคเป็น
มิ ต ร กั บ สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม  แ ล ะ
สอดคล้ อ งกั บ กฎ ระ เบี ยบ ขอ ง
ประชาคมโลก ซึ่ งเป็นที่ ยอมรับ
ร่วมกัน ความอุดมสมบู รณ์ ของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
มีคุณภาพดีขึ้น คนมีความรับผิดชอบ
ต่อสังคม มีความเอื้ออาทร เสียสละ
เพื่อผลประโยชน์ส่วนรวม 

 สั งคม  มีความปรองดองและ
ความสามัคคี สามารถผนึกกำลังเพื่อ
พัฒนาประเทศ ชุมชน มีความเข้มแข็ง 
ครอบครัว มีความอบอุ่น 

 ความสมบู รณ์ ในทุ นที่ จ ะ
สามารถสร้างการพัฒนาต่อเนื่อง 
ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนทางปัญญา ทุน
ทางการเงิน  ทุ น ที่ เป็ น เครื่ อ งมื อ
เครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่าง
ยั่งยืน ให้ความสำคัญกับการมีส่วน
ร่วมของประชาชนทุกภาคส่วน เพื่อ
การพัฒนาในทุกระดับอย่างสมดุล มี
เสถียรภาพ และยั่งยืน 
 

 ประชาชน มีความมั่นคงในชีวิต 
มีงานและรายได้ที่มั่นคงพอเพียงกับ
การดำรงชีวิต มีที่อยู่อาศัยและความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

  ประชาชนทุกภาคส่วนใน
สังคม ยึดถือและปฏิบัติตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

 ฐานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 
มีความมั่นคงของอาหาร พลังงานและ
น้ำ 
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▪ เป้าหมายการพัฒนาประเทศ  

 เป้าหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุขเศรษฐกิจ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยยกระดับศักยภาพของ
ประเทศในหลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ สร้าง
โอกาส และความเสมอภาคทางสังคม สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมี
ภาครัฐของ ประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม  โดยการประเมินผลการพัฒนาตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ ประกอบด้วย  

๑) ความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย  
๒) ขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้  
๓) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ  
๔) ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคม   
๕) ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดล้อม และความยั่งยืนของ 
    ทรัพยากรธรรมชาติ  
๖) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ 

➢  ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ 

 ๑. ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง  

มีเป้าหมายการพัฒนาที่สำคัญ คือ ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เน้นการบริหาร
จัดการสภาวะแวดล้อมของประเทศให้มีความมั่นคง ปลอดภัย เอกราช อธิปไตย และมีความสงบเรียบร้อยใน
ทุกระดับ ต้ังแต่ระดับชาติ สังคม ชุมชน มุ่งเน้นการพัฒนาคน เครื่องมือ เทคโนโลยี และระบบฐานข้อมูล
ขนาดใหญ่ให้มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคาม และภัยพิบัติได้ทุกรูปแบบ และทุกระดับความรุนแรง 
ควบคู่ไปกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน และที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ใช้
กลไกการแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการ ทั้งกับส่วนราชการ ภาคเอกชน ประชาสังคม และองค์กรที่ไม่ใช่รัฐ 
รวมถึงประเทศเพ่ือนบ้าน และมิตรประเทศท่ัวโลกบนพ้ืนฐานของหลักธรรมาภิบาล เพื่อเอ้ืออํานวยประโยชน์
ต่อการดำเนินการของยุทธศาสตร์ชาติด้านอ่ืน ๆ ให้สามารถขับเคลื่อนไปได้ตามทิศทางและเป้าหมายที่
กำหนด  

 ๒. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  

 มีเป้าหมายการพัฒนาที่มุ่งเน้นการยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ           
บนพ้ืนฐานแนวคิด ๓ ประการ ได้แก่  (๑) “ต่อยอดอดีต” โดยมองกลับไปที่รากเหง้าทางเศรษฐกิจ              
อัตลักษณ์ วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต และจุดเด่นทางทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย รวมทั้งความ
ได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศในด้านอ่ืน ๆ นํามาประยุกต์ผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
เพ่ือให้สอดรับกับบริบทของเศรษฐกิจและสังคมโลกสมัยใหม่ (๒) “ปรบัปัจจุบัน”  
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เพ่ือปูทางสู่อนาคต ผ่านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศในมิติต่าง ๆ ทั้งโครงข่ายระบบคมนาคมและ
ขนส่ง โครงสร้างพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และดิจิทัล และการปรับสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการพัฒนา
อุตสาหกรรมและบริการอนาคต และ (๓) “สร้างคุณค่าใหม่ในอนาคต” ด้วยการเพ่ิมศักยภาพของ
ผู้ประกอบการ พัฒนาคนรุ่นใหม่ รวมถึงปรับรูปแบบธุรกิจ เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของตลาด 
ผสมผสานกับยุทธศาสตร์ที่รองรับอนาคต บนพ้ืนฐานของการต่อยอดอดีตและปรับปัจจุบัน พร้อมทั้งการ
ส่งเสริมและสนับสนุนจากภาครัฐ  ให้ประเทศไทยสามารถสร้างฐานรายได้และการจ้างงานใหม่ ขยายโอกาส
ทางการค้าและการลงทุนในเวทีโลก ควบคู่ไปกับการยกระดับรายได้และการกินดีอยู่ดี รวมถึงการเพ่ิมขึ้นของ
คนชั้นกลาง  และลดความเหลื่อมล้ำของคนในประเทศได้ในคราวเดียวกัน  

๓. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนษุย์  

 มีเป้าหมายการพัฒนาที่สำคัญเพ่ือพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมี
คุณภาพ โดยคนไทย มีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้าน และมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วง
วัย  มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อ่ืน มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม  และ
เป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดที่ถูกต้อง มีทักษะที่จําเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ มีทักษะสื่อสาร ภาษาอังกฤษ 
และภาษาท่ีสาม และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้ และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
สู่การเป็นคนไทยที่มีทักษะสูง เป็นนวัตกร นักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่ และอื่น ๆ โดยมีสัมมาชีพ
ตามความถนัดของตนเอง 

 ๔. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  

 มีเป้าหมายการพัฒนาที่ให้ความสำคัญกับการดึงเอาพลังของภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาคเอกชน 
ประชาสังคม ชุมชน ท้องถิ่น มารว่มขับเคลื่อน โดยการสนับสนุนการรวมตัวของประชาชนในการร่วมคิด ร่วม
ทำ เพ่ือส่วนรวม การกระจายอำนาจ และความรับผิดชอบไปสู่กลไกบริหารราชการแผ่นดินในระดับท้องถิ่น 
การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการจัดการตนเอง และการเตรียมความพร้อมของประชากรไทย ทั้ง
ในมิติสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อมให้เป็นประชากรที่มีคุณภาพ สามารถพ่ึงตนเอง และทำ
ประโยชน์แก่ครอบครัว ชุมชน และสังคมให้นานที่สุด โดยรัฐให้หลักประกันการเข้าถึงบริการและสวัสดิการที่
มีคุณภาพอย่างเป็นธรรมและทั่วถึง  

 ๕. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวติที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม   

 มีเป้าหมายการพัฒนาที่สำคัญเพ่ือนําไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติ         
ทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ธรรมาภิบาล และความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างกัน                
ทั้งภายในและภายนอกประเทศอย่างบูรณาการ ใช้พ้ืนทีเ่ป็นตัวต้ังในการกำหนดกลยุทธ์และแผนงาน และการ
ให้ทกุฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้เข้ามามีส่วนร่วมในแบบทางตรงให้มากท่ีสุดเท่าที่จะเป็นไปได้ โดยเป็นการดำเนินการ
บนพื้นฐาน การเติบโตร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิต โดยให้ความสำคัญกับ
การสร้างสมดุล  ทัง้ ๓ ด้าน อันจะนาํไปสู่ความยั่งยืนเพ่ือคนรุ่นต่อไปอยา่งแท้จรงิ   
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 ๖. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ

ภาครัฐ   

 มีเป้าหมายการพัฒนาที่สำคัญเพื่อปรับเปลี่ยนภาครัฐที่ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชน
เพ่ือประชาชน และประโยชน์ส่วนรวม” โดยภาครัฐต้องมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ แยกแยะ
บทบาท หน่วยงานของรัฐที่ทำหน้าที่ในการกำกับ หรือในการให้บริการในระบบเศรษฐกิจที่มีการแข่งขัน
มีสมรรถนะสูง ยึดหลักธรรมาภิบาล ปรับวัฒนธรรมการทำงานให้มุ่งผลสัมฤทธิ์  และผลประโยชน์
ส่วนรวม มีความทันสมัย และพรอ้มทีจ่ะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง การนํานวัตกรรม เทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ ระบบการทำงานที่เป็นดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้อย่าง
คุ้มค่า และปฏิบัติงานเทียบได้กับมาตรฐานสากล รวมทั้งมีลักษณะเปิดกว้าง เชื่อมโยงถึงกัน และเปิดโอกาส
ให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และ
โปร่งใส โดยทุกภาคส่วนในสังคม ต้องร่วมกันปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต ความมัธยัสถ์ และสร้าง
จิตสํานึกในการปฏิเสธ ไม่ยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบอย่างสิ้นเชิง นอกจากนั้น กฎหมายต้องมีความ
ชัดเจน มีเพียงเท่าที่จาํเป็น มีความทันสมัย มีความเป็นสากล มีประสิทธิภาพ และนําไปสู่การลดความเหลื่อม
ล้ำและเอ้ือต่อการพัฒนา โดยกระบวนการยุติธรรมมีการบริหารที่มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม ไม่ เลือกปฏิบัติ 
และการอํานวยความยุติธรรมตามหลักนิติธรรม  

➢  ประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0) 

 ประเทศไทย 4.0 คือ การพัฒนาประเทศจากเดิมที่เป็นประเทศผู้ผลิตที่เน้นเกษตรกรรมมาสู่การ
พัฒนาที่เน้นอุตสาหกรรมเบา อุตสาหกรรมหนัก ให้กลายเป็นประเทศผู้ผลิตที่ 
 * มีความคิดสร้างสรรค์ 
 * มีนวัตกรรมที่สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมได้ในระดับสูง 
 * มีการวิจัยและพัฒนาที่มีคณุภาพน่าเชื่อถือ 
 * มีความเป็นมิตรตอ่สิ่งแวดล้อ และ 
 * สามารถช่วยลดความเหลื่อมล้ำในด้านรายได้ของประชากร 
โดยมีเป้าหมาย 5 กลุ่ม ที่ประเทศไทยมีองค์ความรู้ และศักยภาพท่ีจะพัฒนาต่อยอดได้ ประกอบด้วย  
 1. กลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ 
 2. กลุ่มสาธารณสุข และเทคโนโลยีชีวภาพ 
 3. กลุ่มหุ่นยนต์อัจฉริยะ และระบบเครื่องกล อิเล็กทรอนิคส์ควบคุม 
 4. กลุ่มอุตสาหกรรมดิจิทัล เทคโนโลยี และอินเทอร์เน็ตเชื่อมต่อ 
 5. กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง 
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 ➢ 3. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) หน้าที่ 

60 - 65  รายละเอียดแก้ไขใหม่  ดังน้ี 

 
 ➢ 2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่13 (พ.ศ. 2566 - 2570) 

 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 - 2570) เป็นแผนระดับที่ 2 ซึ่ง
เป็นกลไกในการถ่ายทอดยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ โดยระบุทิศทางและเป้าหมายการพัฒนาประเทศที่
ควรให้ความสำคัญในระยะ 5 ปี ภายใต้หลักการและแนวคิดสำคัญ 4 ประการ คือ 
 1. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยการสืบสาน รักษา ต่อยอดการพัฒนาตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งอยู่บนพื้นฐานของความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุม้กันที่ดีควบคู่กับ
การใช้เงื่อนไข 2 ประการ เพ่ือกำกับการกำหนดทิศทางและประเด็นการพัฒนาในส่วนต่าง ๆ ได้แก่ เงื่อนไข
ความรู้โดยการใช้องค์ความรู้ทางวิชาการที่รอบด้ าน และเงื่อนไขคุณธรรม โดยยึดถือผลประโยชน์ของ
ประชาชน และความเป็นธรรมในทกุมิติของสังคม 
 2. แนวคิด “ล้มแล้วลุกไว” (Resilience) มุ่งเน้นการลดความเปราะบางต่อการเปลี่ยนแปลง และ
การพลิกวิกฤตเป็นโอกาส เพ่ือสร้างการเติบโตที่มีคุณภาพและยั่ งยืน  อันประกอบด้วยการพัฒนา
ความสามารถใน 3 ระดับ ได้แก่ 
  (1) การพร้อมรับ (Cope) หมายถึง ความสามารถในการบริหารจัดการภายใต้สภาวะวิกฤติ ให้
สามารถยืนหยัด และต้านทานความยากลำบาก รวมถึงฟ้ืนคืนกลับสู่สภาวะปกติได้อย่างรวดเร็ว 
  (2) การปรับตัว (Adapt) หมายถึง การปรับทิศทาง รูปแบบ และแนวทางการพัฒนาให้สอดรับ
กับความเปลี่ยนแปลง พร้อมกระจายความเสี่ยง และปรับตัวอย่างเท่าทันเพ่ือแสวงหา ประโยชน์จากสิ่งที่
เกิดข้ึน 
  (3) การเปลี่ยนแปลงเพ่ือพร้อมเติบโตอย่างยั่งยืน (Transform) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงเชิง
โครงสร้างและปัจจัยพื้นฐานให้สอดรับกับความเปลี่ยนแปลง 
 3. เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติซ่ึงอยู่บนพ้ืนฐานของแนวคิด “ไม่ทิ้งใครไว้ข้าง
หลัง” โดยมุ่งเสริมสร้างคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนทุกกลุ่ม ทั้งในมิติของการมีปัจจัยที่จำเป็น สำหรับการ
ดำรงชีวิตขั้นพ้ืนฐานที่เพียงพอ การมีสภาพแวดล้อมที่ดี การมีปัจจัยสนับสนุนให้มีสุขภาพที่สมบูรณ์ ทั้งทาง
ร่างกายและจิตใจ การมีโอกาสที่จะใช้ศักยภาพของตนในการสร้างความเป็นอยู่ที่ดี รวมถึงการมุ่งส่งต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดีไปยังคนรุ่นต่อไป 
 4. โมเดลเศรษฐกิจ (BCG Model) เป็นแนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจ 3 รูปแบบควบคู่กัน ได้แก่
เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว รวมทั้ง คำนึงถึงเงื่อนไขและข้อจำกัดของการ
พัฒนาประเทศที่สืบเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งทางตรง
และทางอ้อม ซึ่งจะส่งผลให้บริบทของประเทศและของโลกเปลี่ยนแปลงไปในอนาคต 
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 เป้าหมายรวมการพัฒนาของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 

 เพ่ือให้การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศเกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ 
จำเป็นต้องมีการพลิกโลมประเทศไทยไปสู่ “สังคมก้าวหน้า  เศรษฐกิจสร้างคุณค่า  สังคมเดินหน้าอย่าง
ยั่งยืน” โดยใช้องค์ความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนการพัฒนา
ประเทศในทุกมิติ เพ่ือสนับสนุน เสริมสร้างการสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจและขีดความสามารถในการ
แข่งขัน และเพ่ือส่งเสริมโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมอย่างทั่วถึง ตลอดจนเพ่ือให้เกิดการปรับเปลี่ยน
รูปแบบการผลิต และการบริโภคให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ให้เป็นไปในทิศทางที่ประเทศสามารถปรับตัว 
และรองรับกับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเท่าทัน ตลอดจนสามารถอยู่รอดและเติบโตได้อย่างต่อเนื่องใน      
ระยะยาว ไปพร้อมกับการรักษาความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 องค์ประกอบหลักของการขับเคลื่อนประเทศ 

 การขับเคลื่อนประเทศไปสู่เป้าหมาย ประกอบด้วยองค์ประกอบ 4 ด้าน โดยในแต่ละด้าน ได้มีการ
กำหนด “หมุดหมาย” (Milestones) ซ่ึงเป็นการบ่งบอกถึงสิ่งที่ประเทศไทยปรารถนาจะ ‘เป็น’ หรือมุ่งหวัง       
จะ ‘มี’ หรือต้องการจะ ‘ขจัด’ เพ่ือสะท้อนประเด็นการพัฒนาที่มีความสำคัญต่อการพลิกโฉมประเทศ
ประเทศไทยสู่ “สังคมก้าวหน้า เศรษฐกิจ สร้างมูลค่าอย่างยั่งยืน” โดยหมุดหมายทั้ง ๑๓ ประการ แบ่งออก
ได้เป็น ๔ มิติ ดังนี้ 

1) มิติภาคการผลิตและบริการเป้าหมาย  

  หมุดหมายที่ 1 ไทยเป็นประเทศชั้นนำด้านสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง 
  หมุดหมายที่ 2 ไทยเป็นจุดหมายของการท่องเที่ยวที่เน้นคุณภาพและความยั่งยืน 
  หมุดหมายที่ 3 ไทยเป็นฐานการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าที่สำคัญของโลก 
  หมุดหมายที่ 4 ไทยเป็นศูนยก์ลางทางการแพทย์และสุขภาพมูลค่าสูง 
  หมุดหมายที่ 5 ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค 
  หมุดหมายที่ 6 ไทยเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและอุตสาหกรรมดิจิทัล 
     ของอาเซียน 

    2) มิติโอกาสและความเสมอภาคทางเศรษฐกิจและสังคม  

  หมุดหมายที่ 7 ไทยมีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง มีศักยภาพสูง และสามารถ  
     แข่งขันได้ 
  หมุดหมายที่ 8 ไทยมีพ้ืนทีแ่ละเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่างยั่งยืน 
  หมุดหมายที่ 9 ไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลง และมีความคุ้มครองทางสังคมท่ีเพียงพอ 
     เหมาะสม 

    3) มิติความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

  หมุดหมายที ่10 ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคารบ์อนตำ่  
  หมุดหมายที่ 11 ไทยสามารถลดความเสี่ยง และผลกระทบจากภัยธรรมชาติ และการเปลี่ยนแปลง 
       สภาพภูมิอากาศ 
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    4) มิติปัจจัยผลักดันการพลิกโฉมประเทศ 

  หมุดหมายที่ 12 ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุง่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทยก์ารพัฒนา 
        แห่งอนาคต  
  หมุดหมายที่ 13 ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชน 
 

 

 ความเชื่อมโยงระหว่างหมุดหมายการพัฒนากับเป้าหมายหลักแสดงไว้ในแผนภาพที่ ๓.๑ โดยหมุด
หมาย การพัฒนาที่กำหนดขึ้นเป็นประเด็นที่มีลักษณะเชิงบูรณาการที่ครอบคลุมการพัฒนาตั้งแต่ในระดับ    
ต้นน้ำจนถึง ปลายน้ำและสามารถนำไปสู่ผลพัฒนาทั้งในมิติเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ไปพร้อม ๆ กัน ทำให้หมุดหมายแต่ละประการสามารถสนับสนุนเป้าหมายหลักได้มากกว่าหนึ่ง
ข้อ นอกจากนี้ การพัฒนาภายใต้แต่ละหมุดหมายไม่ได้แยกขาดจากกัน แต่มีการสนับสนุนหรือเอ้ือประโยชน์
ซึ่งกันและกัน 
 

ความเชื่อมโยงระหว่างหมุดหมายการพัฒนากับเป้าหมายหลัก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
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➢ 3. เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) 

 เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้ง 17 เป้าหมาย (Goals) ภายใต้หนึ่งเป้าหมายจะประกอบไปด้วย

เป้าหมายย่อย ๆ ที่เรียกว่า เป้าประสงค์ (Targets) ซึ่งมีจำนวนทั้งหมด 169 เป้าประสงค์ และพัฒนาตัวชี้วัด 
(Indicators) จำนวน 232 ตัวชี้วัด เพื่อติดตามความก้าวหน้าของเป้าประสงค์ดังกล่าว  

 เป้าหมายการพัฒนาทั้ง 17 เป้าหมาย สะท้อน 3 เสาหลักของมิติความยั่งยืน (Three Pillars of 
Sustainability) คือ มิติด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม บวกกับอีก 2 มิติ คือ มิติด้านสันติภาพและ
สถาบัน และมิติด้านหุ้นส่วนการพัฒนาที่เชื่อมโยงทุกมิติของความยั่งยืนไว้ด้วยกัน รวมเป็น 5 มิติ 

 องค์การสหประชาชาติแบ่งเป้าหมาย 17 เป้าหมาย ออกเป็น 5 กลุ่ม (เรียกว่า 5 Ps) ประกอบด้วย 

 1. People (มิติด้านสังคม) : ครอบคลุมเป้าหมายที่ 1 - 5 
 2. Prosperity (มิติด้านเศรษฐกิจ) : ครอบคลุมเป้าหมายที่ 7 - 11 
 3. Planet (มิติด้านสิ่งแวดล้อม) : ครอบคลุมเป้าหมายที่ 6 - 12 และ 15 
 4. Peace (มิติด้านสันติภาพและสถาบัน) : ครอบคลุมเป้าหมายที่ 16 
 5. Partnership (มิติด้านหุ้นส่วนการพัฒนา) : ครอบคลุมเป้าหมายที่ 17 

 เป้าหมายการพัฒนาทั้ง 17 เป้าหมาย  ประกอบด้วย 

 เป้าหมายที่ 1   ยุติความยากจนทุกรูปแบบในทุกพืน้ที ่

  เป้าหมายที่ 2   ยุติความหิวโหย บรรลุความมั่นคงทางอาหารและยกระดับโภชนาการ และส่งเสริม 
                               เกษตรกรรมที่ยั่งยืน 
 เป้าหมายที่ 3   สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตที่มีสุขภาพดีและส่งเสริมสวัสดิภาพสำหรับ 
   ทุกคนในทุกวัย 
 เป้าหมายที่ 4  สรา้งหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม 
   และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 เป้าหมายที่ 5  บรรลุความเสมอภาคระหว่างเพศและเสริมอำนาจให้แก่สตรีและเด็กหญิงทุกคน 
 เป้าหมายที่ 6  สร้างหลักประกัน เรื่องน้ำและการสุขาภิบาลให้มีการจัดการอย่างยั่งยืน และ 
   มีสภาพพร้อมใช้สำหรับทุกคน 
 เป้าหมายที่ 7   สร้างหลักประกันว่าทุกคนเข้าถึงพลังงานสมัยใหม่ในราคาที่สามารถซื้อหาได้  
   เชื่อถือได้ และยั่งยืน 
 เป้าหมายที่ 8  ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง ครอบคลุม และยั่งยืน การจ้างงาน 
   เต็มที่ มีผลิตภาพ และการมีงานที่เหมาะสมสำหรับทุกคน 
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 เป้าหมายที่ 9  สร้างโครงสร้างพ้ืนฐานที่ มีความยืดหยุ่น ต่อการเปลี่ยนแปลง ส่งเสริมการพัฒนา 
   อุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม 
 เป้าหมายที่ 10  ลดความไม่เสมอภาคภายในประเทศและระหว่างประเทศ 
 เป้าหมายที่ 11  ทำให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มีความปลอดภัย  ทั่วถึง  พร้อมรับการ 
   เปลี่ยนแปลงและยั่งยืน 
 เป้าหมายที่ 12  สร้างหลักประกันให้มีรูปแบบการผลิตและการบริโภคท่ียั่งยืน 
 เป้าหมายที่ 13  ปฏิบัติการอย่างเร่งด่วนเพ่ือต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและ 
   ผลกระทบที่เกิดข้ึน 
 เป้าหมายที่ 14  อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากมหาสมุทร ทะเล และทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืน

เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 เป้าหมายที่ 15  ปกป้อง ฟ้ืนฟู และสนับสนุนการใช้ระบบนิเวศบนบกอย่างยั่งยืน จัดการป่าไม้อย่าง

ยั่งยืน ต่อสู้การกลายสภาพเป็นทะเลทราย หยุดการเสื่อมโทรมของที่ดินและฟ้ืน
สภาพดินกลับมาใหม่ และหยุดการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ 

 เป้าหมายที่ 16  ส่งเสริมสังคมท่ีสงบสุขและครอบคลุม เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน ให้ทุกคนเข้าถึงความ
ยุติธรรม และสร้างสถาบันที่มีประสิทธิผล รับผิดชอบ และครอบคลุมในทุกระดับ 

 เป้าหมายที่ 17  เสริมความเข้มแข็งให้แก่กลไกการดำเนินงานและฟ้ืนฟูสภาพหุ้นส่วนความร่วมมือ
ระดับโลก เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 

➢ 4. แผนพัฒนาภาค / แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด / แผนพัฒนาจังหวัด  หน้าที่  66 -  70 

รายละเอียดแก้ไขใหม่  ดังน้ี 

➢ 4. แผนพัฒนาภาค / แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด / แผนพัฒนาจังหวัด 

  4.1  แผนพัฒนาภาคกลาง 

 ภาคกลางถือเป็นหัวใจหลักสำคัญของการพัฒนาประเทศ โดยเป็นที่ ตั้งของกระทรวง กรม             
เป็นศูนย์กลางการบริการ ทั้งทางด้านการค้า การเงิน การขนส่ง และสุขภาพ รวมทั้งเป็นฐานการผลิต        
เพ่ือการส่งออกที่สำคัญของประเทศ โดยในระยะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 

(พ.ศ. 2566 - 2570)  

  เป้าหมาย 

 การพัฒนาภาคกลาง มุ่งสู่การเป็น “ฐานการผลิตสินค้า และบริการมูลค่าสูง” ที่เติบโตอย่างยั่งยืน 
บนศักยภาพของพ้ืนที ่
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  ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
 

ตัวชี้วัด ค่าฐาน ค่าเป้าหมาย ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ 

๑. อัตราการขยายตัว
ผลิตภัณฑ์ ภาคกลาง (ร้อยละ) 

มูลค่าผลิตภัณฑ์ภาค แบบปริมาณ
ลูกโซ ่เฉลี่ยปี ๒๕๖๐ – ๒๕๖๓ 
๒,๕๗๐,๓๑๘.๗๕ ล้านบาท อัตรา
การขยายตัวผลิตภัณฑ์ภาค เฉลี่ย
ปี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๓ ร้อยละ ๑.๑ 
ต่อปี 

อัตราการขยายตัวผลิตภัณฑ์ภาค 
เฉลี่ยร้อยละ ๕.๐ ต่อปี 

๒. สัมประสิทธิ์ความไม่เสมอ
ภาค (Gini Coefficient) ใน
การกระจาย รายได้ของภาค
กลาง 

ปี ๒๕๖๒  ๐.๓8๕ ลดลงต่ำกว่า ๐.๓๘๕ 

  แนวทางการพัฒนาภาคกลาง 

  1.  ยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปที่ มีมูลค่าเพิ่มสูง          
ได้มาตรฐานระดับสากล โดยมีแนวทางการพัฒนาที่สำคัญ ดังนี้ 

  (๑) ส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี นวัตกรรมและคลังข้อมูลการเกษตรในการ 
วางแผน พัฒนาผลผลิต และประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปที่สอดคล้องกับศักยภาพ
ของพ้ืนที่ และความต้องการของตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาด  
 (๒) ใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยจากหน่วยงานวิจัย มหาวิทยาลัย และสถาบัน อาชีวศึกษา 
ภาคเอกชน และภาคีต่าง ๆ เพ่ือให้ผลผลิตทางการเกษตรของภาคได้รับการยอมรับและมีชื่อเสียง ทั้งด้าน
คุณภาพและมาตรฐาน ตลอดจนมีการใช้ทรัพยากรในการผลิตเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมอย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้
ความสำคัญกับการนำแนวปฏิบัติด้านเศรษฐกิจหมุนเวียนมาประยุกต์ใช้ตลอดกระบวนการผลิต แปรรูป        
และพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร  
 (๓) ส่งเสริมการบริโภคสินค้าเกษตรและสินค้าเกษตรแปรรูปที่ได้คุณภาพ ด้วยการ
รณรงค์ และส่งเสริมให้ผู้บริโภคมีความตระหนัก เลือกใช้  และบริโภคสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูป           
ที่ปลอดภัย มีคุณภาพสูง และได้มาตรฐานเพ่ือกระตุ้นให้เกิดตลาดสินค้าคุณภาพในวงกว้างอย่างทั่วถึง  
 (๔) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสินค้าเกษตรตลอดห่วงโซ่คุณคา่ด้วยเทคโนโลยี
ดิจิทัล โดยการสร้างปัจจัยแวดล้อมที่จะเอ้ือและจูงใจให้ภาคเอกชนเข้ามาร่วมลงทุนพัฒนาตลาดกลาง 
ภูมิภาค/ตลาดในชุมชน รวมถึงการพัฒนาช่องทางตลาดออนไลน์สินค้าเกษตร และพัฒนาตลาดค้าส่งค้าปลีก 
สินค้าเกษตรที่สำคัญในพ้ืนที่เพ่ือน้าไปสู่การเป็นศูนย์รวบรวมและกระจายสินค้าเกษตรของประเทศ และ
รองรับการเติบโตของธุรกิจ e-Commerce 
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 (๕) บริหารจัดการพ้ืนที่เสี่ยงภัยแล้ง น้ำท่วมซ้ำซากทางการเกษตร เพ่ือลดความเสี่ยง
จากการสูญเสียผลผลิตทางการเกษตร โดยพัฒนาแพลตฟอร์มและแอพพลิเคชั่นสำหรับการเข้าถึงคลังข้อมูล
ต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ เพ่ือรายงานสถานการณ์ประจำปี รายเดือน และรายสัปดาห์ให้เกษตรกรและชุมชนใน
พ้ืนที่ใช้ประกอบการวางแผนในการรับมือกับสถานการณ์ได้อย่างเท่าทัน  
 
 2. ส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวสำคัญและแหล่งท่องเที่ยวชุมชนให้เป็นจุดหมายของ       
การท่องเทีย่วคุณภาพ โดยมีแนวทางการพัฒนาที่สำคัญ ดังนี้ 

  (๑) ส่งเสริมการพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวคุณภาพที่เป็นศักยภาพของพ้ืนที่ เพ่ือ
รองรับกระแสการท่องเที่ยวที่มีความหลากหลายมากข้ึนตามกระแสการเปลี่ยนแปลงของประชากรแต่ละช่วง
วัย และรูปแบบการใช้ชีวิต และการทำงานที่เน้นความสมดุล (Work life balance) รวมถึงความต้องการ
เฉพาะของกลุ่มนักท่องเที่ยวเพ่ือทำงาน (Workation) กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มผู้เกษียณอายุ กลุ่มผู้ดูแลรักษา
สุขภาพ และกลุ่มพำนักระยะยาว ที่มีแนวโน้มการเติบโตสูง โดยปรับการพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวให้
สอดคล้องกับความต้องการ อาทิ ส่งเสริมการท่องเที่ยวไมซ์ (MICE) และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในเขตจังหวัดที่
มีแหล่งธรรมชาติที่มีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ การท่องเที่ยวเชิง
อาหารและวิถีการใช้ชีวิต ตลอดจนการท่องเที่ยวเพื่อฟ้ืนฟูดูแลรักษาสุขภาพ และการท่องเที่ยวเชิงกีฬา  
 (๒) ส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม โดยใช้จุดเด่นและ
ความคิดสร้างสรรค์ ศิลปะ วัฒนธรรม และองค์ความรู้ที่เป็นอัตลักษณ์เฉพาะถิ่นมาต่อยอดเพ่ือสร้างคุณค่า 
ให้แก่แหล่งท่องเที่ยว รวมถึงธุรกิจบริการและสินค้าที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวของพ้ืนที่ ซึ่งคุณค่าที่เป็น 
ลักษณะเฉพาะของท้องถิ่น พ้ืนที่ที่มีการบริหารจัดการ และนำเสนอให้เหมาะสมกับกระแสการท่องเที่ยว         
ที่เปลี่ยนแปลงไปสู่การแสวงหาประสบการณ์ตรงแบบปัจเจก และกลุ่มเฉพาะจะช่วยคัดกรองนักท่องเที่ยว
คุณภาพจากทั่วโลกให้เข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวชุมชน และยังช่วยสนับสนุนให้มีการเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยว      
ให้หลากหลายอย่างทั่วถึงไปยังพื้นท่ีเมืองรองที่มีศักยภาพ   
 (๓) บริหารจัดการการท่องเที่ยวโดยคำนึงถึงขีดความสามารถในการรองรับของ      
แหล่งท่องเที่ยว (Carrying Capacity) ให้สามารถฟ้ืนฟูกลับมาสมบูรณ์ เพ่ือให้บริการแก่นักท่องเที่ยวได้อย่าง
ยั่งยืน ทั้งในมิติของแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ และวัฒนธรรม วิถีชีวิต ความเป็นอยู่บนพ้ืนฐานการมีส่วนร่วม
ของชุมชน ภาคเอกชน และหน่วยงานในระดับพ้ืนที่ การพัฒนาการท่องเที่ยวในพ้ืนที่ การดูแลความปลอดภัย     
และรักษาสภาพแหล่งท่องเที่ยวให้สมบูรณ์ โดยเฉพาะในจังหวัดที่มีแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงในระดับ
นานาชาติและมีจำนวนนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาเป็นจำนวนมาก   
 (๔) ยกระดับความสามารถของผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ ยว และสถาน
ประกอบการ ท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน โดยเฉพาะด้านการดูแลบริหารจัดการเรื่องมาตรฐานการให้บริการ 
ด้านการท่องเที่ยว   ที่คำนึงถึงสุขอนามัย ความเป็นธรรม ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
นักท่องเที่ยว และการจัดการ สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน   
 (๕) ส่งเสริมบทบาทของชุมชนในการจัดการการท่องเที่ยวสีเขียว เพ่ือลดผลกระทบ            
ทางสิ่งแวดล้อมจากการท่องเที่ยว โดยให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างบทบาทของชุมชนในการบริหารจัดการ         
การท่องเที่ยวในพื้นที่บนพ้ืนฐานความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 



  

-14- 
 
 3. พัฒนาระบบบริการส่งเสริมสุขภาพและการให้บริการทางการแพทย์ที่มีศักยภาพ     
ในการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้ได้มาตรฐานในระดับสากล โดยมีแนวทางการพัฒนาที่สำคัญ ดังนี้ 

  (๑) ส่งเสริมการลงทุนอุตสาหกรรมทางการแพทย์ และยกระดับการให้บริการ           
ทาง การแพทย์แบบครบวงจร ในเขตพ้ืนที่จังหวัดนนทบุรี นครปฐม ปทุมธานี สมุทรสาคร และสมุทรปราการ 
เพ่ือเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายรองรับการขยายตัวของสถานบริการทางการแพทย์จากกรุงเทพฯ   
 (๒) ส่งเสริมศักยภาพและความเป็นเลิศทางการรักษาของสถานพยาบาล เกี่ยวกับ 
โรคติดต่อและโรคติดเชื้อไม่รุนแรง โรคทรวงอก โรคกระดูกและข้อ และการดูแลรักษาผู้ป่วยพักฟ้ืน การวิจัย  
ทางการแพทย์ และรักษาโรคเฉพาะทางที่เป็นจุดแข็งของสถานพยาบาลในภาคกลาง ให้สามารถเชื่อมโยงกับ    
คู่ค้าทางธุรกิจในการจัดหาผู้ป่วยต่างชาติมาเข้ารับบริการ  
 (๓) ส่งเสริมบริการสุขภาพบนฐานภูมิปัญญาและเอกลักษณ์ของพ้ืนที่ โดยนำการดูแล
รักษาสุขภาพด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือก และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของชุมชนท้องถิ่น       
ที่เป็นจุดเด่นของภาคกลางมาพัฒนาต่อยอดบริการและผลิตภัณฑ์ส่งเสริมสุขภาพ เพ่ือสร้างโอกาสให้
ผู้ประกอบการในพ้ืนที่ที่มีศักยภาพ สามารถเชื่อมโยงเข้าสู่ห่วงโซ่ของอุตสาหกรรมบริการทางการแพทย์และ
การดูแลรักษาสุขภาพระดับประเทศ และแข่งขันได้ในระดับสากลในที่สุด   
 (๔) พัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลและเป็นที่ต้องการ        
ในตลาด ควบคู่กับการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการให้สามารถขึ้นทะเบียน และนำผลิตภัณฑ์
สุขภาพที่มีความหลากหลายเข้าสู่ตลาด สนับสนุนการร่วมทุนระหว่างภาครัฐและผู้ประกอบการขนาดกลาง 
ขนาดย่อม ทีจ่ะเอ้ือให้เกิดการพัฒนาฐานการผลิตผลิตภัณฑ์สุขภาพในพ้ืนที่   
 (๕) ส่งเสริมให้สถาบันการศึกษามีส่วนร่วมในการพัฒนาการวิจัยและพัฒนาบุคลากร 
รวมทั้งดึงดูดผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศให้เข้ามาทำงานและถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจบริการ
ทางการแพทย ์และสุขภาพท่ีเหมาะสม สามารถนำมาประยุกต์ใช้เพ่ือสร้างมูลค่าในพื้นที่มากยิ่งขึ้น 

  4. พัฒนาเมือง เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนและเมืองชายแดน รวมทั้งพื้นที่
ระเบียง เศรษฐกจิพิเศษภาคกลาง - ตะวันตกให้เปน็ศูนย์กลางการกระจายความเจริญทางเศรษฐกิจของภาคกลาง 
โดยมีแนวทางการพัฒนาที่สำคัญ ดังนี้ 

  (๑) เร่งดำเนินการวางแผนพัฒนารูปแบบและบริหารจัดการพ้ืนที่เมืองเพ่ือรองรับการ
ขยายตัวในอนาคต โดยค้านึงถึงหลักอารยสถาปัตย์ (Universal Design) เพ่ือให้คนทุกกลุ่มและทุกช่วงวัย 
สามารถใช้ชีวิต ดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ และมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมร่วมกันได้อย่างสอดคล้องลงตัว       
และสามารถสนองตอบความต้องการที่หลากหลายของประชากรเมืองได้อย่างรอบด้าน และบริหารจัดการ
พ้ืนที่ให้เอ้ือต่อทิศทางการพัฒนาในอนาคต โดยคำนึงถึงความยั่งยืนและความกลมกลืนทางภูมินิเวศ ภูมิสังคม      
และภูมิวัฒนธรรมของแตล่ะพ้ืนที่บนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคม    
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 (๒) พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ืออำนวยความสะดวกในการคมนาคมและการขนส่ง
สินค้า โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาระบบขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบทั้งทางบก ทางน้ำ ทางราง และทาง
อากาศ   ในพ้ืนที่ที่มีศักยภาพและเขตพัฒนาพิเศษ รวมถึงชายแดน มุ่งเน้นการพัฒนาระบบเชื่อมต่อ เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพและลดต้นทุนการคมนาคมขนส่งให้เอ้ือต่อการพัฒนาธุรกิจบริการโลจิสติกส์ โดยเฉพาะการ
รวบรวมและกระจายสินค้าที่จะเติบโตควบคู่กับธุรกิจ e-Commerce รวมทั้งพัฒนาพ้ืนที่รอบสถานีรถไฟฟ้า
หรือระบบขนส่งมวลชน (Transit Oriented Development) เพ่ือให้เกิดการใช้ประโยชน์พ้ืนที่สูงสุดและลด
ภาวะการเติบโตของเมืองอย่างไร้ทิศทาง   
 (๓) ดำเนินการพัฒนาตามแผนพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคกลาง-ตะวันตก 
(CWEC) ในพ้ืนที่จังหวัดกาญจนบุรี สุพรรณบุรี พระนครศรีอยุธยา และนครปฐม รวมทั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจ 
พิเศษชายแดนในพ้ืนที่จังหวัดกาญจนบุรี ให้เป็นไปตามแผนและเป้าหมายที่กำหนด 

 5. พัฒนาและยกระดับความสามารถในการแข่งขันของวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาด
ย่อม ในอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคตของภาคกลาง โดยมีแนวทางการพัฒนาที่สำคัญ ดังนี้ 

  (๑)  เตรียมความพร้อมให้ผู้ประกอบการรายย่อยในอุตสาหกรรมยานยนต์สันดาปภายใน       
ให้สามารถปรับตัวสู่การเป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมยานยนต์อนาคตในประเทศ ที่เชื่อมโยงกับห่วง
โซ่การผลิตระดับโลก โดยเสริมสร้างองค์ความรู้และทักษะที่จำเป็นให้แก่ผู้ประกอบการและกำลังแรงงานในพ้ืนที่          
ซึ่งจะต้องปรับเปลี่ยนไปตามเทคโนโลยีการผลิตยานยนต์สมัยใหม่ เพ่ือยกระดับประสิทธิภาพการผลิตและการ
ให้บริการ รวมถึงส่งเสริมการร่วมวิจัย และพัฒนาระหว่างผู้ประกอบการในพ้ืนที่ กับภาคีสถาบันวิจัย 
สถาบันการศึกษา และสถาบันยานยนต์ เพ่ือพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์และชิ้นส่วนต่าง ๆ ของยานยนต์อนาคตให้มี
คุณภาพสูงเทียบเท่าระดับสากล   
 (๒) ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายและพันธมิตรธุรกิจ ระหว่างผู้ประกอบการรายใหญ่ที่มี 
ศักยภาพในอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคตของภาคกลาง กับวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมในห่วง
โซ่ มูลค่าทางการค้า เพ่ือเชื่อมโยงผู้ประกอบการรายย่อยที่มีศักยภาพในพ้ืนที่ อาทิ ยานยนต์และชิ้นส่วน 
ท่องเที่ยว บริการทางการแพทย์และการดูแลรักษาสุขภาพ อุตสาหกรรมอาหารและการแปรรูป ตลอดจน
สมุนไพรเข้ากับ ห่วงโซ่มูลค่าโลกผ่านผู้ประกอบการรายใหญ่ที่มีขีดความสามารถ เพ่ือสนับสนุนให้เกิดการ
เรียนรู้และพัฒนาไปสู่การผลิตที่เป็นเจ้าของตราสินค้าที่ใช้เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่สามารถออกแบบและ
พัฒนาขึ้นได้ด้วยตัวเอง   
 (๓) สนับสนุนให้ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ที่มี
ศักยภาพของพ้ืนที่สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากแหล่งทุน เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพ่ือใช้ในการ
ดำเนินธุรกิจตลอดกระบวนการ ตั้งแต่การผลิต การแปรรูป และการตลาด ควบคู่กับการพัฒนาองค์ความรู้ให้
ผู้ประกอบการ สามารถพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่อยอดจากภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีเป็นจุดแข็งของพ้ืนที่ให้
สามารถพัฒนาและพ่ึงพาตนเองได้ในอนาคต   
 (๔) ส่งเสริมและพัฒนาการสร้างธุรกิจสตาร์ทอัพ ด้วยการสร้างระบบนิเวศน์ให้เอ้ือต่อ
การจัดตั้งกลุ่มหรือสร้างธุรกิจสตาร์ทอัพที่เชื่อมโยงกับการใช้ปัจจัยการผลิตและการสร้างงานใหม่ในพ้ืนที่     
เพ่ือสร้างสินค้า บริการ และผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ที่สร้างรายได้ใหแ้ก่พ้ืนที ่ 
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 6. ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม ให้สามารถสนับสนุน   
คุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนในพื้นที่  และเสริมสร้างขีดความสามารถในการดำเนินกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจ สู่ความสมดุลและย่ังยืน โดยมีแนวทางการพัฒนาที่สำคัญ ดังนี้ 

 (๑) บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและแก้ไขปัญหาสิ่ งแวดล้อมที่มีศักยภาพ          
โดยท้องถิ่นและชุมชน ด้วยการให้ความสำคัญกับการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ การลดการสร้างของ
เสีย และมลพิษทุกรูปแบบ รวมทั้งลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก การจัดการขยะมูลฝอย และน้ำเสียอย่าง
เบ็ดเสรจ็ ครบวงจรด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสม และการเตรียมพร้อมรับมือกับภัยพิบัติทุกรูปแบบ    
 (๒) บริหารจัดการน้ำในเขตลุ่มน้ำที่สำคัญของภาคกลาง อาทิ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา ลุ่มน้ำแม่กลอง 
ลุ่มน้ำท่าจีน และลุ่มน้ำป่าสัก เพ่ือให้มีน้ำใช้อย่างเพียงพอและเหมาะสมทั้งในด้านการใช้อุปโภค บริโภคในภาค
ครัวเรือน และใช้ในภาคการผลิตและบริการ อาทิ การขุดลอกขยายคูคลองและการพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำ       
ในไร่นา   
 (๓) ปรับแนวทางการผลิตและบริโภคสู่ความยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดย
พัฒนากลไก เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และไม่ใช่เศรษฐศาสตร์เพ่ือจูงใจ กระตุ้น และกำชับให้ผู้ผลิตและ
บริโภคในพื้นทีป่รับเปลี่ยนพฤติกรรมสู่วิถีชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม   
 (๔) บริหารจัดการการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ และจัดการของเหลือ      
จากการผลิตและการบริโภคในพ้ืนที่อย่างมีประสิทธิภาพ ร่วมกับกำหนดเขตพ้ืนที่เพ่ือการใช้ประโยชน์ให้
เหมาะสม มีประสิทธิภาพและยั่งยืน แก้ปัญหาความขัดแย้งด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและพ้ืนที่ทับ
ซ้อน สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
 

  4.1  แผนพัฒนากลุ่มจงัหวัด 

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางปรมิณฑล (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับทบทวน 

 จังหวัดนครปฐม จัดอยู่ในกลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล ประกอบด้วย 4 จังหวัด ได้แก่ นครปฐม 
นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ 

  เป้าหมายการพัฒนากลุ่มจังหวัด 

“กลุม่จังหวัดอัจฉริยะที่ยั่งยืน  (Smart and Sustainability Cluster)” 

  พันธกิจ 

  1. ส่งเสริมระบบธุรกิจเกษตรอัจฉริยะ (Smart Agricultural Business) ให้ชุมชนและภาค
การผลิตมีความสามารถในการแข่งขันและเพ่ิมมูลค่า 
  2. พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการเดินทางสัญจร รวมทั้งคำนึงถึง
ความปลอดภัย (Smart Mobility and Smart Safety)  
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  3. ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนทุกช่วงวัย ให้สามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข สู่การเป็น
เมืองนา่อยู่ (Smart Citizen)  
  4. พัฒนาและส่งเสริมการทอ่งเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และพหุวัฒนธรรม (Smart Tourism)  

  ตัวชี้วัดความสำเร็จตามเป้าหมายการพัฒนากลุ่มจังหวัด 

    เศรษฐกิจมัน่คง  ประชาชนมั่งคัง  และความสุขที่ยั่งยืน 

  เศรษฐกิจมัน่คง  ประเมินอัตราการขยายตัวมลูค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัด  
     เพ่ิมข ึ้นร้อยละ 2 ต่อปี 
  ประชาชนมั่งคั่ง  ประเมนิจากมูลค่าผลิตภัณฑ์กลุ่มจังหวัดเฉลี่ยต่อหัว เพิ่มขึ้นร้อยละ 2  
  ความสุขที่ย่ังยืน ประเมินจากค่าดัชนีความก้าวหน้าของคน (HAI) เฉลี่ยของกลุ่มจงัหวัด  
     ต้องไม่น้อยกว่า  ค่าเฉลี่ยของปี พ.ศ. 2560 - 2564 (หรอืไม่น้อยกว่า 1.0) 
 
   ประเด็นการพัฒนา  วัตถปุระสงค์  และแนวทางการพัฒนา  มรีายละเอียดดังน้ี 

ประเด็นการพัฒนา วัตถุประสงค์ แนวทางการพัฒนา 

1. พัฒนากระบวนการผลิต ภาคการ 1. เพื่อพัฒนาการผลิตด้วยการส่งเสริม 1. พัฒนาชุมชนการผลติด้วยการ 
 เกษตรอุตสาหกรรม และ    ปัจจัยการผลิตท่ีทันสมัยต่อยอด  ส่งเสริมปัจจัยการผลิตท่ีทันสมัย 
 พาณิชยกรรมด้วยระบบธุรกิจ  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 เกษตรอจัฉริยะ 2. เพื่อเพิ่มสินค้านวัตกรรมด้วย 2. เพิม่สินค้านวตักรรมด้วยเทคโนโลยี 
  เทคโนโลยีเพื่อเพิม่มูลค่าสอดคล้อง  เพื่อเพิ่มมลูค่าสอดคล้องกับความ 
  กับความตอ้งการของตลาดสากล  ต้องการของตลาดสากล 
  3. สนับสนุนใหเ้กิดการขยายตัว 
   การจัดการระบบการผลิต ตาม 
   แนวทางการปฏิบัติท่ีดี การจัดการ 
   ระบบความปลอดภัยทางชีวภาพ 
   ระดับฟาร์ม และสร้างผู้แนะแนว 
   การพัฒนาระบบการผลิตตาม 
   มาตรฐาน 
2. พัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน ระบบ 3. เพือ่พัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐานขนส่ง 4. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน 
 โลจิสติกส์เมือง และระบบป้องกัน  สาธารณะ และโลจิสติกส์ เพื่อ  รองรับการขยายตัวของเมือง / 
 บรรเทาพิบัติภยั  รองรับการเติบโตของเมืองและ  ชุมชน และเพิม่ประสทิธิภาพ 
  บริการประชาชนอย่างท่ัวถึง  ระบบโครงขา่ยการคมนาคมขนส่ง 
  4. เพื่อพัฒนาระบบป้องกันและ  และระบบโลจิสติกส์ 
  บรรเทาภัยพิบัติอย่างยั่งยืน 5. พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร 
   จัดการน้ำและระบบป้องกันน้ำท่วม 
   เขตเมือง และพื้นท่ีเศรษฐกิจ 
3. พัฒนาคุณภาพชีวิตส่งสังคมน่าอยู่ 5. ประชาชนมคุีณภาพชวีิตท่ีดีขึ้น 6. ส่งเสริมสถานบริการสขุภาพ เพื่อ 
   ให้ประชาชนได้รับบริการสุขภาพ 
   อย่างท่ัวถงึ สถานบริการสขุภาพ 
   ท่ีมีสุขภาพตามมาตรฐานท่ีกำหนด 
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4 ประเด็นยุทธศาสตร์ 8 เป้าประสงค์ 10 กลยุทธ์ 

4. พัฒนาและส่งเสริมการท่องเท่ียว 6. เพิม่รายได้และจำนวนนักท่องเท่ียว 7. พัฒนาแหล่งท่องเท่ียวในกลุ่มจังหวัดฯ 
 เชื่อมโยงวัฒนธรรมท่ีหลากหลาย 7. แหล่งทอ่งเท่ียวได้รับการพัฒนาให้ม ี 8. พัฒนาพ้ืนท่ีเชิงการเกษตรมลูค่าสูง 
  ความพร้อมรองรับการท่องเท่ียว  รองรับการทอ่งเท่ียว เพือ่การเรียนรู้ 
  ท่ีสอดคล้องกับวิถีชีวิต  one day trip และเพิม่รายไดจ้าก 
   กิจกรรมส่งเสริมการท่องเท่ียว 
  9. พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเท่ียว 
  10. ส่งเสริมการท่องเท่ียวเชื่อมโยง 
     วัฒนธรรมท่ีหลากหลาย 
   

  4.3  แผนพัฒนาจังหวัด 

แผนพัฒนาจังหวัดนครปฐม  (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับทบทวน 

  เป้าหมายการพัฒนาจังหวัดนครปฐม 

  เมืองอัจฉริยะที่รู้จัก เติบโตอย่างสมดุล และยั่งยืน (Well-known sustainability and balanced 
Smart City)  
 
 เมืองอัจฉริยะ หรือ Smart City คือ เมืองที่ประชาชนมีความรู้  (Smart Learning ) และนำ 
การประยุกต์เทคโนโลยีดิจิทัลหรือข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสารในการเพ่ิมประสิทธิและคุณภาพ 
ในการบริหารจัดการ (Smart Citizen) เพ่ือช่วยในการลดต้นทุน และลดการบริโภคของประชากร  
ให้ประชาชนสามารถอยู่อาศัยได้ในคุณภาพชีวิตที่ดี (Smart Society) เป็นโครงการที่สามารถผสานกับ 
การใช้ชีวิตของประชาชน ไม่ว่าจะทั้งด้านการขนส่ง การใช้พลังงาน หรือโครงสร้างพ้ืนฐาน รวมไปถึง 
การวางผังเมืองที่ชาญฉลาด รองรับการใช้ชีวิตที่สะดวกสบาย รูปแบบการบริหารจัดการเมือง (Smart Area)     
ที่จะทำให้เมืองที่สะดวกสบาย เคลื่อนที่อย่างสะดวกและปลอดภัย (Smart Mobility ) เกิดพ้ืนที่ที่ทำให้
ประชาชนอยู่ดีมีสุขกัน (smart living) เน้นการจัดสมดุลของสิ่งแวดล้อม ประหยัดพลังงาน และเลือกใช้
พลังงานสะอาด จึงช่วยลดปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อม ปัญหามลภาวะทางอากาศ น้ำเสีย ขยะ การระบายน้ำ 
ช่วยส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่ดี คุณภาพอากาศที่ดี เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว และลดปรากฏการณ์โลกร้อน (Smart 
Environment) ภายใต้กิจกรรมเศรษฐกิจที่ สร้างมูลค่า (Smart Economy) แต่ต้นทุนที่ ชาญฉลาด  
มีนวัตกรรม สร้างความแตกต่าง เกิดรายได้อย่างมั่น คงและต่อเนื่ อง ทั้ งสินค้า (Smart Products)  
กิจกรรมทางธุรกิ จ  (Smart Businesses) รวมถึ งด้ านการท่ องเที่ ยว  (Smart Tourism) เพ่ื อให้ เกิด 
ความสมดุลและยั่งยืนในอนาคต 
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  ตัวชี้วัดความสำเร็จตามเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดนครปฐม (ปี พ.ศ. 2566 - 

2570) 

 1. ภายในปี พ.ศ. 2570 มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดต่อหัว (GPP Per Capita)       
มีมูลค่าเท่ากับ  315,595  บาทต่อคนตอ่ปี (ปี 2566 - 2570  เพ่ิมข้ึนปีละ 2%) 
 2. สัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวม ภาคบริการ (การขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า) ต่อมูลค่า 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด ร้อยละ 3 ต่อปี 
 3. ดัชนีความก้าวหน้าของคน (Human Achievement Index – HAI) จังหวัดนครปฐม  
อยู่ใน 10 ลำดับแรกของประเทศ 
 
 แผนงาน ประเด็นการพัฒนา และแนวทางการพัฒนา มรีายละเอียดดังนี้ 
 

แผนงาน ประเด็นการพัฒนา แนวทางการพัฒนา 

1 สร้างความเขม้แข็ง กระตุ้น 
 และฟื้นฟู เศรษฐกิจจังหวัด 
 นครปฐม 

1. พัฒนานครปฐมใหเ้ป็นเมืองเศรษฐกจิ 
 อัจฉริยะ (Smart Economy) ประต ู
 เศรษฐกิจภาคกลางและภาคตะวันตก 
 

1.1  พัฒนาสินค้าเกษตรครบวงจร 
 เพิ่มผลิตภาพและขดีความ 
 สามารถในการผลิต แปรรูป 
 ที่มีคุณภาพและมูลค่าสูง 
1.2 ส่งเสริมการใช้วัตถุดิบหลัก 
 ที่มีอยู่ในจังหวัด ยกระดับ 
 สินคา้การเกษตร เกษตร 
 แปรรูป อาหารแปรรปู ด้วย 
 นวัตกรรม และเทคโนโลย ี
 ที่ทันสมัย ท่ีสอดคล้องกับ 
 ความต้องการของตลาดไปสู ่
 การผลิตเชิงพาณิชย ์
1.3  ส่งเสริมกิจกรรมท่องเที่ยว 
 และแหล่งท่องเที่ยว เชื่อมโยง 
 สร้างเครือข่ายการท่องเที่ยว 
 แบบครบวงจร เพื่อดึงดดู 
 นักท่องเทีย่ว  
 (Nakhonpathom Love  
 Destination) 
1.4  สร้างความเข้าใจและความ 
 ร่วมมือในการรองรับการ 
 พัฒนาพ้ืนท่ีระเบียงเศรษฐกิจ 
 ภาคกลางและภาคตะวันตก 
 ควบคู่กับการบรหิารจดัการ 
 สิ่งแวดล้อม และอุตสาหกรรม 
 เชิงนิเวศ 

 
 



  

-20- 
 

แผนงาน ประเด็นการพัฒนา แนวทางการพัฒนา 

2. การพัฒนาพ้ืนท่ี เพื่อ 
 รองรับความเจริญ รักษ์ 
 ทรัพยากรธรรมชาติและ 
 สิ่งแวดลอ้ม 

2. สรา้งความแข็งแกร่งระดับพื้นทีร่องรับ 
    การขยายตัวของเมืองหลวง และปรมิณฑล 
  (Smart Living) 

2.1  พัฒนาระบบโครงสรา้ง 
 พืน้ฐานรองรับการเติบโตของ 
 เมืองหลวง และระเบยีง 
 เศรษฐกิจภาคกลางและ 
 ภาคตะวันตก 
2.2  พัฒนาการเฝ้าระวัง  
 การเตอืนภยั เสริมสร้างความ 
 ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
 ทั้งในระดับบุคคล ครอบครัว 
 และชุมชนให้มีความเข้มแข็ง 
2.3 เสรมิสร้างความมั่นคง และ 
 สร้างสังคมแห่งคุณธรรม 
 ด้วยจิตอาสา 
2.4 ส่งเสริมระบบสวสัดิการและ 
 การบริการภาครัฐอย่าง 
 เท่าเทียม ทั่วถึงและเสมอ
   

3. พัฒนาพลเมืองอัจฉริยะ  
 พร้อมสู่การเปลีย่นแปลง 
 ทางสังคมและเศรษฐกิจ 
    

3. พัฒนาประชาชนให้ร่วมสร้างสงัคม 
 อัจฉริยะ (Smart Society)  
  
 

3.1  สนับสนุนและส่งเสริมความ 
 เข้าใจในการนำศาสตร ์
 พระราชามาปฏิบัติใหเ้กิด 
 ความยั่งยืน และแกไ้ขปัญหา 
 ความยากจน 
3.2 สร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วม 
 อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากร- 
 ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
 อย่างยั่งยืนและสมดลุ 
3.3 ขยายโอกาสทางการศึกษา 
 อย่างทั่วถึง และส่งเสริมการ 
 ศึกษาตลอดชีวิต ส่งเสริม 
 การเรยีนรู้  ที่สร้าง 
 ประสบการณ์ การเรียนรู ้
 การพัฒนาประชาชนท่ีทันต่อ 
 การเปลีย่นแปลงของโลก 
 ยุคใหม ่
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แผนงาน ประเด็นการพัฒนา แนวทางการพัฒนา 

      
 

3.4 ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู ้
 ความเข้าใจ กระตุ้นให้เกิด 
 พฤติกรรมในการป้องกัน 
 โรคตดิต่อ และโรคไมต่ิดต่อ 
3.5 สร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วม 
 ในการส่งเสริมสุขภาวะของ 
 ประชาชนทุกช่วงวัยในระดับ 
 ครัวเรือน และชมุชน 
 

 

➢ 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม 

    วิสัยทัศน์ 

“เมอืงแหง่คณุภาพชวีติ  สูก่ารพฒันาทีย่ัง่ยนื”  

    ประเด็นยุทธศาสตร์ 

 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 
 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว 
 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี 
 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ 
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➢ 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นในเขตจังหวัด  หน้าที่ 70 -  74 

รายละเอียดแก้ไขใหม ่ ดังน้ี 

➢ 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนครปฐม 

    วิสัยทศัน์ 

“เมอืงนา่อยู ่ชมุชนเขม้แขง็ แหลง่ผลิตอาหารปลอดภยั  
กา้วไกลการศกึษา สิง่แวดลอ้มงามตา พฒันาการทอ่งเทีย่ว”  

   ประเด็นยุทธศาสตร์  

   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 
   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และการท่องเทีย่ว 
   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทีดี่ 
   ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ 

  เป้าประสงค์ 

1. การจัดการด้านสาธารณสุข กีฬา  นันทนาการ สวัสดิการสังคม / การสังคมสงเคราะห์                   
มีประสิทธิภาพ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

2. การพัฒนาคุณภาพชีวิต การคุ้มครองทางสังคม การคุ้มครองพิทักษ์สิทธิ สวัสดิการชุมชน 
ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ผู้พกิาร ผู้สูงอายุ สตรี เด็ก และกลุ่มชาติพันธุ์ 
 3. การพัฒนาด้านการศึกษามีประสิทธิภาพ ได้มาตรฐาน ประชาชนมีศักยภาพในการเรียนรู้        
เพ่ือประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

4. การทำนุบำรุงรักษาศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญัญาท้องถิ่น 
5. การส่งเสริม สนับสนุน จัดสร้างแหล่งการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 
6. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการดูแลรักษาให้เกิดความสมดุลอย่างมีคุณภาพ 

ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟ ูให้เกดิการพัฒนาที่ยั่งยืน 
7. แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ / เชิงสุขภาพ มีศักยภาพและสร้างรายได้

ให้แก่ท้องถิน่ 
8. เศรษฐกิจชุมชนมีความเข้มแข็ง มีศักยภาพในการพัฒนาอาชีพ ประชาชนมีรายได้เพ่ิมขึ้น รวมทั้ง

การส่งเสริมการผลิตผลผลิตทางการเกษตรปลอดภัยจากสารพิษเพ่ือการบริโภค 
9. ระบบการบรหิารจัดการและการปฏิบัติงานของท้องถิน่มีประสิทธิภาพ ส่งเสริมกระบวนการมีส่วน

ร่วม และความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการพัฒนาท้องถิน่ 
10. การเชื่อมโยงระบบคมนาคมขนส่งมีประสิทธิภาพ ได้มาตรฐาน และเพียงพอต่อความต้องการ

ของประชาชน สามารถรองรับการขยายตัวของเมืองในอนาคต และเศรษฐกิจของชุมชน 
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   กลยุทธ์  (ในแต่ละยุทธศาสตร์) 

  ➢  ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม 

    กลยุทธ์ 

 1. ส่งเสริม สนับสนุนกจิการสาธารณสุข  
 2. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาสังคม และงานสวัสดิการสังคม 
 3. ส่งเสริม สนับสนุนกฬีาและนันทนาการ 
 4. ป้องกัน ต่อต้าน และแก้ไขปัญหายาเสพติด 
 5. การป้องกันและรักษาความสงบเรียบร้อยในบ้านเมือง และความปลอดภัยในชีวิต     
  และทรัพย์สิน 
 6.  ส่งเสริม สนบัสนุน และพัฒนาประสิทธิภาพในการบรรเทาสาธารณภัย 
 7. เสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน 
 8. การเสริมสร้างความสมานฉันท์ในสังคม และความสามัคค ีตามปณธิานพ่อหลวง 

   ➢ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

    กลยุทธ์ 

  1. พัฒนาการศึกษา และส่งเสริมระบบการศึกษา สนับสนุนสื่อเทคโนโลยี  นวัตธรรมทาง 
   การศึกษา เพ่ือการศึกษาตลอดชีวิตสู่ประเทศไทย 4.0 และการเป็นเมืองอัจฉริยะ 
  2. ส่งเสริมการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้า-  
   พระบรมราชินี พระบรมวงศานุวงศ์ งานราชพิธี และงานรัฐพิธี 
  3. ส่งเสริม สนับสนุน แหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ และศาสตร์พระราชา เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
  4. ส่งเสริม สนับสนุนการเผยแพร่ และการปฏิบัติด้านคุณธรรมทางศาสนา จริยธรรม  
   ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิน่ 
  5. อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม โบราณสถาน โบราณวัตถุพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น  และศาสนสถาน 
  6. ส่งเสริม สนับสนุน การเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมในครอบครัว สถานศึกษา และชุมชน 
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  ➢  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม และการท่องเที่ยว 

    กลยุทธ์ 

 1. พัฒนา ส่งเสรมิ สนับสนุน พลังงานทดแทน ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม การจัดการ 
  ขยะ การลดปริมาณขยะ และมลภาวะ 
 2. บำรุงรักษาแม่น้ำลำคลอง แหล่งน้ำต่าง ๆ และการป้องกันน้ำท่วม และน้ำเสีย 
 3. การดูแลรกัษา และพัฒนาที่สาธารณะ 
 4. พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศ และเชิงสุขภาพ 
 5. พัฒนา ส่งเสริม พื้นที่ที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวให้เป็นแหล่งท่องเทีย่วใหม่ 
 6.  การเตรียมความพร้อมในการรองรับภัยพิบติัทางธรรมชาติ 

  ➢  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

    กลยุทธ์ 

 1. พัฒนา ส่งเสริม และฝึกอบรมอาชีพให้ประชาชน 
 2. ส่งเสริม และสนับสนุนการผลิต / ผลผลิตทางการเกษตรปลอดภัยจากสารพิษ สู่การเป็น 
  เมืองแห่งอาหาร ผลิตภัณฑ์ชุมชน และอุตสาหกรรมที่หลากหลาย 
 3. ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาเศรษฐกิจตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 4. ส่งเสริมการพัฒนาพลังงาน พลังงานทดแทน และการประหยัดพลังงาน 
 5. ส่งเสริม พัฒนาการดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริ 
 6. ส่งเสริม สนับสนุน การวิจัย และพัฒนานวัตกรรมสู่ประเทศไทย 4.0  

  ➢  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบรหิารจัดการที่ดี 

    กลยุทธ์ 

 1. พัฒนาการบริหารจดัการที่ดีในองค์กร โดยยึดหลักการบริหารกจิการบ้านเมืองที่ดี  
  (Good Governance) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น  
  และส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
 2. ส่งเสริมธรรมาภิบาล การป้องกัน และปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ 
  ในการปฏิบัติราชการ  
 3. ส่งเสริมสวัสดิการแก่ผู้บริหาร และผู้ช่วยเหลือ อปท. สมาชิกสภา อปท. ข้าราชการ  
  ลูกจ้าง พนักงานจ้าง 
 4. ปรับปรุง พัฒนาขีดสมรรถนะและวัฒนธรรมการทำงานของบุคลากร 
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 5. สนับสนุนการปฏิบัติงาน ปรับปรุง และพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เครื่องมือ 
  เครือ่งใช้ และอาคารสถานที่ 
 6. ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจการท้องถิ่น 
 7.  สนับสนุน ส่งเสริมการดำเนินงานพัฒนาเพ่ือเสริมความมั่นคงของชาติ กระบวนการ 
  ยุติธรรม และการจัดการความขัดแย้งโดยสันติวิธี 

  ➢  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ 

    กลยุทธ์ 

 1. ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า เส้นทางจักรยาน ท่อระบายน้ำ  
  ท่าเทียบเรือ ระบบการจัดการขยะ ระบบบำบัดน้ำเสีย และซ่อมแซมปรับปรุงระบบ 
  สาธารณูปโภคท่ีได้รับความเสียหาย 
 2. พัฒนาระบบจราจร และการคมนาคมขนส่ง 
 3. พัฒนาระบบไฟฟ้า ประปา และระบบโทรคมนาคม รองรับการเป็นเมืองอัจฉริยะ 
 4. ส่งเสริม สนับสนุน การจัดทำผังเมือง ผังเมืองรวม ผังเมืองเฉพาะ และป้องกันการบุกรุก 
  ทีส่าธารณประโยชน์ 
 5. พัฒนาแหล่งน้ำคูคลอง และระบบชลประทาน เพ่ือการอุปโภค - บริโภค การเกษตร  
  และอ่ืน ๆ 
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  ความเชื่อมโยงของยทุธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ 

อปท.ในเขต

จังหวัดนครปฐม 

แผนพัฒนาจังหวัด SDGs 

แผนพัฒนา

เศรษฐกจิและสังคม

แห่งชาติ ฉบับที่ 13 

ยุทธศาสตร์ชาติ 

20 ปี 

1.  ยุทธศาสตร์ 
  ด้านสังคม 

ยท ท่ี 1 พัฒนานครปฐมให้
เป็นเมืองเศรษฐกิจอัจฉริยะ 
(Smart Economy) ประตู
เศรษฐกิจภาค 
กลางและภาคตะวันตก 
ยท. ท่ี 2 สร้างความแข็งแกร่ง
ระดับพื้นท่ีรองรับการขยายตัว
ของเมืองหลวงและปริมณฑล 
(Smart Living) 
ยท. ท่ี 3 พัฒนาประชาชนให้
ร่วมสร้างสังคมอัจฉรยิะ 
(Smart Society) 

เป้ าหมายที่  1 : ขจัดความ
ยากจนทุกรูปแบบในทุกพืน้ท่ี 
เป้าหมายที่ 2 : ยุติความหิว
โหย บรรลุความมั่นคงอาหาร
และยกระดับโภชนาการและ
ส่งเสริมเกษตรกรรมท่ียั่งยืน 
เป้ า ห ม า ย ที่  3  : ส ร้ า ง
หลักประกันว่าคนมีชีวิตท่ีมี
สุขภาพดี และส่งเสริมความ
เป็นอยู่ท่ีดีสำหรับทุกคนใน 
ทุกวัย 
เป้าหมายที่ 5 : บรรลุความ
เท่าเทียมระหว่างเพศ และ
เสริมอำนาจให้แก่สตรีและ
เด็กหญิง 
เป้ า ห ม า ย ที่  6  : ส ร้ า ง
หลกัประกันว่าจะมีการจัดให้มี
น้ ำและสุขอนามัย  สำหรับ    
ทุ ก ค น  แ ล ะมี ก ารบ ริ ห าร
จัดการที่ยั่งยืนสำหรับทุกคน 
เป้าหมายที่ 8 : ส่งเสริมการ
เติบโตทางเศรษฐกิจท่ีต่อเนื่อง 
ครอบคลุม และยั่งยืน การจ้าง
งานเต็มท่ี มีผลิตภาพ และการ
มีงานท่ีเหมาะสมสำหรับทุกคน 
เป้าหมายที่ 10 : ลดความไม่
เสมอภาคภายในประเทศและ
ระหว่างประเทศ 
 

ห มุ ด ท่ี  4  ไท ย เป็ น
ศู น ย์ ก ล า ง ท า ง
การแพทย์และสุขภาพ
มูลค่าสูง 
หมุดท่ี  9 ไทยมีความ
ยากจนข้ ามรุ่ นลดลง 
และคน ไทย ทุกคนมี
ความคุ้มครองทางสังคม
ท่ีเพียงพอเหมาะสม 

ยท . ท่ี  1  ด้ าน ความ
มั่นคง 
ย ท . ท่ี  3  ด้ า น ก า ร
พัฒนาและเสริมสร้าง
ศั ก ยภ าพ ท รัพ ย าก ร
มนุษย์ 
ยท. ท่ี 4 ด้านการสร้าง
โอกาส ความเสมอภาค 
และเท่าเทียมกันทาง
สังคม 
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ยุทธศาสตร์ 

อปท.ในเขต

จังหวัดนครปฐม 

แผนพัฒนาจังหวัด SDGs 

แผนพัฒนา

เศรษฐกจิและสังคม

แห่งชาติ ฉบับที่ 13 

ยุทธศาสตร์ชาติ 

20 ปี 

2.  ยุทธศาสตร์ 
  ด้านการศกึษา 
  ศาสนา และ 
  วัฒนธรรม 

ยท ท่ี 1 พัฒนานครปฐมให้
เป็นเมืองเศรษฐกิจอัจฉริยะ 
(Smart Economy) ประตู
เศรษฐกิจภาค 
กลางและภาคตะวันตก 
ยท. ท่ี 3 พัฒนาประชาชนให้
ร่วมสร้างสังคมอัจฉริยะ 
(Smart Society) 

เป้ า ห ม า ย ที่  4  : ส ร้ า ง
ห ลั ก ป ร ะ กั น ว่ า ทุ ก ค น มี
การศึกษาท่ีมี คุณภาพอย่าง
ครอบคลุม และเท่าเทียม และ
สนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้
ตลอดชีวิต 
เป้าหมายที่ 5 : บรรลุความ
เท่าเทียมระหว่างเพศ และ
เสริมอำนาจให้แก่สตรีและ
เด็กหญิง 
เป้ าหมายที่  16 : ส่ งเสริม
สังคมท่ีสงบสุข และครอบคลุม 
เพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน ให้ทุก
คนเข้าถึงความยุติธรรม และ
สร้างสถาบันท่ีมีประสิทธิภาพ
รับผิดชอบ และครอบคลุมใน
ทุกระดับ 
เป้าหมายที่ 17 : เสริมความ
เข้ ม แ ข็ ง ให้ แ ก่ ก ล ไก ก า ร
ดำเนินงาน และฟื้นฟูหุ้นส่วน
ความร่วมมือระดับโลก เพื่ อ
การพัฒนาท่ียั่งยืน 
 

ห มุ ด ท่ี  1 2  ไท ย มี
กำลังคนสมรรถนะสูง 
มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง 
ตอบโจทย์การพัฒนา
แห่งอนาคต 
ห มุ ด ท่ี  1 3  ไท ย มี
ภาครัฐทีมี่สมรรถนะสูง 

ย ท . ท่ี  3  ด้ า น ก า ร
พัฒนาและเสริมสร้าง
ศั ก ยภ าพ ท รัพ ย าก ร
มนุษย์ 
 

3.  ยุทธศาสตร์ 
  ด้านสิง่แวดล้อม 
  และการ 
  ท่องเท่ียว 

ยท ท่ี 1 พัฒนานครปฐมให้
เป็นเมืองเศรษฐกิจอัจฉริยะ 
(Smart Economy) ประตู
เศรษฐกิจภาค 
กลางและภาคตะวันตก 
ยท. ท่ี 2 สร้างความแข็งแกร่ง
ระดับพื้นท่ีรองรับการขยายตัว
ของเมืองหลวงและปริมณฑล 
(Smart Living) 
ยท. ท่ี 3 พัฒนาประชาชนให้
ร่วมสร้างสังคมอัจฉริยะ 
(Smart Society) 

เป้ า ห ม า ย ที่  6  : ส ร้ า ง
หลกัประกันว่าจะมีการจัดให้มี
น้ ำและสุ ขอนามัย  สำหรับ    
ทุ ก ค น  แ ล ะมี ก ารบ ริ ห าร
จัดการที่ยั่งยืนสำหรับทุกคน 
เป้ า ห ม า ย ที่  7  : ส ร้ า ง
หลักประกันให้ทุกคน สามารถ
เข้าถึงพลังงานสมัยใหม่ท่ียั่งยืน
ในราคาท่ีย่อมเยา 
 

ห มุ ด ท่ี  2  ไท ย เป็ น
จุ ด ห ม า ย ข อ ง ก า ร
ท่องเท่ียวท่ีเน้นคุณภาพ
และความยั่งยืน 
ห มุ ด ท่ี  1 0  ไท ย มี
เศรษฐกิจหมุนเวียนและ
สังคมคาร์บอนต่ำ 
หมุดท่ี 11 ไทยสามารถ
ล ด ค ว า ม เสี่ ย ง แ ล ะ
ผ ล ก ร ะ ท บ จ า ก ภั ย
ธรรมชาติฯ 
 

ยท. ท่ี 2 ด้านการสร้าง
ความสามารถในการ
แข่งขัน 
ยท. ท่ี 5 ด้านการสร้าง
การเติมโตบนคุณภาพ
ชี วิ ต ท่ี เ ป็ น มิ ต ร กั บ
สิง่แวดล้อม 
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ยุทธศาสตร์ 

อปท.ในเขต

จังหวัดนครปฐม 

แผนพัฒนาจังหวัด SDGs 

แผนพัฒนา

เศรษฐกจิและสังคม

แห่งชาติ ฉบับที่ 13 

ยุทธศาสตร์ชาติ 

20 ปี 

  เป้าหมายที่ 8 : ส่งเสริมการ
เติบโตทางเศรษฐกิจท่ีต่อเนื่อง 
ครอบคลุม และยั่งยืน การจ้าง
งานเต็มท่ี มีผลิตภาพ และการ
มีงานท่ีเหมาะสมสำหรับทุกคน 
เป้ า ห ม าย ที่  1 2  : ส ร้ า ง
หลักประกันให้มีรูปแบบ การ
ผลิต และการบริโภคท่ียั่งยืน 
เป้าหมายที่ 13 : ปฏิบัติการ
อย่างเร่งด่วน เพื่ อต่อสู้การ
เปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศ
และผลกระทบท่ีเกิดขึ้น 
เป้าหมายที่ 14 : อนุรักษ์และ
ใช้ประโยชน์จากมหาสมุทร 
ทะเล และทรัพยากรทางทะเล
อย่างยั่งยืนเพื่อการพัฒนาท่ี
ยั่งยืน 
เป้าหมายที่ 15 : ปกปอ้ง 
ฟื้นฟู และสนับสนุนการใช้
ระบบนิเวศบนบกอย่างยั่งยืน 
จัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนต่อสู้
การกลายสภาพเป็น
ทะเลทราย หยุดการเสื่อม
โทรมของที่ดินและฟื้นสภาพ
ดิน และหยุดยั้งการสูญเสีย
ความหลากหลายทางชีวภาพ 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://sdgmove.com/2016/10/07/goal-14-life-below-water/
http://sdgmove.com/2016/10/07/goal-14-life-below-water/
http://sdgmove.com/2016/10/07/goal-14-life-below-water/
http://sdgmove.com/2016/10/07/goal-14-life-below-water/
http://sdgmove.com/2016/10/07/goal-14-life-below-water/
http://sdgmove.com/2016/10/07/goal-15-life-on-land/
http://sdgmove.com/2016/10/07/goal-15-life-on-land/
http://sdgmove.com/2016/10/07/goal-15-life-on-land/
http://sdgmove.com/2016/10/07/goal-15-life-on-land/
http://sdgmove.com/2016/10/07/goal-15-life-on-land/
http://sdgmove.com/2016/10/07/goal-15-life-on-land/
http://sdgmove.com/2016/10/07/goal-15-life-on-land/
http://sdgmove.com/2016/10/07/goal-15-life-on-land/
http://sdgmove.com/2016/10/07/goal-15-life-on-land/
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ยุทธศาสตร์ 

อปท.ในเขต

จังหวัดนครปฐม 

แผนพัฒนาจังหวัด SDGs 

แผนพัฒนา

เศรษฐกจิและสังคม

แห่งชาติ ฉบับที่ 13 

ยุทธศาสตร์ชาติ 

20 ป ี

4.  ยุทธศาสตร์ 
  ด้านเศรษฐกิจ 
 

ยท ท่ี 1 พัฒนานครปฐมให้
เป็นเมืองเศรษฐกิจอัจฉริยะ 
(Smart Economy) ประตู
เศรษฐกิจภาค 
กลางและภาคตะวันตก 
ยท. ท่ี 2 สร้างความแข็งแกร่ง
ระดับพื้นท่ีรองรับการขยายตัว
ของเมืองหลวงและปริมณฑล 
(Smart Living) 
ยท. ท่ี 3 พัฒนาประชาชนให้
รว่มสร้างสังคมอัจฉริยะ 
(Smart Society) 

เป้ าหม ายที่  2 : ยุ ติ ค วาม      
หิ ว โห ย  บ รรลุ ความมั่ น ค ง    
ท างอ าห ารแ ล ะ ย ก ระ ดั บ
โภ ช น า ก า ร แ ล ะ ส่ ง เส ริ ม
เกษตรกรรมท่ียั่งยืน 

เป้ า ห ม า ย ที่  6  : ส ร้ า ง
หลกัประกันว่าจะมีการจัดให้มี
น้ ำและสุขอนามัย  สำหรับ    
ทุ ก ค น  แ ล ะมี ก ารบ ริ ห าร
จัดการที่ยั่งยืนสำหรับทุกคน 

เป้ า ห ม า ย ที่  7  : ส ร้ า ง
หลักประกันให้ทุกคน สามารถ
เข้าถึงพลังงานสมัยใหม่ท่ียั่งยืน
ในราคาท่ีย่อมเยา 
เป้าหมายที่ 8 : ส่งเสริมการ
เติบโตทางเศรษฐกิจท่ีต่อเนื่อง 
ครอบคลุม และยั่งยืน การจ้าง
งานเต็มท่ี มีผลิตภาพ และการ
มีงานท่ีเหมาะสมสำหรับทุกคน 
เป้าหมายที่ 9 : สร้าง
โครงสร้างพื้นฐานท่ีมีความ
ทนทาน ส่งเสริมการพัฒนา
อุตสาหกรรมท่ีครอบคลุมและ
ยั่งยืน  และส่งเสริมนวัตกรรม 
เป้าหมายที่ 10 : ลดความไม่
เสมอภาคภายในประเทศและ
ระหวา่งประเทศ 
เป้าหมายที่ 11 : ทำให้เมือง
และการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มี
ความครอบคลุม ปลอดภัย มี
ภูมติ้านทานและยั่งยืน 
เปา้หมายที่ 12 : สร้าง
หลักประกันให้มีรูปแบบการ
ผลิตและการบริโภคท่ียั่งยืน 
 

ห มุ ด ที่  1  ไท ย เป็ น
ประเทศชั้นนำด้านสินค้า
เกษตร และเกษตรแปร
รูปมูลค่าสูง 
หมุดที่ 7 ไทยมี SMEs ที่
เข้มแข็ง มีศักยภาพสูง
และสามารถแข่งขันได้ 
หมุดที่ 8 ไทยมีพ้ืนที่และ
เมืองหลักของภูมิภาคที่มี
ความเจริญทางเศรษฐกิจ
ทันสมัยและน่าอยู ่
ห มุ ด ที่  1 0  ไ ท ย มี
เศรษฐกิจหมุนเวียนและ
สังคมคารบ์อนต่ำ 
 

ยท. ที่ 2 ด้านการสร้าง
ความ สามารถ ใน การ
แข่งขัน 
ยท. ที่ 3 ด้านการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ 
ยท. ที่ 5 ด้านการสร้าง
การเติมโตบนคุณภาพ
ชี วิ ต ที่ เ ป็ น มิ ต ร กั บ
สิ่งแวดล้อม 
 
 

 
 

http://sdgmove.com/2016/10/06/goal-9-industry-innovation-and-infrastructure/
http://sdgmove.com/2016/10/06/goal-9-industry-innovation-and-infrastructure/
http://sdgmove.com/2016/10/06/goal-9-industry-innovation-and-infrastructure/
http://sdgmove.com/2016/10/06/goal-9-industry-innovation-and-infrastructure/
http://sdgmove.com/2016/10/06/goal-9-industry-innovation-and-infrastructure/
http://sdgmove.com/2016/10/07/goal-10-reduced-inequality/
http://sdgmove.com/2016/10/07/goal-10-reduced-inequality/
http://sdgmove.com/2016/10/07/goal-10-reduced-inequality/
http://sdgmove.com/2016/10/07/goal-12-responsible-consumption-and-production/
http://sdgmove.com/2016/10/07/goal-12-responsible-consumption-and-production/
http://sdgmove.com/2016/10/07/goal-12-responsible-consumption-and-production/
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ยุทธศาสตร์ 

อปท.ในเขต

จังหวัดนครปฐม 

แผนพัฒนาจังหวัด SDGs 

แผนพัฒนา

เศรษฐกจิและสังคม

แห่งชาติ ฉบับที่ 13 

ยุทธศาสตร์ชาติ 

20 ปี 

5.  ยุทธศาสตร์ 
  ด้านการบริหาร 
    จัดการท่ีดี 
 

ยท ท่ี 1 พัฒนานครปฐมให้
เป็นเมืองเศรษฐกิจอัจฉริยะ 
(Smart Economy) ประตู
เศรษฐกิจภาค 
กลางและภาคตะวันตก 
ยท. ท่ี 2 สร้างความแข็งแกร่ง
ระดับพื้นท่ีรองรับการขยายตัว
ของเมืองหลวงและปริมณฑล 
(Smart Living) 
 

เป้ า ห ม า ย ที่  4  : ส ร้ า ง
ห ลั ก ป ร ะ กั น ว่ า ทุ ก ค น มี
การศึกษาท่ีมี คุณภาพอย่าง
ครอบคลุม และเท่าเทียม และ
สนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้
ตลอดชีวิต 
เป้าหมายที่ 5 : บรรลุความ
เท่าเทียมระหว่างเพศ และ
เสริมอำนาจให้แก่สตรีและ
เด็กหญิง 
เป้ าหมายที่  16 : ส่ งเสริม
สังคมท่ีสงบสุข และครอบคลุม 
เพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน ให้ทุก
คนเข้าถึงความยุติธรรม และ
สร้างสถาบันท่ีมีประสิทธิภาพ
รับผิดชอบ และครอบคลุมใน
ทุกระดับ 
เป้าหมายที่ 17 : เสริมความ
เข้ ม แ ข็ ง ให้ แ ก่ ก ล ไก ก า ร
ดำเนินงาน และฟื้นฟูหุ้นส่วน
ความร่วมมือระดับโลก เพื่อ
การพัฒนาท่ียั่งยืน 
 

ห มุ ด ท่ี  1 2  ไท ย มี
กำลังคนสมรรถนะสูง 
มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง 
ตอบโจทย์การพัฒนา
แห่งอนาคต 
ห มุ ด ท่ี  1 3  ไท ย มี
ภาครัฐทีมี่สมรรถนะสูง 

ย ท . ท่ี  3  ด้ า น ก า ร
พัฒนาและเสริมสร้าง
ศั ก ยภ าพ ท รัพ ย าก ร
มนุษย์ 
ยท. ท่ี 6 ด้านการปรับ
สมดุลและพัฒนาระบบ
ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร
ภาครัฐ 

6.  ยุทธศาสตร์ 
  ด้านการบริการ 
  สาธารณะ 
 

ยท ท่ี 1 พัฒนานครปฐมให้
เป็นเมืองเศรษฐกิจอัจฉริยะ 
(Smart Economy) ประตู
เศรษฐกิจภาค 
กลางและภาคตะวันตก 
ยท. ท่ี 2 สร้างความแข็งแกร่ง
ระดบัพื้นท่ีรองรับการขยายตัว
ของเมืองหลวงและปริมณฑล 
(Smart Living) 
 

เป้าหมายที่ 8 : ส่งเสริมการ
เติบโตทางเศรษฐกิจท่ีต่อเนื่อง 
ครอบคลุม และยั่งยืน การจ้าง
งานเต็มท่ี มีผลิตภาพ และการ
มีงานท่ีเหมาะสมสำหรับทุกคน 
เป้าหมายที่ 9 : สร้าง
โครงสร้างพื้นฐานท่ีมีความ
ทนทาน ส่งเสริมการพัฒนา
อุตสาหกรรมท่ีครอบคลุมและ
ยั่งยืน   และส่งเสริมนวัตกรรม 
เป้าหมายที่ 17 : เสริมความ
เข้ ม แ ข็ ง ให้ แ ก่ ก ล ไก ก า ร
ดำเนินงาน และฟื้นฟูหุ้นส่วน
ความร่วมมือระดับโลก เพื่ อ
การพัฒนาท่ียั่งยืน 
 

หมุดท่ี 5 ไทยเป็นประตู
การค้าการลงทุนและ
ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ท า ง          
โลจิสติกส์ท่ีสำคัญของ
ภูมิภาค 
หมุดท่ี 6 ไทยเป็นฐาน
การผลิตอิเล็กทรอนิกส์ 
อั จฉริ ยะและบริก าร
ดิจิทัลของอาเซียน 

ยท . ท่ี  1  ด้ าน ความ
มั่นคง 
ยท. ท่ี 2 ด้านการสร้าง
ความสามารถในการ
แข่งขัน 
 

 

http://sdgmove.com/2016/10/06/goal-9-industry-innovation-and-infrastructure/
http://sdgmove.com/2016/10/06/goal-9-industry-innovation-and-infrastructure/
http://sdgmove.com/2016/10/06/goal-9-industry-innovation-and-infrastructure/
http://sdgmove.com/2016/10/06/goal-9-industry-innovation-and-infrastructure/
http://sdgmove.com/2016/10/06/goal-9-industry-innovation-and-infrastructure/
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➢ 7. ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง  หน้าที่  74 -  103 

รายละเอียดแก้ไขใหม่  ดังน้ี 

➢ 7. ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง 

  วิสัยทัศน์ 

  วิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น  (VISION) 

 วิสัยทัศน์ในการพัฒนาเป็นผลลัพธ์สูงสุดในการพฒันาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง
ในอนาคต ข้างหน้ามุ่งเน้นไปในทิศทางที่จะทำให้บรรลุผลลัพธ์ที่ต้ังไว้ จึงได้กำหนดวิสัยทัศน์ในการพัฒนาไว้
ดังนี้ 

“จดับรกิารสาธารณะ บรหิารจดัการทีด่ ีพัฒนาสงัคมวัฒนธรรมและสิง่แวดลอ้ม 
 เพือ่การพฒันาพรอ้มรองรับการเปลีย่นแปลง” 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาด้านระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐาน  

     และบรกิารสาธารณะ 

 เป้าประสงค์  : ประชาชนได้รับการบริการด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ   
   ระบบการบริหารจัดการ  และระบบการบริการได้มาตรฐาน และเพียงพอต่อ 
    ความต้องการของประชาชน สามารถรองรับการขยายตัวของเมืองในอนาคต 
    และเศรษฐกิจชุมชน 

 ค่าเป้าหมาย  : 1. การพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานให้มีประสิทธิภาพ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ด ี 
    2. เส้นทางกาคมนาคมได้มาตรฐาน ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้สะดวก รวดเรว็ 
     และปลอดภัย 
    3. การให้บรกิารสาธารณะ เพ่ือป้องกันและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อน หรือ 
     ช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ได้อย่างทันทว่งท ี  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

-32- 

 กลยุทธ์ และตัวชี้วัด 
 

กลยุทธ์ ตัวชี้วัด 
1. จัดหาบริการพ้ืนฐานที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต  - จำนวนของโครงการหรือเส้นทางที่ 
 และความเป็นอยู่ของประชาชน เช่น ถนน   ก่อสร้าง 
 ไฟฟ้า ประปา การระบายน้ำ เป็นต้น โดยให้ - จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่ให้บริการ 
 สอดคล้องกับผังเมอืงรวมที่กำหนดไว้  สาธารณะในพ้ืนที่ 
2. ปรับปรุง ซ่อมแซม ระบบบริการพืน้ฐาน - จำนวนของถนนหรือเส้นทาง หรือ 
 ทีจ่ำเป็นต่อการดำรงชีวิตและความเป็นอยู่ 
 ของประชาชน เช่น ถนน ไฟฟ้า ประปา  
 การระบายน้ำ เป็นต้น โดยให้สอดคล้อง 

 รางระบายน้ำ หรอืท่อระบายน้ำ ฯลฯ 
 ทีไ่ดร้ับการปรับปรุง ซ่อมแซม 
- จำนวนของครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ 

  กับผังเมืองรวมที่กำหนดไว้ - จำนวนของครัวเรือนที่มีน้ำประปา 
  ใช้อย่างเพียงพอ 
3. พัฒนาแหล่งน้ำ คูคลอง และระบบ  - จำนวนแหล่งน้ำ ได้รับการพัฒนาเพ่ือการ 
  ชลประทานเพ่ือการอุปโภค - บริโภค  
  การเกษตร และอ่ืน ๆ 

 อุปโภค - บริโภค การเกษตร และอ่ืน ๆ 

4. ส่งเสริม สนับสนุน การจัดทำผังเมือง  
 ผังเมืองรวม ผังเมืองเฉพาะ และป้องกัน 
 การบุกรุกที่สาธารณะประโยชน์ 

- การมีส่วนร่วมในการส่งเสริม สนับสนุน 
 การดำเนนิงานจัดทำผังเมืองรวม  
 ผังเมืองจงัหวัด 
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ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาการวางแผนบรหิารจัดการองค์กร ตลอดจนส่งเสริมอาชีพ  

  การพาณชิย์  และการท่องเที่ยวในทอ้งถ่ิน 

 เป้าประสงค์  :  
  1.  ระบบการบริหารจัดการและการปฏิบัติงานของท้องถิ่นมีประสิทธิภาพ  ส่งเสริมให้   
   เกิดการมีส่วนร่วม และความร่วมมือในการพัฒนาท้องถิน่ 
  2. ชุมชนมีความเข้มแข็ง มีศักยภาพในการพฒันา ส่งเสริมอาชีพ ประชาชนมีรายได้เพ่ิมขึ้น  
   รวมทัง้ ส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตผลผลิตทางการเกษตรปลอดภัยจากสารพิษ เพ่ือการบริโภค 
   3. ส่งเสริม สนับสนุนให้มแีหล่งท่องเที่ยว สรา้งรายได้ให้แก่ท้องถิ่น 

 เป้าหมาย  : 
  1.  องค์กรมีระบบการบริหารจัดการที่ดี รวมถึงการพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพในการ 
   ปฏิบัติงานมากขึ้น 
  2.  ประชาชน และภาคส่วนต่าง ๆ ในพืน้ทีใ่ห้ความร่วมมือ และมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 
  3.  กลุ่มอาชีพ กลุ่มสตรี กลุ่มเกษตรกร มีความเข้มแข็ง และมีศักยภาพในการพัฒนาท้องถิน่ 
  4. ประชาชนมีอาชีพ มีรายได ้สามารถพ่ึงพาตนเองได้ 
  5. ส่งเสริม สนับสนุนการท่องเที่ยวในพ้ืนที ่ให้เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพ และรายได้ให้กับ 
   ประชาชน 

 กลยุทธ์ และตัวชี้วัด 
 

กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด 
1. พัฒนาการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร โดยยึด - จำนวนโครงการ/กิจกรรม เพื่อส่งเสรมิ 
 หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี่ (Good  การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี 
 Governance)   
2. ส่งเสริมธรรมาภิบาล การป้องกนัและ - จำนวนโครงการ/กิจกรรม เพ่ือส่งเสริม 
 ปราบปรามการทุจรติและประพฤติมิชอบ 
 ในการปฏิบัติราชการ 

 ธรรมาภิบาล การป้องกันและปราบปราม 
 การทจุรติและประพฤติมิชอบในการ 
 ปฏิบัติราชการ 
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กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด 

3. ส่งเสริมสวัสดิการแก่ผู้บริหาร และผู้ช่วยเหลือ 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ สมาชิก อปท.  
 พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง 
4. ปรับปรุง พัฒนาขีดสมรรถนะและวัฒนธรรม 
 การทำงานของบุคลากร 
5. สนับสนุนการปฏิบัติงาน ปรับปรุง และพัฒนา 
 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เครื่องมือเครื่องใช้ 

- จำนวนบุคลการขององค์กรทีเ่ข้ารว่มการ 
 ฝึกอบรม  พัฒนาทักษะองค์ความรู้  เพ่ือ 
 ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน 
 
  

 และอาคารสถานที่   
6.  สนับสนุน ส่งเสริมกระบวนงานสร้างความ  
 ยุติธรรม ความเสมอภาค และการจัดการความ  
 ขัดแย้งโดยสันติวิธี  
7. ส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้ และการท่องเที่ยว - จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม 
 ในท้องถิ่น 
8. ส่งเสริม สนับสนุนการผลิตผลผลิตการเกษตร 
    ปลอดภัย เพ่ือการบริโภค 

 การพฒันาอาชีพตามโครงการพระราชดำริ 
 ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
- จำนวนโครงการ/กิจกรรมเพ่ือส่งเสริม 
 การพัฒนา การแสวงหาแหล่งท่องเที่ยว 

9. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาพลังงาน  พลังงาน 
    ทดแทน และการประหยัดพลังงาน 

- จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม 
 มาตรการประหยัดพลังงาน 
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ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาการศึกษา  ส่งเสรมิคุณภาพชวีิต และคุณค่าทางสังคม 

 เป้าประสงค์  : 
  1. พัฒนาการศึกษาให้มีประสิทธิภาพได้มาตรฐาน ประชาชนเกิดการเรียนรู้  
   มีศักยภาพ เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่น 
  2. การจัดการด้านสาธารณสุข กฬีา นันทนาการ สวัสดิการสังคม หรือการสังคม   
   สงเคราะหมี์ประสิทธิภาพ 
  3. การพัฒนาคุณภาพชีวิต การคุม้ครองทางสังคม การคุ้มครองพิทักษ์สิทธิ สวัสดิการชุมชน 
   ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้สูงอาย ุสตร ีเด็ก  

 เป้าหมาย  : 
 1. สถานศึกษาได้รับการส่งเสริม พัฒนาด้านการศึกษา ประชาชนมีแหล่งเรียนรู้ 
 2. ประชาชนที่ได้รับการส่งเสริม  พัฒนาด้านการสาธารณสุข  กีฬา  นันทนาการ และ 
  สวัสดิการสังคมอย่างทั่วถึง  

 กลยุทธ์ และตัวชี้วัด 

กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด 
1. พัฒนาการศึกษา ส่งเสริมระบบการศึกษา 
 และสนับสนุนสื่อเทคโนโลยี  นวัตกรรมทาง 
 การศึกษา เพื่อการศึกษาตลอดชีวิต พร้อม 
 รองรับการเปลี่ยนแปลง 

- จำนวนสถานศึกษาที่ได้รับการสนับสนุน 
 เพ่ือพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษา 
- จำนวนโครงการ/กิจกรรม เพ่ือส่งเสริมการ 
 พัฒนาด้านการศึกษา 

2. พัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิตตามแนวทาง 
 พระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง  

- จำนวนโครงการ/กิจกรรมการส่งเสริมอาชีพ  
 เพ่ิมรายได้  

 - จำนวนโครงการ/กิจกรรมการส่งเสริม และ 
 พัฒนาศูนย์การเรียนรู้ชุมชน  เพ่ือพัฒนา 

  เศรษฐกิจพอเพียง 
3. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาสังคม - จำนวนโครงการ/กิจกรรม เพื่อเสริมสร้างความ  
 และงานสวัสดิการสังคม  เข้มแข็งให้กับครอบครัว ชุมชน 

- จำนวนโครงการ/กิจกรรม เพื่อส่งเสริม 
 การพัฒนาด้านสังคม และงานสวัสดิการสังคม 

4. ส่งเสริม สนับสนุนกีฬาและนันทนาการ - จำนวนโครงการ/กิจกรรมท่ีสนับสนนุ ส่งเสริม 
  กีฬาและนันทนาการ 
5. ส่งเสริม สนับสนุน งานสาธารณสุข - จำนวนโครงการ/กิจกรรม ท่ีส่งเสริม สนับสนุน 

 งานสาธารณสุข 
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ยุทธศาสตร์ที่  4  การพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบ  

                        เรยีบร้อย 

 เป้าประสงค์ : 
  1. สรา้งความเข้มแข็งชุมชน โดยประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนา  
   และแก้ไขปัญหาชุมชนของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นรูปธรรม 
  2. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
  3. การเตรยีมความพร้อมในการรองรับภัยพิบัติต่าง ๆ 
 เป้าหมาย  : 
  1. เสริมสร้างความเข้มแข็งให้ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง ห่างไกลยาเสพติด 
  2. ประชาชนมีความปลอดภัย  และอยู่รว่มกันด้วยความสงบสุข 
  3. สามารถป้องกันและบรรเทาปัญหาความเดือดให้กับประชาชนในพ้ืนทีไ่ด้อย่างทันท่วงที 
 กลยุทธ์ และตัวชี้วัด 
 

กลยุทธ์ ตัวชี้วัด 
1. พัฒนาสร้างเสริมประชาธิปไตย และการม ี
 ส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น  
 และส่งเสริมการปกครองในระบอบ 
 ประชาธิปไตย 

- จำนวนโครงการ/กิจกรรม เพื่ อสร้างเสริม
 ประชาธปิไตย และการมีส่วนร่วมของ 
 ประชาชน 
- จำนวนผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งเพิ่มขึ้น 

2. การป้องกัน และรักษาความสงบเรียบร้อย 
 ในพื้นที ่ และความปลอดภัยในชีวิตและ 
 ทรัพย์สิน 

- จำนวนโครงการ/กิจกรรม เพื่อเสริมสร้างความ 
 เข้มแข็งให้กับครอบครัว ชุมชน 
- จำนวนโครงการ/กิจกรรม เพื่อป้องกัน  
 ลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลต่าง ๆ 

3. เสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและ 
 ชุมชน 

- จำนวนโครงการ/กิจกรรม เพื่อสง่เสริม 
 การพัฒนาด้านสังคม 
- จำนวนโครงการ/กิจกรรม เพื่อเสริมสร้างความ 
 เขม้แข็งให้กับครอบครัว ชมุชน 

4. การป้องกัน ต่อต้าน และแก้ไขปัญหา 
 ยาเสพติด  

- จำนวนโครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับ 
 การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับหมู่บ้าน 
 และการป้องกัน ต่อต้าน และแก้ไขปัญหา 
 ยาเสพติด 

5. ส่งเสริม สนับสนุนเตรียมความพร้อม 
 ในการดำเนินงานการป้องกัน และ 
 บรรเทาสาธารณภัย 

- จำนวนโครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับการป้องกัน 
 และบรรเทาสาธารณภัย การช่วยเหลือ 
 ประชาชน 
- จำนวนแหล่งน้ำ คูคลอง ท่ีได้รับการขุดลอก  
 หรือบำรุงรักษาสภาพ 

6. การเสริมสร้างความสมานฉันท์ของคนในชาติ - จำนวนโครงการ/กิจกรรม เพื่อเสริมสร้าง 
 ความสมานฉันท์แก่สังคม และสนับสนุน 
 การดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล 
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ยุทธศาสตร์ที่  5  การพัฒนาคุณธรรม จรยิธรรม ศิลปวัฒนธรรม จารตีประเพณี และ 

                        ภมูปิญัญาท้องถ่ิน 

  เป้าประสงค์  : 
  ส่งเสริมและปลูกฝังให้ประชาชนมีจิตสำนึกด้านคุณธรรม จริยธรรม จารีตประเพณี 
ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 เป้าหมาย  : 
 1. การจัดงานเฉลิมพระเกยีรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  สมเด็จพระนางเจ้าฯ  
  พระบรมราชินี  พระบรมวงศานุวงศ์  งานราชพิธี  และงานรัฐพิธี 
 2. ประชาชนมีการสืบสาน อนุรักษ์ฟ้ืนฟู ขนบธรรมเนียม ประเพณ ีวัฒนธรรม และ 
  ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 กลยุทธ์ และตัวชี้วัด 
 

กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด 
1. ส่งเสริมการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ 
 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว   
 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี  
 พระบรมวงศานุวงศ์  งานราชพิธี และ 
 งานรัฐพิธี 

- จำนวนโครงการ/กิจกรรมการจัดงาน 
 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัว 
 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 
 พระบรมวงศานวุงศ์  งานราชพิธี และ 
 งานรัฐพิธี 
- จำนวนโครงการ/กิจกรรม เพ่ือ 
 เฉลิมพระเกียรติ  การปลูกฝังจิตสำนึกใน 
 ความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 

2. ส่งเสริม สนับสนุนการเผยแพร่  และ  
 การปฏิบัติด้านคุณธรรม  จรยิธรรม 
 ศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณ ีและ 
 ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 

- จำนวนโครงการ/กิจกรรม  เพ่ือส่งเสริม 
 คุณธรรม  จริยธรรม  ศิลปวัฒนธรรม  
 จารีตประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
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ยุทธศาสตร์ที่  6  การพัฒนาบรหิารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 เป้าประสงค์  :  การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีคุณภาพ 

 เป้าหมาย     :  ประชาชนเห็นความสำคัญ และให้ความร่วมมือในการอนุรักษ ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ 
       และสิ่งแวดล้อม 

 กลยุทธ์ และตัวชี้วัด 
 

กลยุทธ์ ตัวชี้วัด 
1. พัฒนา ส่งเสรมิ สนับสนุน ดูแลรักษา  
 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
 พลังงานทดแทน  การจัดการขยะ  การลด 

- จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่ได้รบัการส่งเสริม  
 สนับสนุน ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ 
 และสิ่งแวดล้อม 

 ปริมาณขยะ และมลภาวะ   
2. การดูแลรักษา พัฒนาทีส่าธารณะ - จำนวนโครงการ/กิจกรรม เพ่ือส่งเสริม 

 การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 
3. บำรุงรักษาแม่น้ำ  ลำคลอง แหล่งน้ำต่าง ๆ  
 เพ่ือการป้องกันน้ำท่วม และน้ำเสีย 

- จำนวนแหล่งน้ำ คูคลอง คลองไส้ไก่ คลองดนิ 
 ที่ได้รับการขุดลอก หรือบำรุงรักษาสภาพ 
 สิ่งแวดล้อม 
 

 

   จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 

 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง  ให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน     
และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพ้ืนที่ตำบลหนองปากโลง  โดยยึดหลักการมีส่วนร่วม  สอดคล้องกับ
นโยบายรัฐ  แผนพัฒนาระดับต่าง ๆ  นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น  รวมถึง  การพิจารณาวิเคราะห์สภาพ
ปัญหา  ความต้องการของประชาชน  และความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการพัฒนาท้องถิ่น  องค์การ-
บริหารส่วนตำบลหนองปากโลง จึงกำหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์การพัฒนาไว้  6  ด้าน  ประกอบด้วย 

 1. การพัฒนาด้านระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐาน และบริการสาธารณะ 
 2. การพฒันาการวางแผนบริหารจัดการองค์กร ตลอดจนส่งเสริมอาชีพ  การพาณชิย์  และ    
การท่องเทีย่วในท้องถิ่น 
 3. การพัฒนาการศึกษา  ส่งเสริมคุณภาพชีวิต และคุณค่าทางสังคม 
 4. การพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
 5. การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 6. การพัฒนาบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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  นโยบายของผู้บริหารท้องถ่ิน 

คำแถลงนโยบายของนายบุญให้ เปลีย่นน้อย  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง  

ต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง  

วันท่ี 11 มกราคม พ.ศ.2565 

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง  

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

เรยีน ประธานสภาอบต.ฯ  และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง ทีเ่คารพ 

          ตามที่ได้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง และนายกองค์การ-
บริหารส่วนตำบลหนองปากโลง  เมื่อวันอาทิตย์ที่   28  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2564  ข้าพเจ้า        
นายบุญให้  เปลี่ยนน้อย ได้รับความไว้วางใจจากประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง 
เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง และตามประกาศ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัด
นครปฐม  ลงวันที่  21  เดอืน  ธันวาคม  พ.ศ.  2564 

  เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรา 58/5 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล         
พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 ที่บัญญัติว่า “ก่อนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล      
เข้ารับหน้าที่ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เพ่ือให้
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบล โดยไม่มีการลงมติ ทั้งนี้
ภายในสามสิบวันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้ งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง  และ          
ในวรรคสามของมาตราเดียวกันนี้ ได้ระบุไว้ว่าการประชุมเพ่ือแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลให้กระทำโดยเปิดเผย โดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลต้องจัดทำนโยบายเป็นลายลักษณ์อักษรแจก
ให้สมาชิกสภาฯทุกคนที่มาประชุมด้วย” ซึ่งกระผมก็ได้จัดเตรียมเอกสารดังกล่าวมอบให้ท่านปลัดองค์การ
บริหารส่วนตำบล เพ่ือเป็นเอกสารประกอบการประชุมในครั้งนี้ไว้ด้วยแล้ว 

 ผมมีความตั้งใจอย่างแน่วแน่ที่จะดำเนินการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง ในด้าน
ต่าง ๆ เพ่ือนำพาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง ไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยการบูรณาการ       
ทุกภาคส่วน เพ่ือร่วมกันแก้ไขปัญหาและดำเนินโครงการต่าง ๆ ให้เป็นไปด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง และ       
มีประสิทธิภาพ โดยยึดถือประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติเป็นหลัก 
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  ผมได้จัดทำนโยบายการพัฒนาและการบริหารขึ้น โดยสานต่อนโยบายเดิม และเพ่ิมเติมนโยบายใหม่ 
ซ่ึงจะได้แถลงนโยบายการพัฒนา และการบริหารต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง                
ในครั้งนี้ ในการกำหนดนโยบายการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง  ผมได้ดำเนินการกำหนด
นโยบายการพัฒนาให้สอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) และอำนาจหน้าที่
ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ 7 ) พ.ศ. 2562  พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 แผนยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครปฐม โดยมุ่งเน้น
แก้ปัญหาความเดือดร้อนและตอบสนองต่อความต้องการของพ่ีน้องประชาชน ผมขอนำเสนอนโยบายเพ่ือการ
พัฒนา โดยขอนำเสนอเป็นรายด้าน ดังต่อไปนี้ 

 
 นโยบายเร่งด่วน 
 1. การป้องกันและควบคุมโรคจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)    
โดยบูรณาการร่วมกันทั้งภาครัฐ เอกชน และชุมชน เพ่ือลดปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID - 19) ในพ้ืนทีอ่งค์การบรหิารส่วนตำบลหนองปากโลง  
 2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาขยะ มูลฝอย เพ่ือลดปริมาณขยะและมลภาวะ   
ต่อสิ่งแวดล้อมในหมู่บ้าน 
 3. เร่งดำเนินการก่อสร้างและปรับปรุงระบบระบายน้ำให้มีมาตรฐานและขุดลอกคูคลอง      
ลดปัญหาการตื้นเขิน เพ่ือป้องกนัน้ำทว่ม ส่งเสริมด้านเกษตรกรรม และลดมลภาวะสิ่งแวดล้อม 

 
 นโยบายหลัก 
 1. นโยบายด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 นโยบายการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน เป็นนโยบายที่มุ่งสร้างความสะดวกสบาย         
ที่ประชาชนทุกคนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง  พึงจะได้รับโดยเท่าเทียมกัน นอกจากนี้      
ยังเป็นปัจจัยพืน้ฐานในการพัฒนาด้านอื่น ๆ ตามมาอีกด้วย  โดยมีแนวทางการดำเนินนโยบาย  ดังนี้ 
 1.1 สานต่อโครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนนภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล       
ทัง้ระบบให้ได้มาตรฐานและเชื่อมโยงกันเพื่อความสะดวกของประชาชนในการสัญจร   
 1.2 สานต่อโครงการติดตั้งไฟส่องสว่างบนถนนทุกสายและขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ      
ให้ทั่วถึงทุกหมู่บา้น เพ่ือสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
 1.3 เร่งดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ให้มี
ประสิทธิภาพและท่ัวถึงทั้งเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง  

 2. นโยบายด้านสิ่งแวดลอ้มและทรัพยากรธรรมชาติ 
 การบริหารจัดการด้านสิ่ งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ  เป็นอีกนโยบายที่ ให้
ความสำคัญ  ควรส่งเสริมและพัฒนาให้เกิดความสมดุลและสอดคล้องกับระบบนิเวศวิทยาอย่างยั่งยืน        
เน้นการแก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เพ่ือให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยมี
แนวทางการดำเนินนโยบาย  ดังนี้ 
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 2.1 มุ่งเน้นส่งเสริมและรักษาสภาพแวดล้อมที่ดีของเมืองให้สะอาด สวยงาม น่าอยู่อาศัย
และเปน็พื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืน 
 2.2 ส่งเสริมกิจกรรมการป้องกันและวางระบบการแก้ไขปัญหามลพิษด้านต่าง ๆ เช่น      
น้ำเสีย อากาศเสีย เป็นต้น 
 2.3 ส่งเสริมและดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ ก่อสร้างสวนสาธารณะ สวนหย่อม หรือ
สถานที่ออกกำลังกาย 

 3. นโยบายด้านเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ของประชาชน 
  เป็นนโยบายที่ต้องการส่งเสริมให้ประชาชนในเขตพ้ืนที่มีรายได้ที่เพียงพอต่อการดำรงชีวิต 
มีอาชีพเสริม  ส่งผลให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึน้  โดยมีแนวทางการดำเนินนโยบาย ดังนี้ 
  3.1 ส่งเสริมให้ประชาชนมีรายได้เพ่ิมขึ้นเพียงพอต่อการดำรงชีวิต ด้วยการสนับสนุนให้มี
การจดัฝึกอบรมอาชีพเสริมให้กับประชาชน 
  3.2 ส่งเสริมให้แต่ละหมู่บ้านใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการผลิตสินค้าสำหรับจำหน่ายให้กับ
ผู้สนใจ 
  3.3 ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในเขตพ้ืนที ่
  3.4 ส่งเสริมสนับสนุนให้มีตลาดจำหน่ายสินค้า OTOP สินค้าภูมิปัญญาท้องถิ่น และสินค้า
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ในพ้ืนทีอ่งค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง 

 4. นโยบายด้านสังคมและคุณภาพชีวิตของประชาชน 
  เป็นนโยบายที่มุ่งเน้นการพัฒนาคนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยวิธีการต่าง ๆ ในอันที่จะส่งผล
ให้การอยู่ร่วมกันในชุมชน ในสังคมและประเทศชาติมีความปกติสุข โดยมีแนวทางการดำเนินนโยบาย  ดังนี้ 
  4.1 มุ่งเน้นการพัฒนาด้านการศึกษาที่มีคุณภาพ ส่งเสริมด้านวิชาการ และนันทนาการแก่
เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอย่างเตม็รูปแบบ   
  4.2 มุ่งเน้นการพัฒนาด้านสาธารณสุข เพ่ือให้ประชาชนทุกเพศ ทุกวัยมีสุขภาพอนามัยที่
ดี มีสภาพความเป็นอยู่ที่ ดี  และสานต่อเรื่องการดูแลผู้สูงอายุ  มีปัญหาด้านสายตา การดูแลผู้สูงอายุ           
ผู้พิการ  และผู้ด้อยโอกาสในสังคม  ยกระดับการบริการสาธารณสุข การดูแลสุขภาพ ติดตาม ประเมินผล 
ผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ ด้วยระบบ SMART CITY (QR-CODE) และสานต่อกิจกรรมผู้สูงอายุแบบเชิงรุก 
เพ่ือให้เขา้ถงึผู้สูงอายุอย่างทั่วถึงทัดเทยีม (ติดเตียง ติดบ้าน ติดสังคม) 
  4.3 สนับสนุนและดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล  นโยบายและยุทธศาสตร์ของ
จังหวัดนครปฐมทุกมิติ  
  4.4 มุ่งเน้นการรกัษาความสะอาด  และความเปน็ระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 
  4.5 สนับสนุนและสิ่งเสริมการกีฬา นันทนาการ ให้กับนักเรียน เยาวชน และประชาชน 
รวมถึง  ลานกีฬาและเครื่องออกกำลังกาย ให้เพียงพอกับความต้องการของประชาชน 
  4.6 ส่งเสริมสนับสนุน ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิน่ 
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 5. นโยบายด้านการเมืองการบริหาร 
  เป็นนโยบายที่มุ่งเน้นให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสามารถตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน  และตอบสนองภารกิจของรัฐอย่างมีประสิทธิภาพ  โดยมีแนวทางการดำเนิน
นโยบาย  ดังนี้ 
  5.1 พัฒนาประสิทธิภาพโดยสร้างมาตรฐานในการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน  ตลอดจนวางระบบการป้องกันและระงับอัคคีภัย อุทกภัยและสาธารณภัยต่าง ๆ 
อย่างมีประสิทธิภาพ 
  5.2 ปรับปรุงและพัฒนารายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบล ด้านการจัดเก็บภาษีอากรให้
ทั่วถึงและเป็นธรรม 
  5.3 มุ่งเน้นการบริการเชิงรุกทุกด้าน เพ่ืออำนวยความสะดวกและความพึงพอใจแก่
ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ 
  5.4 ส่งเสริม และสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล  
ในลักษณะ “ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจและร่วมรับผิดชอบ” 
 5.5 ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของหมู่บ้านทั้ง 10 หมู่บ้าน เพื่อเป็นแนวร่วมใน
การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลอย่างมีประสิทธิภาพ 
 5.6 มุ่งเน้นการบริหารงานองคก์ารบริหารส่วนตำบลโดยใช้หลักธรรมาภิบาลและหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองทีดี่ ดังนี้ 
  1) หลักนิติธรรม กำหนดให้มีวิธีการในการเสนอให้ตราเทศบัญญัติ กฎ ข้อบังคับ    
ต่าง ๆ ให้ทันสมัยและเป็นธรรม เป็นที่ยอมรับของสังคม ไม่เลือกปฏิบัติ และสังคมยินยอมพร้อมใจปฏิบัติตาม
กฎหมายและกฎข้อบังคับเหล่านั้น  โดยถือว่าเป็นการปกครองภายใต้กฎหมาย มิใช่ตามอำเภอใจ หรือตาม
อำนาจของตัวบุคคล 
  2) หลักคุณธรรม โดยยึดมั่นในความถูกต้องดีงาม สำนึกในหน้าที่ของตนเอง มีความ
ซื่อสัตย์สุจริต จริงใจ ขยัน อดทน มีระเบียบวินัย และเคารพในสิทธิของผู้อื่น 
  3) หลักความโปร่งใส ส่งเสริมให้มีความไว้วางใจซึ่งกัน  โดยมีการให้และการรับ
ข้อมูลที่สะดวก เป็นจริง ทันสถานการณ์ ตรงไปตรงมา มีที่มาที่ไปที่ชัดเจนและเท่าเทียม มีกระบวนการ
ตรวจสอบความถูกต้องชัดเจนได้ 
  4) หลักการมีส่วนร่วม เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมรับรู้ และร่วมคิด ร่วมเสนอ
ความเห็นในการตัดสินใจปัญหาสำคัญขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง ในด้านต่าง ๆ เช่น การ
แจ้งความเห็น การไต่สวนสาธารณะ  การประชาพิจารณ์ การแสดงประชามติ นอกจากนี้ยังรวมไปถึงการร่วม
ตรวจสอบ และร่วมรับผิดชอบต่อผลการกระทำขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง ด้วย 
  5) หลักความรับผิดชอบ ตรวจสอบได้โดยให้มีกระบวนการทีป่ระชาชนเข้ามามีส่วน
ในความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ เป็นการสร้างกลไกให้มีผู้รับผิดชอบ ตระหนักในหน้าที่ ความสำนึกในความ
รับผิดชอบต่อสังคม  การใส่ใจปัญหาสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบล และบ้านเมือง กระตือรือร้น    
ในการแก้ปัญหา ตลอดจนการเคารพในความคิดเห็นที่แตกต่าง และความกล้าที่จะยอมรับผลจากการกระทำ
ของตน 
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  6) หลักความคุ้มค่า ปลูกฝังให้คนในองค์กรมีชุดความคิดที่ถูกต้องในการบริหาร
จัดการและการใช้ทรัพยากรที่มีจำกัด  ให้เกิดประโยชน์คุ้มค่า เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวม มีระบบ
ป้องกันการสมยอมการจัดซื้อจัดจ้างทีม่ีประสิทธิภาพ 
 5.7 ส่งเสริมการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในกระบวนการทำงาน ตั้งแต่ขั้นตอน
การวางแผน การคิด การตัดสินใจ และปฏิบัติงาน เพ่ือให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 5.8 ปรับปรุงระบบการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบล 
โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน เพ่ือให้การดำเนินงานเกิดความคุ้มค่าและบรรลุเป้าหมายในเชิง
ภารกจิของรัฐ 
  5.9 ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลให้ เป็นผู้ที่มีความรู้
ความสามารถ รวมทั้งพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ให้มีความเหมาะสมและทันสมัย เพ่ือให้สามารถแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

       ดังนั้น การดำเนินงานในแต่ละภารกิจแต่ละโครงการสามารถเดินหน้าให้เป็นไปตามนโยบายที่มีอยู่   
ทัง้ 5 ข้อนั้น จึงมีปัจจัยที่สำคัญยิ่งประการหนึ่ง คือ การมีส่วนร่วมของชุมชนและทุกภาคส่วน ที่จะต้องเข้ามา
ช่วยกันเป็นพลังที่สำคัญในการขับเคลื่อนอย่างจริงจัง การแก้ไขปัญหาในตำบลหนองปากโลง และ             
การดำเนินงานตามนโยบายที่กระผมได้แถลงต่อสภาฯ แห่งนี้ไปแล้วนั้น ก็จะบังเกิดผลได้ในทางปฏิบัติหรือ
สัมฤทธิ์ผลได้โดยไม่ลำบากนัก ทั้งนี้ ก็ด้วยความรู้ความเข้าใจในภารกิจทิศทางและเป้าหมายขององค์กรความ
ร่วมมือของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในแต่ละระดับ ตั้งแต่ระดับภายในองค์การบริหารส่วนตำบล อันได้แก่  
สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ข้าราชการ พนักงานและการหนุนเสริมจากองค์กรภายนอกและส่วนราชการต่าง ๆ 
ตลอดจนชุมชน พ่ีน้องประชาชน เป็นต้น 

 กระผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการร่วมมือกันของทุกภาคส่วนที่จะแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติให้เกิด
เป็นรูปธรรมขึ้นมาอย่างจริงจังนั้น จะส่งผลลัพธ์ต่อความเป็นสังคมที่ดีและมาตรฐานได้ กระผมขอให้ความ
เชื่อมั่นต่อสภาฯ แห่งนี้ว่าจะบริหารงานด้วยความถูกต้อง สุจริต ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ โปร่งใส ตรวจสอบได้      
ไม่เลือกปฏิบั ติ มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานและมีความมุ่งมั่นที่จะบริหารงานในองค์การบริหารส่วนตำบล          
หนองปากโลง ให้มีความเจริญก้าวหน้า และสร้างความทัดเทียมให้เกิดขึ้นในชุมชน โดยจะยึดประโยชน์สุข
ของพ่ีน้องประชาชนเป็นหลัก   
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  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ 
 

ยุทธศาสตร์ชาติ 

20 ป ี

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยนื 

(Sustainable Development 

Goals : SDGs) 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ  ฉบับที่ 13 

(พ.ศ. 2566 - 2570) 

แผนพัฒนาจังหวัดนครปฐม 
ยุทธศาสตร ์อปท. ในเขต 

จังหวัดนครปฐม 
ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหาร-

ส่วนตำบลหนองปากโลง 

ยท. ท่ี 1 ด้านความม่ันคง 
ย ท . ท่ี  2  ด้ า น ก า ร ส ร้ า ง
ความสามารถในการแข่งขัน 
 

เปา้หมายที่ 6 สร้างหลักประกัน
เรื่องน้ำและการสุขาภิบาลให้มีการ
จัดการอย่างยั่งยืน และมีสภาพ
พร้อมใช้สำหรับทุกคน 
เปา้หมายที่ 8 ส่งเสริมการเติบโต
ทางเศรษฐกิจท่ีต่อเน่ือง ครอบคลุม 
และยั่งยืน การจ้างงานเต็มท่ีมีผลิต
ภาพและการมีงานท่ีเหมาะสม
สำหรับทุกคน 
เป้าหมายที่ 9 สร้างโครงสร้าง
พืน้ฐานท่ีมีความทนทาน ส่งเสริม
การพัฒนาอุตสาหกรรมท่ี
ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริม
นวตักรรม 
เป้าหมายที่ 17 เสริมความ
เข้มแข็งให้แก่กลไกการดำเนินงาน
และฟื้นฟูหุ้นส่วนความร่วมมือ
ระดับโลก เพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน 
 

หมุดหมายท่ี 5 ไทยเป็นประตูการค้า
ก า ร ล ง ทุ น แ ล ะ ยุ ท ธ ศ าส ต ร์ ท า ง          
โลจิสตกิส์ท่ีสำคัญของภูมิภาค 
หมุดหมายท่ี 6 ไทยเป็นฐานการผลิต
อิเล็กทรอนิกส์ อัจฉริยะและบริการ
ดิจิทัลของอาเซียน 

ยท. ท่ี 1  พัฒนานครปฐมให้เป็น
เมืองเศรษฐกิจอัจฉริยะ (Smart 
Economy) ประตูเศรษฐกิจภาค
กลางและภาคตะวันตก 
ยท. ท่ี 2 สร้างความแข็งแกร่ง
ระดับพื้นท่ี รองรับการขยายตัว
ของเมืองหลวงและปริมณฑล 
(Smart Living) 

ยท . ท่ี  6  การพัฒ นาด้ าน     
การบริการสาธารณะ 

ยท. ท่ี 1 การพัฒนาด้าน 
ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
โครงสร้ างพื้ น ฐาน  และบริก าร
สาธารณะ 
 

 
 



  

 

ยุทธศาสตร์ชาติ 

20 ป ี

เป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยนื 

(Sustainable Development 

Goals : SDGs) 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ  ฉบับที่ 13 

(พ.ศ. 2566 - 2570) 

แผนพัฒนาจังหวัดนครปฐม 
ยุทธศาสตร ์อปท. ในเขต 

จังหวัดนครปฐม 
ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหาร-

ส่วนตำบลหนองปากโลง 

ยท. ท่ี 3 ด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร
มนุษย์ 
ยท. ท่ี 6 ด้านการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ 

เป้าหมายที่ 1 ยุติความยากจน 
เป้าหมายที่ 2 ยุติความหิวโหย 
บรรลุความมั่นคงทางอาหารและ
ยกระดับโภชนาการ และส่งเสริม
เกษตรกรรมท่ียั่งยืน 
เป้าหมายที่ 4 สร้างหลกัประกันว่า
ทุกคนมีการศึกษาท่ีมีคุณภาพอย่าง
ครอบคลุม และเท่าเทียม และ
สนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต 
เปา้หมายที่ 5 บรรลุความเท่า
เทียมระหว่างเพศ และเสริมอำนาจ
ให้แก่สตรีและเด็กหญงิ 
เป้าหมายที่ 7 สร้างหลักประกันว่า
ทุกคนเข้าถึงพลังงานสมัยใหม่ใน
ราคาท่ีสามารถซื้อหาได้ เชื่อถือได้
และยั่งยืน 
 

หมุดหมายท่ี 1 ไทยเป็นประเทศชั้นนำ
ด้านสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูป
มูลค่าสูง 
หมุดหมายท่ี 2 ไทยเป็นจุดหมายของ
การท่องเท่ียวท่ีเน้นคุณภาพและความ
ยั่งยืน 
หมุดหมายท่ี 7 ไทยมี SMEs ท่ีเข้มแข็ง 
มีศักยภาพสูง และสามารถแข่งขันได ้
หมดุหมายท่ี 9 ไทยมีความยากจนข้าม
รุ่นลดลง และคนไทยทุกคนมีความ
คุ้มครองทางสังคมท่ีเพียงพอ เหมาะสม 
หมดุหมายท่ี 12 ไทยมีกำลังคน 
สมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง 
ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต      
หมดุหมายท่ี 13 ไทยมีภาครัฐท่ีมี
สมรรถนะสูง 

ยท. ท่ี 1  พัฒนานครปฐมให้เป็น
เมืองเศรษฐกิจอัจฉริยะ (Smart 
Economy) ประตูเศรษฐกิจภาค
กลางและภาคตะวันตก 
ยท. ท่ี 2 สร้างความแข็งแกร่ง
ระดับพื้นท่ี รองรับการขยายตัว
ของเมืองหลวงและปริมณฑล 
(Smart Living) 

ยท . ท่ี  1  การพัฒ นาด้ าน
สังคม 
ยท . ท่ี  3  การพัฒ นาด้ าน
สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม  แ ล ะ ก า ร
ท่องเท่ียว 
ยท . ท่ี  4  การพัฒ นาด้ าน
เศรษฐกิจ 
ยท. ท่ี 5 การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการที่ดี 
 

ยท. ท่ี 2 การพัฒนาการวางแผน
บริหารจัดการองค์กร ตลอดจน
ส่งเสริมอาชีพ  การพาณิชย์ และ
การท่องเท่ียวในท้องถิ่น 
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ยุทธศาสตร์ชาติ 

20 ป ี

เป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยนื 

(Sustainable Development 

Goals : SDGs) 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ  ฉบับที่ 13 

(พ.ศ. 2566 - 2570) 

แผนพัฒนาจังหวัดนครปฐม 
ยุทธศาสตร ์อปท. ในเขต 

จังหวัดนครปฐม 
ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหาร-

ส่วนตำบลหนองปากโลง 

 เป้ายหมายที่ 12 สร้าง
หลักประกันใหม้ีแบบแผนการผลิต
และการบริโภคท่ียั่งยืน 
เปา้หมายที่ 16 ส่งเสริมสงัคมท่ี
สงบสุข และครอบคลุม เพื่อการ
พัฒนาท่ียั่งยืน ให้ทุกคนเข้าถึง
ความยุติธรรม และสร้างสถาบันท่ีมี
ประสทิธิภาพ รับผดิชอบ และ
ครอบคลุมในทุกระดับ 
เป้าหมายที่ 17 เสริมความ
เข้มแข็งให้แก่กลไกการดำเนินงาน
และฟื้นฟหูุ้นสว่นความร่วมมือ
ระดับโลกเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน 
 

    

 
 
 
 
 

    



  

 
 

ยุทธศาสตร์ชาติ 

20 ป ี

เป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยนื 

(Sustainable Development 

Goals : SDGs) 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ  ฉบับที่ 13 

(พ.ศ. 2566 - 2570) 

แผนพัฒนาจังหวัดนครปฐม 
ยุทธศาสตร ์อปท. ในเขต 

จังหวัดนครปฐม 
ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหาร-

ส่วนตำบลหนองปากโลง 

ยท. ท่ี 1 ด้านความมั่นคง 
ย ท . ท่ี  2  ด้ า น ก า ร ส ร้ า ง
ความสามารถในการแข่งขัน 
ยท. ท่ี 3 ด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร
มนุษย์ 
ยท. ท่ี 4 ด้านการสร้างโอกาส 
ความเสมอภาคและเท่าเทียมกัน
ทางสังคม 
ยท. ท่ี 5 ด้านการสร้างการเติม
โตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดลอ้ม 
 

เป้าหมายที่ 1 ยุติความยากจน 
เป้าหมายที่  3 สร้างหลักประกัน
ว่าคนมีชีวิตท่ีมีสุขภาพดี และ
ส่งเสริมสวัสดภิาพสำหรับทุกคนใน
ทุกวัย 
เป้าหมายที่ 4 สร้างหลกัประกันว่า
ทุกคนมีการศึกษาท่ีมีคุณภาพอย่าง
ครอบคลุม และเท่าเทียม และ
สนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต 
เปา้หมายที่ 5 บรรลุความเท่า
เทียมระหว่างเพศ และเสริมอำนาจ
ให้แก่สตรีและเด็กหญิง 
เปา้หมายที่ 8 ส่งเสริมการเติบโต
ทางเศรษฐกิจท่ีต่อเน่ืองครอบคลุม 
และยั่งยืน การจ้างงานเต็มท่ี และมี
ผลิตภาพ และการมีงานท่ีสมควร
สำหรับทุกคน 
 

หมุดหมายท่ี 4 ไทยเป็นศูนย์กลางทาง
การแพทย์ และสุขภาพมูลค่าสูง 
หมุดหมายท่ี 7 ไทยมี SMEs ท่ีเข้มแข็ง 
มีศักยภาพสูง และสามารถแข่งขันได้ 
หมุดหมายท่ี 9 ไทยมีความยากจนข้าม
รุ่นลดลง และคนไทยทุกคนมีความ
คุ้มครองทางสังคมท่ีเพียงพอ เหมาะสม 
หมุ ดห มาย ท่ี  1 2  ไทยมี ก ำลั งคน
สมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง 
ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต 
หมุดหมายท่ี 13 ไทยมีภาครัฐท่ีมี
สมรรถนะสูง 

ยท. ท่ี 1  พัฒนานครปฐมให้เป็น
เมืองเศรษฐกิจอัจฉริยะ (Smart 
Economy) ประตูเศรษฐกิจภาค
กลางและภาคตะวันตก 
ยท. ท่ี 3 พัฒนาประชาชนให้
ร่วมสร้างสังคมอัจฉริยะ (Smart 
Society) 

ยท . ท่ี  1  การพัฒ นาด้ าน
สังคม 
ยท . ท่ี  2  การพัฒ นาด้าน
ก าร ศึ ก ษ า  ศ าส น า  แ ล ะ
วัฒนธรรม 
ยท . ท่ี  4  การพัฒ นาด้ าน
เศรษฐกิจ 

ยท . ท่ี  3  การพัฒ นาการ ศึกษา
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและคุณค่าทาง
สังคม 
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ยุทธศาสตร์ชาติ 

20 ป ี

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยนื 

(Sustainable Development 

Goals : SDGs) 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ  ฉบับที่ 13 

(พ.ศ. 2566 - 2570) 

แผนพัฒนาจังหวัดนครปฐม 
ยุทธศาสตร ์อปท. ในเขต 

จังหวัดนครปฐม 
ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหาร-

สว่นตำบลหนองปากโลง 

 เปา้หมายที่ 8 ส่งเสริมการเติบโต
ทางเศรษฐกิจท่ีต่อเน่ืองครอบคลุม 
และยั่งยืน การจ้างงานเต็มท่ี และมี
ผลิตภาพ และการมีงานท่ีสมควร
สำหรับทุกคน 
เป้าหมายที่ 10 ลดความไม่เสมอ
ภาคภายในและระหว่างประเทศ  
เป้าหมายที่ 16 ส่งเสริมสงัคมท่ี
สงบสุข และครอบคลมุ เพื่อการ
พัฒนาท่ียั่งยืน ให้ทุกคนเข้าถึง
ความยุติธรรม และสร้างสถาบันท่ีมี
ประสทิธิภาพ รับผดิชอบ และ
ครอบคลุมในทุกระดับ 
เป้าหมายที่ 17 เสริมความ
เข้มแข็งให้แก่กลไกการดำเนินงาน
และฟื้นฟหูุ้นส่วนความร่วมมือ
ระดับโลกเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน 
 

    

 
 
 



  

 
 

ยุทธศาสตร์ชาติ 

20 ป ี

เป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยนื 

(Sustainable Development 

Goals : SDGs) 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ  ฉบับที่ 13 

(พ.ศ. 2566 - 2570) 

แผนพัฒนาจังหวัดนครปฐม 
ยุทธศาสตร ์อปท. ในเขต 

จังหวัดนครปฐม 
ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหาร-

ส่วนตำบลหนองปากโลง 

ยท. ท่ี 1 ด้านความม่ันคง 
ยท. ท่ี 3 ด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร
มนุษย์ 
ยท. ท่ี 4 ด้านการสร้างโอกาส 
ความเสมอภาคและเท่าเทียมกัน
ทางสังคม 
 
 

เป้าหมายที่ 3 สร้างหลักประกันว่า
คนมีชีวิตท่ีมีสุขภาพดีและส่งเสริม
สวัสดิภาพสำหรับทุกคนในทุกวัย 
เป้าหมายที่ 4 สร้างหลกัประกันว่า
ทุกคนมีการศึกษาท่ีมีคุณภาพอย่าง
ครอบคลุม และเท่าเทียม และ
สนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต 
เปา้หมายที่ 5 บรรลุความเท่า
เทียมระหว่างเพศ และเสริมอำนาจ
ให้แก่สตรีและเด็กหญิง 
เป้าหมายที่ ๑1 ทำให้เมอืงและ
การตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มีความ
ปลอดภัย ท่ัวถึง พร้อมรับการ
เปลี่ยนแปลงและยั่งยืน 
 
 

หมุดหมายท่ี 2 ไทยเป็นจุดหมายของ
การท่องเท่ียวท่ีเน้นคุณภาพและความ
ยั่งยืน 
หมุดหมายท่ี 9 ไทยมีความยากจนข้าม
รุ่นลดลง และคนไทยทุกคนมีความ
คุ้มครองทางสงัคมท่ีเพียงพอ เหมาะสม 
หมุ ดห มาย ท่ี  1 2  ไทยมี ก ำลั งคน
สมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง 
ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต 
หมุดหมาย ท่ี  13 ไทยมีภาครัฐ ท่ี มี
สมรรถนะสูง 

ยท. ท่ี 1  พัฒนานครปฐมให้เป็น
เมืองเศรษฐกิจอัจฉริยะ (Smart 
Economy) ประตูเศรษฐกิจภาค
กลางและภาคตะวันตก 
ยท. ท่ี 2 สร้างความแข็งแกร่ง
ระดับพื้นท่ี รองรับการขยายตัว
ของเมืองหลวงและปริมณฑล 
(Smart Living) 
ยท. ท่ี 3 พัฒนาประชาชนให้
ร่วมสร้างสังคมอัจฉริยะ (Smart 
Society) 

ยท . ท่ี  1  การพัฒ นาด้ าน
สังคม 
ยท. ท่ี 5 การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการที่ดี 
 

ยท. ท่ี 4 การพัฒนาการจัดระเบียบ
ชุมชน สังคม และการรักษาความ
สงบเรยีบร้อย 
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ยุทธศาสตร์ชาติ 

20 ป ี

เป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยนื 

(Sustainable Development 

Goals : SDGs) 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ  ฉบับที่ 13 

(พ.ศ. 2566 - 2570) 

แผนพัฒนาจังหวัดนครปฐม 
ยุทธศาสตร ์อปท. ในเขต 

จังหวัดนครปฐม 
ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหาร-

ส่วนตำบลหนองปากโลง 

 
 

เป้าหมายที่ 16 ส่งเสริมสงัคมท่ี
สงบสุข และครอบคลุม เพือ่การ
พัฒนาท่ียั่งยืน ให้ทุกคนเข้าถึง
ความยุติธรรม และสร้างสถาบันท่ีมี
ประสทิธิภาพ รับผดิชอบ และ
ครอบคลุมในทุกระดับ 
เป้าหมายที่ 17 เสริมความ
เข้มแข็งให้แก่กลไกการดำเนินงาน
และฟื้นฟหูุ้นส่วนความร่วมมือ
ระดับโลกเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน 
 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 

ยุทธศาสตร์ชาติ 

20 ป ี

เป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยนื 

(Sustainable Development 

Goals : SDGs) 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ  ฉบับที่ 13 

(พ.ศ. 2566 - 2570) 

แผนพัฒนาจังหวัดนครปฐม 
ยุทธศาสตร ์อปท. ในเขต 

จังหวัดนครปฐม 
ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหาร-

ส่วนตำบลหนองปากโลง 

ยท. ท่ี 3 ด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร
มนุษย์ 
 
 

เป้าหมายที่ 4 สร้างหลกัประกันว่า
ทุกคนมีการศึกษาท่ีมีคุณภาพอย่าง
ครอบคลุม และเท่าเทียม และ
สนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต 
เปา้หมายที่ 5 บรรลุความเท่า
เทียมระหว่างเพศ และเสริมอำนาจ
ให้แก่สตรีและเด็กหญิง 
เป้าหมายที่ 8 ส่งเสริมการเติบโต
ทางเศรษฐกิจท่ีต่อเน่ือง ครอบคลุม 
และยั่งยืน การจ้างงานเต็มท่ี และมี
ผลิตภาพ และการมีงานท่ีสมควร
สำหรับทุกคน  
เป้าหมายที่ 11 ทำให้เมืองและ
การตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มีความ
ปลอดภัย ท่ัวถึง พร้อมรับการ
เปลี่ยนแปลงและยั่งยืน 
 

หมุ ดห มาย ท่ี  1 2  ไทยมี ก ำลั งคน
สมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง 
ตอบโจทยก์ารพฒันาแห่งอนาคต 
หมุดหมาย ท่ี 13 ไทยมีภาครัฐ ท่ีมี
สมรรถนะสูง 
 
 

ยท. ท่ี 1  พัฒนานครปฐมให้เป็น
เมืองเศรษฐกิจอัจฉริยะ (Smart 
Economy) ประตูเศรษฐกิจภาค
กลางและภาคตะวันตก 
ยท. ท่ี 2 สร้างความแข็งแกร่ง
ระดับพื้นท่ี รองรับการขยายตัว
ของเมืองหลวงและปริมณฑล 
(Smart Living) 
ยท. ท่ี 3 พัฒนาประชาชนให้
ร่วมสร้างสังคมอัจฉริยะ (Smart 
Society) 

ยท. ท่ี 2 การพัฒนาด้าน 
ก าร ศึ ก ษ า  ศ าส น า  แ ล ะ
วัฒนธรรม 

ยท . ท่ี  5  ก าร พั ฒ นาคุณ ธรรม 
จริยธรรม ศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
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ยุทธศาสตรช์าติ 

20 ป ี

เป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยนื 

(Sustainable Development 

Goals : SDGs) 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ  ฉบับที่ 13 

(พ.ศ. 2566 - 2570) 

แผนพัฒนาจังหวัดนครปฐม 
ยุทธศาสตร ์อปท. ในเขต 

จังหวัดนครปฐม 
ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหาร-

ส่วนตำบลหนองปากโลง 

ยท. ท่ี 3 ด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร
มนุษย์ 
 
 

เป้าหมายที่ 16 ส่งเสริมสงัคมท่ี
สงบสุข และครอบคลุม เพื่อการ
พัฒนาท่ียั่งยืน ให้ทุกคนเข้าถึง
ความยุติธรรม และสร้างสถาบันท่ีมี
ประสทิธิภาพ รับผดิชอบ และ
ครอบคลุมในทุกระดับ 
เป้าหมายที่ 17 เสริมความ
เข้มแข็งให้แก่กลไกการดำเนินงาน
และฟื้นฟหูุ้นส่วนความร่วมมือ
ระดับโลกเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน 
 

หมุ ดห มาย ท่ี  1 2  ไทยมี ก ำลั งคน
สมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง 
ตอบโจทยก์ารพฒันาแห่งอนาคต 
หมุดหมาย ท่ี 13 ไทยมีภาครัฐ ท่ีมี
สมรรถนะสูง 
 
 

ยท. ท่ี 1  พัฒนานครปฐมให้เป็น
เมืองเศรษฐกิจอัจฉริยะ (Smart 
Economy) ประตูเศรษฐกิจภาค
กลางและภาคตะวันตก 
ยท. ท่ี 2 สร้างความแข็งแกร่ง
ระดับพื้นท่ี รองรับการขยายตัว
ของเมืองหลวงและปริมณฑล 
(Smart Living) 
ยท. ท่ี 3 พัฒนาประชาชนให้
ร่วมสร้างสังคมอัจฉริยะ (Smart 
Society) 
 

ยท. ท่ี 2 การพัฒนาด้าน 
ก าร ศึ ก ษ า  ศ าส น า  แ ล ะ
วัฒนธรรม 

ยท . ท่ี  5  ก าร พั ฒ นาคุณ ธรรม 
จริยธรรม ศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

ยุทธศาสตร์ชาติ 

20 ป ี

เป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยนื 

(Sustainable Development 

Goals : SDGs) 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ  ฉบับที่ 13 

(พ.ศ. 2566 - 2570) 

แผนพัฒนาจังหวัดนครปฐม 
ยุทธศาสตร ์อปท. ในเขต 

จังหวัดนครปฐม 
ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหาร-

ส่วนตำบลหนองปากโลง 

ย ท . ท่ี  2  ด้ า น ก า ร ส ร้ า ง
ความสามารถในการแข่งขัน 
ยท . ท่ี  5  ด้านการสร้ างการ
เติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม 
 
 

เป้าหมายที่ 6 สร้างหลักประกันว่า
จะมีการจัดให้มีน้ำ และสุขอนามัย
สำหรับทุกคน และมีการบริหาร
จัดการที่ยั่งยืน 
เป้าหมายที่ 7 สร้างหลักประกันให้
ทุกคนสามารถเข้าถึงพลังงาน
สมัยใหม่ท่ียั่งยืนในราคาท่ีย่อมเยา 
เป้าหมายที่ 11 ทำให้เมืองและ
การตัง้ถิ่นฐานของมนุษย์มีความ
ปลอดภัย ท่ัวถึง พร้อมรับการ
เปลี่ยนแปลงและยั่งยืน 
เปา้หมายที่ 1๒ สร้างหลักประกัน
ให้มีแบบแผนการผลิตและการ
บริโภคท่ียั่งยืน 
เป้าหมายที่ 1๓ ปฏิบัติการอย่าง
เร่งด่วนเพื่อต่อสู้กับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และ
ผลกระทบท่ีเกิดขึ้น 
 

หมุดหมายท่ี 2 ไทยเป็นจุดหมายของ
การท่องเท่ียวท่ีเน้นคุณภาพและความ
ยั่งยืน 
หมุ ดหมาย ท่ี  10 ไทยมี เศรษฐกิ จ
หมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ำ 
หมุดหมายท่ี 11 ไทยสามารถลดความ
เสี่ยงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติ 
และเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศ 
 
 
 
 

ยท. ท่ี 1  พัฒนานครปฐมให้เป็น
เมืองเศรษฐกิจอัจฉริยะ (Smart 
Economy) ประตูเศรษฐกิจภาค
กลางและภาคตะวันตก 
ยท. ท่ี 2 สร้างความแข็งแกร่ง
ระดับพื้นท่ี รองรับการขยายตัว
ของเมืองหลวงและปริมณฑล 
(Smart Living) 
ยท. ท่ี 3 พัฒนาประชาชนให้
ร่วมสร้างสังคมอัจฉริยะ (Smart 
Society) 
 

ยท. ท่ี 3 การพฒันาด้าน 
สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม  แ ล ะ ก า ร
ท่องเท่ียว 

ยท. ท่ี 6 การพัฒนาการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม    
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  3.  การวเิคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 

  การวเิคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  การวเิคราะห์สภาวะแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง 

  ผลการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมและศักยภาพ (SWOT Analysis) ขององค์การบริหารส่วน
ตำบลหนองปากโลง และปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา ในภาพรวม 

  ปัจจัยภายใน   

  จุดแข็ง  (Strength = S) 

  1.  ทรพัยากรธรรมชาติในตำบลหนองปากโลง  อุดมสมบูรณ์  ทั้งผิวดิน  แหล่งน้ำ  มีคลอง 
       ชลประทาน และคลองธรรมชาติไหลผ่าน 
  2.  การแบ่งส่วนราชการอย่างชัดเจน  และเหมาะสม 
  3.  พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เกษตรกรรม 
  4.  มีผู้บริหารและบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ มีการบริหารจัดการที่ดี 
  5.  มีหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน ทุกหมู่บ้าน 
  6.  อยู่ในเขตตวัเมอืง การคมนาคมสะดวก 
  7.  ประชาชนมีความสนิทสนมเป็นเครือญาติเดียวกัน 
  8.  มีโรงเรียนระดับประถมศึกษา 3 โรงเรียน และมีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1 แห่ง 

  จุดอ่อน  (Weakness = W)   

  1.  บริการด้านโครงสรา้งพ้ืนฐานยังไม่ทัว่ถึง  
  2.  การบริหารจัดการน้ำเพ่ือการอปุโภค - บริโภค ยังไมไ่ด้มาตรฐาน และไมเ่พียงพอต่อ 
   ความต้องการ 
  3.  มีประชากรแฝงที่อพยพเข้ามาทำงานในเขตพ้ืนที่เพ่ิมมากข้ึน 
  4.  ขาดการฝึกอบรมอาชีพเสริมอย่างต่อเนื่อง 
  5.  การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น หรือร่วมกิจกรรมต่าง ๆ มีน้อย 
  6.  งบประมาณมีจำนวนจำกัด และขาดการขอสนับสนุนงบประมาณ ในการดำเนินโครงการ 
       ขนาดใหญ ่
  7.  ปัญหาสิ่งแวดล้อม และมลภาวะจากชุมชนเพิม่มากขึ้น  เช่น  มลภาวะด้านกลิ่น  น้ำเสีย  
   ขยะมูลฝอย โรงงานอตุสาหกรรม  
  8.  กฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  หนังสือสั่งการ  มีการเปลี่ยนแปลงบ่อย  ทำให้เจ้าหน้าที่ 
       ผู้ปฏิบัติงานต้องศึกษาทำความเข้าใจอยู่เรื่อย  จึงเกิดความล่าช้าต่อการปฏิบัติงาน 
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  ปัจจัยภายนอก 

   โอกาส  (Opportunity = O)   

  1.   การนำระบบสารสนเทศ มาใช้ในการจัดเก็บรายได้ให้ครอบคลุมพ้ืนที่ 
  2.   มีการให้ความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
  3.  เป็นจังหวัดในเขตปริมณฑล 
  4.   รฐับาลสนับสนุนนโยบายกระจายอำนาจให้แก่ท้องถิ่น 
  5.   พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครอง 
   ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่มีอำนาจหนา้ที่ 
   ในการจัดระบบบริการสาธารณะ เพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น  
   โดยที่หนว่ยงานราชการส่วนกลาง และส่วนภูมิภาคส่งเสริม และสนับสนุนการ 
   ถ่ายโอนภารกิจให้แกอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
  6.   การพฒันาเส้นทางการคมนาคมให้สะดวกรวดเร็ว และปลอดภัยมากขึ้น 
  7. รัฐบาลสนับสนุนให้แต่ละท้องถิน่มีบทบาทในการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู เผยแพร่ และ 
   ถ่ายทอดวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นมากข้ึน 

   อปุสรรค  (Threat = T) 

  1.  การมีส่วนร่วมระหว่างประชาชน ภาคเอกชน และภาครัฐ  ในการพัฒนาท้องถิ่น   
    การระดมความคิดเห็นในการจัดทำแผนต่าง ๆ มีน้อย  
  2.  การแพร่ระบาดของเชื้อไวรสัโคโรนา  หรือ  COVID-19  ส่งผลต่อเศรษฐกิจโดยรวม 
   และหยุดชะงัก  เป็นสาเหตุของการเกิดปัญหาอาชญากรรม  รวมถึง  การดำเนนิชีวิต 
   ของประชาชนเปลี่ยนแปลงไป  และการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ในพ้ืนที่   
  3.   แรงงานต่างดา้วก่อให้เกิดปัญหาสังคมในพ้ืนที่  ส่งผลให้เกิดปัญหาด้านสาธารณสุข  
   ปัญหาด้านสังคม  ปัญหาขยะ 
  4.  ขาดแคลนแรงงานฝีมือเฉพาะด้าน 
  5. ความทันสมัย และกระแสวัฒนธรรมต่างชาติ ทำให้ประชาชนในทอ้งถิ่นลืมรากฐาน 
   ทางวัฒนธรรมที่มีอยู่ และหันไปนิยมวัฒนธรรมการบริโภคมากขึ้น 
  6.   มีปัญหาสุขภาพ ปัญหายาเสพติด ปัญหาอาชญากรรม เพ่ิมขึ้น 
  7.   ขาดการสนับสนุนงบประมาณจากส่วนกลางในการพัฒนาท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง 
  8. เทคโนโลยีสมัยใหม่ มีราคาสูง และมขี้อจำกดัในการจัดซ้ือ จัดจ้าง เนื่องจาก  
   มีระเบยีบ กฎหมายควบคุมมากขึ้น 
    9.   ระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคบั มีการแก้ไข ปรับปรุง บ่อยครั้ง ทำให้บุคลากรหรือ 
    เจ้าหน้าที่บางส่วนยังขาดความรู้ ความเข้าใจ และขาดการศึกษาให้ท่องแท้ 
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  การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

  ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลงนั้น ได้ทำการประเมิน
สถานการณส์ภาพแวดล้อมภายนอกที่เก่ียวข้อง ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้   

  1.  ด้านระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐาน และบริการสาธารณะ 

   1.1 ถนนในพืน้ที่ชำรุดเสียหาย ทรุดโทรม อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุ 
   1.2 ประชาชนต้องการเส้นทางในการสัญจรไป - มาเพ่ิมมากข้ึน   
   1.3 ไฟฟ้าสาธารณะ  ไมเ่พียงพอต่อความต้องการ  และไม่ครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งหมด 
   1.4 ระบบการระบายน้ำไม่มีประสิทธิภาพ  เกิดการอุดตัน  เกดิปัญหาน้ำท่วมขัง   
   1.5 ระบบน้ำประปาไม่ได้มาตรฐาน  และไม่เพียงพอ 

  2. ด้านการพัฒนาการวางแผนบริหารจัดการองค์กร ตลอดจนส่งเสริมอาชีพ         

การพาณชิย์ และการท่องเที่ยวในท้องถ่ิน 

  2.1 ขาดแคลนบุคลากรในการปฏิบัติงานตามตำแหน่ง ตามแผนอตัรากำลัง 
  2.2 ผู้นำชุมชนและประชาชน  ขาดความรู้ความเข้าใจในการทำงานของภาครัฐ  และบทบาท
อำนาจหน้าที่ในการแก้ไขปัญหา  
   2.3 ประชาชนส่วนใหญ่มักละเว้นการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ขาดจิตสำนึก
สาธารณะ 
  2.4 ประชาชนไม่ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น การแสดงความคิดเห็น 
และเกิดความเบื่อหน่ายในการเข้าร่วมกิจกรรม เนื่องจากไม่ได้รับการตอบสนองความต้องการที่ตรงจุด 
  2.5 ขาดการรวมกลุ่มกนั เป็นลักษณะต่างคนต่างทำ และขาดการสืบสอดองค์ความรู้  
  2.6 ต้นทุนการผลิตสูง แต่ผลผลิตทางการเกษตรราคาตกต่ำ ทำให้รายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่าย 
  2.7 การใช้สารเคมีในระบบการผลิต ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน 
  2.8 ปัญหาพื้นที่การเกษตรจากภัยธรรมชาติ เช่น น้ำท่วม ภัยแล้ง เป็นต้น 
   2.9 การขยายตัวของประชากรแฝง  ทำให้เกิดปัญหาว่างงาน  แรงงานต่างด้าว  อาชญกรรม 
โจรกรรม 
   2.10 การประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานภาครัฐ  การให้บริการประชาชนยังไม่ทั่วถึง  ขาดการ
ให้บรกิารเชิงรุก 

 3. ด้านการพัฒนาการศึกษา ส่งเสรมิคุณภาพชวีิต และคุณค่าทางสังคม 

  3.1 ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคตดิต่อ และโรคอุบัตใิหม่ต่าง ๆ เช่น โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
COVID-19  โรคซาร์  โรคไข้เลือดออก  ฯลฯ 
  3.2 ขาดสื่อวัสดุอุปกรณก์ารเรียนการสอน  ครภุัณฑ์การศกึษาทีม่ีประสิทธิภาพ  
  3.3 เยาวชนและวัยรุ่นติดเกมส์ บุหรี่ เหล้า ยาเสพติด และท้องก่อนวัยอันสมควร   
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   3.4 ประชาชนไม่ค่อยให้ความสำคัญกับการออกกำลังกายและการดูแลสุขภาพของตัวเอง 
   3.5 ปัญหาครอบครัว ชุมชน สังคมไม่เข้มแข็ง 
   3.6 การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ  ผู้สูงอายุถกูทอดทิ้งเพ่ิมข้ึน   

  4. ด้านการพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรยีบร้อย 

   4.1 การจราจรบนถนนมีเพ่ิมมากข้ึนอาจทำให้เกดิอุบัติเหตุขึ้นได้ 
   4.2 เกิดสาธารณภัยขึ้นบ่อยครั้ง ทำให้ทรพัย์สินของประชาชนได้รับความเสียหาย 
   4.3 ปัญหายาเสพติดในพ้ืนที ่
   4.4 ประชาชนไม่มีระเบียบวินัย  ไม่เคราพกฎหมายจราจร  เช่น  บรรทุกเกินน้ำหนักท่ีกำหนด
ในเขตชุมชน  ไม่ชะลอความเร็วบริเวณแยกจุดเสี่ยง เป็นต้น 

  5. ด้านการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี  และภูมิ

ปัญญาท้องถ่ิน 

  5.1 ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณีถูกสังคมสมัยใหม่ค่อย ๆ เปลี่ยนแปลงและไม่ค่อยมี         
ผู้สืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  5.2 อิทธิพลของวัฒนธรรมต่างชาติต่อวัยรุ่น 

 6. ด้านการพัฒนาบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

  6.1 ปัญหาเรื่องการบริหารจัดการขยะในชุมชน 
  6.2 ประชาชนขาดจิตสำนึกในการการอนุรักษส์ิ่งแวดล้อม 
  6.3 ปัญหาผักตบชวา  วัชพืช  ทำให้เกิดปัญหาการระบายน้ำ  น้ำเน่าเสีย 
  6.4 การบังคับใช้กฎหมายไม่เข้มงวดจริงจัง 
  6.5 การปล่อยน้ำเสียของประชาชนและผู้ประกอบการ  
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   สรุปสถานการณ์พัฒนา  

 ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา 

   

ประเดน็การพัฒนาท้องถิน่ ขอบข่ายและปริมาณของปัญหา 
พื้นที่

เป้าหมาย 
กลุ่มเป้าหมาย 

การคาดการณ์แนวโน้ม 
ในอนาคต 

1. ด้านระบบสาธารณปูโภค  1. ปัญหาด้านโครงสร้าง    
 สาธารณูปการ โครงสร้าง  พืน้ฐานและสาธารณูปโภค    
 พืน้ฐาน และบรกิาร  1.1 การบริการด้านการประปา หมู่ที่ 1-10 ประชาชนในตำบล 1.1 การเพิ่มขึ้นของจำนวน 
 สาธารณะ    น้ำประปาไม่เพียงพอต่อ    ประชากร การเคลื่อน 
    การอุปโภค-บริโภค  น้ำไม่    ย้ายแรงงานตา่งด้าวเข้ามา 
   สะอาด และน้ำทำการ    ในพื้นท่ี การขยายตัวของ 
   เกษตรโดยเฉพาะฤดูแล้ง    ชุมชน บ้านจัดสรร ห้องเช่า 
         ฯลฯ  ทำให้ความต้องการ 
      ใช้น้ำเพื่อการอุปโภค- 
      บริโภคมีมากข้ึน และการ 
      ขยายการผลิตทางการ 
      เกษตร จึงทำให้น้ำเป็น 
      ปัจจยัสำคัญในการ 
      ดำรงชีวิต ที่ท้องถิ่นต้อง 
      เข้าไปดูแล จัดหาให ้
     เพียงพอ 
  1.2 การคมนาคม ถนนเป็นหลุม หมู่ที่ 1-10 ประชาชนในตำบล 1.2 พัฒนาระบบการคมนาคม 
  เป็นบ่อ ฝุ่นละออง ไม่มีป้าย     ขนส่งให้มีความสะดวก 
  เตือนภัยตามจุดเสี่ยง     ปลอดภัย และรวดเร็วใน 
      การเดินทาง และการ 
        ลำเลียงผลผลติทางการ 
      เกษตร 
  1.3 ระบบไฟฟ้า ยังไม่ทั่วถึง หมู่ที่ 1-10 ประชาชนในตำบล 1.3 ขยายระบบไฟฟ้าให้มีไฟฟ้า 
  โดยเฉพาะการติดตั้งไฟฟา้     ใช้อย่างเพียงพอและท่ัวถึง 
  สาธารณะตามแหล่งชุมชน     เพื่อเพิ่มความปลอดภัยใน 
  ต่าง ๆ     ชีวิตและทรัพย์สนิ 
  1.4 การระบายน้ำ ไม่มีระบบ หมู่ที่ 1-10 ประชาชนในตำบล 1.4 การขยายตัวของชุมชน 
  รางระบายน้ำ ท่อระบายน้ำ     เพิ่มมากข้ึน น้ำเสียจาก 
  อุดตัน ฝาท่อระบายน้ำ     ที่พักอาศัยมีปริมาณมากข้ึน 
  ชำรุด ลำคลองตื้นเขิน     ประกอบกับในฤดูฝน ฝน 
      ตกชุก ปรมิาณน้ำมากการ 
      ระบายน้ำไม่มีประสิทธภิาพ 
      อาจทำให้น้ำท่วมขังได้ 
      ท้องถิ่นต้องเข้าไปดูแล 
      โดยการบริหารจัดการให้ดีขึ้น 
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ประเด็นการพัฒนาท้องถิ่น ขอบข่ายและปริมาณของปัญหา พ้ืนท่ีเป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย 
การคาดการณแ์นวโน้ม 

ในอนาคต 
2. ด้านการพัฒนาวางแผน 1. ปัญหาด้านเศรษฐกิจ    
 บริหารจัดการองค์กร   1.1 ขาดการส่งเสริมกลุ่มอาชีพ หมู่ที่ 1 - 10 ประชาชนในตำบล 1.1 จากปัญหารายได้ไม ่
 ตลอดจน ส่งเสริมอาชีพ   ต่าง ๆ ในหมู่บ้าน ด้านการ    เพียงพอต่อการดำรงชีพ 
 การพาณิชย์ และการ   สนับสนุนงบประมาณของ     เกิดปัญหาการว่างงาน 
 ท่องเท่ียวในท้องถิน่   กลุ่มต่าง ๆ ประกอบกับการ     ภายในตำบลเพิม่มากขึน้ 
   รวมกลุ่มอาชีพไม่ยัง่ยนื    
  1.2 ประชาชนมีความภาระ 

  หนี้สิน เนือ่งจากการขาด 
หมู่ที่ 1 - 10 ประชาชนในตำบล 1.2 สังคม เศรษฐกจิเกิดการ 

  เปล่ียนแปลงอย่างตอ่เนือ่ง 
   การวางแผนในการดำเนนิ     การวางแผนการดำเนิน 
   ชีวิตอย่างพอเพียง     ชีวิตที่ดยี่อมอยู่ในสังคมที ่
      มีการเปล่ียนแปลงได้ด ี
      และประชาชนรู้จกัการใช ้
      ชีวีตอย่างพอเพียง จัดทำ 
      บัญชีครัวเรือน 
 2. ปัญหาดา้นการเมืองการ    
  ปกครอง    
  2.1 ประชาชนยังขาดความ 

  สนใจในด้านการมีสว่นร่วม 
หมู่ที่ 1 - 10 ประชาชนในตำบล 2.1 การแก้ไขปัญหาที่แท้จริง 

  ของประชาชนเป็นไปได้ 
   ด้านการเมืองการปกครอง     ยากขึ้น เพราะประชาชน 
   การบริหารหรอืการพัฒนา     ขาดการรวมตัวในการม ี
   ท้องถิ่น ทำให้การดำเนิน-     ส่วนรว่ม การแสดงความ 
   การเป็นเพยีงการแก้ไข     คิดเห็นเพือ่พัฒนาทอ้งถิน่  
   เฉพาะบางกลุ่มเท่านั้น     ตำบลของตน 
  2.2 ประชาชนยังขาด 

  กระบวนการเรยีนรู้และ 
หมู่ที่ 1 - 10 ประชาชนในตำบล 2.2 การพัฒนาความรู้ด้านการ 

  เมืองการปกครองจะทำให้ 
   สร้างความเข้าใจด้าน     สังคม ชุมชน เกิดความ 
   การเมืองการปกครอง     สมดุล เพราะการปกครอง 
   ทำให้กระบวนการตรวจ     ระบอบประชาธิปไตย เป็น 
   สอบทางการเมืองไมเ่ข้ม     การปกครองโดยประชาชน 
   แข็ง     เพื่อประชาชน 
  2.3 บุคลากรขององคก์าร- อบต. บุคลากรของ อบต. 2.3 การบริหารจัดการที่ดีของ 
   บริหารส่วนตำบล ควรได ้ หนองปากโลง หนองปากโลงทกุคน   องค์กร ตอ้งพรอ้มรองรับ 
   รับการพฒันาทุกด้าน เช่น     การเปลี่ยนแปลง และการ 
   ด้านคุณธรรม จริยธรรม     ให้บริการประชาชน ดังนัน้ 
   การปฏบัิติหน้าที่ เพือ่ให้     บุคลากรขององคก์ร- 
   สามารถปฏิบัติงานได้อย่าง     ปกครองสว่นท้องถิ่นตอ้งม ี
   เป็นธรรม มีประสทิธิภาพ     จรรยาบรรณที่ดใีนการ 
   และตอบสนองความตอ้ง     ปฏบัิติหน้าที่ และการให้ 
   การของประชาชนไดอ้ย่าง     บริการประชาชน ตามหลัก 
   ดีที่สุด     การบริหารจัดการบ้าน 

  เมืองที่ด ี
 3. ปัญหาด้านการท่องเท่ียว    
  3.1 ขาดการสนับสนุน ปรับปรุง หมู่ที่ 1 - 10 พื้นที่สาธารณะหรือ 3.1 ภูมิปัญญาท้องถิ่นสญูหาย 
   พื้นที่สาธารณะ หรอื  สถานที่อืน่ที่สำคญั   ไปตามเวลา หากไมม่ีการ 
   สถานที่อืน่ที่สำคัญในตำบล   ในตำบล   ฟื้นฟู อนุรกัษ์ไว ้
   ให้เป็นแหล่งทอ่งเที่ยว  หนองปากโลง  
   พักผ่อน    
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ประเด็นการพัฒนาท้องถิ่น ขอบข่ายและปริมาณของปัญหา 
พื้นที่

เป้าหมาย 
กลุ่มเป้าหมาย 

การคาดการณ์แนวโน้ม 
ในอนาคต 

3. ด้านการพัฒนาการศึกษา  1. ปัญหาด้านการศกึษา    
 ส่งเสริมคุณภาพชีวติและ  1.1 ประชาชนขาดการแสวงหา หมู่ที่ 1 - 10 ประชาชนในตำบล 1.1 อาจเกิดปัญหาในการ 
 คุณค่าทางสังคม   ความรู้ใฝ่รูด้้วยตนเอง    ดำรงชีวิตในสังคม 
  1.2 เด็กและเยาวชนขาดแรง หมู่ที่ 1 - 10 เด็กและเยาวชนใน 1.2 เด็กและเยาวชนไร้ 
  จูงใจในการเรียนรู้ มองว่า  ตำบลหนองปากโลง   คุณภาพเพิ่มมากขึ้น 
  การศึกษาเป็นเรื่องน่าเบื่อ    
   และไม่ศึกษาต่อตามเกณฑ ์

  บังคับ 
   

 1.3 การศึกษาในระดับก่อน ศพด.ตำบล เด็กก่อนวยัเรียนของ 1.3 สื่อและอุปกรณ์การเรียน 
  วัยเรียน ยังขาดสื่อและ หนองปากโลง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   การสอนมีความจำเป็น 
   อุปกรณ์การเรียนการสอน  ตำบลหนองปากโลง   และมีความสำคัญต่อ 
   ที่ทันสมัย เหมาะสมกับ     การพัฒนาการของเด็ก 
   พัฒนาการของเด็ก     ให้เป็นไปตามวัยอย่าง 
       เหมาะสมและทันต่อ 

  เหตุการณ์ 
 2. ปัญหาด้านคุณภาพชวีิต    
      และสังคม    
  2.1 ปัญหาครอบครัวแตกแยก หมู่ที่ 1 - 10 ประชาชนในตำบล 2.1 ปัญหาครอบครัวแตกแยก 
       สามารถนำไปสู่ปัญหาอื่น 
     เนือ่งจากขาดความรัก 
      ความอบอุ่น ความเขา้ใจ 
      ต่อกัน  การถกูทอดทิง้  
      การละเลย การใส่ใจ 
      ซ่ึงกันและกัน เช่น  

  ผู้สูงอายุ เด็ก ผูพ้ิการ 
      หรือบุคคลที่ไม่ 
      ช่วยเหลือตวัเองได ้
  2.2 ปัญหาการมีเพศสัมพันธ ์ หมู่ที่ 1 - 10 ประชาชนในตำบล 2.2 มีคุณแม่วัยใสเพิ่มจำนวน 
  ก่อนวยัอันควร     มากขึ้น สร้างภาระใหก้ับ 

  ครอบครัวและสังคม ควร 
  ส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับ 
  เร่ืองเพศสัมพันธ์ 

  2.3 การแพร่ระบาดของ หมู่ที่ 1 - 10 ประชาชนในตำบล 2.3 การเปลี่ยนแปลงของ 
  โรคติดต่อและโรคอุบัติใหม ่     สภาพอากาศ สภาวะ  
  เช่น โรคไขเลือดออก โรค     แวดลอ้มการเคลื่อนย้าย 
   ปากเท้าเปื่อย การติดเช้ือ     แรงงานต่างด้าวในพื้นที่  
  ไวรัสโคโรนา COVID -19      อาจทำให้เกิดโรคระบาด  
  โรคซาร์ เป็นต้น     และโรค อุบัติใหม ่ท้องถิ่น 
      ต้องเฝ้าระวัง และทำงาน  
      ในเชิงรกุ รณรงค์ให้ 
      ประชาชนดูแลรักษา 

  สุขภาพของตนเอง 
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พื้นที่
เป้าหมาย 

กลุ่มเป้าหมาย 
การคาดการณ์แนวโน้ม 

ในอนาคต 
  2.4 ประชาชนป่วยเป็นโรคอ้วน หมู่ที่ 1 - 10 ประชาชนในตำบล 2.4 พัฒนาพื้นที่สาธารณะ 
   โรคเบาหวาน โรคความดัน     ที่ไม่ไดใ้ช้ประโยชน์ให ้
   โลหิตสูง และโรคอื่น ๆ      เปน็สถานทีอ่อก  
   เนือ่งจากขาดการออก     กำลังกาย 
   กำลังกาย และรับประทาน    
   อาหารที่อาจก่อให้เกิดโรค    
 2.5 ผู้สูงอายุ ผูพ้ิการ ผู้ป่วยเอดส์ ทกุหมู่บ้าน ผู้สูงอายุ ผู้พกิาร  2.5 สังคมครอบครัวมี 
  เด็ก สตรี ผูด้้อยโอกาส ได้รับ  ผู้ป่วยเอดส์ เด็ก  แนวโน้มเปน็ครอบครัว 
  ดูแลไม่ทั่วถึง ทำให้การดำรง  สตรี ผู้ด้อยโอกาส    เด่ียวมากขึ้น รวมทั้ง 
  ชีวิตยากลำบาก      สภาวะทางเศรษฐกิจ 

  มีการแข่งขันกันสูง 
      และกลุ่มคนเป้าหมาย 
     เหล่านี้นับวันยิ่ง 
     เพิ่มมากขึ้น ซ่ึงใน 

 อนาคตอาจส่งผล 
     กระทบกับสังคม  

 จึงตอ้งหาแนวทาง 
      ในการรองรับปญัหา 
      ที่อาจจะเกิดขึ้น เช่น 

  การส่งเสริมอาชีพ 
4. ด้านการจัดระเบยีบ 1. ปัญหาด้านความสงบและ    
 ชมุชนสังคม และ   ความปลอดภัยในชมุชน    
 การรักษาความสงบ  1.1 การแพร่ระบาดยาเสพติด หมู่ที่ 1 - 10 ประชาชนในตำบล 1.1 สามารถนำไปสูป่ัญหา 
 เรียบร้อย       อาชญากรรม  
      การลักขโมยเพิ่มขึ้น  
     ต้องสร้างภูมิคุ้มกัน 
      ทางสังคม โดยเน้น 

  สถาบันครอบครัว 
  1.2 จัดตั้งชุดรักษาความสงบ หมู่ที่ 1 - 10 ประชาชนในตำบล 1.2 ตำบลหนองปากโลง  
    ในตำบล     มีความสงบสุข  
     และปลอดภยัมากขึ้น 
  1.3  การเกิดอุบัติเหตุทางถนน หมู่ที่ 1 - 10 ประชาชนในตำบล 1.3 ความประมาท และ 
   ทำให้เกิดการสญูเสียทั้ง     พฤติกรรมของคน  
   ชีวิตและทรัพย์สิน      รวมทั้งการไม่เกรงกลัว 
      ต่อกฎหมาย อุบัติเหตุ 
      ก็จะเกิดซ้ำไปเรื่อย ๆ  
      ควรมกีารบังคับใช้ 

  กฎหมายอย่าง 
      เคร่งครดั จริงจัง หรือ 
      ประสานหน่วยงานที ่

  เกี่ยวขอ้งติดตั้งสัญญาณ 
  จราจร 
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5. ด้านคุณธรรม จรยิธรรม  1. ปัญหาด้านคุณธรรม    
 ศิลปวัฒนธรรม จารีต  จริยธรรม    
 ประเพณี และภมูิปญัญา 
 ท้องถิ่น 

 1.1 ขาดความรับผิดชอบใน  
  หน้าที่ กา้วลำ้ หรือละเลย 

หมู่ที่ 1 - 10 ผูน้ำท้องถิ่น ผู้นำ 
ชุมชน พนักงาน 

1.1 มีการส่งเสริมคุณธรรม 
  จริยธรรมจะทำให ้

    การงานในหน้าที่ของตน  ส่วนตำบล ลูกจ้าง   อนาคตสังคมน่าอยู ่
    และหน้าที่ของผู้อื่น  ประจำ พนักงานจ้าง   มากขึ้น การปฏิบัติงาน 
        หรือหน้าที่ม ี
      ประสิทธิภาพ 
 2. ปัญหาด้านวัฒนธรรม    
    จารีตประเพณแีละภมูิปญัญา    
    ท้องถิ่น    
  2.1 ขาดการดำรงไว้ซ่ึง 

  ผู้สืบทอดภูมิปัญญาทอ้งถิ่น 
หมู่ที่ 1 - 10 ประชาชนในตำบล 2.1 ภูมิปญัญาทอ้งถิ่น 

  สูญหายไปตามเวลา 
   ในตำบล ทำใหภู้มิปัญหา     หากไม่มีการฟื้นฟู  
   ท้องถิ่นเร่ิมสญูหาย     อนุรักษ์ไว้  
  2.2 ประชาชนในท้องถิ่นไม่ให้ 

  ความสำคัญกับวัฒนธรรม 
หมู่ที่ 1 - 10 ประชาชนในตำบล 2.2 ความเส่ือมถอยของ 

      สังคมไทยในปัจจุบัน 
   จารีตประเพณีของทอ้งถิ่น      
   เท่าที่ควร    
6. ด้านการบริการจัดการ 1. ปัญหาด้านทรัพยากร    
 ทรัพยากรธรรมชาติและ  ธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม    
 สิ่งแวดล้อม  1.1 ขยะและสิ่งปฏิกูลมีจำนวน 

  เพิ่มมากขึ้น เนื่องจากการ 
หมู่ที่ 1 - 10 ประชาชนในตำบล 1.1 สร้างระบบการบริหาร 

  จัดการขยะและ 
   ขยายตัวของชุมชนและ     สิ่งปฏิกูลอยา่งถูกวธิี   
   การเพิ่มขึ้นของประชากร     โดยไม่ก่อให้เกิดมลพิษ  
   และพฤติกรรมการทิ้งขยะ     ต่อสิ่งแวดลอ้มและ 
   ไม่มีความเป็นระเบียบ      โรคระบาด 
  1.2 ปัญหาจากผู้ประกอบการ 

  ขาดความรับผิดชอบในการ 
หมู่ที่ 1 - 10 ประชาชนในตำบล 1.2 พัฒนาการบริหาร 

  จัดการด้านมลภาวะ 
   ดำเนินกิจการที่ส่งผลต่อ     เพื่อลดปัญหามลภาวะ  
   สิ่งแวดล้อม เช่น มลภาวะ 

  น้ำเนา่เสียจากรา้นซ่อมรถ 
  ที่ถ่ายน้ำมันเครื่องทิ้งลง 
  ร่องน้ำ และน้ำขี้หมูจาก 
  ฟาร์ม  และมลภาวะ 
  ฝุ่นละอองจากรถบรรทุก 
  ทุกประเภท ฯลฯ 

    เป็นพิษ เช่น การเข้าไป 
  ตรวจสอบด้านผล 
  กระทบต่อสิง่แวดล้อม 

 

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



  

ส่วนที่  3 

การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสูก่ารปฏิบัติ 

3.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถ่ิน และยุทธศาสตร์ระดับมหภาคเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ 

ท่ี 
ยุทธศาสตร์ชาติ   

20 ป ี

แผนพัฒนาเศรษฐกจิ

และสังคมแหง่ชาต ิ

ฉบับท่ี 13 

เป้าหมายการพัฒนา

ท่ียั่งยืน 

(Sustainable 

Development Goals 

: SDGs) 

ยุทธศาสตร์จังหวัด 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นในเขตจังหวัด

นครปฐม 

ยุทธศาสตร์ 

(อปท.) 
กลยุทธ์ แผนงาน 

หน่วยงาน

รับผดิชอบ

หลัก 

1 ยท. ที่ 1 ด้านความมั่นคง 
ยท. ที่ 2 ด้านการสร้าง
ความสามารถในการ
แข่งขัน 

หมุดหมายที ่5 ไทยเป็น
ประตูการค้าการลงทุน
และยุทธศาสตร์ทาง       
โลจิสติกส์ที่สำคัญของ
ภูมิภาค 
หมุดหมายที ่6 ไทยเป็น
ฐานการผลิต
อิเล็กทรอนิกส์ อจัฉรยิะ
และบริการดิจิทัลของ
อาเซียน 
 

เปา้หมายที ่6 สร้าง
หลักประกันเร่ืองน้ำและ
การสุขาภิบาลให้มกีาร
จัดการอย่างยั่งยืน และ
มีสภาพพร้อมใช้สำหรับ
ทุกคน 
เป้าหมายที ่8 ส่งเสริม
การเติบโตทางเศรษฐกิจ
ที่ต่อเนื่อง ครอบคลุม
และยั่งยืน การจา้งงาน
เต็มที่มีผลิตภาพ และ
การมีงานที่เหมาะสม
สำหรับทุกคน 
 
 

ย ท . ที่  1   พั ฒ น า
นครปฐมให้ เป็น เมือง
เศ รษ ฐ กิ จ อั จ ฉ ริ ย ะ 
( Smart Economy) 
ป ระตู เศ รษ ฐกิ จภ าค
กลางและภาคตะวันตก 
ยท . ที่  2  สร้างความ
แข็งแกร่งระดับพื้ นที่  
รองรับการขยายตัวของ
เ มื อ ง ห ล ว ง แ ล ะ
ป ริ ม ณ ฑ ล  ( Smart 
Living) 
 

ยท. 6 การพัฒนาดา้นการ
บริการสาธารณะ 

ยท. 1 การพัฒนาดา้น
ระบบสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ โครงสร้าง
พื้นฐาน และบรกิาร
สาธารณะ 

1. จัดหาบรกิารพื้นฐาน
ที่จำเป็นต่อการ
ดำรงชีวิต และความ
เป็นอยู่ของประชาชน 
เช่น ถนน ไฟฟ้า ประปา 
การระบายน้ำ เปน็ต้น 
โดยให้สอดคล้องกับผัง
เมืองรวมที่กำหนดไว ้
2. ปรับปรุง ซ่อมแซม 
ระบบบริการพื้นฐานที่
จำเป็นต่อการดำรงชีวิต
และความเป็นอยู่ของ
ประชาชน เช่น ถนน 
ไฟฟ้า ประปา การ
ระบายนำ้ เป็นต้น โดย
ให้สอดคล้องกับผังเมือง
รวมที่กำหนดไว ้

* อุตสาหกรรมและ 
   การโยธา 
* การเกษตร 
* เคหะและชุมชน 
* การพาณิชย ์

กองช่าง 
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ท่ี 
ยุทธศาสตร์ชาติ 

20 ป ี

แผนพัฒนาเศรษฐกจิ

และสังคมแห่งชาติ 

ฉบับที่ 13 

เป้าหมายการพัฒนา

ท่ียั่งยืน 

(Sustainable 

Development Goals 

: SDGs) 

ยุทธศาสตร์จังหวัด 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิน่ในเขต

จังหวัดนครปฐม 

ยุทธศาสตร์ 

(อปท.) 
กลยุทธ์ แผนงาน 

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 

   เป้าหมายที ่9 
โครงสร้างพื้นฐานที่มี
ความยืดหยุ่นต่อการ
เปลี่ยนแปลง ส่งเสริม
การพัฒนาอุตสาหกรรม
ที่ครอบคลุมและยั่งยืน
และส่งเสริมนวัตกรรม 
เปา้หมายที ่17 เสริม
ความเข้มแข็งให้แกก่ลไก
การดำเนินงาน และ
ฟื้นฟูหุ้นส่วนความ
ร่วมมือระดับโลก เพื่อ
การพัฒนาทีย่ั่งยืน 

   3. พัฒนาแหล่งน้ำ      
คูคลอง และระบบ
ชลประทานเพื่อการ
อุปโภค – บริโภค 
การเกษตร และอื่น ๆ 
4. ส่งเสริม สนับสนุน 
การจัดทำผังเมือง ผัง
เมืองรวม ผังเมือง
เฉพาะ และป้องกันการ
บุกรกุที่สาธารณะ
ประโยชน ์

  

 

 

 

 



  

 

ท่ี 
ยุทธศาสตร์ชาติ 

20 ป ี

แผนพัฒนาเศรษฐกจิ

และสังคมแห่งชาติ 

ฉบับที่ 13 

เป้าหมายการพัฒนา

ท่ียั่งยืน 

(Sustainable 

Development Goals 

: SDGs) 

ยุทธศาสตร์จังหวัด 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิน่ในเขต

จังหวัดนครปฐม 

ยุทธศาสตร์ 

(อปท.) 
กลยุทธ์ แผนงาน 

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 

2 ยท. ที่ 3 ด้านการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ 
ยท. ที่ 6 ด้านการปรับ
สมดุลและพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการภาครัฐ 

หมุดหมายที่ 1 ไทยเป็น
ประเทศชั้นนำด้านสินค้า
เกษตรและเกษตรแปรรูป
มลูค่าสูง 
หมุดหมายที่ 2 ไทยเป็น
จุ ด ห ม า ย ข อ ง ก า ร
ท่องเที่ยวที่เน้นคุณภาพ
และความยั่งยืน 
หมุดหมายที่  7  ไทยมี  
SMEs ที่ เ ข้ ม แ ข็ ง  มี
ศักยภาพสูง และสามารถ
แข่งขันได้ 
 

เป้าหมายที ่1 ยุติความ
ยากจน 
เป้าหมายที ่2 ยุติความ
หิวโหย บรรลุความ
มั่นคงทางอาหารและ
ยกระดับโภชนาการ 
และส่งเสริมเกษตรกรรม
ที่ยั่งยืน 
เป้าหมายที ่4 สร้าง
หลักประกันว่าทกุคนมี
การศึกษาที่มีคุณภาพ
อย่างครอบคลุม และ
เท่าเทียม และสนับสนุน
โอกาสในการเรียนรู้
ตลอดชีวิต 
เปา้หมายที ่5 บรรลุ
ความเท่าเทียมระหว่าง
เพศ และเสริมอำนาจ
ให้แก่สตรีและเด็กหญิง 
 

ย ท . ที่  1   พั ฒ น า
นครปฐมให้ เป็ น เมือง
เศ รษ ฐ กิ จ อั จ ฉ ริ ย ะ 
( Smart Economy) 
ป ระตู เศ รษ ฐกิ จภ าค
กลางและภาคตะวันตก 
ยท . ที่  2  สร้างความ
แข็งแกร่งระดับพื้ นที่  
รองรับการขยายตัวของ
เ มื อ ง ห ล ว ง แ ล ะ
ป ริ ม ณ ฑ ล  ( Smart 
Living) 
 

ยท. ที่  1 การพัฒนาด้าน
สังคม 
ยท. ที่  3 การพัฒนาด้าน
สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม  แ ล ะ ก า ร
ท่องเที่ยว 
ยท. ที่  4 การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 
ยท. ที่  5 การพัฒนาด้าน
การบริหารจัดการทีดี่ 
 

ยท. ที่ 2 การพัฒนาการ
วางแผนบริหารจัดการ
องค์กร ตลอดจนส่งเสริม
อาชีพ การพาณิชย์ และ
การท่องเท่ียวในท้องถิ่น 

1. พัฒนาการบริหาร
จัดการที่ดีในองค์กร 
โดยยึดหลกัการบรหิาร
กิจการบา้นเมืองที่ดี 
(Good Governance) 
2. ส่งเสริมธรรมาภิบาล 
การป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบใน
การปฏิบัติราชการ 
3. ส่งเสริมสวสัดิการแก่
ผู้บริหาร และผู้ช่วยเหลือ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน สมาชิก อปท. 
พนักงานส่วนตำบล 
ลูกจ้างประจำ  
พนักงานจ้าง 
 

* งบกลาง 
* บริหารงานทั่วไป 
* สังคมสงเคราะห์ 
* การศึกษา 
* การเกษตร 
* อุตสาหกรรมและ 
   การโยธา 
* สร้างความเข้มแข็ง 
  ของชุมชน 

สำนักปลัดฯ 
สำนักปลัดฯ 
สำนักปลัดฯ 
สำนักปลัดฯ 
สำนักปลัดฯ 
กองช่าง,  
สำนักปลัดฯ 
สำนักปลัดฯ 
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ท่ี 
ยุทธศาสตร์ชาติ 

20 ป ี

แผนพัฒนาเศรษฐกจิ

และสังคมแห่งชาติ 

ฉบับที่ 13 

เป้าหมายการพัฒนา

ท่ียั่งยืน 

(Sustainable 

Development Goals 

: SDGs) 

ยุทธศาสตร์จังหวัด 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิน่ในเขต

จังหวัดนครปฐม 

ยุทธศาสตร์ 

(อปท.) 
กลยุทธ์ แผนงาน 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

  หมุดหมายที ่9 ไทยมี
ความยากจนขา้มรุน่ลดลง 
และคนไทยทุกคนมีความ
คุ้มครองทางสงัคมที่
เพียงพอ เหมาะสม 
หมุดหมายที ่12 ไทยมี
กำลังคนสมรรถนะสูง มุ่ง
เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบ
โจทย์การพัฒนาแห่ง
อนาคต 
หมุดหมายที ่13 ไทยมี
ภาครัฐที่มีสมรรถนะสูง 

เป้าหมายที ่7 สร้าง
หลักประกันว่าทกุคน
เข้าถึงพลังงานสมัยใหม่
ในราคาที่สามารถซ้ือหา
ได้ เชื่อถือได้และยั่งยืน 
เป้ายหมายที่ 12 สร้าง
หลักประกันให้มแีบบ
แผนการผลิตและการ
บริโภคที่ยั่งยืน 
เปา้หมายที ่16 ส่งเสริม
ความสงบสุข และ
ครอบคลุม เพื่อการ
พัฒนาที่ยั่งยืนให้ทกุคน
เข้าถึงความยุตธิรรมและ
สร้างสถาบันที่มี
ประสิทธิผลรับผิดชอบ 
และครอบคลุมในทุก
ระดับ 
 

   4. ปรับปรุง พัฒนาขีด
สมรรถนะและ
วัฒนธรรมการทำงาน
ของบุคลากร 
5. สนบัสนุนการ
ปฏิบัติงาน ปรับปรุง 
และพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
เครื่องมือเครื่องใชแ้ละ
อาคารสถานที ่
6. สนบัสนุน ส่งเสริม
กระบวนงานสร้างความ
ยุติธรรม ความเสมอ
ภาค และการจัดการ
ความขัดแย้งโดยสันติวธิ ี
 

  

 
 
 



  

 
 

 
ยุทธศาสตร์ชาติ 

20 ป ี

แผนพัฒนาเศรษฐกจิ

และสังคมแห่งชาติ 

ฉบับท่ี 13 

เป้าหมายการพัฒนา

ท่ียั่งยืน 

(Sustainable 

Development Goals 

: SDGs) 

ยุทธศาสตร์จังหวัด 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิน่ในเขต

จังหวัดนครปฐม 

ยุทธศาสตร์ 

(อปท.) 
กลยุทธ์ แผนงาน 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

   เปา้หมายที ่17 เสริม
ความเข้มแข็งให้แกก่ลไก
การดำเนินงานและฟื้นฟู
หุ้นส่วนความรว่มมือ
ระดับโลกเพื่อการพัฒนา
ที่ยั่งยืน 

   7. ส่งเสริมอาชีพ สร้าง
รายได้ และการ
ท่องเที่ยวในท้องถิ่น 
8. ส่งเสริม สนับสนุน
การผลิตผลผลิต
การเกษตรปลอดภยั 
เพื่อการบริโภค 
9. ส่งเสริม สนับสนุน
การพัฒนาพลังงาน  
พลงังานทดแทน และ
การประหยัดพลังงาน 
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ท่ี 
ยุทธศาสตร์ชาติ 

20 ป ี

แผนพัฒนาเศรษฐกจิ

และสังคมแห่งชาติ 

ฉบับที่ 13 

เป้าหมายการพัฒนา

ท่ียั่งยืน 

(Sustainable 

Development Goals 

: SDGs) 

ยุทธศาสตร์จังหวัด 

ยุทธศาสตร์การ

พัฒนาขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิน่

ในเขตจังหวัด

นครปฐม 

ยุทธศาสตร์ 

(อปท.) 
กลยุทธ์ แผนงาน 

หน่วยงาน

รับผดิชอบหลัก 

3 ยท. ที่ 1 ด้านความมั่นคง 
ยท. ที่  2 ด้านการสร้าง
ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใน ก า ร
แข่งขัน 
ยท. ที่ 3 ด้านการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพ
ทรพัยากรมนุษย์ 
ยท. ที่  4 ด้านการสร้าง
โอกาส ความเสมอภาค
และเท่าเทียมกันทางสงัคม 
ยท. ที่  5 ด้านการสร้าง
การเติบโตบนคุณภาพชีวิต
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดลอ้ม 
 
 

หมุดหมายที่ 4 ไทยเป็น
ศูนย์กลางทางการแพทย์ 
และสขุภาพมูลค่าสูง 
หมุดหมายที่  7  ไทยมี  
SMEs ที่ เ ข้ ม แ ข็ ง  มี
ศักยภาพสูง และสามารถ
แข่งขันได้ 
หมุดหมายที่  9  ไทยมี
ความยากจนข้ามรุ่นลดลง 
และคนไทยทุกคนมีความ
คุ้ ม ค รอ งท า งสั งค ม ที่
เพียงพอ เหมาะสม 
 

เป้าหมายที ่1 ยุติความ
ยากจน 
เป้าหมายที ่ 3 สรา้ง
หลักประกันว่าคนมีชีวิต
ที่มีสุขภาพด ีและ
ส่งเสริมสวัสดิภาพ
สำหรับทุกคนในทุกวยั 
เป้าหมายที ่4 สร้าง
หลักประกันว่าทกุคนมี
การศึกษาที่มีคุณภาพ
อย่างครอบคลุม และ
เท่าเทียมและสนับสนุน
โอกาสในการเรียนรู้
ตลอดชีวิต 
เป้าหมายที ่5 บรรลุ
ความเสมอภาคระหว่าง
เพศและให้อำนาจของ
ผู้หญิงและเด็กหญิงทุก
คน 
 

ย ท . ที่  1   พั ฒ น า
นครปฐมให้ เป็น เมือง
เศ รษ ฐ กิ จ อั จ ฉ ริ ย ะ 
( Smart Economy) 
ป ระตู เศ รษ ฐกิ จภ าค
กลางและภาคตะวันตก 
ยท . ที่  2  สร้างความ
แข็งแกร่งระดับพื้ นที่  
รองรับการขยายตัวของ
เ มื อ ง ห ล ว ง แ ล ะ
ป ริ ม ณ ฑ ล  ( Smart 
Living) 
ย ท .  ที่  3  พั ฒ น า
ประชาชนให้ร่วมสร้าง
สังคมอัจฉริยะ (Smart 
Society) 
 

ยท. ที่ 1 การพัฒนาด้าน
สังคม 
ยท. ที่ 2 การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 
ยท. ที่ 4 การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

ยท. ที่ 3 การพัฒนาศึกษา 
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต และ
คุณค่าทางสังคม 

1. พัฒนาการศึกษา 
ส่งเสริมระบบการศึกษา
และสนับสนุนสื่อ
เทคโนโลยี นวัตกรรม
ทางการศึกษา เพื่อ
การศึกษาตลอดชวีิต 
พร้อมรองรับการ
เปลี่ยนแปลง 
2. พัฒนาส่งเสริม
คุณภาพชีวิตตาม
แนวทางพระราชดำริ
เศรษฐกิจพอเพียง 
3. ส่งเสริม สนับสนุน
การพัฒนาสังคม และ
งานสวัสดิการสังคม 
4. ส่งเสริม สนับสนุน
กีฬาและนันทนาการ 
5. ส่งเสรมิ สนับสนุน 
งานสาธารณสุข 

* บริหารงานทั่วไป 
* การศึกษา 
* การศาสนา 
  วัฒนธรรมและ 
  นันทนาการ 
* สร้างความเข้มแข็ง 
   ของชุมชน 
* สังคมสงเคราะห์ 
* อุตสาหกรรมและ 
   การโยธา 
* สาธารณสุข 
* งบกลาง 

สำนักปลัดฯ 
สำนักปลัดฯ 
สำนักปลัดฯ 
 
 
สำนักปลัดฯ 
 
สำนักปลัดฯ 
สำนักปลัดฯ, 
กองช่าง 
กองสาธารณสุขฯ 
สำนักปลัดฯ, 
สาธารณสุขฯ 
 
 
 
 
 

 



  

 

ท่ี 
ยุทธศาสตร์ชาติ 

20 ป ี

แผนพัฒนาเศรษฐกจิ

และสังคมแห่งชาติ 

ฉบับที่ 13 

เป้าหมายการพัฒนา

ท่ียั่งยืน 

(Sustainable 

Development Goals 

: SDGs) 

ยุทธศาสตร์จังหวัด 

ยุทธศาสตร์การ

พัฒนาขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิน่

ในเขตจังหวัด

นครปฐม 

ยุทธศาสตร์ 

(อปท.) 
กลยุทธ์ แผนงาน 

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 

  หมุดหมายที่  12 ไทยมี
กำลังคนสมรรถนะสูง มุ่ง
เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบ
โจ ท ย์ ก า รพั ฒ น าแ ห่ ง
อนาคต 
หมุดหมายที ่13 ไทยมี
ภาครัฐที่มีสมรรถนะสูง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เปา้หมายที ่8 ส่งเสริม
การเติบโตทางเศรษฐกิจ
ที่ต่อเนื่องครอบคลุม 
และยั่งยืน การจา้งงาน
เต็มที่ และมีผลิตภาพ 
และการมีงานที่สมควร
สำหรับทุกคน 
เป้าหมายที ่10 ลด
ความไม่เสมอภาค
ภายในและระหว่าง
ประเทศ  
เป้าหมายที ่16 ส่งเสริม
สังคมทีส่งบสุข และ
ครอบคลุม เพื่อการ
พัฒนาที่ยั่งยืน ให้ทุกคน
เข้าถึงความยุตธิรรม 
และสรา้งสถาบันที่มี
ประสิทธิภาพ 
รับผิดชอบ และ
ครอบคลุมทุกระดับ 
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ท่ี 
ยุทธศาสตร์ชาติ 

20 ป ี

แผนพัฒนาเศรษฐกจิ

และสังคมแห่งชาติ 

ฉบับที่ 13 

เป้าหมายการพัฒนา

ท่ียั่งยืน 

(Sustainable 

Development Goals 

: SDGs) 

ยุทธศาสตร์จังหวัด 

ยุทธศาสตร์การ

พัฒนาขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิน่

ในเขตจังหวัด

นครปฐม 

ยุทธศาสตร์ 

(อปท.) 
กลยุทธ์ แผนงาน 

หน่วยงาน

รับผดิชอบหลัก 

4 ยท. ที่ 1 ด้านความมั่นคง 
ยท. ที่ 3 ด้านการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ 
ยท. ที่  4 ด้านการสร้าง
โอกาส ความเสมอภาค
และเท่าเทียมกันทางสังคม 
 
 

หมุดหมายที่ 2 ไทยเป็น
จุ ด ห ม า ย ข อ ง ก า ร
ท่องเที่ยวที่เน้นคุณภาพ
และความยั่งยืน 
 
หมุดหมายที่  9  ไทยมี
ความยากจนข้ามรุ่นลดลง 
และคนไทยทุกคนมีความ
คุ้ ม ค รอ งท า งสั งค ม ที่
เพียงพอ เหมาะสม 
หมุดหมายที่  12 ไทยมี
กำลังคนสมรรถนะสูง มุ่ง
เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบ
โจ ท ย์ ก า รพั ฒ น าแ ห่ ง
อนาคต 
หมุดหมายที ่13 ไทยมี
ภาครัฐที่มีสมรรถนะสูง 
 
 

เป้าหมายที ่3 สร้าง
หลักประกันว่าคนมีชีวิต
ที่มีสุขภาพดีและส่งเสริม
สวัสดิภาพสำหรับทุกคน
ในทุกวัย 
เป้าหมายที ่4 สร้าง
หลักประกันว่าทกุคนมี
การศึกษาที่มีคุณภาพ
อย่างครอบคลุม และ
เท่าเทียม และสนับสนุน
โอกาสในการเรียนรู้
ตลอดชีวิต 
เป้าหมายที ่5 บรรลุ
ความเท่าเทียมระหว่าง
เพศ และเสริมอำนาจ
ให้แก่สตรีและเด็กหญิง 
 

ย ท . ที่  1   พั ฒ น า
นครปฐมให้ เป็น เมือง
เศ รษ ฐ กิ จ อั จ ฉ ริ ย ะ 
( Smart Economy) 
ป ระตู เศ รษ ฐกิ จภ าค
กลางและภาคตะวันตก 
ยท . ที่  2  สร้างความ
แข็งแกร่งระดับพื้ นที่  
รองรับการขยายตัวของ
เ มื อ ง ห ล ว ง แ ล ะ
ป ริ ม ณ ฑ ล  ( Smart 
Living) 
ย ท .  ที่  3  พั ฒ น า
ประชาชนให้ร่วมสร้าง
สังคมอัจฉริยะ (Smart 
Society) 
 

ยท. ที่ 1 การพัฒนาด้าน
สังคม 
ยท. ที่ 5 การพัฒนาด้าน
การบริหารจัดการที่ดี 
 

ยท ที่ 4 การพัฒนาการ
จัดระเบียบชุมชน สังคม 
และการรักษาความสงบ
เรียบร้อย 

1. พัฒนาสร้างเสริม
ประชาธิปไตย และการ
มีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการพัฒนา
ท้องถิ่น และส่งเสริม
การปกครองในระบอบ 
ประชาธิปไตย 
2. การป้องกันและ
รักษาความสงบ
เรียบร้อยในพื้นที่ และ
ความปลอดภยัในชวีิต
และทรพัย์สิน 
3. เสริมสร้างความ
เข้มแข็งของครอบครัว
และชุมชน 
4. การป้องกัน ต่อต้าน 
และแก้ไขปัญหายา 
เสพติด 
 

* การรักษาความสงบ 
  ภายใน 
* สร้างความเข้มแข็ง 
  ของชุมชน 
 

สำนักปลัดฯ 
 
สำนักปลัดฯ 
 
 

 
 

 



  

 

ท่ี 
ยุทธศาสตร์ชาติ 

20 ป ี

แผนพัฒนาเศรษฐกจิ

และสังคมแห่งชาติ 

ฉบับที่ 13 

เป้าหมายการพัฒนา

ท่ียั่งยืน 

(Sustainable 

Development Goals 

: SDGs) 

ยุทธศาสตร์จังหวัด 

ยุทธศาสตร์การ

พัฒนาขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิน่

ในเขตจังหวัด

นครปฐม 

ยุทธศาสตร์ 

(อปท.) 
กลยุทธ์ แผนงาน 

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 

   เป้าหมายที ่๑1 ทำให้
เมอืงและการตั้งถิ่นฐาน
ของมนุษย์มีความ
ปลอดภัย ทั่วถึง พร้อม
รับการเปลี่ยนแปลงและ
ยั่งยืน 
เปา้หมายที ่16 ส่งเสริม
สังคมที่สงบสุขและ
ครอบคลุม เพื่อการ
พัฒนาที่ยั่งยืน ให้ทุกคน
เข้าถึงความยุตธิรรมและ
สร้างสถานบันที่มี
ประสิทธิผล รับผิดชอบ 
และครอบคลุมในทุก
ระดับ 
เปา้หมายที ่17 เสริม
ความเข้มแข็งให้แกก่ลไก
การดำเนินงาน และ
ฟื้นฟูหุ้นส่วนความ
ร่วมมือระดับโลก เพื่อ
การพัฒนาทีย่ั่งยืน 

 

   5. ส่งเสรมิ สนับสนุน
เตรียมความพร้อมใน
การดำเนินงานการ
ป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภยั 
6. การเสริมสร้างความ
สมานฉันท์ของคนใน
ชาติ 
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ท่ี 
ยุทธศาสตร์ชาติ 

20 ป ี

แผนพัฒนาเศรษฐกจิ

และสังคมแห่งชาติ 

ฉบับท่ี 13 

เป้าหมายการพัฒนา

ท่ียั่งยืน 

(Sustainable 

Development Goals 

: SDGs) 

ยุทธศาสตร์จังหวัด 

ยุทธศาสตร์การ

พัฒนาขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิน่

ในเขตจังหวัด

นครปฐม 

ยุทธศาสตร์ 

(อปท.) 
กลยุทธ์ แผนงาน 

หน่วยงาน

รับผดิชอบหลัก 

5 ยท. 3 ด้านการพัฒนาและ
เส ริ ม ส ร้ า ง ศั ก ย ภ า พ
ทรัพยากรมนุษย์ 
 
 

หมุดหมายที่  12 ไทยมี
กำลังคนสมรรถนะสูง มุ่ง
เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบ
โจ ท ย์ ก า รพั ฒ น าแ ห่ ง
อนาคต 
 
หมุดหมายที ่13 ไทยมี
ภาครัฐที่มีสมรรถนะสูง 

เป้าหมายที ่4 สรา้ง
หลักประกันว่าทกุคนมี
การศึกษาที่มีคุณภาพ
อย่างครอบคลุม และ
เท่าเทียม และสนับสนุน
โอกาสในการเรียนรู้
ตลอดชีวิต 
เปา้หมายที ่5 บรรลุ
ความเท่าเทียมระหว่าง
เพศ และเสริมอำนาจ
ให้แก่สตรีและเด็กหญิง 
เป้าหมายที ่8 ส่งเสริม
การเติบโตทางเศรษฐกิจ
ที่ต่อเนื่อง ครอบคลุม 
และยั่งยืน การจา้งงาน
เต็มที่ และมีผลิตภาพ 
และการมีงานที่สมควร
สำหรับทุกคน  
  

ย ท . ที่  1   พั ฒ น า
นครปฐมให้ เป็น เมือง
เศ รษ ฐ กิ จ อั จ ฉ ริ ย ะ 
( Smart Economy) 
ป ระตู เศ รษ ฐกิ จภ าค
กลางและภาคตะวันตก 
ยท . ที่  2  สร้างความ
แข็งแกร่งระดับพื้ นที่  
รองรับการขยายตัวของ
เ มื อ ง ห ล ว ง แ ล ะ
ป ริ ม ณ ฑ ล  ( Smart 
Living) 
ย ท .  ที่  3  พั ฒ น า
ประชาชนให้ร่วมสร้าง
สังคมอัจฉริยะ (Smart 
Society) 
 

ยท. 2 การพัฒนาด้าน 
การศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

ยท. 5 การพัฒนา
คุณธรรม จรยิธรรม 
ศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณี และภูมปิัญญา
ท้องถิ่น 

1. ส่งเสริมการจัดงาน
เฉลิมพระเกียรติ 
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หวั สมเด็จ- 
พระนางเจ้าฯ  
พระบรมราชินี  
พระบรมวงศานุวงศ์ 
งานราชพิธี และงาน 
รัฐพิธี 
2. ส่งเสรมิ สนับสนุน
การเผยแพร่ และการ
ปฏิบัติด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 
ศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณี และ 
ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น 
 

* สังคมสงเคราะห์ 
* การศาสนาและ 
  วัฒนธรรมและ 
  นันทนาการ 

สำนักปลัดฯ 
สำนักปลัดฯ 

 



  

 

ท่ี 
ยุทธศาสตร์ชาติ 

20 ป ี

แผนพัฒนาเศรษฐกจิ

และสังคมแห่งชาติ 

ฉบับที่ 13 

เป้าหมายการพัฒนา

ท่ียั่งยืน 

(Sustainable 

Development Goals 

: SDGs) 

ยุทธศาสตร์จังหวัด 

ยุทธศาสตร์การ

พัฒนาขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิน่

ในเขตจังหวัด

นครปฐม 

ยุทธศาสตร์ 

(อปท.) 
กลยุทธ์ แผนงาน 

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 

   เป้าหมายที ่11 ทำให้
เมืองและการตั้งถิ่นฐาน
ของมนุษย์มีความ
ปลอดภัย ทั่วถึง พร้อม
รับการเปลี่ยนแปลงและ
ยั่งยืน 
เป้าหมายที ่16 ส่งเสรมิ
สังคมที่สงบสุข และ
ครอบคลุม เพื่อการ
พัฒนาที่ยั่งยืน ให้ทุกคน
เข้าถึงความยุตธิรรม 
และสร้างสถาบันที่มี
ประสิทธิภาพ 
รับผดิชอบ และ
ครอบคลุมในทุกระดับ 
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ท่ี 
ยุทธศาสตร์ชาติ 

20 ป ี

แผนพัฒนาเศรษฐกจิ

และสังคมแห่งชาติ 

ฉบับที่ 13 

เป้าหมายการพัฒนา

ท่ียั่งยืน 

(Sustainable 

Development Goals 

: SDGs) 

ยุทธศาสตร์จังหวัด 

ยุทธศาสตร์การ

พัฒนาขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิน่

ในเขตจังหวัด

นครปฐม 

ยุทธศาสตร์ 

(อปท.) 
กลยุทธ์ แผนงาน 

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 

   เป้าหมายที ่17 เสริม
ความเข้มแข็งให้แกก่ลไก
การดำเนินงานและฟื้นฟู
หุ้นสว่นความรว่มมือ
ระดับโลกเพื่อการพัฒนา
ที่ยั่งยืน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

 

 
 



  

 

ท่ี 
ยุทธศาสตร์ชาติ 

20 ป ี

แผนพัฒนาเศรษฐกจิ

และสังคมแห่งชาติ 

ฉบับที่ 13 

เป้าหมายการพัฒนา

ท่ียั่งยืน 

(Sustainable 

Development Goals 

: SDGs) 

ยุทธศาสตร์จังหวัด 

ยุทธศาสตร์การ

พัฒนาขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิน่

ในเขตจังหวัด

นครปฐม 

ยุทธศาสตร์ 

(อปท.) 
กลยทุธ์ แผนงาน 

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 

6 ยท. ที่  2 ด้านการสร้าง
ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใน ก า ร
แข่งขัน 
ยท. ที่  5 ด้านการสร้าง
การเติบโตบนคุณภาพชีวิต
ที่เป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม 
 
 

หมุดหมายที่ 2 ไทยเป็น
จุ ด ห ม า ย ข อ ง ก า ร
ท่องเที่ยวที่เน้นคุณภาพ
และความยั่งยืน 
 
หมุดหมายที่  10 ไทยมี
เศรษฐกิจหมุนเวียนและ
สังคมคาร์บอนต่ำ 
 
หมุดหมายที่  11  ไทย
สามารถลดความเส่ียงและ
ผ ล ก ร ะ ท บ จ า ก ภั ย
ธ ร ร ม ช า ติ  แ ล ะ
เป ลี่ ย น แ ป ล ง ส ภ า พ
ภมูิอากาศ 
 

เปา้หมายที ่6 สรา้ง
หลักประกันเร่ืองน้ำและ
สุขาภิบาลให้มีการ
จัดการอย่างยั่งยืน และ
มีสภาพพร้อมใช้สำหรับ
ทุกคน 
เป้าหมายที ่7 สร้าง
หลักประกันว่าทกุคน
เข้าถึงพลังงานสมัยใหม่
ในราคาที่สามารถซ้ือหา
ได้ เชื่อถือได้ และยั่งยืน  
เป้าหมายที ่11 ทำให้
เมืองและการตัง้ถิ่นฐาน
ของมนุษย์มีความ
ปลอดภัย ทั่วถึง พร้อม
รับการเปลี่ยนแปลงและ
ยั่งยืน 
 

ย ท . ที่  1   พั ฒ น า
นครปฐมให้ เป็น เมือง
เศ รษ ฐ กิ จ อั จ ฉ ริ ย ะ 
( Smart Economy) 
ป ระตู เศ รษ ฐกิ จภ าค
กลางและภาคตะวันตก 
ยท . ที่  2  สร้างความ
แข็งแกร่งระดับพื้ นที่  
รองรับการขยายตัวของ
เ มื อ ง ห ล ว ง แ ล ะ
ป ริ ม ณ ฑ ล  ( Smart 
Living) 
ย ท .  ที่  3  พั ฒ น า
ประชาชนให้ร่วมสร้าง
สังคมอัจฉริยะ (Smart 
Society) 

 

ยท. ที่ 3 การพัฒนาด้าน 
สิ่ งแวดล้ อม  และการ
ท่องเที่ยว 
 

ยท. ที่ 6 การพัฒนา
บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาต ิ
และสิ่งแวดล้อม 

1. พัฒนา ส่งเสริม 
สนับสนุนพลังงาน
ทดแทน
ทรพัยากรธรรมชาติและ
สิง่แวดล้อม การจัดการ
ขยะ การลดปรมิาณ
ขยะ และมลภาวะ 
2. การดแูลรักษาพัฒนา
ที่สาธารณะ 
3. บำรุงรักษาแม่นำ้  
ลำคลอง แหล่งน้ำ 
ต่าง ๆ และการป้องกัน
น้ำท่วม และน้ำเสีย 

* การเกษตร 
* สาธารณสุข 
* เคหะและชุมชน 

สำนักปลัดฯ 
กองสาธารณสุขฯ 
กองสาธารณสุขฯ 
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ยุทธศาสตร์ชาติ 

20 ป ี

แผนพัฒนาเศรษฐกจิ

และสังคมแห่งชาติ 

ฉบับที่ 13 

เป้าหมายการพัฒนา

ท่ียั่งยืน 

(Sustainable 

Development Goals 

: SDGs) 

ยุทธศาสตร์จังหวัด 

ยุทธศาสตร์การ

พัฒนาขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิน่

ในเขตจังหวัด

นครปฐม 

ยุทธศาสตร์ 

(อปท.) 
กลยุทธ์ แผนงาน 

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 

   
 
 

เปา้หมายที ่1๒ สรา้ง
หลักประกันให้มแีบบ
แผนการผลิตและการ
บริโภคที่ยั่งยืน 
เป้าหมายที ่1๓ 
ปฏิบัติการอยา่งเร่งด่วน
เพื่อต่อสู้กับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ และ
ผลกระทบที่เกิดขึ้น 
 

      

 

 
 
 
 
 



  

 


