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เร่ือง  การอนุมัติใชแ้ผนพัฒนา (พ.ศ.2566 - 2570) ขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระพังโหม 

………………………………………………………………………….. 

         ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2562 มาตรา 69/1 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 ประกอบกับหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.3/ว7467 ลงวันท่ี 14 ธันวาคม 2563 เรื่อง แนวทางการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3)     
พ.ศ. 2561 ข้อ 17  โดยให้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น         
ในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร์จังหวัด  ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด  แผนพัฒนาจังหวัด  แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 
แผนพัฒนาภาค  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  และเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน 
(Sustainable Development Goals; SDGs)  โดยในการจัดท าประชาคมท้องถิ่น  ให้ด าเนินการตามหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี  ท้ังนี้  ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลทุ่งกระพังโหม  ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพัฒนา  องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระพังโหม   
และประชาคมท้องถิ่น  โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระพังโหม  ในการประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระพังโหม  สมัยสามัญ สมัยแรก  ประจ าปี พ.ศ.2565  เมื่อวันท่ี 3  กุมภาพันธ์  2565  
เรียบร้อยแล้ว นั้น  

อาศัยอ านาจตามความในข้อ 17 (4) แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561         
จึงอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระพังโหม  
เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  งบประมาณจากเงินสะสม  
งบประมาณตามแผนความต้องการของงบลงทุน  เพื่อการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระพังโหม       
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  และงบประมาณเงินอุดหนุนให้แก่หน่วยงานอื่น  รวมท้ังวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติ  
ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการท่ีก าหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)  ต่อไป 

จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน 

       ประกาศ  ณ  วันท่ี  3   กุมภาพันธ์  พ.ศ.2565 
 
                                         (ลงช่ือ) 

(นายอนุชา กุลดิลก) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระพังโหม 
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ค าน า 
 

        ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2562 มาตรา 69/1 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 ประกอบกับหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.3/ว7467 ลงวันท่ี 14 ธันวาคม 2563 เรื่อง แนวทางการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3)     
พ.ศ. 2561 ข้อ 17  โดยให้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น         
ในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร์จังหวัด  ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด  แผนพัฒนาจังหวัด  แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 
แผนพัฒนาภาค  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  และเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน 
(Sustainable Development Goals; SDGs)  โดยในการจัดท าประชาคมท้องถิ่น  ให้ด าเนินการตามหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี  นั้น 

เพื่อให้การด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบฯ  และหนังสือส่ังการดังกล่าว องค์การบริหารส่วน
ต าบลทุ่งกระพังโหม  จึงได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70) ขึ้น เพื่อใช้เป็นกรอบในการก าหนด
ทิศทาง  การด าเนินงานในบทบาทภารกิจท่ีรับผิดชอบ  เพื่อให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงานท้ังปัจจุบันและ
อนาคตต่อไป องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระพังโหม  หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 – 
๒๕70) ฉบับนี้  จะเป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  และตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนในพื้นท่ีได้อย่างแท้จริง  

 
 

      องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระพังโหม 
                         3  กุมภาพันธ์  2565 
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ส่วนท่ี 1 
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 

1. ด้านกายภาพ 
 

1.1 ที่ต้ังของหมู่บ้าน/ชุมชน/ต าบล 
 

 ประวัติความเป็นมา 
  ต าบลทุ่งกระพังโหม แต่เดิมเป็นทุ่งท่ีมีเถาวัลย์ชนิดหนึ่งขึ้นอยู่มาก โดยชาวบ้านแถบนี้ เรียกว่า           
"เถาตูดหมูตูดหมา"  สภาพโดยรวมเป็นทุ่งท่ีอุดมสมบูรณ์ไปด้วยพืชไม้นานาชนิด และสภาพบางส่วนเป็นหนอง
น้ าท่ีมีสัตว์ชุกชุมมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งปลาไหล  ราษฎรท่ีอพยพมาในกลุ่มแรกมาจาก อ าเภอโพธาราม 
จังหวัดราชบุรี (ในปัจจุบัน)  ต่อมาได้เรียกช่ือใหม่เป็น "ทุ่งกระพังโหม" ตามค าสุภาพ และเรียกมาจนถึง
ปัจจุบันเดิมทีเป็นสภาต าบลและต่อมาได้ยกฐานะองค์การบริหารส่วนต าบล เมื่อวันท่ี ๑๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๙ 
ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเป็นองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระพังโหม  
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปต้นเถากระพังโหม 

  ท่ีท าการองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระพังโหม ต้ังอยู่เลขท่ี 119 หมู่ท่ี 5 ถนนมาลัยแมน 
นครปฐม - สุพรรณบุรี ต าบลทุ่งกระพังโหม อ าเภอก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม ห่างจากท่ีว่าการอ าเภอ
ก าแพงแสนประมาณ 3 กิโลเมตร ระยะห่างจากสถานีต ารวจภูธรอ าเภอก าแพงแสน ประมาณ 3 กิโลเมตร 
ระยะห่างจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตก าแพงแสน ประมาณ 7 กิโลเมตร ระยะทางห่างจากศาลา
กลางจังหวัดนครปฐม ประมาณ 30 กิโลเมตร ระยะทางห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ 78 กิโลเมตร 
 

  - อาณาเขตการปกครอง มีพื้นท่ีท้ังหมด 5,184.25 ไร่ หรือ 9.45 ตารางกิโลเมตร 
  - อาณาเขต  
   -ทางทิศเหนือ  ติดต่อกับ เทศบาลต าบลก าแพงแสน 
   -ทางทิศใต้  ติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยขวาง 
   -ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนต าบลวังน้ าเขียว 
   -ทางทิศตะวันตก  ติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งขวาง 
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1.2  ลักษณะภูมิประเทศ 
  ลักษณะของพื้นท่ีโดยท่ัวไป  ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระพังโหม  เป็นพื้นท่ีราบลุ่ม
น้ าขังตลอดปี  เหมาะส าหรับการประกอบอาชีพเกษตรกรรมและเล้ียงสัตว์  มีคลองชลประทานเป็นคลองส่งน้ ามา
จากเขื่อนวชิราลงกรณ์  จังหวัดกาญจนบุรี  เพื่อส่งน้ าไปหล่อเล้ียงพื้นท่ีเกษตรกรรม ท าให้พื้นท่ีส่วนใหญ่เหมาะกับ
การท าเกษตรกรรม  และเหมาะส าหรับอาชีพประมงและการเล้ียงสัตว์ เช่น การเล้ียงปลา การเล้ียงไก่ และสัตว์อื่น ๆ 

  1.3  ลักษณะภูมิอากาศ 
ภูมิอากาศของต าบลทุ่งกระพังโหม  อ าเภอก าแพงแสน  จังหวัดนครปฐม  จัดอยู่ในประเภท

ฝนเมืองร้อนเฉพาะฤดู (tropical savannah climate) สภาพอากาศโดยท่ัวไปขึ้นอยู่กับอิทธิพลของลมมรสุม 
ฤดูฝนจึงมีฝนตกชุก ฤดูร้อนอากาศค่อนข้างร้อน ส่วนฤดูหนาวอากาศไม่หนาวจัด จากสถิติของสถานีตรวจ
สภาพอากาศอัตโนมัติ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตก าแพงแสน  กรมอุตุนิยมวิทยาในช่วง ๒๐ปี 
(พุทธศักราช ๒๕๑๕ – ๒๕๓๕) เฉล่ียแล้วอุณหภูมิท้ังปีประมาณ ๒๘ องศาเซลเซียส  

โดยฤดูร้อนเริ่มต้ังแต่เดือนกุมภาพันธ์  ถึงกลางเดือนพฤษภาคม  อากาศจะร้อนและแห้ง  
อุณหภูมิสูงสุดจะอยู่ในช่วงเดือนเมษายนเฉล่ีย  ๓๖.๘  องศาเซลเซียส  และมีลมพัดจากอ่าวไทยเข้าสู่จังหวัด
นครปฐม  ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ 

ฤดูฝน  เริ่มต้ังแต่เดือนพฤษภาคมไปจนถึงเดือนตุลาคม ซึ่งเป็นช่วงมรสุมตะวันตกเฉียงใต้      
พัดผ่าน  มีปริมาณฝนรวมต่อปี ๑,๐๐๒.๑ มิลลิเมตร  มีจ านวนวันท่ีฝนตกเฉล่ีย ๑๐๑.๘ วัน โดยฝนจะท้ิงช่วงใน
เดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคม  และจะตกชุกในเดือน กันยายน ช่วงฤดูฝนมีความช้ืนสัมพันธ์เฉล่ีย ๗๒ % 

ฤดูหนาว  เริ่ม ต้ังแต่เดือนพฤศจิกายนไปจนถึงเดือนมกราคม  ซึ่งเป็นช่วงท่ีลมมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือ  พัดพาความหนาวมาสู่ประเทศไทย  โดยมีลักษณะอากาศหนาวเย็นเป็นช่วง ๆ ช่วงหนาวท่ีสุด
จะอยู่ในราวปลายเดือนธันวาคมถึงส้ินเดือนมกราคม  อุณหภูมิต่ าสุดเฉล่ีย ๑๗.๒ องศาเซลเซียส และความช้ืน
สัมพันธ์เฉล่ีย ๓๔ – ๔๐ % 
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1.4 ลักษณะของดิน  
 
 
 
 
 

 
 

 

กลุ่มชุดดินที่ 33 (ชุดดินก าแพงแสน) 
 

  ลักษณะเด่น กลุ่มดินทรายแป้งละเอียดหรือดินร่วนละเอียดลึกมาก  ท่ีเกิดจากตะกอนแม่น้ า
หรือตะกอนน้ าพารูปพัด  ปฏิกิริยาดินเป็นกรดเล็กน้อยถึง เป็นกลาง   การระบายน้ าดีถึงปานกลาง      
ความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง 

  ปัญหา  เกิดจากการขาดแคลนน้ าในระยะท่ีฝนท้ิงช่วงนาน  บางพื้นท่ีอาจพบช้ันดานแข็ง       
ท่ีเกิดจากการเกษตรกรรม 
  แนวทางการจัดการ  ควรปลูกพืชไร่หรือพืชผัก  ไถพรวนขณะท่ีดินมีความช้ืนท่ีเหมาะสม  และท่ี
ความแตกต่างกันในแต่ละปี เพื่อท าลายช้ันดานและป้องกันการเกิดช้ันดาน  จัดระบบการปลูกพืชหมุนเวียนให้มีการ
ปลูกพืชบ ารุงดินอยู่ด้วยปรับปรุงดินด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 2-3 ตัน/ไร่ หรือไถกลบพืชปุ๋ยสด (หว่านเมล็ดถั่วพร้า 
8-10 กิโลกรัม/ไร่ เมล็ดถั่วพุ่ม 6-8 กิโลกรัม/ไร่ หรือปอเทือง 4-6 กิโลกรัม/ไร่ ไถกลบระยะออกดอก ปล่อยไว้      
1-2 สัปดาห์) ร่วมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้ า มีวัสดุคลุมดิน หรือท าแนวรั้วหญ้าแฝก มีการใช้ปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ย
อินทรีย์น้ าตามชนิดพืชท่ีปลูก  เพื่อรักษาความสามารถในการผลิตของดินไว้ไม่ให้เส่ือมโทรมลง พัฒนาแหล่งน้ าและ
จัดระบบการให้น้ าในแปลงปลูก 

  ปลูกไม้ผล  ควรขุดหลุมปลูกขนาด 50x50x50 ซม. ปรับปรุงหลุมปลูกด้วยปุ๋ยหมักหรือ    
ปุ๋ยคอก  20-35  กิโลกรัม/หลุม  มีวัสดุคลุมดิน  ปลูกพืชแซม  ท าแนวรั้วหรือฐานหญ้าแฝกเฉพาะต้น  ในช่วง
เจริญเติบโตก่อนเก็บผลผลิตและภายหลังเก็บผลผลิต  ใช้ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกร่วมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้ า 
ตามชนิดพืชท่ีปลูก  เพื่อรักษาความสามารถในการผลิตของดินไว้ไม่ให้เส่ือมโทรมลง  พัฒนาแหล่งน้ าและ
จัดระบบการให้น้ าในพื้นท่ีปลูก 
 

  จากข้อมูลสถานีพัฒนาท่ีดินจังหวัดนครปฐม พื้นท่ีในเขตอ าเภอก าแพงแสน จะเป็นกลุ่มชุดดิน
ก าแพงแสน 33 ท่ีมีลักษณะเป็นดินรวน ท่ีเหมาะสมแก่การท าการเกษตร ส่วนใหญ่ในพื้นท่ีต าบลทุ่งกระพังโหม
ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เช่น ปลูกกะเพรา โหรพา กระชาย ฯลฯ  
 

ลักษณะการใช้ที่ดิน 
   - พื้นท่ีพักอาศัย    จ านวน  1,092  ไร ่
   - พื้นท่ีพาณิชยกรรม   จ านวน  300  ไร ่
   - พื้นท่ีหน่วยงานของรัฐ   จ านวน  40  ไร ่
   - พื้นท่ีเกษตรกรรม   จ านวน  4,408  ไร ่
   - พื้นท่ีต้ังสถานศึกษา   จ านวน  66  ไร ่
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  พื้นที่ในหมู่บ้านต าบลทุ่งกระพังโหม 
- พื้นท่ีรวมในหมู่ท่ี 1    จ านวน   192   ไร ่
- พื้นท่ีรวมในหมู่ท่ี 2    จ านวน   414   ไร ่
- พื้นท่ีรวมในหมู่ท่ี 3    จ านวน   895   ไร ่
- พื้นท่ีรวมในหมู่ท่ี 4    จ านวน          1,406.25  ไร ่
- พื้นท่ีรวมในหมู่ท่ี 5    จ านวน          1,595  ไร ่
- พื้นท่ีรวมในหมู่ท่ี 6    จ านวน   582   ไร ่
- พื้นท่ีรวมในหมู่ท่ี 7    จ านวน   100   ไร ่

1.5 ลักษณะของแหล่งน้ า   
  ระบบชลประทาน  พื้นท่ีเพาะปลูกของต าบลทุ่งกระพังโหม  ได้รับน้ าจากระบบน้ าชลประทาน
ประมาณ ๙๙.๔๕ %  มีคลองระบายน้ าท่ีส าคัญ  คือ คลองท่าสาร คลองหนองกรด คลองไส้ไก่ ประชาชนส่วน
ใหญ่ในพื้นท่ีจะใช้คลองต่าง ๆ เหล่านี้ท าการเกษตรต่าง ๆ ตามพื้นท่ีของแต่ละหมู่บ้าน  
  ๑. คลองระบายน้ าบ้านหนองแหน  ๒. คลองระบายน้ าโค้งยายโซ่ย 
  ๓. คลองระบายน้ าบ้านทับมะเขือ  ๔. คลองระบายน้ าบ้านโปร่งพรหม  
  ๕. คลองระบายน้ าหนองปลาไหล  ๖. คลองระบายน้ าหลังโรงเรียนหนองปลาไหล 

2. ด้านการเมือง/การปกครอง 
2.1 เขตการปกครอง   

  องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระพังโหม  ได้แบ่งเขตการปกครองออกเป็น  ๗  หมู่บ้าน  ดังนี้ 
(ท่ีมา : ข้อมูลทะเบียนราษฎร์ อ าเภอก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม ข้อมูล  ณ วันท่ี 22 มีนาคม 2564) 

 

หมู่ที ่ ชือ่บ้าน ชื่อสกุล ต าแหน่ง จ านวนครัวเรือน 
๑ บ้านยาง นายราชัน  อ่อนศิริ ผู้ใหญ่บ้าน 359 
๒ บ้านรางพิกุล นางกนกวรรณ  ใจตรง ผู้ใหญ่บ้าน 71 
๓ บ้านโปร่งพรหม นายพยอม   อ่อนศิริ ผู้ใหญ่บ้าน 137 
๔ บ้านดอนซาก นายชนาทร  กุลดิลก ผู้ใหญ่บ้าน 204 
๕ บ้านทุ่งหนองปลาไหล *นายสุเทพ  ภาคภูมิ ก านัน 400 
๖ บ้านหนองแหน นายโอภาส  โสภาวงษ์ ผู้ใหญ่บ้าน 143 
๗ บ้านยางพัฒนา นายศุภกฤต  สุภัทรธนิกกุล ผู้ใหญ่บ้าน 77 

รวมจ านวนครัวเรือน 1,391 

2.2  การเลอืกต้ัง 
การเลือกต้ังผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและ

องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537  และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 7) พ.ศ.2562  มาตรา 45 ภายใต้
บังคับมาตรา  45/1  สภาองค์การบริหารส่วนต าบล  ประกอบด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  
จ านวนเขตเลือกต้ังละหนึ่งคน  ซึ่งเลือกต้ังขึ้นโดยราษฎรผู้มีสิทธิเลือกต้ังในแต่ละเขตเลือกต้ังในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบลนั้น   
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องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระพังโหม  มีจ านวน  7 หมู่บ้าน  การเลือกต้ังสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลใช้เขตหมู่บ้านท้ัง 7 หมู่บ้านเป็นเขตเลือกตั้ง  การเลือกต้ังผู้บริหารท้องถิ่น ใช้เขตขององค์การ
บริหารส่วนต าบลเป็นเขตเลือกต้ัง  จึงมีนายกองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 1 คน และมีสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล หมู่บ้านละ 1  คน  7  หมู่บ้าน รวมเป็น  8  คน 

บทบาท/การมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจกรรมทางการเมืองและการบริหาร 
- การเลือกต้ังนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  (เม่ือวันที่  28 พฤศจิกายน  2564) 

  - มีจ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง   ๒,287  คน 
  - มาใช้สิทธิเลือกตั้ง  1,905 คน - คิดเป็นร้อยละ      83.30  % 
  - จ านวนบัตรดี   ๑,๒56  ใบ - คิดเป็นร้อยละ      65.93  % 
  - จ านวนบัตรเสีย         317  ใบ - คิดเป็นร้อยละ      16.64  % 
  - ไม่ประสงค์ลงคะแนน        332  คน - คิดเป็นร้อยละ      17.43  % 
 - การเลือกต้ังสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระพังโหม (เม่ือวันที่ 28 พฤศจิกายน 2564) 
  - จ านวนผู้มีสิทธิ   2,287  คน 
  - จ านวนผู้มาใช้สิทธิ  1,905  คน - คิดเป็นร้อยละ      83.30  % 
  - จ านวนบัตรดี   1,803  ใบ - คิดเป็นร้อยละ      94.65  % 
  - จ านวนบัตรเสีย        47  ใบ - คิดเป็นร้อยละ        2.47  % 
  - จ านวนบัตรไม่ประสงค์ลงคะแนน      55  คน - คิดเป็นร้อยละ        2.89  % 
3. ประชากร 

3.1  ข้อมูลเก่ียวกับจ านวนประชากร (ข้อมูลเปรียบเทียบย้อนหลัง 3 - 5 ปี และคาดการณ์ในอนาคต) 
(ท่ีมา : ข้อมูลทะเบียนราษฎร์ อ าเภอก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม ข้อมูล  ณ วันท่ี 22 มีนาคม 2564) 

ปี พ.ศ.  ครัวเรือน  ชาย   หญิง   รวม  ประชากร ร้อยละของประชากร 
(จ านวน)  (คน)   (คน)   (คน)  (เพิ่มขึ้น)/(ลดลง) เพิ่มขึ้น 

 ปี 2560   1,297   1,968    2,003    3,971   -  - 
 ปี 2561   1,313   1,999    2,066    4,065  + 94 2.37 
 ปี 2562   1,344   2,023    2,091    4,114  + 49 1.21 
 ปี 2563   1,293   2,060    2,128    4,188  + 74 1.80 
 ปี 2564   1,367   1,806    1,803    3,609   - 579        - 13.83 
 ปี 2565   1,324   1,971    2,018    3,989  + 338 9.37 

3.2  ช่วงอายุและจ านวนประชากร  
(ท่ีมา : ข้อมูลทะเบียนราษฎร์ อ าเภอก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม ข้อมูล  ณ วันท่ี 22 มีนาคม 2564) 

ช่วงอายุ 
ชาย หญิง 

รวม 
(คน) (คน) 

เด็ก (ทารก-6 ปี)     345      301      646  
เด็กโต (7-12 ป)ี     106      137      243  
วัยรุ่น (13-17 ปี)       86        93      179  
ผู้ใหญ่ (18-59 ปี)         1,030      981    2,011  
คนชรา (60 ปี ขึ้นไป)     239      291      530  

รวม  1,806   1,803   3,609  
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4. สภาพทางสังคม 
 4.1 การศึกษา 
  1. โรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน จ านวน   1 แห่ง 
   - สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษานครปฐมเขต 1  จ านวน   1 แห่ง 
   - เอกชน       จ านวน   1 แห่ง 
   - สังกัดท้องถิ่น      จ านวน   1 แห่ง 
  2. โรงเรียนระดับอนุบาล      จ านวน   3 แห่ง 
   - ศูนย์พัฒนาแด็กเล็กวัดหนองปลาไหล   

- โรงเรียนวัดหนองปลาไหล (ปานพลอุปถัมภ์)  
- โรงเรียนแพรว(ณัฐกฤตตา)  

  3. โรงเรียนระดับประถม         จ านวน   2 แห่ง 
- โรงเรียนวัดหนองปลาไหล (ปานพลอุปถัมภ์)  
- โรงเรียนแพรว(ณัฐกฤตตา)  

  4. โรงเรียนระดับมัธยม         จ านวน   1 แห่ง 
- โรงเรียนก าแพงแสนวิทยา 

  5. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  จ านวน   1 แห่ง 
   6. กีฬา นันทนาการ/พักผ่อน 
   - สนามกีฬาอเนกประสงค์     จ านวน   1 แห่ง 
   - สนามฟุตบอล      จ านวน   2 แห่ง 
   - สนามบาสเก็ตบอล     จ านวน   2 แห่ง 
   - สนามตะกร้อ      จ านวน   2 แห่ง 
   - ห้องสมุดประชาชน     จ านวน   1 แห่ง 
                      - สนามเด็กเล่น                                    จ านวน   1 แห่ง 

4.2 สาธารณสุข 
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทุ่งกระพังโหม   จ านวน   1 แห่ง 
- ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน     จ านวน   7 แห่ง 

  - คลินิกเอกชน       จ านวน   ๓ แห่ง 
  - บุคลากรทางการแพทย์ท่ีปฏิบัติหน้าท่ีในสถานพยาบาลทุกแห่งทุกสังกัดในพื้นท่ี 

- นักวิชาการสาธารณสุข     จ านวน   2 คน 
- พยาบาล      จ านวน   2 คน 

   - พนักงาน      จ านวน   5 คน 
  - การเจ็บป่วยท่ีเข้ารับการรักษา  4  อันดับแรก  
   - โรคไข้หวัด  - โรคคออักเสบ  

- โรคกระเพาะอาหาร - โรคปวดกล้ามเนื้อ  
 

4.3 อาชญากรรม 
   - องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระพังโหม  ไม่มีเหตุอาชญากรรมเกิดขึ้น แต่มีการลักเล็กขโมย
น้อยในพื้นท่ีบ้างเป็นครั้งคราว แต่ทุกครั้งก็สามารถด าเนินการจับกุมผู้ก่อเหตุได้  และต าบลทุ่งกระพังโหมได้มี
มาตรการ   การป้องกันภัยแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน  โดยการติดต้ังกล้องวงจรปิดครอบคลุมท้ัง 7 หมู่บ้าน  
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4.4 ยาเสพติด 
  - ปัญหายาเสพติดในเขตต าบลทุ่งกระพังโหม  พบผู้เสพแต่ไม่พบผู้ผลิตหรือจ าหน่าย มีการเฝ้า
ระวังสถานการณ์ยาเสพติด  โดยความร่วมมือระหว่างเจ้าหน้าท่ีต ารวจในพื้นท่ี  โรงพยาบาล  ฝ่ายปกครอง
ท้องท่ีและท้องถิ่น  โดยการต้ังด่านตรวจ ประชาสัมพันธ์ การรับแจ้งเบาะแส เป็นต้น  และพื้นท่ีเฝ้าระวัง คือ  
บ้านหนองทุ่งปลาไหล (หมู่ท่ี 5) และบ้านหนองแหน (หมู่ท่ี 6) 

4.5 การสังคมสงเคราะห์ 
       องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระพังโหม ได้ด าเนินการงานสังคมสงเคราะห์ ประกอบด้วย ดังนี้  

1) ด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์ เพื่อการยังชีพ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ตามภารกิจด้านการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพภายในเขตต าบลทุ่งกระพัง
โหม ท้ังด้านการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์  โดยเดือนกันยายน พ.ศ.2564 มีผู้สูงอายุ 
จ านวน 450 คน  ผู้พิการ จ านวน 75 คน และผู้ป่วยเอดส์ จ านวน  -  คน 

2) ประสานงานการท าบัตรผู้พิการ  
3) ด าเนินการรับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเล้ียงดูเด็กแรกเกิด     

โดยเดือนกันยายน พ.ศ.2564  มีผู้มาลงทะเบียน  จ านวน  109 คน 
4) ส ารวจและดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชนต าบลทุ่งกระพังโหม เป็นท่ีต้ังก าหนดเป็น

แผนงาน/โครงการ และหาทรัพยากร อาทิ งบประมาณท้ังภายในและภายนอก รองรับเพื่อแก้ไขและป้องกัน
ปัญหาผู้ท่ีเดือดร้อนเบ้ืองต้น 

5. ระบบบรกิารพืน้ฐาน 
5.1 การคมนาคมขนส่ง ในเขตต าบลทุ่งกระพังโหม มีดังนี้ 

  - ด้านถนนสาธารณะ  ส่วนใหญ่เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) และถนนลาดยาง 
(Overlay Asphalt Concrete) ท่ีสามารถเช่ือมโยงท่ัวถึงทุกหมู่บ้าน และเช่ือมต่อกับทุกอ าเภอท่ีอยู่โดยรอบ 
ท าให้ได้รับความสะดวกสบายในการคมานาคมขนส่ง 
  - ด้านระบบขนส่งสาธารณะ  มีรถบริการสาธารณะสายนครปฐม - ก าแพงแสน  ท่ีประชาชน
สามารถเดินทางไปนอกพื้นท่ีได้อย่างสะดวกสบาย 

5.2  การไฟฟ้า 
  - ปัจจุบันประชาชนมีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน และครอบคลุมทุกพื้นท่ี 

5.3 การประปา  
  - มีระบบน้ าประชาครบทุกหมู่  จ านวน    7   หมู่บ้าน  
  - หอถังประปา                จ านวน  ๒4      แห่ง   
  - หน่วยงานเจ้าของกิจการประปา  จ านวน   ๗  แห่ง (เครื่องกรองน้ าด่ืมหมู่บ้าน) 

5.4 โทรศัพท์ 
  - ปัจจุบันประชาชนในต าบลทุ่งกระพังโหม ใช้โทรศัพท์เคล่ือนท่ีในการติดต่อส่ือสารเป็นส่วนใหญ่ 

5.5 ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ 
-  ต าบลทุ่งกระพังโหมเป็นพื้นท่ีให้บริการของท่ีท าการไปรษณีย์ก าแพงแสน (ปณ.ก าแพงแสน) 

สังกัด ไปรษณีย์จังหวัดนครปฐม ต้ังอยู่ท่ี 389 หมู่ท่ี 1 ถนนมาลัยแมน (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 321) 
ต าบลก าแพงแสน อ าเภอก าแพงแสน 
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6. ระบบเศรษฐกิจ 
 6.1 การเกษตร 

พื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นท่ีราบ และมีพื้นท่ีเป็นบางส่วนใช้เป็นท่ีอยู่อาศัย  ประชาชนส่วนใหญ่
ประมาณร้อยละ 80 ประกอบอาชีพท าการเกษตรกรรม ได้แก่  ท านาข้าวเล้ียงสัตว์, ท าไร่อ้อย  และปลูกผัก ได้แก่
กะเพรา  โหรพา  กระชาย  และปลูกไม้ผล  เช่น มะม่วง กล้วยน้ าหว้า รองลงมา  ได้แก่ การประกอบอาชีพ
รับจ้างในโรงงานอุตสาหกรรม อาชีพค้าขาย รับราชการ  และอาชีพรับจ้างท่ัวไป   
 6.2  การประมง 
  -  มีการท าประมงเพียงเล็กน้อย เช่น เล้ียงปลา เล้ียงกุ้ง 

6.3 การปศุสัตว์ 
  -  ในเขตพื้นท่ีต าบลทุ่งกระพังโหม  มีการเล้ียงสัตว์ส่วนใหญ่ ได้แก่  โค เป็ด ไก่ และสุกร  

6.4  การบริการ 
1.  หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระพังโหม 

  - สถานีบริการน้ ามัน (ป๊ัมหลอด)   5 แห่ง 
  - ห้างสรรพสินค้า(Tesco Lotus)   1 แห่ง 
  - ร้านสะดวกซื้อ (Lotus Express)   ๑ แห่ง   
  - ตลาดสด     1 แห่ง 
  - ร้านค้าท่ัวไป     15 แห่ง 
  - ตลาดนัด     1 แห่ง 
  - ปั๊มบริการแก๊ส LPG    1 แห่ง 
  - ปั๊มบริการแก๊ส NGV    1 แห่ง 

  2. สถานประกอบการเทศพาณิชย์ 
  - โรงฆ่าสัตว์     2 แห่ง 

3. สถานประกอบการด้านบริการ 
  - โรงแรม     1 แห่ง  

   - รีสอร์ท     1 แห่ง 
  - ธนาคาร     2 แห่ง 
  - โรงภาพยนตร ์     1 แห่ง 
  - สถานท่ีจ าหน่ายอาหารตาม พ.ร.บ.สาธารณสุข   6 แห่ง 

6.5 การท่องเที่ยว  - 

6.6 อุตสาหกรรม 
  - การประกอบอุตสาหกรรมในท้องถิ่น   6 ประเภท 
  - โรงงาน     4 แห่ง 
6.7 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 

- กลุ่มเล้ียงโคขุน/โคเนื้อ    3 กลุ่ม 
- กลุ่มเล้ียงเป็ด/ไก่    4 กลุ่ม 
- กลุ่มปลูกกระชาย    1 กลุ่ม 
- กลุ่มเพาะเห็ด     1 กลุ่ม 
- กลุ่มปลูกไพร     1 กลุ่ม 
- กลุ่มเล้ียงปลา     1 กลุ่ม 
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6.8 แรงงาน 
- ประชาชนส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 80 ประกอบอาชีพท าการเกษตรกรรม ได้แก่  ท านาข้าว   

เล้ียงสัตว์, ท าไร่อ้อย  และปลูกผัก ท่ีเหลือประกอบอาชีพค้าขาย  รับราชการ  และอาชีพรับจ้างท่ัวไป   
 

7.  ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 

 7.1  การนับถือศาสนา 
  - ผู้นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ  100 ของจ านวนประชากรท้ังหมด 
  - วัดจ านวน    1 แห่ง (วัดหนองปลาไหล)  

 7.2  ประเพณีและงานประจ าป ี
  - ประเพณีวันขึ้นปีใหม่   เดือน  มกราคม 
  - ประเพณีวันสงกรานต์      เดือน  เมษายน  

- ประเพณีวันเข้าพรรษา ออกพรรษา  เดือน กรกฎาคม ตุลาคม พฤศจิกายน 
- ประเพณีลอยกระทง       เดือน พฤศจิกายน 

 7.3  ภูมิปัญญาท้องถ่ิน  ภาษาถิ่น 
1. ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่โดดเด่น      - 
2. ภาษาถิ่น คือ 

- ภาษาลาวเวียง,ลาวครั่ง  หมู่ท่ี  4  หมู่ท่ี 5  และหมู่ท่ี 6  ต าบลทุ่งกระพังโหม 

7.4 สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก     - 

8. ทรัพยากรธรรมชาติ 
8.1 น้ า 

 1. แหล่งน้ าธรรมชาติ   1  สาย  ได้แก่ คลองท่าสาร - บางปลา  
 2. แหล่งน้ าท่ีสร้างขึ้น บ่อน้าต้ืน   
  - ระบบประปาหมู่บ้าน  24 แห่ง 
  - คลองชลประทาน (คอนกรีต) ๔ สาย 
  - คลองชลประทาน (คลองดิน) ๕ สาย 

  8.2 ป่าไม้     - 

8.3 ภูเขา     - 

8.4 ทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
- ในพื้นท่ีต าบลทุ่งกระพังโหม  ส่วนใหญ่เป็นพื้นท่ีส าหรับการท าการเกษตร  และท่ีอยู่อาศัย 

ทรัพยากรธรรมชาติท่ีส าคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  คือ  ท่ีดิน  แหล่งน้ าตามธรรมชาติ  ซึ่งมีเพียงพอ
ต่อการท าการเกษตรของประชาชนในต าบล 

 
************************************************* 
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ส่วนที่  2 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหาภาค 

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

  วิสัยทัศน์ประเทศไทย  
“ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” เพื่อสนองตอบต่อผลประโยชน์
แห่งชาติ อันได้แก่ การมีเอกราช อธิปไตย การด ารงอยู่อย่างมั่นคง และยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ และประชาชน
จากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุข เป็นปึกแผ่น มีความมั่นคงทางสังคมท่ามกลางพหุสังคม 
และการมีเกียรติและศักด์ิศรีของความเป็นมนุษย์ ความเจริญเติบโตของชาติ  ความเป็นธรรม และความอยู่ดีมีสุขของ
ประชาชน ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดล้อม  ความมั่นคงทางพลังงานและอาหาร ความสามารถใน
การรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปล่ียนแปลงของสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ และการอยู่ร่วมกันอย่าง
สันติ ประสานสอดคล้องกันด้านความมั่นคง ในประชาคมอาเซียน และประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและศักด์ิศรี  

ความม่ันคง หมายถึง การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปล่ียนแปลงท้ังภายในประเทศ      
และภายนอกประเทศในทุกระดับ ท้ังระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล และมีความมั่นคงในทุก
มิติ ท้ังมิติทางการทหาร เศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดล้อมและการเมือง เช่น ประเทศมีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย   
มีการปกครองระบอบประชาธิปไตย  ท่ีมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์มีความ
เข้มแข็งเป็นศูนย์กลางและเป็นท่ียึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน มีระบบการเมืองท่ีมั่นคง เป็นกลไกท่ีน าไปสู่การบริหาร
ประเทศท่ีต่อเนื่อง และโปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล สังคมมีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกก าลัง     
เพื่อพัฒนาประเทศ ชุมชนมีความเข้มแข็ง ครอบครัวมีความอบอุ่น ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้     
ท่ีมั่นคงพอเพียงกับการด ารงชีวิต มีการออมส าหรับวัยเกษียณ ความมั่นคงของอาหาร พลังงาน และน้ า มีท่ีอยู่อาศัย 
และความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน  

ความม่ังคั่ง หมายถึง ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและมีความยั่งยืน จนเข้า
สู่กลุ่มประเทศรายได้สูง ความเหล่ือมล้ าของการพัฒนาลดลง ประชากรมีความอยู่ดีมีสุขได้รับ ผลประโยชน์จากการ
พัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมากขึ้น และมีการพัฒนาอย่างท่ัวถึงทุกภาคส่วน มีคุณภาพชีวิตตามมาตรฐานขององค์การ
สหประชาชาติ ไม่มีประชาชนท่ีอยู่ในภาวะความยากจน เศรษฐกิจในประเทศมีความเข้มแข็ง ขณะเดียวกันต้องมี
ความสามารถในการแข่งขันกับประเทศต่าง ๆ ท้ังในตลาดโลกและตลาดภายในประเทศ  เพื่อให้สามารถสร้างรายได้ท้ัง
จากภายในและภายนอกประเทศ ตลอดจนมีการสร้างฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคตเพื่อให้สอดรับกับบริบทการ
พัฒนาท่ีเปล่ียนแปลงไป และประเทศไทยมีบทบาทท่ีส าคัญในเวทีโลก และมีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้า
อย่างแน่นแฟ้นกับประเทศในภูมิภาคเอเชีย  เป็นจุดส าคัญของการเช่ือมโยงในภูมิภาค ท้ังการคมนาคมขนส่ง การผลิต 
การค้า การลงทุน และการท าธุรกิจ เพื่อให้เป็นพลังในการพัฒนา นอกจากนี้ยังมีความสมบูรณ์ในทุนท่ีจะสามารถสร้าง
การพัฒนาต่อเนื่องไปได้ ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนทางปัญญา ทุนทางการเงิน ทุนท่ีเป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม 
และทุนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

 ความยั่งยืน หมายถึง การพัฒนาท่ีสามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพชีวิตของ ประชาชน
ให้เพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจท่ีอยู่บนหลักการใช้ การรักษา และการฟื้นฟูฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติจนเกินพอดี ไม่สร้างมลภาวะต่อส่ิงแวดล้อมจนเกิน
ความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศ การผลิตและการบริโภค  เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม และ
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สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้น  และส่ิงแวดล้อมมีคุณภาพ
ดีขึ้น  คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความ เอื้ออาทร เสียสละเพื่อผลประโยชน์ส่วนรวม รัฐบาลมีนโยบายท่ีมุ่ง
ประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืน และให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน และทุกภาคส่วนในสังคมยึดถือและ
ปฏิบัติตาม หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาอย่างสมดุล  มีเสถียรภาพและยั่งยืน 

 เป้าหมายการพัฒนาประเทศ  
เป้าหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติม่ันคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนา

อย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน”  โดยยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ  
พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาส และความเสมอภาคทางสังคม สร้าง
การเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม และมีภาครัฐของประชาชน  เพื่อประชาชนและประโยชน์
ส่วนรวม  โดยการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ ประกอบด้วย  

๑) ความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย  
๒) ขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้  
๓) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ  
๔) ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคม   
๕) ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพส่ิงแวดล้อม และความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ  
๖) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ 

 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ 
๑. ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง  

มีเป้าหมายการพัฒนาท่ีส าคัญ คือ ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เน้นการบริหารจัดการ
สภาวะแวดล้อมของประเทศให้มีความมั่นคง ปลอดภัย เอกราช อธิปไตย และมีความสงบเรียบร้อยในทุกระดับ ต้ังแต่
ระดับชาติ สังคม ชุมชน มุ่งเน้นการพัฒนาคน เครื่องมือ เทคโนโลยี และระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ให้มีความพร้อม
สามารถรับมือกับภัยคุกคาม และภัยพิบัติได้ทุกรูปแบบ และทุกระดับความรุนแรง ควบคู่ไปกับการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาด้านความมั่นคงท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน และท่ีอาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ใช้กลไกการแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการ ท้ังกับ
ส่วนราชการ ภาคเอกชน ประชาสังคม และองค์กรท่ีไม่ใช่รัฐ รวมถึงประเทศเพื่อนบ้าน และมิตรประเทศท่ัวโลกบน
พื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล เพื่อเอื้ออ านวยประโยชน์ต่อการด าเนินการของยุทธศาสตร์ชาติด้านอื่น ๆ ให้สามารถ
ขับเคล่ือนไปได้ตามทิศทางและเป้าหมายท่ีก าหนด  

๒. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
มีเป้าหมายการพัฒนาท่ีมุ่งเน้นการยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติบนพื้นฐาน

แนวคิด ๓ ประการ ได้แก่ (๑) “ต่อยอดอดีต” โดยมองกลับไปท่ีรากเหง้าทางเศรษฐกิจ  อัตลักษณ์  วัฒนธรรมประเพณี 
วิถีชีวิต  และจุดเด่นทางทรัพยากรธรรมชาติท่ีหลากหลาย  รวมท้ังความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศในด้าน
อื่น ๆ น ามาประยุกต์ผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อให้สอดรับกับบริบทของ เศรษฐกิจและสังคมโลก
สมัยใหม่ (๒) “ปรับปัจจุบัน” เพื่อปูทางสู่อนาคต ผ่านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศในมิติต่าง ๆ ท้ัง
โครงข่ายระบบคมนาคมและขนส่ง โครงสร้างพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และดิจิทัล และการปรับสภาพแวดล้อม
ให้เอื้อต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการอนาคต และ (๓) “สร้างคุณค่าใหม่ในอนาคต” ด้วยการเพิ่มศักยภาพของ
ผู้ประกอบการ พัฒนาคนรุ่นใหม่ รวมถึงปรับรูปแบบธุรกิจ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของตลาด ผสมผสานกับ
ยุทธศาสตร์ท่ีรองรับอนาคต บนพื้นฐานของการต่อยอดอดีตและปรับปัจจุบัน พร้อมท้ังการส่งเสริมและสนับสนุนจาก
ภาครัฐ  ให้ประเทศไทยสามารถสร้างฐานรายได้และการจ้างงานใหม่ ขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุนในเวทีโลก 
ควบคู่ไปกับการยกระดับรายได้และการกินดีอยู่ดี รวมถึงการเพิ่มขึ้นของคนช้ันกลาง  และลดความเหล่ือมล้ าของคนใน
ประเทศได้ในคราวเดียวกัน  
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๓. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
มีเป้าหมายการพัฒนาท่ีส าคัญเพื่อพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และ    

มีคุณภาพ โดยคนไทยมีความพร้อมท้ังกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการท่ีดีรอบด้าน และมีสุขภาวะท่ีดีในทุกช่วง
วัย  มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม  และเป็น
พลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดท่ีถูกต้อง มีทักษะท่ีจ าเป็นในศตวรรษท่ี ๒๑ มีทักษะส่ือสาร ภาษาอังกฤษ และ
ภาษาท่ีสาม และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้ และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การ
เป็นคนไทยท่ีมีทักษะสูง เป็นนวัตกร นักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่ และอื่น ๆ โดยมีสัมมาชีพตาม
ความถนัดของตนเอง 

๔. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  
มีเป้าหมายการพัฒนาท่ีให้ความส าคัญกับการดึงเอาพลังของภาคส่วนต่าง ๆ ท้ังภาคเอกชน 

ประชาสังคม ชุมชน ท้องถิ่น มาร่วมขับเคล่ือน โดยการสนับสนุนการรวมตัวของประชาชนในการร่วมคิดร่วมท า 
เพื่อส่วนรวม  การกระจายอ านาจ  และความรับผิดชอบไปสู่กลไกบริหารราชการแผ่นดินในระดับท้องถิ่น       
การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการจัดการตนเอง และการเตรียมความพร้อมของประชากรไทย ท้ังใน
มิติสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อมให้เป็นประชากรท่ีมีคุณภาพ สามารถพึ่งตนเอง และท า
ประโยชน์แก่ครอบครัว ชุมชน และสังคมให้นานท่ีสุด โดยรัฐให้หลักประกันการเข้าถึงบริการและสวัสดิการท่ีมี
คุณภาพอย่างเป็นธรรมและท่ัวถึง  

๕. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม   
มีเป้าหมายการพัฒนาท่ีส าคัญเพื่อน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนในทุกมิติ         

ท้ังด้านสังคม เศรษฐกิจ ส่ิงแวดล้อม ธรรมาภิบาล และความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างกัน ท้ังภายในและ
ภายนอกประเทศอย่างบูรณาการ ใช้พื้นท่ีเป็นตัวต้ังในการก าหนดกลยุทธ์และแผนงาน และการให้ทุกฝ่าย        
ท่ีเกี่ยวข้องได้เข้ามามีส่วนร่วมในแบบทางตรงให้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได้ โดยเป็นการด าเนินการบนพื้นฐาน  
การเติบโตร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นทางเศรษฐกิจ ส่ิงแวดล้อม และคุณภาพชีวิต โดยให้ความส าคัญกับการสร้าง
สมดุล  ท้ัง ๓ ด้าน อันจะน าไปสู่ความยั่งยืนเพื่อคนรุ่นต่อไปอย่างแท้จริง   

๖. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ   
มีเป้าหมายการพัฒนาที่ส าคัญเพื่อปรับเปลี่ยนภาครัฐที่ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชน

เพื่อประชาชน และประโยชน์ส่วนรวม” โดยภาครัฐต้องมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ แยกแยะ
บทบาท หน่วยงานของรัฐท่ีท าหน้าที่ในการก ากับ หรือในการให้บริการในระบบเศรษฐกิจท่ีมีการแข่งขัน               
มีสมรรถนะสูง ยึดหลักธรรมาภิบาล ปรับวัฒนธรรมการท างานให้มุ่งผลสัมฤทธิ์ และผลประโยชน์ ส่วนรวม        
มีความทันสมัย และพร้อมท่ีจะปรับตัวให้ทันต่อการเปล่ียนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง     
การน านวัตกรรม เทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ ระบบการท างานท่ีเป็นดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่าและ
ปฏิบัติงานเทียบได้กับมาตรฐานสากล  รวมท้ังมีลักษณะเปิดกว้าง  เช่ือมโยงถึงกัน และเปิดโอกาสให้ทุกภาค
ส่วนเข้ามามีส่วนร่วม เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และโปร่งใส                  
โดยทุกภาคส่วนในสังคม ต้องร่วมกันปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต ความมัธยัสถ์ และสร้างจิตส านึก          
ในการปฏิเสธ  ไม่ยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบอย่างส้ินเชิง  นอกจากนั้นกฎหมายต้องมีความชัดเจน มีเพียง
เท่าท่ีจ าเป็น มีความทันสมัย มีความเป็นสากล มีประสิทธิภาพ และน าไปสู่การลดความเหล่ือมล้ าและเอื้อต่อ
การพัฒนา โดยกระบวนการยุติธรรมมีการบริหารท่ีมีประสิทธิภาพ เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และการอ านวย
ความยุติธรรมตามหลักนิติธรรม  
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 ประเทศไทย ๔.๐  (Thailand ๔.๐) 
ประเทศไทย ๔.๐ คือ โมเดล หรือรูปแบบการพัฒนาทางเศรษฐกิจของประเทศ จากเดิมท่ีเป็น

ประเทศผู้ผลิตท่ีเน้นเกษตรกรรม มาสู่การพัฒนาท่ีเน้นอุตสาหกรรมเบา อุตสาหกรรมหนัก  ให้ กลายเป็น
ประเทศผู้ผลิตท่ี - มีความคิดสร้างสรรค์ 
  - มีนวัตกรรมท่ีสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้ในระดับสูง 
  - มีการวิจัยและพัฒนาท่ีมีคุณภาพน่าเช่ือถือ 
  - มีความเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม และ 
  - สามารถช่วยลดความเหล่ือมล้ าในด้านรายได้ของประชากร 
โดยมีเป้าหมาย ๕ กลุ่ม  ท่ีประเทศไทยมีองค์ความรู้ และศักยภาพท่ีจะพัฒนาต่อยอดได้  ประกอบด้วย 
  ๑. กลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ 
  ๒. กลุ่มสาธารณสุข และเทคโนโลยีการแพทย์  
  ๓. กลุ่มหุ่นยนต์อัจฉริยะ และระบบเครื่องกลอิเล็กทรอนิกส์ควบคุม 
  ๔. กลุ่มอุตสาหกรรมดิจิทัล  เทคโนโลยี และอินเทอร์เน็ตเช่ือมต่อ 
  ๕. กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์  วัฒนธรรม และบริการท่ีมีมูลค่าสูง 
 

(2) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) 
หลักการส าคัญของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ 

   ๑. ยึด “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ต่อเนื่องมาต้ังแต่แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๙ เพื่อให้เกิดบูรณาการ
การพัฒนาในทุกมิติอย่างสมเหตุสมผล มีความพอประมาณ และมีระบบภูมิคุ้มกันและการบริหารจัดการความเส่ียงท่ีดี 
   ๒. ยึด “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” มุ่งสร้างคุณภาพชีวิตและสุขภาวะท่ีดีส าหรับคนไทย พัฒนาคนให้มี
ความเป็นท่ีสมบูรณ์ มีวินัย มีความรู้  มีความคิดสร้างสรรค์ มีทัศนคติท่ีดี รับผิดชอบต่อสังคม มีจริยธรรมและ
คุณธรรม 
   ๓. ยึด “วิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี” เป็นกรอบ  โดยแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ วิสัยทัศน์
คือ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง”  หรือคติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” 
   ๔. ยึด “เป้าหมายอนาคตประเทศไทยปี ๒๕๗๙” ท่ีเป็นเป้าหมายในยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี มาเป็น
กรอบในการก าหนดเป้าหมาย โดยตัวชี้วัดในด้านต่าง ๆ มีความสอดคล้องกับกรอบเป้าหมายท่ียั่งยืน (SDGs) 
   ๕. ยึด “หลักการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีลดความเหล่ือมล้ า และขับเคล่ือนการเจริญเติบโต       
จากการเพิ่มผลิตภาพการผลิตบนฐานของการใช้ภูมิปัญญาและนวัตกรรม” 
   ๖. ยึด “หลักการน าไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน ๕ ปี ท่ีต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ท่ีเป็น
เป้าหมายระยะยาว” 

เป้าหมายรวมการพัฒนาของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ 
๑. คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยท่ีสมบูรณ์   
๒. ความเหล่ือมล้ าทางด้านรายได้และความยากจนลดลง  
๓. ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้  
๔. ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพส่ิงแวดล้อมสามารถสนับสนุนการเติบโตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม       

มีความมั่นคงทางอาหาร พลังงาน และน้ า  
๕. มีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย สามัคคี สร้างภาพลักษณ์ดี และเพิ่มความ

เช่ือมั่นของนานาชาติต่อประเทศไทย   
๖. มีระบบบริหารจัดการภาครัฐท่ีมีประสิทธิภาพทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ กระจายอ านาจและ      

มีส่วนร่วมจากประชาชน 
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 ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา ตามแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย ์
แนวทางการพัฒนา 

๑.๑ ปรับเปล่ียนค่านิยมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ 
๑.๒ พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะความรู้ และความสามารถในการด ารงชีวิตอย่างมีคุณค่า 
๑.๓ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
๑.๔ ลดปัจจัยเส่ียงด้านสุขภาพและให้ทุกภาคส่วนค านึงถึงผลกระทบต่อสุขภาพ 
๑.๕ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบสุขภาพภาครัฐ และปรับระบบการเงินการคลังด้านสุขภาพ 
๑.๖ พัฒนาระบบการดูแลและสร้างสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสมกับสังคมสูงวัย 
๑.๗ ผลักดันให้สถาบันทางสังคมมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศอย่างเข้มแข็ง 
 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
แนวทางการพัฒนา 

๒.๑ เพิ่มโอกาสให้กับกลุ่มเป้าหมายประชากรร้อยละ ๔๐ ท่ีมีรายได้ต่ าสุด  ให้สามารถเข้าถึงบริการ       
ท่ีมีคุณภาพของรัฐ และมีอาชีพ 

๒.๒ กระจายการให้บริการภาครัฐท้ังด้านการศึกษา สาธารณสุข และสวัสดิการท่ีมีคุณภาพให้ครอบคลุมและท่ัวถึง 
๒.๓ เสริมสร้างศักยภาพชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และการสร้างความเข้มแข็งการเงินฐานราก 

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ มีสิทธิในการจัดการทุน ท่ีดินและ
ทรัพยากรภายในชุมชน  

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
แนวทางการพัฒนา 

๓.๑ การบริหารจัดการเศรษฐกิจส่วนรวม 
- การพัฒนาด้านการคลัง 
- การพัฒนาด้านการเงิน 

๓.๒ การเสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ 
  - การพัฒนาภาคการเกษตร 
  - การพัฒนาภาคอุตสาหกรรม 
  - การพัฒนาภาคบริการและการท่องเท่ียว 
  - การพัฒนาภาคการค้าและการลงทุน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอยา่งยั่งยืน 
แนวทางการพัฒนา 

๔.๑ การรักษาฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ สร้างสมดุลของการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม 
๔.๒ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าเพื่อให้เกิดความมั่นคง สมดุล และยั่งยืน 
๔.๓ แก้ไขปัญหาวิกฤตส่ิงแวดล้อม 
๔.๔ ส่งเสริมการผลิตและการบริโภคท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
๔.๕ สนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการ

เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
๔.๖ บริหารจัดการเพื่อลดความเส่ียงด้านภัยพิบัติ 
๔.๗ พัฒนาระบบการบริหารจัดการและกลไกแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
๔.๘ การพัฒนาความร่วมมือด้านส่ิงแวดล้อมระหว่างประเทศ 
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ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การเสริมสร้างความม่ันคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความม่ังคั่งและยั่งยืน 
แนวทางการพัฒนา 

๕.๑ การรักษาความมั่นคงภายใน เพื่อให้เกิดความสงบในสังคมและธ ารงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ 
๕.๒ การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการป้องกันประเทศ เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือภัยคุกคาม

ท้ังการทหารและภัยคุกคามอื่น ๆ 
๕.๓ การส่งเสริมความร่วมมือกับต่างประเทศด้านความมั่นคง เพื่อบูรณาการความร่วมมือกับมิตร  

ประเทศเพื่อผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ สังคม และการป้องกันภัยคุกคามข้ามชาติ 
๕.๔ การรักษาความมั่นคง และผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เพื่อคงไว้ซึ่งอ านาจอธิปไตยและสิทธิ

อธิปไตยในเขตทางทะเล 
๕.๕ การบริหารจัดการความมั่นคงเพื่อการพัฒนา เพื่อให้เกิดความสอดคล้องกันระหว่างแผนงานท่ี

เกี่ยวข้องกับความมั่นคง กับแผนงานการพัฒนาอื่น ๆ ภายใต้การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
แนวทางการพัฒนา 

๖.๑ ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน บทบาท ภารกิจ และคุณภาพบุคลากรภาครัฐ ให้มีความโปร่งใส 
ทันสมัย คล่องตัว มีขนาดท่ีเหมาะสม เกิดความคุ้มค่า 

๖.๒ ปรับปรุงกระบวนการงบประมาณ และสร้างกลไกในการติดตาม ตรวจสอบการเงินการคลังภาครัฐ 
๖.๓ เพิ่มประสิทธิภาพ และยกระดับการให้บริการสาธารณะให้ได้มาตรฐานสากล 
๖.๔ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๖.๕ ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
๖.๖ ปฏิรูปกฎหมาย และกระบวนการยุติธรรมให้มีความทันสมัย เป็นธรรม และสอดคล้องกับ

ข้อบังคับสากลหรือข้อตกลงระหว่างประเทศ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และระบบโลจิสติกส์ 
แนวทางการพัฒนา 

๗.๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านขนส่ง 
      - พัฒนาระบบขนส่งทางราง  - พัฒนาระบบขนส่งทางอากาศ     - พัฒนาระบบขนส่งทางน้ า 
      - พัฒนาโครงข่ายทางถนน - พัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมือง 
๗.๒ การสนับสนุนการพัฒนาระบบขนส่ง 
๗.๓ การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ 
๗.๔ การพัฒนาด้านพลังงาน 
๗.๕ การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 
๗.๖ การพัฒนาระบบน้ าประปา 

ยุทธศาสตร์ที่ ๘ การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
แนวทางการพัฒนา 

๘.๑ เร่งส่งเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนา และผลักดันสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และเชิงสังคม  
๘.๒ พัฒนาผู้ประกอบการให้เป็นผู้ประกอบการทางเทคโนโลยี 
๘.๓ พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
 - ด้านบุคลากรวิจัย 
 - ด้านโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 - ด้านการบริหารจัดการ 
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ยุทธศาสตร์ที่ ๙ การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ 
แนวทางการพัฒนา 

๙.๑ การพัฒนาภาคเพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กระจายตัวอย่างทั่วถึง   
- ภาคเหนือ : พัฒนาให้เป็นฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์ มูลค่าสูง   
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : ให้หลุดพ้นจากความยากจนสู่เป้าหมายการพึ่งตนเอง    
- ภาคกลาง : พัฒนาเป็นฐานเศรษฐกิจช้ันน า 
- ภาคใต้  :  พัฒนาเป็นฐานการสร้างรายได้ท่ีหลากหลาย 

๙.๒ การพัฒนาเมือง  
       ๙.๒.๑ แนวทางการพัฒนาหลัก 
  ๑) พัฒนาสภาพแวดล้อมเมืองศูนย์กลางของจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอยู่ เพื่อการใช้งานของคนทุก
กลุ่มในสังคมอย่างเท่าเทียม เอื้อต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจ และสังคมอย่างมีสมดุล 
  ๒) ส่งเสริมการจัดการส่ิงแวดล้อมเมืองอย่างมีบูรณาการ ภายใต้การมีส่วนร่วมของส่วนกลาง 
ส่วนท้องถิ่น ภาคประชาสังคม และภาคเอกชน 

๓) พัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมือง 
๔) รักษาอัตลักษณ์ของเมือง และสร้างคุณค่าของทรัพยากรเพื่อกระจายรายได้ให้คนในท้องถิ่น 
๕) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเมือง 

       ๙.๒.๑ แนวทางการพัฒนาเมืองส าคัญ 
  ๑) ส่งเสริมกรุงเทพฯ ให้เป็นเมืองศูนย์กลางการติดต่อธุรกิจระหว่างประเทศ รวมท้ังเป็น
ศูนย์กลางการศึกษา  การบริการด้านการแพทย์และสุขภาพระดับนานาชาติ ท่ีพร้อมด้วยส่ิงอ านวยความสะดวก 
เทคโนโลยีในการส่ือสาร และระบบคมนาคมมาตรฐานสูง 
  ๒) พัฒนาเมืองปริมณฑล (สมุทรปราการ นนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม และสมุทรสาคร) ให้
เป็นเมืองศูนย์กลางการบริการธุรกิจและการพาณิชย์ ศูนย์กลางการขนส่งและโลจิสติกส์ ศูนย์บริการด้าน
สุขภาพ และการศึกษา และเมืองท่ีอยู่อาศัย 
  ๓) พัฒนาเมืองเชียงใหม่และเมืองพิษณุโลกให้เป็นศูนย์กลางการค้า การบริการธุรกิจสุขภาพ 
การศึกษา และธุรกิจด้านดิจิทัล 
  ๔) พัฒนาเมืองขอนแก่นและเมืองนครราชสีมา ให้เป็นเมืองศูนย์กลางการค้า การลงทุน การ
บริการสุขภาพ และศูนย์กลางการศึกษา 
  ๕) พัฒนาเมืองภูเก็ตและเมืองหาดใหญ่ให้เป็นเมืองน่าอยู่ และเอื้อต่อการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจ รวมทั้งการเปล่ียนแปลงของสังคมและส่ิงแวดล้อม 
  ๖) พัฒนาพื้นท่ีรอบสถานีขนส่งระบบรางในเมืองท่ีมีศักยภาพท่ีส าคัญ 

๙.๓ การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจ  
๑) เร่งรัดการแก้ปัญหามลพิษและส่ิงแวดล้อมในพื้นท่ีเศรษฐกิจหลักให้เกิดผลในทางปฏิบัติ

อย่างเป็นรูปธรรม 
๒) สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมท่ีใช้เทคโนโลยีขั้นสูง เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม และ

สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นท่ี   
  ๓) ส่งเสริมให้ภาคประชาชน และภาคีการพัฒนาท่ีเกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วม 

๔) บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมในพื้นท่ีเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 
๕) บริหารจัดการด้านสาธารณสุข แรงงาน และความมั่นคง 
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ยุทธศาสตร์ที่ ๑๐ ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา 
แนวทางการพัฒนา 

๑๐.๑ ขยายความร่วมมือทางการค้า และการลงทุนกับมิตรประเทศ และแสวงหาตลาดใหม่ ส าหรับ
สินค้าและบริการของไทย 

๑๐.๒ พัฒนาความเช่ือมโยงด้านการคมนาคมขนส่ง โลจิสติกส์ และโทรคมนาคมในกรอบความร่วมมือ
อนุภูมิภาคภายใต้แผนงาน GMS, ACMECS, IMT-GT, BIMSTEC และ JDS และภูมิภาคอาเซียน เพื่ออ านวย
ความสะดวก และลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์ 

๑๐.๓ พัฒนาและส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ การบริการ และการลงทุนท่ีโดดเด่นในภูมิภาค 
๑๐.๔ ส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ (Outward investment) ของผู้ประกอบการไทย 
๑๐ .๕ เปิดประตูการค้า และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในลักษณะหุ้นส่วนทาง

ยุทธศาสตร์ท้ังในระดับอนุภูมิภาค และภูมิภาคท่ีมีความเสมอภาคกัน 
๑๐.๖ สร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับประเทศไทยในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาประเทศ 
๑๐.๗ เข้าร่วมเป็นภาคีความร่วมมือระหว่างประเทศ โดยมีบทบาทท่ีสร้างสรรค์ 
๑๐.๘ ส่งเสริมความร่วมมือกับภูมิภาค และนานาชาติในการสร้างความมั่นคง 
๑๐.๙ บูรณาการภารกิจด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ และด้านการต่างประเทศ 
๑๐.๑๐ ส่งเสริมให้เกิดการปรับตัวภายในประเทศท่ีส าคัญ 

 

ท่ีมา : ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 
     หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฯ  

สรุปเป็นแผนภาพดังนี้ 
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(3) แผนพัฒนาภาค/ แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/ แผนพัฒนาจังหวัด 

  3.๑ แผนพัฒนาภาคกลาง 
  3.๑.๑  ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

“ศูนย์กลางการค้าและอุตสาหกรรมสีเขียว  ประตูสู่อาเซียน  เมืองนวัตกรรมอาหาร ศูนย์กลางสินค้า
เกษตร  ศูนย์กลางประมงแปรรูป  ศูนย์กลางการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม  มรดกโลก  แหล่งท่องเท่ียวนานาชาติ ” 

๑)  เพิ่มขีดความสามารถฐานอุตสาหกรรมเดิม และพัฒนาอุตสาหกรรมให้เป็นฐานรายได้ใหม่  
เพื่อเป็นศูนย์อุตสาหกรรมสีเขียวชั้นน าในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  

๒) พัฒนาอาหารและสินค้าเกษตรให้ทันสมัย เพื่อเป็นฐานการผลิตท่ีได้มาตรฐานโลก และเป็น
ศูนย์กลางการผลิตอาหารของประเทศ  

- ส่งเสริมปศุสัตว์มีคุณภาพ ได้มาตรฐานปลอดภัย สอดคล้องความต้องการผู้บริโภค           
โดยส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีผลิตท่ีทันสมัย พันธุ์ที่เหมาะสม ปรับปรุงระบบบริหารจัดการตลาด  ได้แก่  โคนม 
โคเนื้อ  ในจังหวัดสระบุรี ราชบุรี และ สุกร ไก่ เป็ด ในจังหวัดราชบุรี นครปฐม    
       - สนับสนุนเกษตรกรใช้วิธีเพาะปลูกท่ีเหมาะสม โดยสนับสนุนเกษตรอินทรีย์ เกษตร
ผสมผสาน เกษตรทฤษฎีใหม่ลดการใช้สารเคมี เพื่อฟื้นฟูและปรับปรุงดินท่ีมีปัญหา  ได้แก่   

- นครนายก นครปฐม  ปทุมธานี สระบุรี อยุธยา : ปัญหาดินเปร้ียว 
- นครปฐม สุพรรณบุรี กาญจนบุรี อ่างทอง สิงห์บุรี ชัยนาท ปราจีนบุรี : ปัญหาดินเค็ม 

  ๓) ปรับปรุงมาตรฐานสินค้าและธุรกิจบริการด้านการท่องเท่ียวให้ได้มาตรฐานสากล เพื่อเป็น
ศูนย์รวมท่องเท่ียวของเอเชียท่ีมีช่ือเสียงและเป็นท่ีรู้จักในระดับนานาชาติ 
       - ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวด้านโบราณสถานและสถานท่ีส าคัญด้านวัฒนธรรม
ประเพณี  โดยฟื้นฟูและจัดระเบียบแหล่งท่องเท่ียวให้เหมาะสม สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและน าไปสู่การ
สร้างฐานรายได้ของประชาชนในพื้นท่ีอย่างยั่งยืน  ได้แก่  นครปฐม  นนทบุรี  ปทุมธานี  สมุทรสาคร 

  3.๑.๒ พัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจใหม่บริเวณชายแดนภาคกลางให้เป็นประตูเศรษฐกิจเช่ือมโยง           
กับประเทศเพื่อนบ้านให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน และเกิดผลเป็นรูปธรรม 

  3.๑.๓ พัฒนาเมืองน่าอยู่ ปลอดภัย ส่ิงแวดล้อมดี เศรษฐกิจดี เดินทางสะดวก ระบบสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ มีคุณภาพ ท่ัวถึง สอดคล้องกับอัตลักษณ์ ความหลากหลาย และศักยภาพของเมือง บนพื้นฐาน
การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
        - พัฒนาเมืองปริมณฑล เป็นเมืองศูนย์กลางการบริการธุรกิจ การพาณิชย์ การขนส่งและโลจิสติกส์ 
ด้านสุขภาพและการศึกษา และเมืองท่ีอยู่อาศัย  ได้แก่ นนทบุรี ปทุมธานี  นครปฐม  สมุทรสาคร  โดยการ 

* ประสานโครงข่ายโครงสร้างพื้นฐาน ขนส่งสาธารณะ และบริการทางสังคมกับ
มาตรการทางผังเมืองในการช้ีน าให้การขยายตัวเป็นไปอย่างมีแบบแผนและเหมาะสม 

* จัดส่ิงแวดล้อมเมืองให้เอื้อต่อการอยู่อาศัย เดินทางขนส่งสะดวก ปลอดภัย ป้องกัน
น้ าท่วม-น้ าเสีย มีพื้นท่ีสีเขียวเพื่อพักผ่อนหย่อนใจ รองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและกิจกรรมต่าง ๆ  
   3.๑.๔ ปกป้อง ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ส่งเสริมให้ชุมชนร่วม
บริหารจัดการ และควบคุมกิจกรรมท่ีส่งผลกระทบ เพื่อให้เกิดความสมดุลต่อระบบนิเวศ เกื้อหนุนการด ารงชีวิต
อย่างยั่งยืน 
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 3.๒ แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล (พ.ศ.๒๕๖2 – ๒๕65)  ฉบับทบทวน  

จังหวัดนครปฐม จัดอยู่ในกลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล ประกอบด้วย ๔ จังหวัด  ได้แก่ จังหวัด
นครปฐม จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี และจังหวัดสมุทรปราการ 

 เป้าหมายการพัฒนา 
“ กลุ่มจังหวัดอัจฉริยะที่ยั่งยืน  (Smart and Sustainability Cluster) ” 

 พันธกิจ 
1. ปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจของชุมชนและภาคการผลิตให้มีความสามารถในการแข่งขัน 

โดยน าเอาเทคโนโลยีมาปรับใช้เพื่อให้เป็นการเกษตรอัจฉริยะ  (Smart Ecosystem) 
  2. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเดินทางสัญจร รวมท้ังค านึงถึง
ความปลอดภัย  (Smart Mobility and Smart Safety)  

3. ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนทุกช่วงวัย ให้สามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข สู่การเป็น 
เมืองน่าอยู่  (Smart Citizen) 

4. พัฒนาแหล่งท่องเท่ียว และส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงศิลปวัฒนธรรม  (Smart Tourism) 
 เป้าประสงค์รวม 

   เศรษฐกิจมั่นคง ประชาชนมั่งค่ัง และความสุขท่ียั่งยืน  
  เศรษฐกิจมั่นคง   : ประเมินจากอัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัด ร้อยละ ๓.๕ 

ประชาชนมั่งค่ัง   : ประเมินจากมูลค่าผลิตภัณฑ์กลุ่มจังหวัดเฉล่ียต่อหัว เพิ่มขึ้นร้อยละ 4 
ความสุขท่ียั่งยืน  : ประเมินจากค่าดัชนีความก้าวหน้าของคน (HAI) เฉล่ียของกลุ่มจังหวัดต้อง 

     ไม่น้อยกว่าค่าเฉล่ียของปี ๒๕๖๒ (หรือไม่น้อยกว่า ๐.๖654) 

ประเด็นการพัฒนา วัตถุประสงค์ และแนวทางการพัฒนา   มีรายละเอียดดังนี้ 

๔  ประเด็น 
การพัฒนา 

๘  วัตถุประสงค์ 
๑0  แนวทาง 
การพัฒนา 

๑. พัฒนากระบวนการผลิต 
ภาคการเกษตร อุตสาหกรรม 
และพาณิชยกรรม  
ด้วยระบบอัจฉริยะ 

๑. เพ่ิมมูลค่าในการผลิตทั้ง ในภาค 
เกษตร อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม 
๒. สร้างสิ่งแวดล้อม ยกระดับ 
และขีดความสามารถของ 
คนท างาน และผูป้ระกอบการ 
SMEs ทั้งในภาคเกษตร  
อุตสาหกรรม และบริการ 

๑. ส่งเสริมการท าเกษตรอัจฉริยะ เพื่อผลิตสินค้าเกษตร 
มูลค่าสูงและลดต้นทุนการผลิต 
๒. พัฒนาแรงงานให้มีทักษะที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 
ของการย้ายฐานการผลิตและรองรับการเปลี่ยนแปลงของ 
โครงสร้างเศรษฐกิจ 
๓. สร้างสิ่งแวดล้อม ยกระดับและขีดความสามารถของ 
คนท างานและผูป้ระกอบการ SME และภาคอุตสาหกรรม 

๒. พัฒนาโครงสรา้งพื้นฐาน 
ระบบโลจิสติกส์ และระบบ 
ป้องกันบรรเทาพิบัติภัย 

๓. พัฒนาโครงสรา้งพื้นฐาน 
ขนส่งสาธารณะและโลจิสติกส ์
เพื่อรองรับการเติบโตของเมือง  
และบริการประชาชนอย่างทั่วถึง 
๔. พัฒนาระบบป้องกันและ 
บรรเทาภัยพิบัติอย่างย่ังยืน 

๔. พัฒนาระบบโครงสรา้งพื้นฐานรองรับการขยายตัว 
ของเมือง/ชุมชน และเพ่ิมประสิทธภิาพระบบโครงข่าย 
การคมนาคมขนส่งและระบบโลจิสติกส์ 
๕. พัฒนาเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ าและ 
ระบบป้องกันน้ าท่วมเขตเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจ 

๓. พัฒนาคุณภาพชีวิต 
สู่สังคมน่าอยู่ 

๕. ประชาชนมคีุณภาพชวีิตที่ดีขึ้น 
๖. เสริมสร้างอาชีพสร้างรายได้ 
ให้ประชาชน ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส 
และคนพิการ 

6. เสริมสร้างอาชีพให้ประชาชนผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส  
และคนพิการ 
7. ส่งเสริมสถานบริการสขุภาพ เพื่อให้ประชาชนได้รับ 
บริการสุขภาพอย่างทั่วถึง สถานบริการสขุภาพที่ม ี
สุขภาพตามมาตรฐานที่ก าหนด 
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๔  ประเด็น 
การพัฒนา 

๘  วัตถุประสงค์ 
๑0  แนวทาง 
การพัฒนา 

๔. พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
เชื่อมโยงวัฒนธรรมที่หลากหลาย 

๗. เพ่ิมรายได้และจ านวนนักท่องเที่ยว 
8. แหล่งท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาให้ม ี
ความพร้อมรองรับการท่องเที่ยวที่ 
สอดคล้องกับวิถีชีวิต 

8. พัฒนาท่องเที่ยววัฒนธรรมการเชื่อมโยง 
ทางชาติพันธุ ์
9. พัฒนาพื้นที่เชิงทางการเกษตรมูลค่าสูง 
รองรับการท่องเที่ยวเพ่ือการเรียนรู้แบบ  
one day trip และเพ่ิมรายได้จากกิจกรรม 
ส่งเสริมการท่องเที่ยว 
๑0. ส่งเสริมการท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงกับจัดการ 
ประชุมนานาชาติ 

ท่ีมา : กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล  ส านักงานจังหวัดนครปฐม 
 

 3.๓ แผนพัฒนาจังหวัด 
 

แผนพัฒนาจังหวัดนครปฐม (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕65) ฉบับทบทวน  
 

 วิสัยทัศน์จังหวัด 
“ เมืองเกษตรและอุตสาหกรรมปลอดภัย แหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ศาสนา วัฒนธรรม 

สังคมแห่งความรู้ และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ” 
 
 

 แผนงาน ประเด็นการพัฒนา เปา้หมายการพัฒนา และตัวชี้วัด  มีรายละเอียดดังนี้ 
 

๓  แผนงาน ๓  ประเดน็ 
การพัฒนา 

๓ เป้าหมาย 
การพัฒนา 

๓ ตัวชี้วัด 

๑. แผนงานเมือง
อัจฉริยะและเมือง
หลวงแห่งอาหาร
ปลอดภัย/สุขภาพ 
 

๑. พัฒนานครปฐมให้เป็นเมือง
อัจฉริยะ (Smart City) โดยเน้นด้าน
การขนส่ง (Transport), เมืองหลวง
แห่งอาหารและการท่องเที่ยว (Food 
Metropolis) และเมืองแห่งสุขภาพ 
(Healthy City) รองรับสังคม
ผู้สูงอายุ (Aging) และบริบทโลก 
(Global Content) 

๑. ยกระดับรายได้ของ
ประชาชนในจังหวัดให้มคีวาม 
มั่นคง มั่งคั่ง และย่ังยืน 

๑. มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด 
ต่อหัว (Per Capita GPP) ปี 2565  
เท่ากับ ๓๒๙,๖๐๗ บาท  
(ค่าฐานปี 2558 = 289,129 บาท 
เพ่ิมขึ้นปีละ 2%)  

๒. แผนงานอ าเภอ
มั่นคง มั่งคั่ง และ
ย่ังยืน 
 

๒. สร้างความแข็งแกร่งระดับพื้นที่ให้
สามารถรองรับการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจ และกระจายความเจรญิ 
สร้างความสุขให้กับประชาชนใน 
ทุกระดับ 
 

๒. การพัฒนาระดับพื้นที ่
เพ่ือกระจายความเจริญรอง 
รับการขยายตัว และสนับสนุน 
การขยายความเจริญของเมือง 
หลวง 
 

๒. ดัชนีความก้าวหน้าของคน 
(Human Achievement Index - 
HAI) จังหวัดนครปฐม (ด้านการ
คมนาคมและการสื่อสาร)  
มีค่าสูงกวา่คา่เฉลี่ยภาคกลาง 
(ข้อมูล ปี ๒๕๖0 ค่าเฉลี่ยภาคกลาง  
= ๐.6666 จังหวัดนครปฐม มีค่าดัชนี  
= ๐.๖037) 

๓. แผนงาน
ศูนย์กลางเมือง
ศาสตร์พระราชา  
สู่ภูมิคุ้มกัน ก้าวทัน 
การเปลี่ยนแปลง 
 

๓. เพ่ิมรายได้ ลดรายจ่าย ลดปัญหา
ครัวเรือนและสิ่งแวดล้อม สร้างความ
เสมอภาคและความเท่าเทียม โดยน า
ศาสตร์พระราชามาเป็นแนวทางหลัก 

๓. ศาสตร์พระราชาเพ่ือสรา้ง 
ภูมิคุ้มกันทางสังคมชุมชน 
 ครอบครัวบคุคล ให้ก้าวทัน
กับการเปลี่ยนแปลง มีจิต
อาสา เทิดทูนสถาบัน 

๓. ดัชนีความก้าวหน้าของคน 
(Human Achievement Index - 
HAI) จังหวัดนครปฐม อยู่ใน ๑๐  
ล าดับแรกของประเทศ (ข้อมูลป ี
 ๒๕๖0 จังหวัดนครปฐม อยู่ล าดับ 
ที่ 12) 

ท่ีมา : กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด ส านักงานจังหวัดนครปฐม 
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(4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนครปฐม 

  วิสัยทัศน์ 
   “ เมืองน่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งผลิตอาหารปลอดภัย  
 ก้าวไกลการศึกษา สิ่งแวดล้อมงามตา  พัฒนาการท่องเที่ยว ” 
 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ 
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม 

 ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม และการท่องเท่ียว 

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการท่ีดี 
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ 

 

 เป้าประสงค ์
๑. การจัดการด้านสาธารณสุข  กีฬา  นันทนาการ  สวัสดิการสังคม / การสังคมสงเคราะห์    

มีประสิทธิภาพ  ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
๒. การพัฒนาคุณภาพชีวิต การคุ้มครองทางสังคม การคุ้มครองพิทักษ์สิทธิ สวัสดิการชุมชน 

ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้สูงอายุ สตรี เด็ก และกลุ่มชาติพันธุ์ 
๓. การพัฒนาด้านการศึกษามีประสิทธิภาพ ได้มาตรฐาน ประชาชนมีศักยภาพในการเรียนรู้     

เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่น 
๔. การท านุบ ารุงรักษาศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

          ๕. การส่งเสริม สนับสนุน จัดสร้างแหล่งการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน  
๖. ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมได้รับการดูแลรักษาให้เกิดความสมดุลอย่างมีคุณภาพ   

ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์  ฟื้นฟู  ให้เกิดการพัฒนาท่ียั่งยืน 
๗. แหล่งท่องเท่ียวทางวัฒนธรรม  แหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศ/เชิงสุขภาพ  มีศักยภาพ และสร้าง

รายได้ให้แก่ท้องถิ่น 
๘. เศรษฐกิจชุมชนมีความเข้มแข็ง  มีศักยภาพในการพัฒนาอาชีพ  ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น  

รวมทั้งการส่งเสริมการผลิตผลผลิตทางการเกษตรปลอดภัยจากสารพิษเพื่อการบริโภค 
9. ระบบการบริหารจัดการและการปฏิบัติงานของท้องถิ่นมีประสิทธิภาพ  ส่งเสริมกระบวนการ 

มีส่วนร่วม  และความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการพัฒนาท้องถิ่น  
10. การเช่ือมโยงระบบการคมนาคมขนส่งมีประสิทธิภาพ ได้มาตรฐาน และเพียงพอต่อความ 

ต้องการของประชาชน  สามารถรองรับการขยายตัวของเมืองในอนาคตและเศรษฐกิจของชุมชน 
 

 กลยุทธ์ (ในแต่ละยุทธศาสตร์) 
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม   

  กลยุทธ์ 
  1.๑ ส่งเสริม สนับสนุนกิจการสาธารณสุข 
  1.๒ ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาสังคม และงานสวัสดิการสังคม 
  1.๓ ส่งเสริม สนับสนุนกีฬา และนันทนาการ 
  1.๔ ป้องกัน ต่อต้าน และแก้ไขปัญหายาเสพติด 
  1.๕ การป้องกัน และรักษาความสงบเรียบร้อยในบ้านเมือง และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
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  1.๖ ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาประสิทธิภาพในการบรรเทาสาธารณภัย 
  1.๗ เสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว และชุมชน 
  1.๘ เสริมสร้างความสมานฉันท์ในสังคม และความสามัคคี ตามปณิธานพ่อหลวง 
 

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
  กลยุทธ์ 

2.1 พัฒนาการศึกษา และส่งเสริมระบบการศึกษา  สนับสนุนส่ือเทคโนโลยี นวัตกรรมทาง 
      การศึกษา เพื่อการศึกษาตลอดชีวิตสู่ประเทศไทย ๔.๐ และการเป็นเมืองอัจฉริยะ   

 2.2 ส่งเสริมการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้า- 
       พระบรมราชินี   พระบรมวงศานุวงศ์  งานราชพิธี  และงานรัฐพิธี 
 2.3 ส่งเสริม สนับสนุน แหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ และศาสตร์พระราชา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
 2.4 ส่งเสริม สนับสนุนการเผยแพร่ และการปฏิบัติด้านคุณธรรมทางศาสนา จริยธรรม  
       ศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 2.5 อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม โบราณสถาน โบราณวัตถุ พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น และศาสนสถาน 

2.6 ส่งเสริม สนับสนุน การเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมในครอบครัว สถานศึกษา และชุมชน 
 

 ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และการท่องเที่ยว 

  กลยุทธ์ 
 3.๑ พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน พลังงานทดแทน ทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม  
       การจัดการขยะ  การลดปริมาณขยะ และมลภาวะ 
 3.๒ บ ารุงรักษาแม่น้ าล าคลอง แหล่งน้ าต่าง ๆ และการป้องกันน้ าท่วม และน้ าเสีย 
 3.๓ การดูแลรักษา และพัฒนาท่ีสาธารณะ 
 3.๔ พัฒนา และส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศ และเชิงสุขภาพ 
 3.๕ พัฒนา ส่งเสริม พื้นท่ีท่ีมีศักยภาพด้านการท่องเท่ียว ให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวใหม่ 
 3.๖ การเตรียมความพร้อมในการรองรับภัยพิบัติทางธรรมชาติ 

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
  กลยุทธ์ 

 4.๑ พัฒนา ส่งเสริม และฝึกอบรมอาชีพให้ประชาชน 
 4.๒ ส่งเสริม และสนับสนุนการผลิต/ผลผลิตทางการเกษตรปลอดภัยจากสารพิษ สู่การเป็น 
       เมืองแห่งอาหาร ผลิตภัณฑ์ชุมชน และอุตสาหกรรมท่ีหลากหลาย 
 4.๓ ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาเศรษฐกิจตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 4.๔ ส่งเสริมการพัฒนาพลังงาน พลังงานทดแทน และการประหยัดพลังงาน 
 4.5 ส่งเสริม พัฒนา การด าเนินงานตามโครงการพระราชด าริ 
 4.6 ส่งเสริม สนับสนุน การวิจัย และพัฒนานวัตกรรมสู่ประเทศไทย ๔.๐ 

 

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี 
  กลยุทธ์ 

 5.๑ พัฒนาการบริหารจัดการท่ีดีในองค์กร โดยยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี  
       (Good Governance)  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น และ 
       ส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
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 5.๒ ส่งเสริมธรรมาภิบาล การป้องกัน และปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบในการ 
        ปฏิบัติราชการ 
 5.๓ ส่งเสริมสวัสดิการแก่ผู้บริหาร และผู้ช่วยเหลือ อปท. สมาชิกสภา อปท. ข้าราชการ  
       ลูกจ้าง พนักงานจ้าง 
 5.๔ ปรับปรุง พัฒนาขีดสมรรถนะ และวัฒนธรรมการท างานของบุคลากร 

๕.5 สนับสนุนการปฏิบัติงาน ปรับปรุง และพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  
      เครื่องมือเครื่องใช้ และอาคารสถานท่ี 

 5.๖ ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจการท้องถิ่น 
 5.7 ปรับปรุง พัฒนารายได้ และการจัดการสินทรัพย์ราชการท่ีไม่ได้ใช้งานให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
 5.8 เพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบภายใน 
 5.9 สนับสนุน ส่งเสริมการด าเนินงานพัฒนา เพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ กระบวนการ   
                ยุติธรรม และการจัดการความขัดแย้งโดยสันติวิธี 

 

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ 

  กลยุทธ์ 
  6.๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า เส้นทางจักรยาน ท่อระบายน้ า  
        ท่าเทียบเรือ  ระบบการจัดการขยะ ระบบบ าบัดน้ าเสีย และซ่อมแซมปรับปรุง  
        ระบบสาธารณูปโภคท่ีได้รับความเสียหาย 

 6.๒ พัฒนาระบบจราจรและการคมนาคมขนส่ง 
 6.๓ พัฒนาระบบไฟฟ้า ประปา และระบบโทรคมนาคม รองรับการเป็นเมืองอัจฉริยะ 
 6.๔ ส่งเสริม สนับสนุน การจัดท าผังเมือง ผังเมืองรวม ผังเมืองเฉพาะ และป้องกันการบุกรุก 
       ท่ีสาธารณประโยชน์ 
 6.๕ พัฒนาแหล่งน้ าคูคลอง และระบบชลประทาน เพื่อการอุปโภค - บริโภค การเกษตรและอื่น ๆ 
 

(5) ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม 
 วิสัยทัศน์ 

 “ เมืองแห่งคุณภาพชีวิต สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ” 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม 

 ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่ิงแวดล้อมและการท่องเท่ียว 

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการท่ีดี 
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ 
 
 
 
 
 
 



24 

 

 
(6) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ 
 

ยุทธศาสตร์ 
 อปท.ในเขต 

จังหวัดนครปฐม 
แผนพัฒนาจังหวัด 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ  

ฉบับที่ 12 

ยุทธศาสตร์ชาติ  
20 ปี 

1. ยุทธศาสตร์ 
ด้านสังคม 
 
 
 
 
 
 

ยท.ที่ ๑ พัฒนานครปฐมให้เป็นเมืองอัจฉริยะ 
(Smart City)  โ ด ย เ น้ น ด้ า น ก า ร ข น ส่ ง 
(Transport), เมืองหลวงแห่งอาหารและการ
ท่องเท่ียว (Food Metropolis) และเมืองแห่ง
สุขภาพ (Healthy City) รองรับสังคมผู้สงูอายุ 
(Aging) และบริบทโลก (Global Content) 
ยท.ที่ ๒ สร้างความแข็งแกร่งระดับพ้ืนที่ให้
สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและ
กระจายความเจริญ สร้างความสุขให้กับ
ประชาชนในทุกระดับ 
ยท.ที่ ๓  เพ่ิมรายได้ ลดรายจ่าย ลดปัญหา
ครัวเรือนและสิ่งแวดล้อม สร้างความเสมอ
ภาค และความเท่ าเที ยม โดยน าศาสตร์
พระราชามาเป็นแนวทางหลัก 

ยท.ที่ ๒ การสร้างความเป็น
ธรรม ลดความเหลื่อมล้ า 
ในสังคม 
ยท.ที่ ๕ ความมั่นคง 

ยท.ที่  ๑  ด้านความ
มั่นคง   
ยท.ที ่๓ ด้านการ 
พัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน 
ย ท .ที่  ๔  ด้ าน ก าร
สร้าง โอกาส  ความ
เสมอภ าคและเท่ า
เทียมกันทางสังคม 

2. ยุทธศาสตร์ 
ด้านการศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 
 
 
 
 
 

ยท.ที่ ๑ พัฒนานครปฐมให้เป็นเมืองอัจฉริยะ 
(Smart City)  โ ด ย เ น้ น ด้ า น ก า ร ข น ส่ ง 
(Transport), เมืองหลวงแห่งอาหารและการ
ท่องเท่ียว (Food Metropolis) และเมืองแห่ง
สุขภาพ (Healthy City) รองรับสังคมผู้สงูอายุ 
(Aging) และบริบทโลก (Global Content) 
ยท.ที่ ๓  เพ่ิมรายได้ ลดรายจ่าย ลดปัญหา
ครัวเรือนและสิ่งแวดล้อม สร้างความเสมอ
ภาค และความเท่ าเที ยม โดยน าศาสตร์
พระราชามาเป็นแนวทางหลัก 

ยท.ที่ ๑ การเสริมสร้างและ
พัฒนาศักยภาพ ทุนมนุษย์ 
ย ท .ที่  ๘  ก า ร พั ฒ น า
วิทยาศาสตร์ เทคโนโล ยี 
วิจัย และนวัตกรรม 

ยท.ที่ ๓ ด้านการ 
พัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน 
 

3. ยุทธศาสตร์ด้าน 
ทรัพ ยากรธรรมช า ติ 
สิ่งแวดล้อม และ 
การท่องเท่ียว 
 
 
 
 
 

ยท.ที่ ๑ พัฒนานครปฐมให้เป็นเมืองอัจฉริยะ 
(Smart City)  โ ด ย เ น้ น ด้ า น ก า ร ข น ส่ ง 
(Transport), เมืองหลวงแห่งอาหารและการ
ท่องเท่ียว (Food Metropolis) และเมืองแห่ง
สุขภาพ (Healthy City) รองรับสังคมผู้สงูอายุ 
(Aging) และบริบทโลก (Global Content) 
ยท.ที่ ๒ สร้างความแข็งแกร่งระดับพ้ืนที่ให้
สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและ
กระจายความเจริญ สร้างความสุขให้กับ
ประชาชนในทุกระดับ 
ยท.ที่ ๓  เพ่ิมรายได้ ลดรายจ่าย ลดปัญหา
ครัวเรือนและสิ่งแวดล้อม สร้างความเสมอ
ภาค และความเท่ าเที ยม โดยน าศาสตร์
พระราชามาเป็นแนวทางหลัก 

ยท.ที่ ๔  การเติบโตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการ
พัฒนาอย่างย่ังยืน  
ยท.ที่  ๙  การพัฒนาภาค 
เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 

ย ท .ที่  ๒  ด้ าน ก าร
สร้างความสามารถใน
การแข่งขัน 
ย ท .ที่  ๕  ด้ าน ก าร
สร้างการเติบ โตบน
คุณ ภาพชี วิตที่ เป็ น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม 
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ยุทธศาสตร์ 
 อปท.ในเขต 

จังหวัดนครปฐม 
แผนพัฒนาจังหวัด 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ  

ฉบับที่ 12 

ยุทธศาสตร์ชาติ  
20 ปี 

4. ยุทธศาสตร์ 
ด้านเศรษฐกิจ 
 
 
 
 
 
 

ยท.ที่ ๑ พัฒนานครปฐมให้เป็นเมืองอัจฉริยะ 
(Smart City)  โ ด ย เ น้ น ด้ า น ก า ร ข น ส่ ง 
(Transport), เมืองหลวงแห่งอาหารและการ
ท่องเที่ยว (Food Metropolis) และเมืองแห่ง
สุขภาพ (Healthy City) รองรับสังคมผู้สูงอายุ 
(Aging) และบริบทโลก (Global Content) 
ยท.ที่  ๒ สร้างความแข็งแกร่งระดับพ้ืนที่ ให้
สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและ
กระจายความเจริญ  สร้างความสุ ขให้ กับ
ประชาชนในทุกระดับ 

ยท.ที่  ๓  เพ่ิมรายได้ ลดรายจ่าย ลดปัญหา
ครัวเรือนและสิ่งแวดล้อม สร้างความเสมอภาค 
และความเท่าเทียม โดยน าศาสตร์พระราชามา
เป็นแนวทางหลัก 

ยท .ที่  ๓  การสร้างความ
เข้มแข็งทางเศรษฐกิจและ
แข่งขันได้อย่างย่ังยืน 
ย ท .ที่  ๗  ก า ร พั ฒ น า
โค รงส ร้ า ง พ้ื น ฐ าน  แล ะ
ระบบโลจิสติกส์ 

 ย ท .ที่  ๘  ก า ร พั ฒ น า
วิทยาศาสตร์  เทคโนโล ยี 
วิจัย และนวัตกรรม 

ยท.ที่ ๒ ด้านการสร้าง
ความสามารถในการ
แข่งขัน 
ยท.ที่ ๓ ด้านการ 
พัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน 
ยท.ที่ ๕ ด้านการสร้าง
การเติบโตบนคุณภาพ
ชี วิ ต ที่ เป็ น มิ ต ร กั บ
สิ่งแวดล้อม 
 

5. ยุทธศาสตร์ 
ด้านการบริหารจัดการ
ที่ดี 
 
 
 
 
 

ยท.ที่ ๑ พัฒนานครปฐมให้เป็นเมืองอัจฉริยะ 
(Smart City)  โ ด ย เ น้ น ด้ า น ก า ร ข น ส่ ง 
(Transport), เมืองหลวงแห่งอาหารและการ
ท่องเที่ยว (Food Metropolis) และเมืองแห่ง
สุขภาพ (Healthy City) รองรับสังคมผู้สูงอายุ 
(Aging) และบริบทโลก (Global Content) 
ยท.ที่  ๒ สร้างความแข็งแกร่งระดับพ้ืนที่ ให้
สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและ
กระจายความ เจริญ  สร้างความสุ ขให้ กับ
ประชาชนในทุกระดับ 

ยท.ที ่๑ การเสริมสร้างและ 
พัฒนาศักยภาพ ทุนมนุษย์ 
ยท.ที่ ๖ การบริหารจัดการ
ในภาครัฐ การป้องกันการ
ทุจริต ประพฤติมิชอบ และ 
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
ยท .ที่  ๑๐  ค วามร่ วมมื อ
ระห ว่างประเทศเพ่ือการ
พัฒนา 

ยท.ที่ ๓ ด้านการ 
พัฒนาและเสริมสร้าง 
ศักยภาพคน 
ยท.ที่ ๖ ด้านการปรับ
ส ม ดุ ล แ ล ะ พั ฒ น า
ร ะ บ บ ก า ร บ ริ ห า ร
จัดการภาครัฐ 

6. ยุทธศาสตร์ 
ด้ า น ก า ร บ ริ ก า ร
สาธารณะ 
 
 
 
 

ยท.ที่ ๑ พัฒนานครปฐมให้เป็นเมืองอัจฉริยะ 
(Smart City)  โ ด ย เ น้ น ด้ า น ก า ร ข น ส่ ง 
(Transport), เมืองหลวงแห่งอาหารและการ
ท่องเที่ยว (Food Metropolis) และเมืองแห่ง
สุขภาพ (Healthy City) รองรับสังคมผู้สูงอายุ 
(Aging) และบริบทโลก (Global Content) 
ยท.ที่  ๒ สร้างความแข็งแกร่งระดับพ้ืนที่ ให้
สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและ
กระจายความเจริญ  สร้างความสุ ขให้ กับ
ประชาชนในทุกระดับ 

ย ท .ที่  ๗  ก า ร พั ฒ น า
โครงสร้างพ้ืนฐาน 
และระบบโลจิสติกส์ 
ยท.ที่  ๙  การพัฒ นาภาค 
เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
 

ยท .ที่  ๑  ด้านความ
มั่นคง   
ยท.ที่ ๒ ด้านการสร้าง
ความสามารถในการ
แข่งขัน 
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(7) กรอบการประสานแผนพัฒนา 
   คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด ก าหนดกรอบการประสานโครงการ
พัฒนาท่ีมาจากการบูรณาการร่วมกันระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และโครงการพัฒนาระหว่างองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นกับองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ส่วนราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือด าเนินการตามประกาศ
คณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง ก าหนดอ านาจและหน้าท่ี               
ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด  ประกาศ ณ วันท่ี 13 สิงหาคม 2546 ดังนี้ 

๑.  โครงการพัฒนาที่ประชาชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้ังแต่ ๒ แห่งขึ้นไปได้
ประโยชน์ และได้ท าความตกลงกันไว้ หมายถึง โครงการพัฒนาท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้ังแต่ ๒ แห่งขึ้นไป 
จะต้องด าเนินการร่วมกันเพื่อแก้ไขปัญหา หรือตอบสนองความต้องการของประชาชนในเขตองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น หรือเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการพัฒนาในภาพรวมของจังหวัด 

๒.  ขนาดของโครงการและงบประมาณในการด าเนินโครงการพัฒนา  หมายถึง  โครงการ
พัฒนาท่ีมีขนาดของโครงการใหญ่  ใช้งบประมาณจ านวนมาก และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถ
ด าเนินการได้โดยโครงการดังกล่าวอาจส่งผลในภาพรวมของการพัฒนาในระดับจังหวัดก็ได้ 

๓.  ความซับซ้อนของโครงการที่ต้องใช้ความช านาญเป็นพิเศษ หมายถึง  โครงการพัฒนาท่ี
ต้องใช้เทคนิคในการด าเนินการตามโครงการค่อนข้างสูง หรือเป็นโครงการพัฒนาท่ีต้องใช้ผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้านใน
การก ากับ ดูแลหรือเป็นท่ีปรึกษาในการด าเนินโครงการถึงจะบรรลุผลตามเป้าหมายของโครงการ 

๔.  โครงการที่กระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ สภาพแวดล้อม และสภาพภูมิสังคม หมายถึง  
โครงการพัฒนาท่ีด าเนินการแล้วอาจส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ  และสภาพแวดล้อม ท าให้
สภาพแวดล้อมเปล่ียนแปลง หรืออาจส่งผลกระทบต่อสภาพภูมิสังคม  วัฒนธรรม  จารีตประเพณี  สภาพความ
เป็นอยู่ตามปกติของประชาชนในวงกว้าง เกินพื้นท่ีความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๕.  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในภาพรวมของจังหวัด  หมายถึง  การป้องกัน
บรรเทาสาธารณภัยท่ีเกิดในวงกว้าง  เช่น อุทกภัย วาตภัย ธรณีพิบัติ ไฟป่า ท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จะต้องร่วมมือป้องกันภัยดังกล่าว หรือภัยอันเกิดจากการกระท าของมนุษย์ต่อชีวิตและทรัพย์สิน  การก่อความไม่สงบ  
การท าลายทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมการตัดไม้ท าลายป่าหรือภัยอันเกิดจากยาเสพติด เป็นต้น 

๖. อ านาจหน้าที่ของส่วนราชการ หรืออ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
หมายถึง การด าเนินการตามอ านาจหน้าท่ีของส่วนราชการ  หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามท่ีกฎหมายก าหนด 

๗. องค์ประกอบอื่น ๆ ของสภาพพื้นที่ตามความจ าเป็น  หมายถึง  ความแตกต่างในสภาพ
ภูมิประเทศ  ภูมิอากาศ  สภาพแวดล้อมทางกายภาพ และชีวภาพ  ท่ีส่งผลให้การด าเนินโครงการพัฒนาต้อง
ปรับเปล่ียนไปตามสภาพดังกล่าวตามความจ าเป็น 
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สรุปกรอบการประสานโครงการพัฒนาที่เกนิศักยภาพของ อปท.ในเขตจังหวัดนครปฐม 
 

 

หลักเกณฑ์การพิจารณาโครงการพัฒนาที่เกินศักยภาพของ อปท. ในจังหวัดนครปฐม 

๑. เป็นโครงการท่ีประชาชนในเขต อปท. ต้ังแต่  ๒  แห่งขึ้นไป ได้รับประโยชน์ และได้ท าความตกลง
กันไว้ว่าจะด าเนินการร่วมกันเพื่อแก้ไขปัญหา 

2. เป็นโครงการขนาดใหญ่ท่ีอาจส่งผลในภาพรวมต่อการพัฒนาในระดับจังหวัด และใช้งบประมาณจ านวนมาก  
๓.  เป็นโครงการท่ีต้องใช้ความช านาญเป็นพิเศษ หรือผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้านในการก ากับดูแล  
๔.  เป็นโครงการท่ีกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ  สภาพแวดล้อม สภาพภูมิสังคม  และความเป็นอยู่

ของประชาชนในวงกว้าง 
 ๕.  เป็นโครงการเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในภาพรวมของจังหวัด หรือภัยอันเกิดจาก
การกระท าของมนุษย์ต่อชีวิตและทรัพย์สิน 
 ๖.  เป็นโครงการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตามท่ีกฎหมายก าหนด   
 ๗.  องค์ประกอบอื่น ๆ ของสภาพพื้นท่ีตามความจ าเป็น 

อ านาจหน้าที่ของ อบจ.  อาทิเช่น 
1. โครงการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  มีหลักเกณฑ์ดังนี้ 

 ถนน - ถนนลาดยาง / คอนกรีต   ความกว้างไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร 
- ถนนลูกรัง    ความกว้างไม่น้อยกว่า  ๘  เมตร 
- ระบุพื้นท่ี ความกว้าง ความยาว ความหนา หรือขนาดพื้นท่ี  
- ระบุความเช่ือมต่อระหว่าง ๒ ต าบล 
- พิกัดภูมิศาสตร์ (ถ้ามี) 

 สะพาน - ระบุพื้นท่ี  ความกว้าง  ความยาว  - พิกัดภูมิศาสตร์ (ถ้ามี) 
 ก าแพงกันดิน (เขือ่น)   - ระบุพื้นท่ี  ความสูง  ความยาว  - พิกัดภูมิศาสตร์ (ถ้ามี) 

      หมายเหตุ : กรณีโครงการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  หากเป็นพื้นท่ีรับผิดชอบของหน่วยงานอื่น  
จะต้องท าหนังสือขออนุญาตต่อหน่วยงานท่ีรับผิดชอบโดยตรง เช่น 

- หากเป็นพื้นท่ีทางหลวงชนบท ต้องขออนุญาตแขวงทางหลวงชนบท 
- หากเป็นพื้นท่ีคลองชลประทาน   ต้องขออนุญาตกรมชลประทาน    
- หากเป็นพื้นท่ีข้ามแม่น้ า   ต้องขออนุญาตกรมเจ้าท่า     ฯลฯ 

2. โครงการพัฒนาด้านสังคม, สิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว, เศรษฐกิจ, การบริหารจัดการที่ดี   
               มีหลักเกณฑ์ดังนี้ 

- ไม่ซ้ าซ้อน หรือต้องมิใช่เป็นภารกิจท่ีมีหน่วยงานรับผิดชอบหลักโดยตรงด าเนินการอยู่แล้ว 
- ประชาชนในวงกว้างได้รับประโยชน์  ส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน 

3. โครงการพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  มีหลักเกณฑ์ดังนี้ 
 - ต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการการศึกษาของ อบจ.นครปฐม 

- ไม่ซ้ าซ้อน หรือต้องมิใช่เป็นภารกิจท่ีมีหน่วยงานรับผิดชอบหลักโดยตรงด าเนินการอยู่แล้ว 
- ประชาชนในวงกว้างได้รับประโยชน์  ส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน 

4. โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ อาคารศูนย์การเรียนรู้ต่าง ๆ  มีหลักเกณฑ์ดังนี้ 
- ต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 
- ประชาชนในวงกว้างได้รับประโยชน์  มิใช่เฉพาะหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง 
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๒. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององคก์ารบริหารส่วนต าบลทุ่งกระพังโหม 
๒.๑ วิสัยทัศน ์

 “พัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างเศรษฐกิจที่ม่ันคง ชุมชนเข้มแข็ง ส่งเสริมการศึกษา อนุรักษ์
ภูมิปัญญา มุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” 

 

     2.2 ยุทธศาสตร์ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระพังโหม  ได้ก าหนดยุทธศาสตร์  เพื่อน าไปสู่การบรรลุ
วิสัยทัศน์  แนวทางการพัฒนาหรือกลยุทธ์ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาหลัก  ท่ีจะด าเนินการให้ประสบ
ความส าเร็จรวม  6  ยุทธศาสตร์  ซึ่งเป็นการสนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาให้บรรลุวัตถุประสงค์  ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 2  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 3  การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 4  การพัฒนาด้านสังคม 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 5  การพัฒนาด้านส่ิงแวดล้อม และการท่องเท่ียว 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 6  การพัฒนาด้านการบริหารจัดการท่ีดี 

 

    2.3  เป้าประสงค ์
ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค ์

ยุทธศาสตร์ที่  1   
การพัฒนาด้านการศึกษา  
ศาสนาและวัฒนธรรม 

1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้มาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กข้ันพื้นฐาน 
2. การดูแลรักษาอนุรักษ์มรดกทางศิลปวัฒนธรรม ศาสนาและส่งเสริม 
วิถีชีวิต ภูมิปญัญาและประเพณีท่ีดีงามของท้องถ่ิน 
3. ส่งเสริมด้านกีฬาและการนันทนาการ 

ยุทธศาสตร์ที่  2   
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

1. เศรษฐกิจชุมชนมีความเข้มแข็ง มีศักยภาพในการพัฒนาอาชีพ 
ประชาชนมีรายได้เพิ่มข้ึน รวมท้ังส่งเสริมการผลิตผลผลิตทางการ 
เกษตรปลอดภัยจากสารพิษ  เพื่อการบริโภค  
2. การขนส่งสินค้าและผลิตผลต่าง ๆ ในพื้นท่ี มีประสิทธิภาพสะดวก 
รวดเร็วและปลอดภัย  

ยุทธศาสตร์ที่  3   
การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ 

1. ถนนท่ีได้มาตรฐาน การสัญจรเกิดความสะดวกและปลอดภัย 
2. ครัวเรือนได้มีน้ าสะอาดเพื่อการอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอตลอดปี 
3. พื้นท่ีเกษตรกรรมในเขต อบต.มีน้ าท าการเกษตรอย่างเพียงพอ 
4. มีไฟฟ้าส่องสว่างในพื้นท่ีอย่างครอบคลุมและท่ัวถึง 

ยุทธศาสตร์ที่  4   
การพัฒนาด้านสังคม 

1. สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์และผู้ด้อยโอกาสมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 
เยาวชนและประชาชนท่ัวไปได้หันมาสนใจในการเล่นกีฬาและการออก 
ก าลังกายเพื่อสุขภาพ 
2. ประชาชนมีสุขภาพร่างกายท่ีแข็งแรง 
3. เด็กและเยาวชนได้รวมกลุ่มกันจัดท ากิจกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน 

ยุทธศาสตร์ที่  5   
การพัฒนาด้านส่ิงแวดล้อม  
และการท่องเท่ียว 

1. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการดูแลรักษาให้มีคุณภาพ  
ส่งเสริมการท่องเท่ียว และประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู  
เพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน  

ยุทธศาสตร์ที่  6   
การพัฒนาด้านการบริหารจัดการท่ีดี 

1. ประชาชนทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาทางการเมืองและสังคม  
และเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
2. ปฏิบัติราชการเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
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2.4 ตัวชี้วัด 
ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด 

ยุทธศาสตร์ที่  1   
การพัฒนาด้านการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

1. จ านวนโครงการ/กิจกรรม เพื่อส่งเสริมการพัฒนา ด้านการศึกษา ศาสนา  
และวัฒนธรรม  
2. ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนและผู้เกี่ยวข้อง ต่อการพัฒนา 
ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
3. จ านวนโครงการ/กิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติ ปลูกฝังจิตส านึกในความรัก 
ชาติศาสนา และ พระมหากษัตริย์ 
4. ร้อยละของประชาชนท่ีได้รับการส่งเสริมการศึกษา พัฒนาแหล่ง 
เรียนรู้วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น  

ยุทธศาสตร์ที่  2   
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

1. จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม การพัฒนาอาชีพ โครงการ 
ตามพระราชด าร ิมาตรการประหยัดพลังงาน  
2. ร้อยละของจ านวนโครงการ/กิจกรรมเพื่อส่งเสริมพัฒนาอาชีพ   
3. ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนและผู้เกี่ยวข้อง  ต่อการด าเนินงาน 
ด้านเศรษฐกิจ  
4. ร้อยละของครัวเรือนท่ีมีอาชีพเหมาะสมและมีรายได้ท่ีเพียงพอ 
ต่อการด ารงชีวิต 

ยุทธศาสตร์ที่  3   
การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ 

1. ร้อยละของครัวเรือนท่ีมีเส้นทางคมนาคม ไฟฟ้า ประปาและแหล่งน้ า 
ท่ีได้มาตรฐาน เพียงพอ  ทางสะดวกและท่ัวถึงเพิ่มขึ้น 
2. ร้อยละของอุบัติเหตุท่ีลดลง 

ยุทธศาสตร์ที่  4   
การพัฒนาด้านสังคม 

1. จ านวนโครงการ/กิจกรรม ท่ีส่งเสริมด้านกีฬา นันทนาการสาธารณสุข 
2. จ านวนโครงการ/กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง 
ให้กับครอบครัว ชุมชน  
3. จ านวนโครงการ/กิจกรรมเพื่อส่งเสริมการพัฒนาด้านสังคม  
4. ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนและผู้เกี่ยวข้อง 
ต่อการด าเนินงาน 
5. ร้อยละของครัวเรือนท่ีได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิต และมีความเป็นอยู่ท่ีดีข้ึน 

ยุทธศาสตร์ที่  5   
การพัฒนาด้านส่ิงแวดล้อม  
และการท่องเท่ียว 

1 จ านวนแหล่งน้ า คูคลอง ท่ีได้รับการขุดลอก หรือ บ ารุงรักษาสภาพ
ส่ิงแวดล้อม  
2. จ านวนโครงการ/กิจกรรมเพื่อส่งเสริมการดูแลรักษา  การพัฒนา 
ด้านทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดล้อม  และการท่องเท่ียว  
3. ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนและผู้เกี่ยวข้อง ต่อการด าเนินงาน 
ด้านส่ิงแวดล้อมและการท่องเท่ียว 
4. จ านวนกิจกรรมในการจัดการขยะ 

ยุทธศาสตร์ที่  6   
การพัฒนาด้านการบริหารจัดการท่ีดี 

1. ระดับความส าเร็จในการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมใน 
การแสดงความคิดเห็นและร่วมติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการ 
2. จ านวนโครงการ/กิจกรรม เพื่อส่งเสริมการพัฒนาด้านการบริหาร 
จัดการท่ีดี  
3. ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนและผู้เกี่ยวข้อง ต่อการ 
ด าเนินงานในการพัฒนาท้องถิ่น 
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    2.5 ค่าเป้าหมาย 
ยุทธศาสตร์ ค่าเป้าหมาย 

ยุทธศาสตร์ที่  1   
การพัฒนาด้านการศึกษา  
ศาสนาและวัฒนธรรม 

๑. สถานศึกษาได้รับการส่งเสริม พัฒนาศักยภาพทางด้านการศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม  
๒. ประชาชนมีแหล่งการเรียนรู้และองค์ความรู้เกี่ยวกับศาสตร์พระราชา 
เพื่อประโยชน์ ในการพัฒนาท้องถิ่น  
๓. ประชาชนมีการสืบสาน อนุรักษ์ฟื้นฟู ขนบธรรมเนียม ประเพณี 
 วัฒนธรรม และ ภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง  

ยุทธศาสตร์ที่  2   
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

1. ส่งเสริมอาชีพของประชาชนให้มีรายได้ท่ีเพียงพอ มีชีวิตความเป็นอยู่ 
ท่ีดีขึ้นจากการมีงานท าและ 
๑. ประชาชนมีอาชีพ มีรายได้ สามารถพึ่งพาตนเองได้  
๒. กลุ่มอาชีพ กลุ่มสตรี กลุ่มเกษตรกร มีความเข้มแข็ง และมีศักยภาพ 
ในการพัฒนาท้องถิ่น  
๓. ประชาชนมีเส้นทางการขนส่งสินค้าท่ีได้มาตรฐาน รวดเร็ว 
 และปลอดภัย 

ยุทธศาสตร์ที่  3   
การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ 

1. พัฒนาปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและโครงสร้างพื้นฐาน 
อย่างท่ัวถึง 
2. พัฒนาการให้บริการสาธารณะ  ในการป้องกันและบรรเทาปัญหา 
ความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นท่ีได้อย่างทันท่วงที  
๓. เส้นทางคมนาคมได้มาตรฐาน ประชาชนใช้สัญจรไป-มาได้อย่างสะดวก 
 รวดเร็ว และปลอดภัย 

ยุทธศาสตร์ที่  4   
การพัฒนาด้านสังคม 

1. พัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนให้มีความกินดีอยู่ดี 
 สังคมมีคุณภาพและความมั่นคงในการด ารงชีวิต 
2. ประชาชนมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง ห่างไกลยาเสพติด  
3. ประชาชนได้รับการส่งเสริมพัฒนา ด้านสาธารณสุข กีฬา 
 นันทนาการ และสวัสดิการสังคมอย่างท่ัวถึง  
 

ยุทธศาสตร์ที่  5   
การพัฒนาด้านส่ิงแวดล้อม 
และการท่องเท่ียว 

๑. ประชาชนเห็นความส าคัญและให้ความร่วมมือในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู 
 ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  
๒. การส่งเสริม สนับสนุนการท่องเท่ียวในจังหวัด ให้เกิดการสร้างงาน  
สร้างอาชีพและรายได้ให้กับประชาชน 

ยุทธศาสตร์ที่  6   
การพัฒนาด้านการบริหารจัดการท่ีดี 

1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
2. องค์กรมีระบบการบริหารจัดการท่ีดี และมีศักยภาพในการ 
ปฏิบัติงานมากขึ้น  
3. ประชาชนและภาคส่วนต่าง ๆ ในพื้นท่ีให้ความร่วมมือ  
และมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น  
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 2.6  กลยุทธ์ 
ยุทธศาสตร์ 2.6  กลยุทธ์ 

ยุทธศาสตร์ที่  1   
การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

1. การพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรมประเพณี
ท้องถ่ิน 
2. การพัฒนาและส่งเสริมด้านการศึกษา 
3. การพัฒนาและส่งเสริมด้านกีฬาและการนันทนาการ 
4. สร้างจิตส านึก  สืบสาน ส่งเสริมวัฒนธรรมและประเพณีท้องถ่ิน  

ยุทธศาสตร์ที่  2   
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

1. พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน 
2. พัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการเพ่ิมผลผลิตทาง
การเกษตร และการแปรรูปสินค้าทางการเกษตร 
๓. ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาเศรษฐกิจ ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

ยุทธศาสตร์ที่  3   
การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ 

1. ก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซม บ ารุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้าและทาง
ระบายน้ า ระบบการจัดการขยะ ซ่อมแซมปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค 
ที่ได้รับความเสียหาย 
2. พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
3. ก่อสร้าง พัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือการอุปโภคบริโภคและเกษตรกรรม 
4. พัฒนาระบบจราจร และการคมนาคมขนส่ง 
5. พัฒนาระบบไฟฟ้า ประปา และระบบ โทรคมนาคม รองรับการเป็น
เมืองอัจฉริยะ 

ยุทธศาสตร์ที่  4   
การพัฒนาด้านสังคม 

1. เพ่ิมโอกาสสิทธิ การเข้าถึงบริการของรัฐ ให้แก่สตรี เด็ก เยาวชน 
ผู้สูงอายุและ ผู้พิการ 
2. การพัฒนาส่งเสริมสุขภาพและอนามัย 
4. ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและ
สร้างเสริมความเข้มแข็งของครอบครัวและ ชุมชน 

ยุทธศาสตร์ที่  5   
การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม และการท่องเท่ียว 

1. การจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
2. การบริหารจัดการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 
3. การดูแลบ ารุงรักษาแม่น้ าล าคลอง แหล่งน้ าต่าง ๆ และ 
การป้องกันน้ าท่วมขัง และน้ าเน่าเสีย  
4. พัฒนา ส่งเสริม พ้ืนที่ที่มีศักยภาพด้านการท่องเท่ียวให้เป็นแหล่ง
ท่องเท่ียวใหม่  
5. การเตรียมความพร้อมในการรองรับภัยพิบัติ ทางธรรมชาติ 

ยุทธศาสตร์ที่  6   
การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี 

1. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรทุกภาคส่วนใน
การพัฒนาทางการเมืองและสังคม โดยยึดหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี (Good Governance) 
2. ส่งเสริมค่านิยม 12 ประการ 
3. ส่งเสริมธรรมาภิบาล การป้องกันและปราบปรามการทุจริต และ
ประพฤติมิชอบ ในการปฏิบัติราชการ  
4. ส่งเสริมสวัสดิการแก่ผู้บริหาร และผู้ช่วยเหลือ อปท. สมาชิกสภา 
อปท. ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานจ้าง  
5. สนับสนุนการปฏิบัติงาน ปรับปรุง และพัฒนา ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ เครื่องมือเครื่องใช้ และอาคารสถานที่  
6. ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับกิจการ ท้องถ่ิน  
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2.7  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ขององค์การบรหิารส่วนต าบลทุ่งกระพังโหม 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระพังโหม  เป็นองค์การบริหารส่วนต าบลระดับกลาง  มีหลัก

ความรับผิดชอบในภารกิจภายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะการปรับปรุง ฟื้นฟู 
พัฒนาการจัดบริการสาธารณะ การพัฒนาด้านการศึกษา  เศรษฐกิจ  สังคม  ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม            
ท่ีเกี่ยวข้องโดยตรงกับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน  ซึ่งเป็นรากฐานท่ีส าคัญต่อการพัฒนาคนและประเทศ     
ให้มีคุณภาพสู่การพัฒนาท่ียั่งยืน  โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเสนอปัญหาความเดือดร้อน
ความต้องการในด้านต่าง ๆ  เพื่อการจัดบริการสาธารณะให้ตรงต่อความต้องการของประชาชน  อันจะน ามาซึ่ง
การใช้จ่ายงบประมาณท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในพื้นท่ี  ส่งผลให้มี
คุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ให้ดียิ่งขึ้นอย่างมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน  องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระพังโหม             
จึงก าหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์การพัฒนาไว้  ๖ ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้  

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ  
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม  
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่ิงแวดล้อม และการท่องเท่ียว  
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการท่ีดี  

  
 

แผนผังจดุยนืทางยทุธศาสตร์ (Positioning) ขององค์การบรหิารส่วนต าบลทุ่งกระพงัโหม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

อบต. 
ทุ่งกระพังโหม 

พัฒนาด้าน 
การบริหารจัดการที่ดี 

พัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

พัฒนาด้านการศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม 

พัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม  
และการท่องเที่ยว 

พัฒนาด้าน 
การบริการสาธารณะ 

พัฒนาด้านสังคม 
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(๓) การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 

๓.๑  การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
การวิเคราะห์ศักยภาพด้านโครงสร้างพื้นฐาน เศรษฐกิจ สังคม การส่งเสริมและพัฒนา

การศึกษา ศาสนา  นันทนาการ ประเพณีวัฒนธรรม  สาธารณสุข  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อมในภาพรวมของต าบลทุ่งกระพังโหม  โดยใช้เทคนิค  (SWOT  Analysis)  เพื่อประเมินผล
สภาพการพัฒนา ในปัจจุบันและโอกาสพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น 

จุดแข็ง (Strengths : S) 
1. ผู้บริหารและ ส.อบต.มีการร่วมมือกัน  ในการบริหารจัดการและพัฒนาต าบล 
2. หน่วยงานราชการ/ภาคเอกชน/กลุ่มอาชีพ/ผู้น าชุมชน/ประชาชน  มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 
3. มีทรัพยากรน้ า ทรัพยากรดินท่ีอุดมสมบูรณ์และเพียงพอ 
4. พื้นท่ีต าบลติดถนนสายหลัก เช่ือมต่อตัวเมืองและจังหวัดใกล้เคียง ท าให้การขนส่งสินค้าสู่ตลาดได้รวดเร็ว 
5. สถานท่ีต้ังอยู่ใกล้กับสถานท่ีราชการ ท าให้สะดวกต่อการติดต่อประสานงาน 
6. ชุมชนมีวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นเอกลักษณ์ของตนเอง 
7. พนักงานส่วนต าบลมีศักยภาพความพร้อมในการท างาน 
8.  มีการรวมกลุ่มกันประกอบอาชีพ 
9. ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม  ผลผลิตทางการเกษตรท่ีส าคัญ ได้แก่  ปลูกผัก เล้ียงสัตว์  ฯลฯ 
10. มีโรงเรียนสังกัด สพม.  มี 1  แห่ง สอนต้ังแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น – มัธยมศึกษาตอนปลาย   
11. มีโรงเรียนสังกัด สพป. มี 1 แห่ง  สอนต้ังแต่ระดับก่อนประถมศึกษาถึงระดับประถมศึกษา   
12. มีโรงเรียนเอกชน  มี 1 แห่ง  สอนต้ังแต่ระดับก่อนประถมศึกษาถึงระดับประถมศึกษา   
13. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มี 1  แห่ง  สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระพังโหม   
14. มีการประสานความร่วมมือระหว่าง อบต.ทุ่งกระพังโหมกับส่วนราชการในพื้นท่ี 
15. มีความสงบ ไม่ค่อยจะมีปัญหา ด้านความปลอดภัยและด้านมลพิษ 
16. มีระบบประปาเพิ่มขึ้นท าให้มีน้ าใช้อุปโภคบริโภคตลอดท้ังปี  
17. อบต.ทุ่งกระพังโหม  มีศักยภาพเพียงพอท่ีรองรับการบริการสาธารณะและแก้ไขปัญหา 
      ความเดือดร้อนของประชาชน 
18. มีศูนย์เรียน กศน.ประจ าต าบลทุ่งกระพังโหม  1  แห่ง 
19. มีวัด 1  แห่ง    
20. อบต.ทุ่งกระพังโหม มีหอกระจายข่าวประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในต าบลได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร 
21. มีกองทุนในหมู่บ้าน  เช่น  กลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต  ต าบลทุ่งกระพังโหม   
 
จุดอ่อน (Weaknesses : W)  
1. งบประมาณเพื่อพัฒนาไม่เพียงพอต่อความต้องการและการแก้ไขปัญหา 
2. ประชาชนบางส่วนยังมีการแบ่งพรรค แบ่งพวกขาดความเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน 
3. หน่วยงาน อบต.ทุ่งกระพังโหม ขาดงบประมาณในการด าเนินโครงการขนาดใหญ่ 
4. ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางการเกษตรเพียงอย่างเดียวท าให้ขาดรายได้เสริม 
5. ปัญหาการขาดแคลนน้ าอุปโภค บริโภคในช่วงฤดูแล้ง 
6. ปัญหาน้ าท่วมในช่วงฤดูฝนท่วมบ้านเรือนและพื้นท่ีทางการเกษตรได้รับความเสียหาย 
7. ในชุมชนยังมีปัญญายาเสพติด 
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โอกาส (Opportunities: O)  
1. หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องให้การส่งเสริมสนับสนุนในการส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน 
2. กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น พิจารณาคัดสรรงบประมาณสนับสนุนโครงการท่ีเกินศักยภาพ

ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
3. พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    

พ.ศ.๒๕๔๒ ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจหน้าท่ีในการจัดระบบบริการสาธารณะ 
เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น โดยท่ีหน่วยราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ส่งเสริมและ
สนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์การบริหารส่วนต าบล 

4. ได้รับการสนับสนุนงบประมาณเพิ่มมากขึ้น จากการปรับขนาดองค์กรหรือยกฐานะ 
5. การท่องเท่ียวในปัจจุบัน เน้นการการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์และเชิงสุขภาพ 
6. รัฐบาลสนับสนุนให้แต่ละท้องถิ่นมีบทบาทในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู เผยแพร่และถ่ายทอดวัฒนธรรม

ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นมากขึ้น 
  
อุปสรรค (Threats: T)  
1. ทรัพยากรท่ีมีอยู่ค่อนข้างจ ากัด 
2. ต้นทุนในการผลิต เช่น น้ ามัน ค่าแรง มีอัตราเพิ่มขึ้น 
3. ราคาพืชผลการเกษตรตกต่ า 
4. ค่าครองชีพมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ท าให้ประชาชนมีรายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่าย 
5. พฤติกรรมการบริโภคของประชาชนเปล่ียนไป ตามกระแสของวัฒนธรรมตะวันตก ท าให้ประชาชน

ในท้องถิ่นหันไปใช้สินค้าและเทคโนโลยีท่ีฟุ่มเฟือย ส่งผลท าให้เกิดการกู้หนี้ยืมสินเพิ่มขึ้น 
6. การขยายตัวของชุมชน/หมู่บ้าน ท าให้ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่าง

ครอบคลุม และท่ัวถึง 
7. ประชาชนบางส่วนยังไม่ต่ืนตัวในการพัฒนาท้องถิ่นอย่างเต็มท่ี  
8. สภาวการณ์ทางเศรษฐกิจในระดับประเทศ  ส่งผลต่อการพัฒนาท้องถิ่นการด าเนินงานขององค์การ

บริหารส่วนต าบลทุ่งกระพังโหม 
9. งบประมาณท่ีได้รับการจัดสรรจากรัฐบาลไม่มีความแน่นอน 
10. ปัญหาผู้ค้า  ผู้เสพยาเสพติดภายในต าบลยังมีอยู่ 
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ผลการวิเคราะหป์ัจจัยและสถานการณก์ารเปลีย่นแปลงทีม่ีผลต่อการพัฒนา 
องค์การบรหิารส่วนต าบลทุ่งกระพงัโหม 

ด้วยเทคนคิ SWOT Analysis (จุดแข็ง จดุอ่อน โอกาสและอุปสรรค) ตามประเดน็ยทุธศาสตร์ 

๑. ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ปัจจัยภายใน 

จุดแข็ง (Strengths : S) จุดอ่อน (Weakness : W) 
1. ผู้น า/ผู้บริหาร/สนับสนุนแนวคิดและก าหนดนโยบาย
การพัฒนาในด้านศิลปะ วัฒนธรรม  จารีตประเพณีและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
2. องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระพังโหม  มีบุคลากร
และอัตราก าลัง จ านวนและคุณวุฒิ อยู่ในระดับท่ีพร้อม
ท่ีจะด าเนินการตามนโยบายการบริหารงาน 
3. งบประมาณต้นทุนการด าเนินงาน  โดยเฉล่ียอยู่ใน
ระดับท่ีไม่สูง 
4. เทคนิคการท างานส่วนมาก  เป็นงานท่ีไม่ต้องใช้
เทคนิคและวิธีการท างานในระดับสูง   
 

1. เด็กและเยาวชน  ขาดความรู้  ความเข้าใจ     
ในขนบธรรมเนียม  จารีตประเพณี และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
2.  ประชาชนขาดความร่วมมือในการพัฒนา
ท้องถิ่นอย่างจริงจัง 
3. ขาดแคลนบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถ    
ในด้านศิลปะ วัฒนธรรม  จารีตประเพณีและ    
ภูมิปัญญาท้องถิ่น  เช่น ปราชญ์ชาวบ้าน  

ปัจจัยภายนอก 
โอกาส (Opportunity : O) อุปสรรค (Threat : T) 

๑. เป็นนโยบายท่ีรัฐบาลให้ความส าคัญ 
๒. มีสถาบันการศึกษา แหล่งการศึกษาท่ีหลากหลาย 
ในทุกระดับ 
๓. อยู่ในเขตปริมณฑล – การคมนาคมสะดวก 
๔. รัฐธรรมนูญก าหนดให้เรียนฟรี ๑๒ ปี 
5. เป็นยุทธศาสตร์ท่ีจังหวัดนครปฐมให้ความส าคัญ 
 

๑. บุคลากรครูผู้สอนในสถานศึกษาไม่เพียงพอ  
๒ . โรงเรียนประถม – มัธยม ยังขาดแคลนส่ือ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ส่ือการเรียนการสอน และ
วัสดุทางการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ 
๓ . สถานศึกษา ขาดงบประมาณในการพัฒนา
ศักยภาพของบุคลากรทางด้านการศึกษา 
๔. ค่านิยมและวัฒนธรรมของชาวต่างชาติเข้ามามี
บทบาทต่อสังคมไทยมากขึ้น 
๕. ผู้ปกครองยังมีค่านิยมส่งบุตรหลานเข้าโรงเรียน
ท่ีมีช่ือเสียง 
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๒. ด้านเศรษฐกิจ 
ปัจจัยภายใน 

จุดแข็ง (Strength : S) จุดอ่อน (Weakness : W) 
๑. ผู้บริหารท้องถิ่นให้ความส าคัญ 
2. องค์กรมีความสามารถประสานการด าเนินงานและ
ให้ ความร่ วมมื อ จากหน่ วย งานภาคราชการ ท่ี
เกี่ยวข้อง/ภาคเอกชนได้เป็นอย่างดี 
3. ต าบลทุ่ งกระพั งโหม เป็นพื้ น ท่ี ท่ี มี สภาพ ดิน
เหมาะสมในการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ และได้รับการ
ส่งเสริมอาชีพให้ประชาชนอย่างท่ัวถึง 
4. ต าบลทุ่งกระพังโหม  มีสินค้าทางการเกษตรท่ี
หลากหลาย  เช่น กระชาย ข้าวโพด  อ้อย เป็นต้น 
5. ต าบลทุ่งกระพังโหม  มีคลองชลประทานเข้าถึง 
ทุกพื้นท่ี ประชาชนจึงสามารถปลูกผัก ท านาข้าวปีละ  
6 ครั้ง และ เล้ียงสัตว์  ได้ตลอดปี 
7. ต าบลทุ่งกระพังโหม อยู่ใกล้แหล่งรับซื้อวัตถุดิบ
และโรงงานแปรรูป  ท าให้ประหยัดต้นทุนในการ
ขนส่งสินค้า  

๑ . ขาดบุคลากรท่ีมี ความรู้ความสามารถด้าน
เศรษฐกิจชุมชน 
และการพัฒนาอาชีพด้านต่าง ๆ 
2. ไม่มีสถานท่ีท่องเท่ียว ส าหรับดึงดูดนักท่องเท่ียว
และพักผ่อนหย่อนใจ 
3. ราษฎรไม่มีอาชีพเสริมหลังฤดูกาลเก็บเกี่ยว 

ปัจจัยภายนอก 
โอกาส (Opportunity : O) อุปสรรค (Threat : T) 

๑. เป็นนโยบายท่ีรัฐบาลให้ความส าคัญ   (นโยบาย
ครัวไทยสู่ครัวโลก) 
๒. การเกษตรกรรมเป็นสาขาการผลิตท่ีส าคัญของ
จังหวัด 
๓. สินค้าภาคเกษตรกรรมของจังหวัดมีช่ือเสียง และมี
พืชเศรษฐกิจและการปศุสัตว์ท่ีส าคัญของจังหวัด เช่น 
ข้าว อ้อย มะพร้าว ส้มโอ กล้วยไม้ สุกร เป็ด ไก่ ฯลฯ 
๔. พื้นท่ีอุดมสมบูรณ์ มีล าน้ าสาขาไหลผ่าน เหมาะแก่ 
การท าการเกษตร และอุตสาหกรรมต่าง ๆ 
๕. อยู่ในเขตปริมณฑล การคมนาคมขนส่งสะดวก 
๖. มีแหล่งวัตถุดิบ ผลผลิตจ าหน่ายได้ตลอดปี 
๗. มีสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่นครอบคลุม   
ทุกพื้นท่ี 

๑ . สภาวการณ์ทางเศรษฐกิจในระดับประเทศ    
ระดับภูมิภาคส่งผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจใน
ระดับท้องถิ่น 
๒. ค่าครองชีพท่ีสูงขึ้น 
๓. สภาวะอากาศมีการเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา 
๔. เทคโนโลยีสมัยใหม่มีราคาแพง 
5. ราคาผลิตผลทางการเกษตรต่ า ต้นทุนการผลิตสูง 
6. การใช้สารเคมีในภาคการเกษตร 
7. ความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ผู้ประกอบการยังมีน้อย 
8. ขาดการรวมกลุ่มของเกษตรกร การมีส่วนร่วมของ
ชุมชนเป็นลักษณะต่างคนต่างท า 
9. เกิดโรคติดต่อร้ายแรงท่ียากต่อการควบคุม เช่น 
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  
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3. ด้านหารบริการสาธารณะ 
ปัจจัยภายใน 

จุดแข็ง (Strength : S) จุดอ่อน (Weakness : W) 
๑. ผู้บริหารมีนโยบายพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้
ได้มาตรฐานอย่างเพียงพอ และท่ัวถึง 
๒. เป็นภารกิจ/อ านาจหน้าท่ีตามกฎหมายของ อปท. 
3. ผู้บริหาร ผู้น า สนับสนุนแนวคิดและก าหนด
นโยบายการพัฒนาในด้านโครงสร้างพื้นฐานอย่าง
ต่อเนื่อง 
4. บุคลากรท่ีมีความรู้  และพร้อมท่ีจะด าเนินการ
ตามนโยบายการบริหารงาน 
5. เทคนิคการท างานส่วนมาก เป็นงานท่ีไม่ต้องใช้
เทคนิคและวิธีการท างานในระดับสูง   
 

๑. มีงบประมาณในการพัฒนาไม่เพียงพอต่อความ
ต้องการของประชาชนในท้องถิ่น 
2. ข้อจ ากัดทางด้านกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 
3. มีโครงการสร้างพื้นฐานท่ียังต้องปรับปรุงพัฒนาอีก
จ านวนมาก 
4. งบประมาณท่ีใช้พัฒนาต าบล มีไม่เพียงพอต่อการ
พัฒนาให้ครบทุกด้าน 
๕. มีบุคลากรและเครื่องมือเครื่องใช้ไม่เพียงพอในการ
ปฏิบัติงาน 
 

ปัจจัยภายนอก 
โอกาส (Opportunity : O) อุปสรรค (Threat : T) 

๑. นโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาโครงข่าย 
คมนาคม ระบบโลจิสติกส์ อาทิ โครงการก่อสร้าง
รถไฟความเร็วสูง รถไฟรางคู่ ฯลฯ 
2. มีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ท่ีทันสมัย 
3. มีผังเมืองรวมจังหวัด 
4 . ได้รับการถ่ายโอนทางหลวงชนบท ตาม พรบ .  
กระจายอ านาจฯ 
5. การได้รับการสนับสนุนการด าเนินงานของท้องถิ่น
จากหน่วยงานต่าง ๆ เช่น กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนจังหวัด ฯลฯ   
6. พรบ.ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าท่ีในการ
จัดระบบบริการสาธารณะ เพื่ อประโยชน์ ของ
ประชาชนในท้องถิ่น  โดยท่ีหน่วยงานส่วนกลางและ
ส่วนภูมิภาค ส่งเสริมและสนับสนุนการถ่ายโอน
ภารกิจให้แก่ อบต. 

๑.สภาพพื้นท่ีค่อนข้างต่ า น้ าท่วมขังได้ง่าย ประกอบ
กับพื้นท่ีเป็นดินอ่อน มีร่องน้ า ท าให้พื้นผิวถนนทรุด
ตัวง่าย 
๒. การเกิดอุทกภัยในจังหวัด ท าให้เกิดความเสียหาย
ต่อถนน 
๓. การบังคับใช้ผังเมืองไม่มีประสิทธิภาพ 
๔. ถนนเช่ือมต่อในหมู่บ้านยังไม่ได้รับการพัฒนาอย่าง
ท่ัวถึง 
๕. การบรรทุกน้ าหนักเกินและไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย
จราจร 
6. งบประมาณท่ีได้รับการจัดสรรมีจ ากัด 
7. ขาดบุคลากรท่ีช านาญ ส าหรับโครงการท่ีต้องใช้ 
เทคโนลียีขั้นสูง  หรือความช านาญเป็นพิเศษ   
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4. ด้านสังคม 
ปัจจัยภายใน 

จุดแข็ง (Strength : S) จุดอ่อน (Weakness : W) 
๑. ผู้บริหารท้องถิ่นให้ความส าคัญ 
๒. เป็นภารกิจ/อ านาจหน้าท่ีตามกฎหมายของ อปท. 
3 . การประสานงาน  ประสานความร่วมมือ  กับ
หน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องเป็นไปด้วยดี 
4. บุคลากรและอัตราก าลัง  อยู่ในระดับท่ีพร้อม
ด าเนินการตามนโยบายการบริหารงาน 
5. งบประมาณ ในการด าเนินงานอยู่ในระดับท่ีไม่สูง 
7. เทคนิคการท างานส่วนมาก เป็นงานท่ีไม่ต้องใช้
เทคนิคและวิธีการท างานในระดับสูง   

1. ขาดบุคลากรท่ีมีความรู้ความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน 
2. ยานพาหนะในการปฏิบัติงานบรรเทาสาธารณภัยมี
น้อย 
3. ประชาชนขาดความร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่น
อย่างจริงจัง 
4. การดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ยากไร้ และด้อยโอกาส       
ยังไม่ท่ัวถึง 
 

ปัจจัยภายนอก 
โอกาส (Opportunity : O) อุปสรรค (Threat : T) 

๑. รัฐส่งเสริมกีฬาและการออกก าลังกาย ประชาชน
ส่วนใหญ่ให้ความสนใจในการดูแลรักษาสุขภาพ   
๒. รัฐบาลให้ความส าคัญในการแก้ไขปัญหายาเสพติด 
๓ . มีนโยบายการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่น   ได้แก่ 
พรบ .ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม , พรบ .เด็ก ,   
พรบ.ผู้สูงอายุ  
๔. มีองค์กรและหน่วยงานท่ีจะดูแลความปลอดภัย 
ได้แก่ สถานีต ารวจภูธรภาค อ.ก าแพงแสน  
และมีศูนย์ อพปร. ประจ าต าบล ท่ีปฏิบัติงานได้ทันที 
๕ . มี รพ .สต.ทุ่งกระพังโหม  ในการดูแลสุขภาพ
ประชาชนครบทุกหมู่บ้าน 
6. มี อสม. ทุกหมู่บ้าน ในการดูแลสุขภาพประชาชน
ครบทุกหมู่บ้าน 

1. การผสานความร่วมมือจากชุมชน  และหน่วยงาน
ต่าง ๆ เป็นงานท่ีต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายๆ
ส่วนท่ีต้องประสานงานกัน ถึงจะเกิดผลสัมฤทธิ์ 
2. ขาดพื้นท่ีสาธารณะ/อุปกรณ์ ในการเล่นกีฬา 
3. มีการเสพและจ าหน่ายยาเสพติดในพื้นท่ี 
4. ผู้สูงอายุถูกทอดท้ิง/ จ านวนผู้สูงอายุในสังคมท่ี
เพิ่มขึ้น 
5. แนวโน้มของต่างด้าวที่เพิ่มสูงขึ้น 
6. โรคติดต่อต่าง ๆ ตามฤดูกาล เช่น โรคไข้หวัดนก 
โรคไข้เลือดออก ก่อให้เกิดปัจจัยเส่ียงต่อการเกิดโรค
ต่าง ๆ มากขึ้น 
7. เกิดโรคติดต่อร้ายแรงท่ียากต่อการควบคุม เช่น 
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
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5. ด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว 
ปัจจัยภายใน 

จุดแข็ง (Strength : S) จุดอ่อน (Weakness : W) 
๑. ผู้บริหารท้องถิ่นให้ความส าคัญ 
๒. เป็นภารกิจ/อ านาจหน้าท่ีตามกฎหมายของ อปท. 
3 . การประสานงาน /ความร่วมกับกับเครือข่าย
ส่ิงแวดล้อมเป็นไปด้วยดี 

๑. ประกาศคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่ 
อปท. ไม่เอื้อต่อการด าเนินงาน 
๒. ไม่มีฐานข้อมูลด้านส่ิงแวดล้อมและการท่องเท่ียว 
3. งบประมาณท่ีมีอยู่อย่างจ ากัด 

ปัจจัยภายนอก 
โอกาส (Opportunity : O) อุปสรรค (Threat : T) 

๑. เป็นนโยบายท่ีรัฐบาลให้ความส าคัญ 
๒. อยู่ในเขตปริมณฑล การคมนาคมสะดวก 
 

1 . การพั ฒ นา ต้อ งอ าศัยระยะ เวลา  และการ
ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง  
2. ขาดการพัฒนาการท่องเท่ียวอย่างเป็นระบบ  
และต่อเนื่องครบวงจร 

 
 
6. ด้านการบริหารจัดการที่ดี 

ปัจจัยภายใน 
จุดแข็ง (Strength : S) จุดอ่อน (Weakness : W) 

1. ผู้น ามีความรู้ความสามารถ มีภาวะความเป็นผู้น า 
มีศักยภาพในการบริหารงาน 
2. เป็นภารกิจ/อ านาจหน้าท่ีตามกฎหมายของ อปท. 
3. ป ระชาชน มี ความ ต่ืน ตั วและมี ส่ วน ร่ วม ใน
กระบวนการพัฒนาท้องถิ่น มีการรวมกลุ่มในชุมชน 
4. ประชาชนมีความต่ืนตัวทางการเมือง 
5. ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายอย่างเคร่งครัด 
6. เน้นการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา  
7. มีการออกพื้นท่ีรับฟังความคิดเห็นและข้อมูล
ปัญหาต่าง ๆ เพื่อมาใช้ในการจัดท าแผน 

1. ประชาชนยังขาดความรู้กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับ
ประชาชน 
2. ขาดบุคลากรผู้ปฏิบัติงานท่ีมีความรู้ความสามารถ
ในบางสาขาของงาน 
3. การประชาสัมพันธ์ด้านต่าง ๆ ยังไม่ท่ัวถึง 
4. ระเบียบ กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง มีเป็นจ านวนมาก 
และมีการปรับเปล่ียนบ่อยครั้ง ท าให้การปฏิบัติงาน
ยุ่งยากขึ้น 
 
 

ปัจจัยภายนอก 
โอกาส (Opportunity : O) อุปสรรค (Threat : T) 

1. รัฐบาลเน้นการให้ สิทธิ เสรีภาพแก่ประชาชน 
ส่งเสริมการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่นและเปิดโอกาส
การมีส่วนร่วมของประชาชน 
2. เป็นนโยบายท่ีรัฐบาลให้ความส าคัญ 
 

๑ . ประชาชนขาดความเข้าใจในการท างานของ   
ภาคราชการส่งผลให้ไม่ได้รับความร่วมมือเท่าท่ีควร 
2. ประชาชนในท้องถิ่นไม่ให้ความสนใจการมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 
3. การเปล่ียนแปลงสถานการณ์ทางการเมืองของ
ประเทศ 
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 ๓.๒  การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เก่ียวข้อง 
  ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของ องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระพังโหมนั้น  ได้ท าการประเมิน
สถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้   

ผลการประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง วิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของ
ประชาชนในท้องถิ่นตามประเด็นการพัฒนาท้องถิ่นประกอบด้วย  ขอบข่ายและปริมาณของปัญหา พื้นท่ี
เป้าหมาย  กลุ่มเป้าหมาย  และการคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต 
    

ขอบข่ายและ 
ปริมาณของปัญหา 

สภาพปัญหา 
พื้นที่เป้าหมาย/
กลุ่มเป้าหมาย 

แนวโน้มในอนาคต 

1.ปัญหาด้าน 
โครงสร้างพื้นฐาน 

1. ถนนเพื่อการคมนาคม
ขนส่งช ารุด เป็นหลุมเป็น
บ่อ ท าให้การเดินทางสัญจร
ไป-มาไม่สะดวกล่าช้า 

ทุกหมู่บ้าน 
 
 

- การพัฒนาระบบขนส่งการล าเลียง
ผลผลิตจะช่วยให้ ผลผลิตออกสู่ตลาดได้
อย่างสะดวก รวดเร็ว และทันต่อความ
ต้องการของผู้บริโภค 

2. น้ า ด่ื ม ท่ี ส ะ อ า ด มี ไม่
เพียงพอ โดยเฉพาะในฤดู
แล้ง 

ทุกหมู่บ้าน 
 

- น้ าด่ืมท่ีสะอาด เป็นปัจจัยท่ีส าคัญใน
การด ารงชีวิต ท้องถ่ินต้องดูแลจัดหาให้
เพียงพอ 

3. ระบบไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตรยังไม่เพียงพอ 

ทุกหมู่บ้าน 
 
 

- ระบบพลังงานทดแทน จะมีบทบาท
ส า คัญ ในอนาคต โดย เฉพ าะไฟ ฟ้ า
พลังงานแสงอาทิตย์จะสามารถแก้ปัญหา 

4.ไฟฟ้าสาธารณะยังไม่
เพียงพอ ส าหรับจุดท่ี
จ าเป็นต้องติดต้ัง 

ทุกหมู่บ้าน - ปัญหาความไม่ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินนับวันยิ่งรุนแรงข้ึน  การติดต้ัง
ไฟฟ้าสาธารณจะสามารถลดปัญหาได้
ระดับหน่ึง 

2.ปัญหาด้าน 
แหล่งน้ า 

1. ขาดระบบบริหารการ
จัดการน้ าท่ีดี ในฤดูแล้งจะ
ขาดแคลนน้ าท าการเกษตร 

ทุกหมู่บ้าน - การสร้างระบบบริหารจัดการน้ า  ถือว่า
เป็นการเตรียมรับมือกับปัญหาน้ าท่วม
หรือขาดแคลนน้ าได้ดีท่ีสุด ไม่ว่าจะเป็น
การสร้างท่ีกักเก็บน้ า การสร้างระบบ
ชลประทาน การสร้างระบบระบายน้ า 

2.การใช้ประโยชน์จาก
แหล่งน้ าท่ีมีอยู่ไม่คุ้มค่า ใน
การเกษตร อุปโภค - 
บริโภค และสร้างอาชีพ /
รายได้ และประโยชน์ใน
ด้านต่าง ๆ จากแหล่งน้ า 

ทุกหมู่บ้าน 
 
 
 

- การพัฒนาและใช้ประโยชน์จากแหล่ง
น้ าจะช่วยให้ประชาชนรู้จักวิธีการหา
รายได้  จากทรัพ ยากร ท่ีมี อยู่  และ
พึ่ งตนเองได้  ซึ่งเป็นไปตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง ท่ีจะเป็นทางออกท่ี
ส าคัญของโลกในอนาคต 

3. ปัญหาด้าน
สาธารณสุขและสังคม 

1. ประชาชนขาดความรู้
และความเข้าใจในการ
ป้องกันโรคระบาดต่าง ๆ   

ทุกหมู่บ้าน - ความเจริญของโลกท าให้ชีวิตประจ าวัน
เปลี่ยนแปลง การวางแผนชีวิตท่ีดีจะท า
อยู่รอด 
ในสังคม 

2.ประชาชนชนยังขาด
ความสนใจใน การรักษา
สุขภาพ และปัญหาด้าน
สุขอนามัย 

ทุกหมู่บ้าน - โครงการส่งเสริมต่าง ๆ ท่ีจัดให้กับ
ป ระชาชน ด้ านสุ ขภ าพ จะ ประ ส บ
ความส าเร็จ มากหรือน้อย ข้ึนอยู่กับ
ความสนใจ  ใส่ใจ ของแต่ละชุมชน 
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ขอบข่ายและ 
ปริมาณของปัญหา 

สภาพปัญหา 
พื้นที่เป้าหมาย/
กลุ่มเป้าหมาย 

แนวโน้มในอนาคต 

4. ปัญหาด้านเศรษฐกิจ
และความยากจน 

1. ประชาชนมีรายได้น้อย  
มีภาระหน้ีสินจ านวนมาก  
เน่ืองจากยังขาดการวาง
แผนการประกอบอาชีพท่ีดี 

ทุกหมู่บ้าน - ความเจริญของโลกท าให้ชีวิต 
ประจ าวันเปลี่ยนแปลง การวางแผน
ชีวิตท่ีดีจะท าอยู่รอดในสังคม 

2. ขาดอาชีพเสริม
นอกจากการเกษตร ไม่มี
อาชีพท่ีแน่นอน ท าให้ขาด
โอกาสท่ีจะพัฒนาและ
สร้างรายได้ให้กับ
ครัวเรือน/ชุมชน 

ทุกหมู่บ้าน - ส ภ าพ อ าก า ศ  ฤ ดู ก า ล ข อ งโล ก
เปลี่ยนแปลงไป  การพึ่งพาการเกษตร
ตามฤดูกาลอย่างเดียวไม่เพียงพอท่ีจะ
สร้างชุมชนเข้มแข็ง ต้องมีการให้ความรู้
ในการประกอบอาชีพ  และหาช่องทาง
การตลาดเพื่ อระบ ายสิ น ค้ าให้ กั บ
ประชาชน  เพื่อรองรับการขยายตัวของ
เศรษฐกิจในอนาคต 

3. ขาดแคลนทุนทรัพย์ 
และแหล่งเงินทุนในการ
ประกอบอาชีพ  

ทุกหมู่บ้าน - การส่งเสริมให้ระบบเศรษฐกิจฐาน
รากเข้มแข็งจะท าให้เศรษฐกิจของ
ประเทศเข้มแข็งและยั่งยืน 

5. การขาดความสนใจ 
จริงใจ จริงจัง ของ
ประชาชนในพื้นท่ีเอง ใน
การเอาใจใส่หรือสนใจ
กับโครงการช่วยเหลือ
ของภาครัฐท าให้ 
โครงการท่ีรัฐส่งเสริมไม่
ประสบความส าเร็จ 

1. ประชาชนขาดความสน
ใน ในการช่วยเหลือของ
ภาครัฐ 

ทุกหมู่บ้าน - โครงการส่งเสริมต่าง ๆ ท่ีรัฐจัดให้กับ
ชุมชน จะประสบความส าเร็จ มากหรือ
น้อย ข้ึนอยู่กับความร่วมมือ ร่วมใจ 
ทัศนคติของแต่ละชุมชน 

3. ผู้สูงอายุ ผูพ้ิการ ผู้ป่วย
เอดส์ ขาดการดูแลเอาใจใส่
จากบุตรหลาน  และถูก
ทอดท้ิง ท าให้ต้อง
ด ารงชีวิตอยู่ด้วยความ
ยากล าบาก 

ทุกหมู่บ้าน - ระบบครอบครัวมีแนวโน้มเป็น
ครอบครัวเด่ียวมากข้ึน  สภาวะทาง
เศรษฐกิจจะท าให้แต่ละคนมุ่งเอา 
ตัวรอด และเห็นแก่ตัว 

4. ปัญหายาเสพติดแพร่
ระบาดในสังคม ต่อเน่ือง 

ทุกหมู่บ้าน - มีการพัฒนาวิธีการขนส่งยาเสพติด
รูปแบบใหม่  ท าให้ยากแก่การป้องกัน
และสกัดกั้น วิธีท่ีจะบรรเทาปัญหาได้ก็
คือการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม โดย
เน้นท่ีสถาบันครอบครัว 

6. ปัญหาด้านการศึกษา 
การศาสนา วัฒนธรรม
ท้องถ่ิน การกีฬาและ
นันทนาการ 

1. การศึกษาในระดับก่อน
วัยเรียน ยังขาดสื่อและ
อุปกรณ์การเรียนท่ีทันสมัย 
และเหมาะสมกับการ
พัฒนาการในวัยน้ี 

ทุกหมู่บ้าน 
 
 

- สื่อและอุปกรณ์การเรียนรู้เป็นสิ่งท่ี
จ าเป็นและส าคัญต่อพัฒนาการเรียนรู้
ของเด็ก ว่าจะมีความรู้ก้าวไกล เท่าทัน
ต่อโลกเพียงใด 

2. ประชาชนยังขาดแหล่ง
เรียนรู้ท่ีเป็นการศึกษาตาม
อัธยาศัย หรือ กศน. ท าให้
ยังมีความรู้ที่ล้าหลัง ไม่ทัน
เหตุบ้านการเมือง 

ทุกหมู่บ้าน 
 
 
 

- การศึกษาไม่มีท่ีสิ้นสุด  การศึกษา
นอกระบบ  จะเป็นอีกแนวทางหน่ึงใน
การสร้างกระบวนการคิดและการ
เรียนรู้ในชุมชน ท าให้เกิดการค้นพบ
ศักยภาพของตนเอง 
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ขอบข่ายและ 
ปริมาณของปัญหา 

สภาพปัญหา 
พื้นที่เป้าหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

แนวโน้มในอนาคต 

6. ปัญหาด้านการศึกษา 
การศาสนา วัฒนธรรม
ท้องถ่ิน การกีฬาและ
นันทนาการ  

3. การเสื่อมศีลธรรมทาง
ศาสนาของคนท าให้ไม่มีท่ี
ยึดเหนียวจิตใจ ส่งผลให้
เกิดปัญหาสังคมต่าง ๆ
ตามมา 

ทุกหมู่บ้าน 
 

- วัตถุนิยมเข้ามาครอบง าสังคม  ท าให้
เกิดความวุ่นวายในสังคม  จึงควรส่งเสริม
ให้เกิดศีลธรรม โดยใช้ศาสนาเป็นเครื่อง
ยึดเหน่ียว จิตใจ 

4. ประชาชนในพื้นท่ีขาด
การต่ืนตัว ในการเล่นกีฬา
เพื่อสุขภาพ 

ทุกหมู่บ้าน - การกีฬาจะพัฒนาเข้าสู่ระบบอาชีพ 
มากข้ึนการเล่นกีฬาในอนาคตจะสามารถยึด
เป็นอาชีพได้  หรือการกีฬาจะสามารถสร้าง
สุขภาพที่ดีให้เกิดข้ึนได้ จึงสมควรที่จะมีการ
สนับสนุนการเล่นกีฬาในทุกรูปแบบ 

7 .ปัญหาด้านการเมือง
การบริหารและการ
พัฒนาบุคลากรท้องถ่ิน 

1. ประชาชนยังขาด
กระบวนการเรียนรู้ด้าน
การเมืองการปกครอง ท า
ให้กระบวนการตรวจสอบ
ทางการเมืองยังอ่อนแอ 

ทุกหมู่บ้าน 
 
 

- การปกครองระบอบประชาธิปไตย เปน็
การปกครองโดยประชาชนเพื่อประชาชน 
ดังนั้นการพัฒนาองคค์วามรูด้้านการเมือง
การปกครองจะท าใหส้ังคมเกดิความสมดลุ 

2.ประชาชนยังขาดความ
สนใจ ในด้านการมีส่วน
ร่วม ด้านการเมืองการ 
ปกครอง และการบริหาร
หรือพัฒนาท้องถ่ินท าให้
การด าเนินการเป็นเพียง
การแก้ไขปัญหาของบุคคล
บางกลุ่ม 

ทุกหมู่บ้าน 
 
 
 

- การพัฒนาและการแก้ปัญหาหรือ การ
วางแผนก าหนดทิศทางการพัฒนาท้องถ่ิน
ในอนาคตจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีต้องอาศัย
ความร่วมมือจากทุกฝ่าย 

3.ประชาชนไม่เข้าใจระบบ
บริหารงาน ของ อบต.ท า
ให้เกิดความเข้าใจผิดใน
การติดต่อ ประสานงาน 
อยู่บ่อยครั้ง 

ทุกหมู่บ้าน 
 

- อบต.เป็นหน่วยงานท่ีใกล้ชิดกับ 
ประชาชน และนับวันภารกิจจะเพิ่ม 
มากข้ึน ดังน้ันการสร้างความเข้ากับ
ประชาชนจึงเป็นสิ่งส าคัญ 

4.ข้าราชการหรือพนักงาน 
ต้องปรับปรุงกระบวนการ
ท างาน ให้สามารถ
ตอบสนองความต้องการ
ของประชาชน 

พนักงานส่วน
ต าบลหรือ

พนักงานจ้าง 

- การบริการที่ดีขององค์กรเป็นสิ่งท่ี 
พึงปารถนาของผู้รับบริการ  
ดังน้ัน การข้าราชการผู้ปฏิบัติงาน 
ต้องมีจิตส านึกในการให้บริการท่ีดี 

5.ระบบบริหารจัดการของ
ภาครัฐยังมี กฎ ระเบียบท่ี
มากท าให้การให้บริการ
ขาดความคล่องตัว และมี
ข้ันตอนมาก 

พนักงานส่วน
ต าบลหรือ

พนักงานจ้าง 

- การอธิบายช้ีแจงและการระชาสัมพันธ์  
ในการท าความเข้าใจให้กับประชาชนใน
พื้นท่ีได้ทราบถึงบทบาทและวิธี การ
บริหารงาน วิธีการท างาน ของ 
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ขอบข่ายและ 

ปริมาณของปัญหา 
สภาพปัญหา 

พื้นที่เป้าหมาย/
กลุ่มเป้าหมาย 

แนวโน้มในอนาคต 

8.ปัญหาด้านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อม และการ
ท่องเท่ียว 

1.ขยะและสิ่งปฏิกูล ถือ
ว่าเป็นสิ่งที่ก าลังจะสร้าง
ปัญหาให้กับสังคมชนบท 
หากไม่มีการวางแผนที่ดี
จะกลายเป็นปัญหาที่ยาก
จะแก้ไข 

ทุกหมู่บ้าน -ควรจะมีการสร้างระบบบริหารจัดการ 
การก าจัดขยะอย่างถูกวิธี โดยไม่ก่อให้เกิด
มลพิษต่อสิ่งแวดล้อม  เน่ืองจากนับวัน
ปริมาณขยะ 
ที่ก าจัดยาก ขยะมีมลพิษจะย่ิงมากข้ึน 

2.ประชาชนยังไม่ได้รับ
ประโยชน์เท่าท่ีควร กับ
การที่ จังหวัดนครปฐม 
เป็นเมืองท่องเท่ียว 
เน่ืองจากขาดการ
เชื่อมโยงด้านการ
ท่องเท่ียว 

ทุกหมู่บ้าน 
 

 

-การเชื่อมโยงด้านการท่องเท่ียว การ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านการท่องเท่ียว 
ของท้องถ่ินแต่ละให้ จะก่อให้เกิดมูลค่าเพ่ิม 
ด้านการท่องเท่ียว กระจายรายได้สู่ชนบท 
 

 
 

*************************************************** 
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ส่วนท่ี ๓ 
การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ 

(๑) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 

วนที่  ๔

ท่ี ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
หน่วยงาน 
สนับสนนุ 

1 การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

บริการชุมชนและสังคม 1. แผนงานการศึกษา 
2. แผนงานศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

ส านักงานปลัด 
 

กองช่าง 
กองคลงั 
กองสาธารณสุขฯ 

2 การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

การเศรษฐกจิ 1. แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 
2. แผนงานการเกษตร 

ส านักงานปลัด กองช่าง 
กองคลงั 
กองสาธารณสุขฯ 

3 การพัฒนาด้าน 
การบริการสาธารณะ 

บริหารทั่วไป 1. แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน 

ส านักงานปลัด กองช่าง 
กองคลงั 
กองสาธารณสุขฯ 

 บริการชุมชนและสังคม 1. แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

กองช่าง 
 

ส านักงานปลัด 
กองคลงั 
กองสาธารณสุขฯ 

 การเศรษฐกจิ 1. แผนงานอุตสาหกรรม 
และการโยธา 
2. แผนงานพาณิชย์ 

กองช่าง 
 

ส านักงานปลัด 
กองคลงั 
กองสาธารณสุขฯ 

4 การพัฒนาด้านสังคม บริหารทั่วไป 1. แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน 

ส านักงานปลัด กองช่าง 
กองคลงั 
กองสาธารณสุขฯ 

 บริการชุมชนและสังคม 1. แผนงานการศึกษา 
2. แผนงานสาธารณสุข 
3. แผนงานการสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชน 
4. แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

ส านักงานปลัด 
กองสาธารณสุขฯ 

กองช่าง 
กองคลงั 
 

5 การพัฒนาด้าน
สิ่งแวดล้อม และการ
ท่องเท่ียว 

บริการชุมชนและสังคม 1. แผนงานเคหะและ
ชุมชน 
 

กองสาธารณสุขฯ 
กองช่าง 

ส านักงานปลัด 
กองคลงั 

 การเศรษฐกจิ 1. แผนงานการเกษตร กองสาธารณสุขฯ 
กองช่าง 

ส านักงานปลัด 
กองคลงั 

6 การพัฒนาด้าน 
การบริหารจัดการที่ดี 

บริหารทั่วไป 1.แผนงานบริหารทั่วไป 
 

ส านักงานปลัด 
กองคลงั 

กองช่าง 
กองสาธารณสุขฯ 

 บริการชุมชนและสังคม 1. แผนงานการสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชน 

ส านักงานปลัด 
 

กองช่าง 
กองคลงั 
กองสาธารณสุขฯ 

รวม 6 ยุทธศาสตร์ 3  ด้าน 10  แผนงาน 4  หน่วยงาน  
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระพังโหม 

(แบบ ผ. 01) 
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2. บัญชีโครงการพฒันาท้องถิน่ 

บญัชีสรปุโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 

องค์การบรหิารส่วนต าบลทุ่งกระพงัโหม 
                          

ยุทธศาสตร์ 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 รวม 5 ป ี

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

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
    ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม                         
1.1 แผนงานการศึกษา 13 1,572,200 13 1,572,200 13 1,572,200 13 1,572,200 13 1,572,200 65 7,861,000 
1.2 แผนงานการศาสนา วฒันธรรม 
และนันทนาการ 

5 265,000 5 265,000 5 265,000 5 265,000 5 265,000 25 1,325,000 

รวม 18 1,837,200 18 1,837,200 18 1,837,200 18 1,837,200 18 1,837,200 90 9,186,000 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ด้านเศรษฐกิจ 

            

2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1 150,000 1 150,000 1 150,000 1 150,000 1 150,000 5 750,000 
2.2 แผนงานการเกษตร 1 10,000 1 10,000 1 10,000 1 10,000 1 10,000 5 50,000 

รวม 2 160,000 2 160,000 2 160,000 2 160,000 2 160,000 10 800,000 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ด้านการบริการสาธารณะ 

            

3.1 แผนงานเคหะและชุมชน 1 300,000 1 300,000 1 300,000 1 300,000 1 300,000 5 1,500,000 
3.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 8 1,980,000 8 1,980,000 8 1,980,000 8 1,980,000 8 1,980,000 40 9,900,000 
3.3 แผนงานการพาณิชย์ 4 650,000 4 650,000 4 650,000 4 650,000 4 650,000 20 3,250,000 
3.4 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1 2,650,000 - - - - - - - - 1 2,650,000 

รวม 14 5,580,000 13 2,930,000 13 2,930,000 13 2,930,000 13 2,930,000 66 17,300,000 

 

แบบ ผ. 01 
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บญัชีสรปุโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 

องค์การบรหิารส่วนต าบลทุ่งกระพงัโหม 
                          

ยุทธศาสตร์ 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 รวม 5 ป ี

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

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

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านสังคม             
4.1 แผนงานการศึกษา 1 20,000 1 20,000 1 20,000 1 20,000 1 20,000 5        100,000  
4.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 2 80,000 2 80,000 2 80,000 2 80,000 2 80,000 10        400,000  
4.3 แผนงานสาธารณสุข 9 578,000 9 578,000 9 583,000 9 583,000 9 583,000 45     2,905,000  
4.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 2 1,220,000 1 20,000 1 20,000 1 20,000 1 20,000 6     1,300,000  
4.5 แผนงานการศาสนา วฒันธรรม 
      และนันทนาการ 4 370,000 4 370,000 4 370,000 4 370,000 4 370,000 20     1,850,000  

รวม 18 2,268,000 17 1,068,000 17 1,073,000 17 1,073,000 17 1,073,000 86 6,555,000 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
    ด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเท่ียว             
5.1 แผนงานเคหะและชุมชน 3 53,000 3 53,000 3 53,000 3 53,000 3 53,000 15        265,000  
5.2 แผนงานการเกษตร 4 930,000 4 930,000 4 930,000 4 930,000 4 930,000 20     4,650,000  

รวม 7 983,000 7 983,000 7 983,000 7 983,000 7 983,000 35 4,915,000 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
    ด้านการบริหารจัดการท่ีดี             
6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 7 1,200,000 7 1,200,000 7 1,200,000 7 1,200,000 7 1,200,000 35     6,000,000  
6.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1 20,000 1 20,000 1 20,000 1 20,000 1 20,000 5        100,000  

รวม 8 1,220,000 8 1,220,000 8 1,220,000 8 1,220,000 8 1,220,000 40 6,100,000 
รวมท้ังสิ้น 67 12,048,200 65 8,198,200 65 8,203,200 65 8,203,200 65 8,203,200 327 44,856,000 

 
 

แบบ ผ. 01 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชน 

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระพังโหม 

(แบบ ผ. 01/1) 
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บญัชีสรปุโครงการพัฒนาทีน่ ามาจากแผนพัฒนาหมูบ่้านและแผนชุมชน 
องค์การบรหิารส่วนต าบลทุ่งกระพงัโหม 

                          

โครงการพัฒนาท่ีน ามาจาก 
แผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 รวม 5 ป ี

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

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
    ด้านการบริการสาธารณะ 

            
หมู่ที ่1 - - - - - - - - 1 5,000,000 1 5,000,000 
หมู่ที่ 2 2 2,130,000 1 800,000 1 250,000 1 1,000,000 1 500,000 6 4,680,000 
หมู่ที่ 3 5 5,050,000 3 3,950,000 4 4,010,000 3 4,000,000 4 6,280,000 19 23,290,000 
หมู่ที่ 4 6 5,100,000 2 3,500,000 - - 1 800,000 - - 9 9,400,000 
หมู่ที่ 5 3 4,150,000 1 1,800,000 2 1,150,000 1 300,000 - - 7 7,400,000 
หมู่ที่ 6 - - 1 2,000,000 - - - - - - 1 2,000,000 
หมู่ที่ 7 1 330,000 1 150,000 - - - - - - 2 480,000 

รวมท้ังสิ้น 17 16,760,000 9 12,200,000 7 5,410,000 6 6,100,000 6 11,780,000 45 52,250,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. 01/1 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระพังโหม 

(แบบ ผ.02) 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระพังโหม 

 ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัด  ท่ี 1  พัฒนานครปฐมให้เป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) โดยเน้นด้านการขนส่ง (Transport) เมืองหลวงแห่งอาหารและการท่องเที่ยว (Food Metropolis)  
                                    และเมืองแห่งสุขภาพ (Healthy City) รองรับผู้สูงอายุ (Aging) และบริบทโลก (Global Content) 

    ยุทธศาสตร์จังหวัด  ท่ี 3  เพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย ลดปัญหาครัวเรือนและสิ่งแวดล้อม สร้างความเสมอภาค และความเท่าเทียม โดยน าศาสตร์พระราชามาเป็นแนวทางหลัก 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนครปฐม  ยุทธศาสตร์ ที่ 2  การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ยุทธศาสตร์ ที่ 1  การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

1.1 แผนงานการศึกษา 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี 

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก 
1 โครงการอาหารกลางวัน 

(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) 
เพื่อเด็กนักเรียน 
ได้รับประทานอาหาร 
กลางวันทุกคน  
 

เด็กนักเรียนทุกคน 
(ศพด.วัดหนองปลาไหล) 

208,000 208,000 208,000 208,000 208,000 ร้อยละ 100 เด็กนักเรียน 
ได้รับประทานอาหาร 
กลางวันครบทุกคน 

เด็กมีสุขภาพร่างกายที่ 
สมบูรณ์แขง็แรง มีพัฒนา 
ที่ดีสมวัย 

ศพด. วัดหนองปลา
ไหล 

2 จัดซื้ออาหารเสริม (นม)  
(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) 

เพื่อเด็กนักเรียนได้รับ 
ประทานอาหาร 
เสริม (นม) ครบทุกคน 
 

เด็กนักเรียนทุกคน 
(ศพด.วัดหนองปลาไหล) 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 100 เด็กนักเรียน 
ได้รับประทานอาหารเสริม 
(นม) ครบทุกคน 

เด็กมีสุขภาพร่างกายที่ 
สมบูรณ์แขง็แรง มีพัฒนา 
ที่ดีสมวัย 

ศพด. วัดหนองปลา
ไหล 

3 โครงการเงินอุดหนุนส าหรับ 
สนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอน 
ของ ศพด. วัดหนองปลาไหล 
(ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัว) 
 

เพื่อสนับสนุนค่า 
จัดการเรียน การสอน 

เด็กนักเรียนทุกคน 
(ศพด.วัดหนองปลาไหล) 

68,000 68,000 68,000 68,000 68,000 ร้อยละ 100 เด็กนักเรียน 
ได้รับค่าจัดการเรียน 
การสอนรายหัว 

นักเรียนทุกคนได้รับค่า 
จัดการเรียนการสอน 
รายหัวทุกคน 

ศพด.วัดหนองปลาไหล 

 
 

แบบ ผ. 02 
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี 

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก 
4 โครงการเงินอุดหนุนส าหรับ 

สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ 
จัดการศึกษา  ของ ศพด.  
วัดหนองปลาไหล  
(ค่าหนังสือเรียนอุปกรณ์ 
การเรียน ค่าเคร่ืองแบบ 
นักเรียนและค่ากิจกรรม 
พัฒนาผู้เรียน) 
 

เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่าย 
ในการจัดการศึกษา 

เด็กนักเรียนทุกคน 
(ศพด.วัดหนองปลาไหล) 

45,200 45,200 45,200 45,200 45,200 ร้อยละ 100  
ของนักเรียนได้รับ 
ค่าหนังสือเรียน 
ค่าอุปกรณ์การเรียน 
ค่าเคร่ืองแบบ
นักเรียน 

นักเรียนทุกคน  
มีหนังสือเคร่ืองแบบ 
อุปกรณ์การเรียน 
ครบทุกคน 

ศพด.วัดหนองปลาไหล 

5 โครงการทัศนศึกษา  
ของ ศพด. วัดหนองปลาไหล 

เพื่อให้เด็กนักเรียน 
ได้เรียนรู้ 

เด็กนักเรียนทุกคน 
(ศพด.วัดหนองปลาไหล) 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ 80 
ของนักเรียน 
สามารถตอบค าถาม
จากการทัศนศึกษา 
นอกสถานที่ได้ 
 

เด็กนักเรียนมี 
พัฒนาการที่ดีทั้งด้าน 
ร่างกายและสติปัญญา 

ศพด. วัดหนองปลาไหล 

6 โครงการ/กิจกรรมพัฒนา 
ด้านการเรียนการสอน 
ให้แก่เด็กในด้านต่าง ๆ 
ของ ศพด. วัดหนองปลาไหล 
 

เพื่อจัดกิจกรรมการ 
เรียนรู้ในด้านต่าง ๆ 
ให้แก่เด็กนักเรียน 

เด็กนักเรียนได้รับ 
การพัฒนาการเรียนรู้ 
ในด้านผ่านกิจกรรม 
การเรียนการสอน 
ในรูปแบบต่าง ๆ 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนคร้ังในการ 
จัดกิจกรรม 

นักเรียนมีพัฒนาการ 
ที่สมวัยและเรียนรู้ 
อย่างมีความสุข 
สุขภาพแร่งกาย และมี 
จิตใจที่สมบูรณ์แขง็แรง 

ศพด. วัดหนองปลาไหล 

7 โครงการสร้างความสัมพันธ์ 
ระหว่างครู นักเรียน และ 
ผู้ปกครอง ของ ศพด.  
วัดหนองปลาไหล 
 

เพื่อจัดกิจกรรม 
ความสัมพันธ์อันดี 
ระหว่างครู นักเรียน 
และผู้ปกครอง  

ศพด.วัดหนองปลาไหล 
มีการจดักิจกรรมสร้าง 
ระหว่างครูนักเรียน และ 
ผู้ปกครอง อย่างน้อย 
ปีละ 1 กิจกรรม 
 

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 ร้อยละ 80  
ผู้เข้าร่วมโครงการ 
มีความพึงพอใจใน 
การจัดกิจกรรม 

ผู้ปกครองและเด็ก 
เข้าใจแนวทางการ 
จัดการเรียนการสอน 
และกฎระเบียบต่าง ๆ 

ศพด. วัดหนองปลาไหล 

8 โครงการอาหารกลางวัน 
รร. วัดหนองปลาไหล  
(ขอรับการอุดหนุน) 
 

เพื่อเด็กนักเรียน 
ได้รับประทานอาหาร 
กลางวันทุกคน 

เด็กนักเรียนทุกคน 
(ศพด.วัดหนองปลาไหล) 

546,000 546,000 546,000 546,000 546,000 ร้อยละ 100  
เด็กนักเรียนได้รับ 
ประทานอาหาร 
กลางวันครบทุกคน 
 

เด็กมีสุขภาพร่างกาย 
ที่สมบูรณ์แขง็แรงม ี
พัฒนาการที่ดีสมวัย 

ส านักปลัด 
- รร.วัดหนองปลาไหล 
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี 

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก 
9 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) 

รร. วัดหนองปลาไหล  
(ขอรับการอุดหนุน) 
 

เพื่อเด็กนักเรียน 
ได้รับประทานอาหาร 
เสริม (นม) ครบทุกคน 

เด็กนักเรียนทุกคน 
(ศพด.วัดหนองปลาไหล) 

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 ร้อยละ 100  
เด็กนักเรียนได้รับ 
ประทานอาหารเสริม 
(นม) ครบทุกคน 

เด็กมีสุขภาพร่างกาย 
ที่สมบูรณ์แขง็แรงม ี
พัฒนาการที่ดีสมวัย 

ส านักปลัด 
- รร.วัดหนองปลาไหล 

10 จ้างพี่เลี้ยงผู้ดูแลนักเรียน 
ระดับปฐมวัย   
รร. วัดหนองปลาไหล  
(ขอรับการอุดหนุน) 
 

เพื่อให้เด็กนักเรียน 
ได้รับการพัฒนาอย่าง 
เต็มศักยภาพ 

เด็กนักเรียนระดับ 
ปฐมวัย 
รร.วัดหนองปลาไหล 

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 ร้อยละ 100  
เด็กนักเรียนได้รับ 
การพัฒนาศักยภาพ 
ครบทุกด้าน 

เด็กนักเรียนได้รับการ 
พัฒนาอย่างเต็ม 
ศักยภาพทุกคน 

ส านักปลัด 
- รร.วัดหนองปลาไหล 

11 จ้างครูต่างชาติสอนวิชา 
ภาษาอังกฤษ 
รร. วัดหนองปลาไหล  
(ขอรับการอุดหนุน) 
 

เพื่อให้เด็กนักเรียน 
ได้รับการพัฒนาอย่าง 
เต็มศักยภาพ 

นักเรียนมีความรู้ 
ที่เพิ่มขึ้น 

120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 ร้อยละ 100  
นักเรียนระดับชั้น 
ประถมศึกษาได้รับ 
การพัฒนาทักษะ 
ด้านภาษาอังกฤษ 

นักเรียนมีความรู้  
ความเข้าใจในภาษา 
อังกฤษ เพิ่มขึ้น 

ส านักปลัด 
- รร.วัดหนองปลาไหล 

12 โครงการวันเด็กแห่งชาติ  
อบต. ทุ่งกระพังโหม 

เพื่อให้เด็กนักเรียน 
กล้าคิดกล้าแสดงออก 
ผ่านกิจกรรมและการ 
สร้างสรรค์ต่าง ๆ 
 

เด็กและเยาวชน 
ในต าบลทุ่งกระพังโหม 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 80  
ของเด็กและเยาวชน 
ได้มีส่วนร่วมใน 
กิจกรรมที่ได้จัดขึ้น 

เด็ก เยาวชนได้มี 
ส่วนร่วมในกิจกรรม 
อย่างสนุกสนาน 
และมีความสุข 

ส านักปลัด 

13 โครงการวันเด็กแห่งชาติ  
(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) 

เพื่อให้เด็กนักเรียน 
กล้าคิดกล้าแสดงออก 
ผ่านกิจกรรมและการ 
สร้างสรรค์ต่าง ๆ 
 

เด็กนักเรียนทุกคน 
ได้ร่วมกิจกรรม 
 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 80  
เด็กนักเรียนได้มี 
ส่วนร่วมในการจัด 
กิจกรรมครบทุกคน 

เด็กนักเรียนได้มี 
ส่วนร่วมในกิจกรรม 
อย่างสนุกสนาน 
และมีความสุข 

ศพด. วัดหนองปลาไหล 

  รวม      13      โครงการ   1,572,200 1,572,200 1,572,200 1,572,200 1,572,200       
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระพังโหม 

 ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัด  ท่ี 1  พัฒนานครปฐมให้เป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) โดยเน้นด้านการขนส่ง (Transport) เมืองหลวงแห่งอาหารและการท่องเที่ยว (Food Metropolis)  
                                    และเมืองแห่งสุขภาพ (Healthy City) รองรับผู้สูงอายุ (Aging) และบริบทโลก (Global Content) 

    ยุทธศาสตร์จังหวัด  ท่ี 3  เพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย ลดปัญหาครัวเรือนและสิ่งแวดล้อม สร้างความเสมอภาค และความเท่าเทียม โดยน าศาสตร์พระราชามาเป็นแนวทางหลัก 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนครปฐม  ยุทธศาสตร์ ที่ 2  การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ยุทธศาสตร์ ที่ 1  การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

1.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี 

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก 
1 โครงการจัดงานรัฐพิธีเพื่อเฉลิม 

พระเกียรติพระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัว พระราชินีและ 
พระบรมวงศานุวงศ ์

เพื่อเฉลิมพระเกียรติ 
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว พระราชินีและ 
พระบรมวงศานุวงศ ์

จัดกิจกรรมเทิดทูน 
พระมหากษัตริย์ และ 
พระบรมวงศานุวงศ ์

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ร้อยละ 75 ของประชาชน 
มีความพึงพอใจต่อการ 
จัดกิจกรรม 

ประชาชนในต าบล 
ได้แสดงออกถึง 
ความจงรักภักดี 

ส านักปลัด 

2 การจัดงานรัฐพิธีและเทิดทูน 
สถาบันพระมหากษัตริย์และ 
พระบรมวงศานุวงศ ์

เพื่อแสดงความจงรักภักดี  
และเทิดทูนสถาบัน 
พระมหากษัตริย์ และ 
พระบรมวงศานุวงศ ์

จัดงานเทิดทูนสถาบัน 
พระมหากษัตริย์และ 
พระบรมวงศานุวงศ ์

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 80 ของประชาชน 
มีความพึงพอใจต่อการ 
จัดกิจกรรม 

ประชาชนในต าบล 
ได้แสดงออกถึง 
ความจงรักภักดี 

ส านักปลัด 

3 โครงการอนุรักษ์ศิลปะ 
วัฒนธรรม ประเพณี 

เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริม 
และอนุรักษ์ไว้ ซ่ึง 
ขนบธรรมเนียม ประเพณี 
อันดีงามและสร้างจิตส านึก 
คุณค่าในการรักษา
ขนบธรรมเนียมประเพณี 
 

จัดกิจกรรมอนุรักษ์ศิลป- 
วัฒนธรรม ประเพณีตาม 
วันส าคัญต่าง ๆ เช่น  
วันสงกรานต์,วันขึ้นปีใหม่ 
วันเข้าพรรษา-ออกพรรษา 
ฯลฯ  อย่างน้อยปีละ 1 
กิจกรรม 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 80 ของประชาชน 
มีความพึงพอใจต่อการ 
จัดกิจกรรม 

ประชาชนในต าบล 
ได้ร่วมอนุรักษ์ 
ศิลปวัฒนธรรมและ 
ประเพณีที่ดีงาม 

ส านักปลัด 

 
 

แบบ ผ. 02 
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี 

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก 
4 โครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม

ประเพณี 
(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) 

เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริม 
และอนุรักษ์ไว้ ซ่ึง 
ขนบธรรมเนียม ประเพณี 
อันดีงามและสร้างจิตส านึก 
คุณค่าในการรักษา
ขนบธรรมเนียมประเพณี 
 

ศพด.วัดหนองปลาไหล 
ได้ร่วมกิจกรรมอนุรักษ์ 
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี 
ตามวันส าคัญต่าง ๆ เช่น 
วันสงกรานต์,วันขึ้นปีใหม่ 
วันเข้าพรรษา-ออกพรรษา 
ฯลฯ  อย่างน้อยปีละ 1  
กิจกรรม 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 ร้อยละ 80 ของการ 
จัดกิจกรรม ครู นักเรียน 
ได้เข้าร่วมกิจกรรม 
ครบทุกคน 

นักเรียนได้ร่วมอนุรักษ์ 
ศิลปวัฒนธรรมและ 
ประเพณีที่ดีงาม 

ศพด.วัดหนองปลาไหล 

5 สนับสนุนส่งเสริมโครงการ 
อบรมคุณธรรม จริยธรรม  
ถวายเป็นพระราชกุศล 
 

เพื่อปลูกฝังคุณธรรม  
จริยธรรม และค่านิยม  
ให้กับนักเรียนครู และ 
ประชาชนในต าบล 

นักเรียนชั้น ป.1 - ป.6 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 75 ของผู้เข้าร่วม 
กิจกรรมมคีวามพึงพอใจ 
ต่อการจัดอบรม 

ผู้เข้าร่วมโครงการ  
สามารถน าหลักการที่ได้ 
ไปปรับใช้ในการด าเนิน 
ชีวิตประจ าวันได้ 

ส านักปลัด 
- รร.วัดหนองปลาไหล 

 รวม    5    โครงการ - - 265,000 265,000 265,000 265,000 265,000    
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระพังโหม 

 ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัด  ที่ 2  สร้างความแข็งแกร่งระดับพื้นที่ให้สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ และกระจายความเจริญ สร้างความสุขให้กับประชาชนในทุกระดับ 
    ยุทธศาสตร์จังหวัด  ท่ี 3  เพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย ลดปัญหาครัวเรือนและสิ่งแวดล้อม สร้างความเสมอภาค และความเท่าเทียม โดยน าศาสตร์พระราชามาเป็นแนวทางหลัก 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนครปฐม  ยุทธศาสตร์ ที่ 4  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตร์ ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี 

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก 
1 โครงการส่งเสริมอาชีพให้กับ 

ประชาชน/กลุ่มสตรีแม่บ้าน/ 
เยาวชน ผู้สูงอายุ /ผู้พิการ  
และผู้ด้อยโอกาส ในต าบล 
ทุ่งกระพังโหม 
 

- เพื่อให้ประชาชนมีอาชีพ 
และรายได้เสริม ใช้เวลาว่าง 
ให้เกิดประโยชน์ 

- ส่งเสริมอาชีพให้กับ 
ประชาชนทุกกลุ่ม 
ภายในต าบล หมู่ที่ 1 - 7 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ร้อยละ 60 ของประชาชน 
กลุ่มเป้าหมายให้ความ 
สนใจและเข้าร่วมโครงการ 

ประชาชนมีอาชีพเสริม 
และมีรายได้ที่เพิ่มขึ้น 

ส านักปลัด 

 รวม   1  โครงการ     150,000 150,000 150,000 150,000 150,000    

 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระพังโหม 

 ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัด  ที่ 2  สร้างความแข็งแกร่งระดับพื้นที่ให้สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ และกระจายความเจริญ สร้างความสุขให้กับประชาชนในทุกระดับ 
    ยุทธศาสตร์จังหวัด  ท่ี 3  เพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย ลดปัญหาครัวเรือนและสิ่งแวดล้อม สร้างความเสมอภาค และความเท่าเทียม โดยน าศาสตร์พระราชามาเป็นแนวทางหลัก 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนครปฐม  ยุทธศาสตร์ ที่ 4  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตร์ ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

2.2 แผนงานการเกษตร 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ีรับผิดชอบหลัก 

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ หน่วยงานท่ีขอรับเงินอุดหนุน 
1 โครงการสนับสนุนการผลิต/ 

ผลผลิตทางการเกษตรปลอดภัย 
จากสารพิษและผลิตภัณฑ์ชุมชน 
และอุตสาหกรรม SME ภายใน 
ต าบล 

- เพื่อสนับสนุนเกษตร 
อินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพ 

- สนับสนุนกิจกรรม 
การท าเกษตรอินทรีย์ 
และปุ๋ยชีวภาพเกษตรกร 
ในต าบล หมู่ที่ 1 - 7 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ 60 ของเกษตรกร 
กลุ่มเป้าหมายสามารถลด 
การใช้สารเคมีลงได้ 
 

- เกษตรกรในต าบล 
สามารถลดการใช้
สารเคมีในพืชผัก 
ผลไม้ลงได้ 
- ประหยัดค่าใช้จ่าย 
และประชาชนมี 
สุขภาพแข็งแรงขึ้น 
 

ส านักปลัด 
- เกษตรอ าเภอ 

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

 
 
 
 
 

แบบ ผ. 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระพังโหม 

 ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัด  ท่ี 1  พัฒนานครปฐมให้เป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) โดยเน้นด้านการขนส่ง (Transport) เมืองหลวงแห่งอาหารและการท่องเที่ยว (Food Metropolis)  
                                    และเมืองแห่งสุขภาพ (Healthy City) รองรับผู้สูงอายุ (Aging) และบริบทโลก (Global Content) 

    ยุทธศาสตร์จังหวัด  ที่ 2  สร้างความแข็งแกร่งระดับพื้นที่ให้สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ และกระจายความเจริญ สร้างความสุขให้กับประชาชนในทุกระดับ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนครปฐม  ยุทธศาสตร์ ที่ 6  การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ 

ยุทธศาสตร์ ที่ 3 การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ 

3.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี 

(ผลผลติของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก 
1 โครงการขอขยายเขตไฟฟ้า

สาธารณะ  ภายในต าบลทุ่งกระพัง
โหม หมู่ที่ 1 - 7 

เพื่อขยายเขตไฟฟ้า 
ให้ครอบคลุมทั้งต าบล 
และประชาชนได้มี 
ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง 
ทุกครัวเรือน 
 

อุดหนุนไฟฟ้า เพื่อขอ 
ขยายเขตไฟฟ้าภาย 
ในต าบลหมู่ที่ 1-7 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 90 ของประชาชน 
ในต าบล ได้เข้าถึงไฟฟ้า 
สาธารณะอย่างทั่วถึง 

- ประชาชนในต าบล 
มีไฟฟ้าใช้อย่างครอบคลุม 
ทุกครัวเรือน 

กองช่าง 

 รวม   1   โครงการ   300,000 300,000 300,000 300,000 300,000    

 
 
 
 
 

แบบ ผ. 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระพังโหม 

 ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัด  ท่ี 1  พัฒนานครปฐมให้เป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) โดยเน้นด้านการขนส่ง (Transport) เมืองหลวงแห่งอาหารและการท่องเที่ยว (Food Metropolis)  
                                    และเมืองแห่งสุขภาพ (Healthy City) รองรับผู้สูงอายุ (Aging) และบริบทโลก (Global Content) 

    ยุทธศาสตร์จังหวัด  ที่ 2  สร้างความแข็งแกร่งระดับพื้นที่ให้สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ และกระจายความเจริญ สร้างความสุขให้กับประชาชนในทุกระดับ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนครปฐม  ยุทธศาสตร์ ที่ 6  การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ 

ยุทธศาสตร์ ที่ 3 การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ 

3.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี 

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก 
1 โครงการลงหินคลุก/ลูกรัง/ 

หินกรวด ถมดิน  
ภายในเขตต าบล 

เพื่อให้ประชาชน 
มีทางคมนาคมที่ดี 

ลงหินคลุก/ลูกรัง/หินกรวด/ 
ถมดิน ภายในต าบล  
หมู่ที่ 1 – 7 
 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 80 ของประชาชน 
มีความพึงพอใจต่อการ 
สัญจรไป -มา 

- การเดินทางสะดวก 
ปลอดภัย และการขนส่ง 
ผลผลิตสะดวกรวดเร็ว 

กองช่าง 

2 โครงการติดต้ังป้ายบอกซอย  
ภายในเขตต าบล 

เพื่ออ านวยความสะดวก 
ให้กับประชาชนในพื้นทีแ่ละ 
นอกพื้นที่ในการเดินทางสัญจร 
ไป-มา และติดต่อสารกัน 
ในด้านต่าง ๆ 

ติดต้ังป้ายบอกซอย 
ในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 - 7 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 80 ของประชาชน 
มีความพึงพอใจต่อการ 
ติดต้ังป้ายเตือนป้าย 
บอกซอย 

ประชาชนทั้งในและนอก 
ต าบลได้รับความสะดวก 
ในการเดินทางสัญจร 
ไป - มา ภายในต าบล 

กองช่าง 

3 โครงการติดต้ังเนินสะดุด 
ภายในเขตต าบล 

เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุ 
ในการเดินทางสัญจรไป-มา 
 

ติดต้ังเนินสะดุดในหมู่บ้าน 
ในต าบล หมู่ที่ 1-7 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 80 ของประชาชน 
มีความพึงพอใจต่อ 
การติดต้ังเนินสะดุด 
 

- สามารถป้องกันการเกิด 
อุบัติเหตุลงได้ 

กองช่าง 

 
 
 

แบบ ผ. 02 
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี 

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก 
4 โครงการติดต้ังกระจก 

มุมสะท้อนภายในเขตต าบล 
เพื่อป้องกันและลด 
อุบัติเหตุในการเดินทาง 
สัญจรไป-มา 

ติดต้ังกระจกมุมสะท้อนตาม 
จุดเสี่ยง/ทางโค้ง/แยกต่าง ๆ 
ในต าบล หมู่ที่ 1-7 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 80 ของประชาชน 
มีความพึงพอใจต่อ 
การติดต้ังกระจก 
มุมสะท้อน 

- สามารถป้องกัน 
การเกิดอุบัติเหตุลงได้ 
 

กองช่าง 

5 โครงการติดต้ังการ์ดเรล  
ภายในเขตต าบล 

เพื่อป้องกันและลด 
อุบัติเหตุในการเดินทาง 
สัญจรไป-มา 

ติดต้ังราวกันตกตามจุดเสี่ยง/ 
ทางโค้ง/แยกต่าง ๆ 
ในต าบล หมู่ที่ 1-7 
 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 80 ของประชาชน 
มีความพึงพอใจต่อ 
การติดต้ังราวกันตก 

- สามารถป้องกัน 
การเกิดอุบัติเหตุลงได้ 

กองช่าง 

6 โครงการติดต้ังไฟกระพริบ 
ไฟเตือน ภายในเขตต าบล 

เพื่อป้องกันและลด 
อุบัติเหตุในการเดินทาง 
สัญจรไป-มา 

ติดต้ังไฟกระพริบ ไฟเตือน 
ตามจุดเสี่ยง/ทางโค้ง/แยก 
ต่าง ๆ ในต าบล หมู่ที่ 1-7 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 80 ของประชาชน 
มีความพึงพอใจต่อการ 
ติดต้ังไฟกระพริบไฟเตือน 

- สามารถป้องกัน 
การเกิดอุบัติเหตุลงได้ 

กองช่าง 

7 โครงการติดต้ัง/ซ่อมบ ารุง 
ไฟฟ้าแสงสว่างรายทาง  
ภายในเขตต าบล 

เพื่อให้ประชาชนเดินทาง 
สัญจรไป-มา สะดวก  
ปลอดภัยมากขึ้น 

ติดต้ังไฟฟ้า/ซ่อมบ ารุง 
แสงสว่างรายทางตาม 
จุดเสี่ยง/ทางโค้ง/แยกต่าง ๆ  
ในต าบล หมู่ที่ 1-7 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 80 ของประชาชน 
ความพึงพอใจต่อการติดต้ัง 
ซ่อมบ ารุงแสงสว่างรายทาง 

ประชาชนมีความ 
ปลอดภัยในการเดินทาง 
และการขนส่งผลผลิต 
มีความสะดวกมากขึ้น 

กองช่าง 

8 โครงการก่อสร้างร้ัว อาคาร 
อเนกประสงค์ อบต. 
ทุ่งกระพังโหม 
หมู่ที่ 5 

เพื่อปรับปรุงอาคาร
อเนกประสงค์ 

ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ 
อบต.ทุ่งกระพังโหม 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 มีอาคารส านักงานที่ดีขึ้น อาคารส านักงานมีอายุ 
การใช้งานที่ยาวนานขึ้น 
และมีสภาพคงทน 
แข็งแรงสวยงาม เหมาะ 
กับการใช้ใหบ้ริการ 
ประชาชน 

กองช่าง 

 รวม    8   โครงการ   1,980,000 1,980,000 1,980,000 1,980,000 1,980,000    
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระพังโหม 

 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัด  ท่ี 1  พัฒนานครปฐมให้เป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) โดยเน้นด้านการขนส่ง (Transport) เมืองหลวงแห่งอาหารและการท่องเที่ยว (Food Metropolis)  
                                    และเมืองแห่งสุขภาพ (Healthy City) รองรับผู้สูงอายุ (Aging) และบริบทโลก (Global Content) 

    ยุทธศาสตร์จังหวัด  ที่ 2  สร้างความแข็งแกร่งระดับพื้นที่ให้สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ และกระจายความเจริญ สร้างความสุขให้กับประชาชนในทุกระดับ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนครปฐม  ยุทธศาสตร์ ที่ 6  การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ 

ยุทธศาสตร์ ที่ 3 การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ 

3.3 แผนงานการพาณิชย ์

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี 

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก 
1 โครงการเปลี่ยนสารกรองน้ า 

ส าหรับน้ าประปาหมู่บ้าน 
ภายในเขตต าบล 

เพื่อให้ประชาชนได้ใช้น้ า 
ที่สะอาดในการ 
อุปโภค - บริโภค 

เปลี่ยนสารกรองน้ า  
เพื่อได้น้ าที่มีคุณภาพในการ 
อุปโภค-บริโภค ภายในต าบล 
หมู่ที่ 1 - 7 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 80 ของทั้ง 7  
หมู่บ้านได้รับการเปลี่ยน 
สารกรองน้ าที่มีคุณภาพ 
และได้มาตรฐาน 

ประชาชนได้ใช้น้ าสะอาด 
ในการอุปโภค-บริโภค 

กองช่าง 

2 โครงการจัดซื้อเคร่ืองสูบน้ า 
ชนิดใต้น้ า  (ซับเมิร์ส) 

เพื่อใช้ในการซ่อมบ ารุงระบบ 
ประปาในต าบลให้พร้อม 
ใช้งานได้เสมอ 

เปลี่ยน/ซ่อมบ ารุงระบบ 
ประปาภายในต าบล 
หมู่ที่ 1 - 7 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 80 ของทั้ง 7  
หมู่บ้านได้รับการซ่อมบ ารุง 
ระบบน้ าประปาให้สามารถ 
ใช้งานได้ตามปกติ 

ประชาชนได้มีน้ าสะอาด 
ใช้อุปโภค-บริโภค 
ตลอดเวลา 

กองช่าง 

3 โครงการจัดซื้อมิเตอร์มาตรวัดน้ า เพื่อใช้ในงานกิจการประปา  
(ทดแทนของเดิมที่ช ารุด  
และติดต้ังใหม่) 

เพื่อใช้ในการซ่อมบ ารุงระบบ 
ประปาในต าบล ตลอดการ 
ติดต้ังประปาในการให้บริการ 
ประชาชน 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 80 ของประชาชน 
มีความพึงพอใจต่อการ 
แก้ไขปัญหามิเตอร์น้ า 
ช ารุด ได้อย่างรวดเร็ว 

ประชาชนได้มีน้ าสะอาด 
ใช้อุปโภค-บริโภค 
ตลอดเวลา 

กองช่าง 

4 โครงการขยายเขตน้ าประปา 
ภายในต าบล  หมู่ที่ 1 -7 

เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลน 
น้ าและให้ทุกครัวเรือนมีน้ าใช้ 
อย่างครอบคลุม 

ทุกครัวเรือนภายในต าบล 
หมู่ที่ 1 -7 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 80 ของประชาชน 
มีความพึงพอใจต่อการ 
ขยายเขตน้ าประปาได้ครอบ 
คลุมกลุ่มเป้าหมาย 

ประชาชนทุกครัวเรือน 
ได้ใช้น้ าประปาทั่วถึงและ 
ครอบคลุม 

 

 รวม     4     โครงการ   650,000 650,000 650,000 650,000 650,000    

 
 

แบบ ผ. 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระพังโหม 

 ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัด  ท่ี 1  พัฒนานครปฐมให้เป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) โดยเน้นด้านการขนส่ง (Transport) เมืองหลวงแห่งอาหารและการท่องเที่ยว (Food Metropolis)  
                                    และเมืองแห่งสุขภาพ (Healthy City) รองรับผู้สูงอายุ (Aging) และบริบทโลก (Global Content) 

    ยุทธศาสตร์จังหวัด  ที่ 2  สร้างความแข็งแกร่งระดับพื้นที่ให้สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ และกระจายความเจริญ สร้างความสุขให้กับประชาชนในทุกระดับ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนครปฐม  ยุทธศาสตร์ ที่ 6  การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ 

ยุทธศาสตร์ ที่ 3 การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ 

3.4 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี 

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก 
1 โครงการจัดซื้อรถบรรทุกน้ า เพื่อใช้บริการประชาชนด้าน 

การป้องกันรักษาความสงบ 
เรียบร้อยและความปลอดภัย 
ในชีวิตและทรัพย์สินของ 
ประชาชน และใช้ในการ 
สนับสนุนการปฏิบัติงาน 
ของเจ้าหน้าให้มปีระสิทธิ 
ภาพการปฏิบัติงานมากขึ้น 

จัดซื้อรถบรรทุกน้ า ขนาด 6 ตัน 
6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 
6,000 ซีซี หรือก าลังเคร่ืองยนต์สูงสุด 
ไม่ต่ ากว่า 170 กิโลวัตต์ 
จ านวน 1 คัน 

2,650,000 - - - - รถบรรทุกน้ า 
ขนาด 6  ตัน 6 ล้อ 
จ านวน 1 คัน 

- ประชาชนได้รับการ 
ช่วยเหลืออย่างทันท่วงที 
- มีอุปกรณ์ เคร่ืองมือ 
ยานพาหนะส าหรับการ 
ให้ความช่วยประชาชน 
อย่างเพียงพอ และพร้อม 
ใช้งานอยู่เสมอ 

ส านักปลัด 

 รวม    1    โครงการ   2,650,000 - - - -    

 
 
 
 
 

แบบ ผ. 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระพังโหม 

 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัด  ที่ 2  สร้างความแข็งแกร่งระดับพื้นที่ให้สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ และกระจายความเจริญ สร้างความสุขให้กับประชาชนในทุกระดับ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนครปฐม  ยุทธศาสตร์ ที่ 1  การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคม 

ยุทธศาสตร์ ที่ 4  การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคม 

4.1 แผนงานการศึกษา 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี 

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก 
1 โครงการ/กิจกรรมพัฒนา

ศักยภาพเด็กและเยาวชน 
ต าบลทุ่งกระพังโหม 

เพื่อให้เด็กได้มีกิจกรรมร่วมกัน 
และพัฒนาศักยภาพแกนน าเด็ก 
และเยาวชนในระดับต าบล  
เพื่อสร้างกลไกการท างานด้าน 
เด็กและเยาวชนในระดับต าบล 

สภาเด็กและเยาวชน 
ต าบลทุ่งกระพังโหม 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 80 ของเด็กและ 
เยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรม  
มีความเข้าใจในหน้าที่และ 
บทบาทของตนเอง 

เด็กและเยาวชนมีส่วนร่วม 
ในกิจกรรรม และเข้าใจ 
บทบาทหน้าที่ของตนเอง 

- ส านักปลัด 
 - บ้านพักเด็ก 
และครอบครัว 

จ.นครปฐม 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระพังโหม 

 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัด  ที่ 2  สร้างความแข็งแกร่งระดับพื้นที่ให้สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ และกระจายความเจริญ สร้างความสุขให้กับประชาชนในทุกระดับ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนครปฐม  ยุทธศาสตร์ ที่ 1  การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคม 

ยุทธศาสตร์ ที่ 4  การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคม 

4.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี 

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก 
1 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ 

ทางถนนในช่วงเทศกาลส าคัญ 
ต่าง ๆ 

- เพื่อให้ประชาชนได้รับ 
ความปลอดภัย 
- เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนน 

- ต้ังจุตรวจ/จุดสกัด 
ในช่วงเทศกาลส าคัญต่าง ๆ 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 75 การเกิด 
อุบัติเหตุของประชาชน 
ในต าบล ลดลง 
 

ประชาชนมีความปลอดภัย 
ในชีวิตและทรัพย์สิน 

- ส านักปลัด 
 

2 โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพ 
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย 
พลเรือน(อปพร.)/ ฝึกทบทวนชุด 
ปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ 
ประจ าต าบล อบต.ทุ่งกระพังโหม 

เพื่อให้ อปพร. /ชุดปฏิบัติการ 
จิตอาสาภัยพิบัติ ให้มีศักยภาพ 
ในการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น 

จัดฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพ 
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย 
พลเรือน (อปพร.)/  
ฝึกทบทวนเจ้าหน้าที ่
ชุดปฏิบัติการจิตอาสา 
ภัยพิบัติ 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 80 ของ อปพร.  
และชุดปฏิบัติการจิตอาสาฯ 
ที่เข้ารับการฝึกอบรม เข้าใจ 
ถึงบทบาทหน้าทีข่องตน 
ได้เป็นอย่างดี 

- อปพร./ จิตอาสาภัยพิบัติ 
มีศักยภาพ และเข้าใจในการ 
ปฏิบัติหน้าที่เพิ่มขึ้น 

- ส านักปลัด 
 

 รวม     2    โครงการ   80,000 80,000 80,000 80,000 80,000    

 
 
 
 

แบบ ผ. 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระพังโหม 

 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัด  ที่ 2  สร้างความแข็งแกร่งระดับพื้นที่ให้สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ และกระจายความเจริญ สร้างความสุขให้กับประชาชนในทุกระดับ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนครปฐม  ยุทธศาสตร์ ที่ 1  การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคม 

ยทุธศาสตร์ ที่ 4  การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคม 

4.3 แผนงานสาธารณสุข 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี 

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก 
1 ส่งเสริมสุขภาพนักเรียน เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพ 

ที่แข็งแรงทุกคน 
เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพ 
ที่แข็งแรงทุกคน 

3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 ร้อยละ 80  
เด็กนักเรียนมีสุขภาพ 
แข็งแรงสมวัย 

นักเรียนมีสุขภาพ 
ร่างกายเพิ่มมากขึ้น 

- ศพด. วัดหนองปลาไหล 
 - รร.วัดหนองปลาไหล 

 - สปสช. 
2 โครงการศูนย์ปลอดโรค เพื่อผู้ปกครอง นักเรียน 

มีความรู้ในการป้องกันโรค 
ศพด.วัดหนองปลาไหล 
ปลอดจากโรค 

10,000 10,000 15,000 15,000 15,000 ร้อยละ 100  
เด็กนักเรียนมีความ 
ปลอดภัยจากเชื้อโรค 

นักเรียนมีสุขภาพ 
ร่างกายที่ดี 

- ศพด. วัดหนองปลาไหล 
 - สปสช. 

3 โครงการ/กิจกรรมรณรงค์ 
ป้องกันควบคุมโรคข้เลือดออก 
ไข้ซิก้า  และโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019 (COVID-19) 

เพื่อให้ประชาชนรู้จัก 
วิธีการป้องกันโรคฯ  
ต่าง ๆ ได้อย่างถูกวิธี 

จัดกิจกรรมให้ความรู้ 
ในการป้องกันโรคต่าง ๆ 
ให้กับประชาชนในต าบล 
อย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนคร้ัง 
ในการจัดกิจกรรม 

ประชาชนมีความรู้และ 
สามารถป้องกันตนเอง 
ให้ปลอดภัยจากโรคต่างๆ 
ที่เกิดขึ้นได้เป็นอย่างดี 

- กองสาธารณสุขฯ 
 - สปสช. 

4 โครงการรณรงค์ป้องกัน 
อุบัติเหตุในบ้าน  โรงเรียน 
และในชุมชน 

เพื่อให้ประชาชน 
รู้จักวิธีการในการป้องกัน 
อุบัติเหตุ 

อบรม/รณรงค์ให้ความรู้ 
การป้องกันอุบัติเหตุใน 
บ้านโรงเรียนและในชุมชน 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 ร้อยละ 80 
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ 
ความเข้าใจในการป้องกัน 
อุบัติเหตุเบื้องต้น 

จ านวนลดอุบัติเหตุลดลง 
ประชาชนมีความปลอดภัย 
ในชีวิตและทรัพย์สิน 

- กองสาธารณสุขฯ 
 - สปสช. 

5 โครงการอบรมอาสาสมัคร 
ท้องถิ่นรักษ์โลก 

เพื่อเพิ่มความรู้ให้แก ่
อาสาสมัครรักษ์โลก 

อบรม/ศึกษาดูงานของ 
อาสาสมัครรักษ์โลก 
 

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 80 

ผู้เข้าอบรมมีความรู้ 
ที่เพิ่มขึ้น 

- กองสาธารณสุขฯ 
 - สปสช. 

 
 

แบบ ผ. 02 
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี 

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก 
6 โครงการสัตว์ปลอดโรค คน 

ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า 
เพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ฉีดยาป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 

ให้กับสัตว์เลี้ยงในหมู่บ้าน  
หมู่ที่ 1 – 7 
 

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 ร้อยละ 80 สุนัข และแมว 
ในต าบลได้รับการฉีดวัคซีน 

สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย 
จากโรคพิษสุนัขบ้า 

- กองสาธารณสุขฯ 
 - สปสช. 

7 โครงการส่งเสริมสุขภาพ 
ผู้สูงอายุ  หมู่ที่ 1 - 7 

เพื่อให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพที่ดี 
ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ 

จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ 
ผู้สูงอายุ หมู่ที่ 1 – 7 
 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ผู้สูงอายุมีสุขภาพที่แข็งแรง 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 80 

ผู้สูงอายุมีสุขภาพร่างกาย 
ที่แข็งแรง 
 
 

- กองสาธารณสุขฯ 
 - สปสช. 

8 โครงการพระราชด าริที่ 
เก่ียวข้องกับงานด้าน 
สาธารณสุข  หมู่ที่ 1 – 7 
 

เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่น 
มีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์ 
แข็งแรง ปราศจากโรคภัย 

จัดท าโครงการการด าเนิน 
งานตามแนวทางโครงการ 
พระราชด าริด้าน 
สาธารณสุข หมู่ที่ 1 – 7 
 

140,000 140,000 140,000 140,000 140,000 ประชาชนมีความเข้าใจ 
เก่ียวกับด้านสาธารณสุข 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 80 

ประชาชนมีความเข้าใจ 
เก่ียวกับด้านสาธารณสุข 
และมีสุขภาพที่แขง็แรงขึ้น 

- กองสาธารณสุขฯ 
 - สปสช. 

9 โครงการอาสาสมัคร 
บริบาลท้องถิ่น 
 

เพื่อดูแลผู้สูงอายุ 
ที่มีภาวะพึ่งพิง  
ในต าบลทุ่งกระพังโหม 
ได้อย่างเหมาะสม 

- อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 
จ านวน 2 คน 
 - ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง 
ภายในต าบล หมู่ที่ 1 -7 

120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 ร้อยละ 100 ผู้สูงอายุที่มี 
ภาวะพึ่งพิงได้รับการดูแล 
ทั้งทางร่ายกาย จิตใจ 

ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง 
ได้รับการดูแลเอาใจใส่ 
ทั้งร่างกายและจิตใจ 
 - อาสาสมัครบริบาล  
มีความพร้อมทั้งกาย ใจ 
และมุ่งมั่นเอาใจใส่ต่อ 
ผู้สูงอายุ 
 

- กองสาธารณสุขฯ 
 - สปสช. 

 รวม     9    โครงการ   578,000 578,000 578,000 578,000 578,000    
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระพังโหม 

 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัด  ที่ 2  สร้างความแข็งแกร่งระดับพื้นที่ให้สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ และกระจายความเจริญ สร้างความสุขให้กับประชาชนในทุกระดับ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนครปฐม  ยุทธศาสตร์ ที่ 1  การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคม 

ยุทธศาสตร์ ที่ 4  การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคม 

4.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี 

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก 
1 โครงการ/กิจกรรมรณรงค์ 

ป้องกันและแก้ไขปัญหา 
ยาเสพติด 

เพื่อป้องกันและแก้ปัญหา 
ยาเสพติดภายในต าบล 

จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกัน 
และแก้ไขปัญหายาเสพติด 
ให้กับประชาชน/เยาวชน 
ภายในต าบล 
 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวนคร้ังในการ 
จัดกิจกรรม 

ปัญหายาเสพติดลดลง - ส านักปลัด 
 

2 โครงการจัดซื้อเคร่ือง 
ออกก าลังกายกลางแจ้ง 
พร้อมติดต้ัง 
หมู่ที่ 4 

- เพื่อให้ประชาชนได้ 
ออกก าลังกายและมีสุขภาพ 
ร่างกายที่แข็งแรง 

จัดซื้อเคร่ืองออกก าลังกาย 
กลางแจ้ง พร้อมติดต้ัง 
หมู่ที่ 2, 4, 5 และ 6 

1,200,000 - - - - ร้อยละ 80  
ประชาชนได้มาใช้บริการ 
เคร่ืองออกก าลังกายและ 
มีสุขภาพร่างกาย 
ที่แข็งแรงขึ้น 
 

ประชาชนได้ออกก าลังกาย 
และมีสุขภาพที่แขง็แรงขึ้น 

กองสาธารณสุขฯ 
 

 รวม     2    โครงการ   1,220,000 20,000 20,000 20,000 20,000    

 
 
 
 
 

แบบ ผ. 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระพังโหม 

 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัด  ที่ 2  สร้างความแข็งแกร่งระดับพื้นที่ให้สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ และกระจายความเจริญ สร้างความสุขให้กับประชาชนในทุกระดับ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนครปฐม  ยุทธศาสตร์ ที่ 1  การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคม 

ยุทธศาสตร์ ที่ 4  การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคม 

4.5 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี 

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก 
1 โครงการจัดการแข่งขัน 

กีฬาต้านยาเสพติด 
ประจ าต าบล 

- เพื่อให้ประชาชน ผู้บริหาร  
ส.อบต.ผู้น าชุมชน พนักงาน  
ได้เล่นกฬีา และออกก าลังกาย 
- เพื่อร่างกายที่ แข็งแรง  
ห่างไกลยาเสพติด 

- เสริมสร้างสัมพันธ์ภาพอันดี 
ระหว่างประชาชน/ผู้บริหาร/ 
ส.อบต./ผู้น าชุมชน/พนักงาน 
อบต. ภายในต าบล 

120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 ร้อยละ 80 
ของประชาชนมีความ 
พึงพอใจต่อการแข่งขัน 
กีฬาต้านยาเสพติด 

ประชาชน เยาวชน ผู้บริหาร 
ส.อบต. พนักงาน อบต. 
ได้ใช้เวลาว่างให้เกิด 
ประโยชน์ มีสุขภาพแข็งแรง 
ห่างไกลยาเสพติด 

- ส านักปลัด 
 

2 โครงการส่งนักกีฬา 
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา 
รายการต่าง ๆ 

เพื่อให้ประชาชน เยาวชน 
ได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 
มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง  
ห่างไกลยาเสพติด 

- ผู้เข้าร่วมโครงการทุกคน 
ได้มีบทบาทและส่วนร่วมใน  
ฐานะที่เป็นส่วนหน่ึงของคน 
ในชุมชนและองค์กร 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 70 ของนักกีฬา 
ที่เข้าร่วมทีมแข็งขันได้ 
มีสัมพันธภาพอันดี 
ระหว่างเพื่อนนักกีฬา 
และเพื่อนต่างทีม 

ประชาชน เยาวชน ผู้บริหาร 
ส.อบต. พนักงาน อบต.ได้ใช ้
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
มีสุขภาพแข็งแรง ห่างไกล 
ยาเสพติด 

- ส านักปลัด 
 

3 โครงการส่งเสริมกิจกรรม 
วันผู้สูงอายุ/วันสงกรานต์ 

เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ 
ไว้ซึ่งขนบธรรมเนียม 
ประเพณีอันดี 

จัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ 
/วันสงกรานต์ 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 กิจกรรมวันผู้สูงอายุ/ 
วันสงกรานต์ 

ประชาชนได้ร่วมอนุรักษ์ 
ไว้ซึ่งขนบธรรมเนียม 
ประเพณีอันดี 

- ส านักปลัด 
 

4 โครงการศึกษาดูงาน 
ของชมรมผู้สูงอายุ  
อบต.ทุ่งกระพังโหม 

เพื่อเพิ่มพูนความรู้ของผู้สูงอายุ - อบรม/ศึกษาดูงานของ 
ชมรมผู้สูงอายุ 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 80 ผู้สูงอายุ 
ที่เข้าร่วมกิจกรรมได้รับ 
ความรู้และสามารถ 
ต่อยอด และปรับใช้กับ 
ชีวิตประจ าวันได้ 

ผู้สูงอายุได้รับความรู้ใหม่ๆ 
ที่เพิ่มขึ้น 

- ส านักปลัด 
 

 รวม     4    โครงการ   370,000 370,000 370,000 370,000 370,000    
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระพังโหม 

 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัด  ที่ 3  เพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย ลดปัญหาครัวเรือนและสิ่งแวดล้อม สร้างความเสมอภาค และความเท่าเทียม โดยน าศาสตร์พระราชามาเป็นแนวทางหลัก 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนครปฐม  ยุทธศาสตร์ ที่ 3  การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว 

ยุทธศาสตร์ ที่ 5 การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว 

5.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี 

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก 
1 โครงการส่งเสริมการ 

คัดแยกขยะเพ่ือชุมชน 
สะอาดปราศจากโรคภัย   
หมู่ที่ 1 – 7 
 

เพ่ือให้ประชาชนได้รู้จัก 
ประโยชน์ของขยะ 

จัดอบรมให้ความรู้การใน 
การคัดแยกขยะ  
หมู่ที่ 1 - 7 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ผู้เข้าอบรมได้รับ 
ความรู ้

ผู้เข้าอบรมมีความรู้ที่เพิ่มขึ้น กองสาธารณสุขฯ 
 

2 โครงการขยะสร้างบุญ เพ่ือลดปริมาณขยะ เปิดรับบริจาคขยะ  
Recycle จากประชาชน 
ในต าบล 
 
 

3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 ประชาชนใหค้วาม 
สนใจเข้าร่วมโครงการ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ  
60 ของครัวเรือนทั้ง
ต าบล 

- ลดปริมาณขยะลงได้ 
- ประชาชนมีชีวิตที่ดีขึ้นและ 
ลดค่าใช้จา่ยในการก าจัดขยะ 

กองสาธารณสุขฯ 
 

3 รณรงค์การคัดแยกขยะ 
โดยใช้หลัก 3 RS และ 
การก าจัดขยะอันตราย 
ภายในต าบล 
 

ประชาชนสามารถ 
คัดแยกขยะก่อนทิ้งภายใน 
ครับเรือนตนเองได้ 

จัดกิจกรรมรณรงค์การ 
คัดแยกขยะด้วยหลัก 3 RS  
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 60 ปริมาณ 
การจัดเก็บขยะ 
ภายในต าบลลดลง 

- ลดปริมาณขยะลงได้ 
- ประชาชนมีชีวิตที่ดีขึ้นและ 
ลดค่าใช้จา่ยในการก าจัดขยะ 

กองสาธารณสุขฯ 
 

 รวม     3    โครงการ   53,000 53,000 53,000 53,000 53,000    

 
 

แบบ ผ. 02 

71 



72 

 

 
 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระพังโหม 

 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัด  ที่ 3  เพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย ลดปัญหาครัวเรือนและสิ่งแวดล้อม สร้างความเสมอภาค และความเท่าเทียม โดยน าศาสตร์พระราชามาเป็นแนวทางหลัก 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนครปฐม  ยุทธศาสตร์ ที่ 3  การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว 

ยุทธศาสตร์ ที่ 5 การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว 

5.2 แผนงานการเกษตร 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี 

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก 
1 โครงการอนุรักษ์ 

ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 

เพ่ืออนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

จัดกิจกรรมอนุรักษ์ 
ทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อมขึ้นภายในต าบล 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 80 ประชาชน 
มีความพึงพอใจต่อการ 
จัดกิจกรรม 

ประชาชนหันมาช่วยกันดูแล 
ทรัพยากรธรรมชาติและ 
และสิ่งแวดล้อม เพ่ิมมากขึ้น 

กองสาธารณสุขฯ 
 

2 โครงการขุดลอกคลอง 
สาธารณประโยชน์ 
ภายในต าบล หมู่ที่ 1 - 7 

เพ่ือขุดลอกคูคลองที่ต้ืน
เขิน 
และเพ่ือป้องกันปัญหา 
น้ าท่วมในต าบล 

ท าการขุดลอกคลอง 
สาธารณประโยชน์ 
หมู่ที่ 1 - 7 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 70 ของคลอง 
สาธารณะในต าบลได้รับ 
การขุดลอกและก าจัด 
วัชพืชตามความต้องการ 
ของประชาชน 

- มีแหล่งน้ าไวใ้ช้อุปโภค-
บริโภค 
- ส่งเสริมการเกษตร 
ในด้านต่าง ๆ 
- มีน้ าไว้ใช้ในฤดูแล้ง 

กองช่าง 

3 โครงการก าจัดวัชพืช 
ในคลองาธารณประโยชน์ 
ภายในต าบล หมู่ที่ 1 - 7 

เพ่ือก าจัดวัชพืช 
ในคลองสาธารณประโยชน์ 

ก าจัดวัชพืชคลองสาธารณะ 
หมู่ที่ 1 - 7 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 80 ของ 
ประชาชนมีความพึงพอใจ 
ต่อการก าจัดวัชพืช 

- คลองน้ าสะอาดไม่มีวัชพืช 
- น้ าไม่ท่วมขังในฤดูฝน 
- การระบายน้ าสะดวก 

กองช่าง 

4 โครงการปรับปรุงภูมิทศัน์ 
ข้างทาง ภายในต าบล  
หมู่ที่ 1 - 7 

เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศน์ 
ให้เกิดความสวยงาม 

ปรับปรุงภูมิทัศน์ 2  
ข้างทาง หมู่ที่ 1 - 7 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 80 ของประชาชน 
มีความพึงพอใจต่อการ 
ปรับปรุงภูมิทัศน์ 

ภูมิทัศน์ 2 ข้างทางได้รับ 
การปรับปรุงเกิดความ 
สะอาดและสวยงาม 
 

กองช่าง 

 รวม     4    โครงการ   930,000 930,000 930,000 930,000 930,000    
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระพังโหม 

 ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัด  ท่ี 1  พัฒนานครปฐมให้เป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) โดยเน้นด้านการขนส่ง (Transport) เมืองหลวงแห่งอาหารและการท่องเที่ยว (Food Metropolis)  
                                    และเมืองแห่งสุขภาพ (Healthy City) รองรับผู้สูงอายุ (Aging) และบริบทโลก (Global Content) 

    ยุทธศาสตร์จังหวัด  ที่ 2  สร้างความแข็งแกร่งระดับพื้นที่ให้สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ และกระจายความเจริญ สร้างความสุขให้กับประชาชนในทุกระดับ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนครปฐม  ยุทธศาสตร์ ที่ 5  การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี 

ยุทธศาสตร์ ที่ 6 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี 

6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี 

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก 
1 โครงการจัดให้มีการเลือกต้ัง 

ผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภา 
ท้องถิ่นกรณีต าแหน่งว่าง 

เพื่อให้ได้ผู้บริหาร, สมาชิก 
สภาท้องถิ่น ที่มาจากการ 
เลือกต้ังของประชาชน 

จัดการเลือกต้ังผู้บริหาร 
ท้องถิ่นและสมาชิกสภา 
ท้องถิ่น กรณีต าแหน่งว่าง   

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนออกมาใช้สิทธิ์ 
เลือกต้ังไม่น้อยกว่าร้อยละ 
70 ของประชากรที่มีสิทธิ์ 
เลือกต้ังทั้งหมด 

ประชาชนได้ตัวแทน 
ที่มาจากการเลือกต้ัง 
ครบทุกหมู ่

ส านักปลัด 

2 โครงการศึกษาดูงานของผู้บริหาร 
ท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น 
พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง   
และผู้น าท้องถิ่น 

- เพื่อน าความรู้ที่ได้ 
มาพัฒนาต าบลตนเอง 
ให้ดีย่ิงขึ้น 

จัดศึกษาดูงานนอกสถานที่ 
อย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 60 ของกิจกรรม 
ที่ได้มาจากการศึกษาดูงาน 
ถูกมาพัฒนาต่อยอดต่อไป 

คณะบุคลากร ได้ความรู้และ 
แนวคิด เทคนิค วิธีการใหม่ๆ 
จากการศึกษาดูงานมาปรับ 
ใช้กับองค์กร และตนเองได้ 

ส านักปลัด 

3 โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพ 
การปฏิบัติงานตามหลักสูตร 
ที่หน่วยงานรัฐจัดขึ้น ส าหรับ 
พนักงานส่วนต าบล และ 
พนักงานจ้าง   

- เพื่อให้พนักงานส่วน 
ต าบล/พนักงานจ้าง  
มีความรู้ ความเข้าใจ 
ในการปฏิบัติงานได้ดีขึ้น 

จัดส่งพนักงานส่วนต าบล/ 
พนักงานจ้าง อบต. 
ทุ่งกระพังโหม เข้าอบรม 
ตามหลักสูตรอย่างน้อย 
รายละ 1 คร้ัง/ปี 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 90 ของจ านวน 
พนักงานส่วนต าบล/ 
พนักงานจ้าง ได้ผ่านการ 
อบรม และน ามาปรับใช้กับ 
การท างานในหน้าที่ที่ปฏิบัติ 

พนักงานมีความรู้ที่เพิ่มขึ้น 
และสามารถถ่ายทอดความรู้ 
ให้บคุคลอื่นได้ 

ส านักปลัด 

 
 

แบบ ผ. 02 
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี 

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก 
4 โครงการจัดท าวารสาร/ 

เอกสารเผยแพร่ 
ประชาสัมพันธ์ 

เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูล 
ข่าวสารในด้านต่าง ๆ  
ของหน่วยงาน ให้ประชาชน 
ได้รับทราบ 

จัดท าวารสาร/เอกสาร 
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
ข้อมูลข่าวสารของ 
หน่วยงาน อย่างน้อย 
ปีละ 1 คร้ัง 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 90 ของจ านวน 
ครัวเรือนประชากร 
ในต าบลต้องได้รับ 
วารสาร/เอกสาร 
ประชาสัมพันธ์ของ อบต. 
 

ประชาชนได้ทราบถึง 
ข้อมูลข่าวสารด้านต่างๆ 
ที่ อบต.ได้ด าเนินการ 
ภายในต าบลรวมถึง 
ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ 
ด้านต่าง ๆ 
 

ส านักปลัด 

5 โครงการให้ความรู้เร่ือง 
ศูนย์ยุติธรรมในต าบล/ 
อบรมความรู้ด้านกฎหมาย 
เก่ียวกับ ปปช./สตง.  
กับการท างานท้องถิ่น 

- เพื่อให้ประชาชนได้รับ 
ความรู้เก่ียวกับขั้นตอน 
การร้องทุกข์ 
- ประชาชนมีความรู้ 
เก่ียวกับกฎหมาย ปปช./ 
สตง. เพิ่มขึ้น 

- จัดอบรมให้ความรู้ 
ศูนย์ยุติธรรมให้กับ 
ประชาชน/พนักงาน 
- จัดส่งพนักงาน อบต. 
เข้าอบรมเพิ่มความรู้ 
ด้านกฎหมาย ต่าง ๆ 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 90 ของจ านวน 
ของผู้เข้าร่วมอบรม 
สามารถน ามาปรับใช้กับ 
ชีวิตประจ าวันและการ 
ปฏิบัติงานได้ 

ปัญหาของประชาชน 
ได้รับการแก้ไข และ 
พนักงานมีความรู้ 
เพิ่มขึ้นและสามารถ 
ถ่ายทอดความรู้ 
ให้ประชาชนได้ 
 

ส านักปลัด 

6 โครงการวัฒนธรรมไทย 
สายใยชุมชน ประจ าต าบล 
ทุ่งกระพังโหม 

เพื่อสร้างจิตส านึกการ 
มีส่วนรร่วมในการอนุรักษ์ 
พัฒนาวัฒนธรรม 

- จัดต้ังศูนย์วัฒนธรรม 
ต าบลหมู่บ้าน    
หมู่ที่ 1 - 7 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ 80 ของประชาชน 
มีความพึงพอใจในการ 
จัดกิจกรรม 

ประชาชนสนใจและ 
เข้าร่วมกิจกรรมและ 
ร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรม 
อันดีของชุมชน 
 

ส านักปลัด 

7 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ 
การจัดเก็บรายได้ของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

เพื่อปรับปรุงข้อมูลการ 
จัดเก็บรายได้ เช่น ปรับปรุง 
แผนที่ภาษี,ทะเบียนภาษี  
ค่าน้ าประปาและขยะ  
และการจัดท าฐานข้อมูล 
ในการจัดเก็บรายได้ให้เป็น 
ปัจจุบันและมีประสิทธิภาพ 
มากย่ิงขึ้น 

ปรับปรุงโปรแกรม 
ข้อมูลเก่ียวกับแผนที่ภาษี,  
ทะเบียนทรัพย์สิน 
การจัดเก็บค่าน้ าประปา 
และค่าขยะ และการ 
จัดท าฐานข้อมูลในการ 
จัดเก็บรายได้ให้เป็น 
ปัจจุบัน 
 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 80 ของโปรแกรม 
ได้รับการปรับปรุงข้อมูล 
ให้เป็นปัจจุบันเสมอ 

การจัดเก็บรายได้ของ  
อบต.มีประสิทธิภาพ 
มากย่ิงขึ้น และ 
ประชาชนได้รับความ 
สะดวกรวดเร็ว 
และเป็นธรรม 

กองคลัง 

 รวม    7    โครงการ   1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000    
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระพังโหม 

 ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัด  ท่ี 1  พัฒนานครปฐมให้เป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) โดยเน้นด้านการขนส่ง (Transport) เมืองหลวงแห่งอาหารและการท่องเที่ยว (Food Metropolis)  
                                    และเมืองแห่งสุขภาพ (Healthy City) รองรับผู้สูงอายุ (Aging) และบริบทโลก (Global Content) 

    ยุทธศาสตร์จังหวัด  ที่ 2  สร้างความแข็งแกร่งระดับพื้นที่ให้สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ และกระจายความเจริญ สร้างความสุขให้กับประชาชนในทุกระดับ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนครปฐม  ยุทธศาสตร์ ที่ 5  การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี 

ยุทธศาสตร์ ที่ 6 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี 

6.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี 

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก 
1 โครงการประชาคมหมู่บ้าน/ 

ประชาคมต าบลทุ่งกระพังโหม 
-เพื่อกระตุ้นให้ประชาชน 
เห็นความส าคัญของการ 
มีส่วนร่วม 
- เปิดโอกาสให้ประชาชน 
มีส่วนร่วมในการแก้ไข 
ปัญหาความเดือดร้อน 
ด้านต่าง ๆ 

- ประชาชนได้เสนอโครงการ 
ที่ต้องการแก้ปัญหาเข้ามา 
บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
- มีแผนพัฒนาท้องถิ่น ทีใ่ช้เป็น 
กรอบในการพัฒนาต าบล 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 80 ของประชาชน 
ที่เข้าร่วมกิจกรรม มีความ 
พึงพอใจต่อการการจัด 
ประชาคมในแต่ละคร้ัง 

- ประชาชนได้เสนอปัญหา 
ความเดือดร้อนด้านต่าง ๆ 
- ได้ทราบประเด็นปัญหา 
ที่ตรงตามความต้องการของ 
ประชาชน และน ามาบรรจุไว้ 
ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 

ส านักปลัด 

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

 
 
 
 
 

แบบ ผ. 02 
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บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชน 

(พ.ศ. 2566 - 2570) 

(แบบ ผ. 02/1) 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชน  (พ.ศ. 2566 - 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระพังโหม 

 ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัด  ท่ี 1  พัฒนานครปฐมให้เป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) โดยเน้นด้านการขนส่ง (Transport) เมืองหลวงแห่งอาหารและการท่องเที่ยว (Food Metropolis)  
                                    และเมืองแห่งสุขภาพ (Healthy City) รองรับผู้สูงอายุ (Aging) และบริบทโลก (Global Content) 

    ยุทธศาสตร์จังหวัด  ที่ 2  สร้างความแข็งแกร่งระดับพื้นที่ให้สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ และกระจายความเจริญ สร้างความสุขให้กับประชาชนในทุกระดับ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนครปฐม  ยุทธศาสตร์ ที่ 6  การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ 

ยุทธศาสตร์ ที่ 3 การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ 

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี 

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก 
1 โครงการวางท่อระบายน้ า คสล. 

เลียบถนนเทพนคร จากบ้าน 
น.ส.วาสนา ศรีสุธรรม ถึงบ้าน 
ส.ท.ประสิทธิ์  อ่อนศิริ  หมู่ที่ 1 
 

เพื่อแก้ปัญหาน้ าท่วมขัง 
และน้ าไหลผ่านสะดวก 
มากขึ้น 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า 
คสล. ขนาดท่อ Ø 1.20 
เมตร ระยะทางรวม  
300 เมตร 

- - - - 5,000,000 ร้อยละ 90 ของประชาชน 
มีความพึงพอใจต่อการ 
แก้ไขปัญหาน้ าท่วมขัง 

- มีทางระบายน้ า 
ที่ไหลผ่านสะดวก 
- น้ าไม่ท่วมขัง 

กองช่าง 

 รวม   1   โครงการ   - - - - 5,000,000    

 
 
 
 

แบบ ผ. 02/1 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชน  (พ.ศ. 2566 - 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระพังโหม 

 ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัด  ท่ี 1  พัฒนานครปฐมให้เป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) โดยเน้นด้านการขนส่ง (Transport) เมืองหลวงแห่งอาหารและการท่องเที่ยว (Food Metropolis)  
                                    และเมืองแห่งสุขภาพ (Healthy City) รองรับผู้สูงอายุ (Aging) และบริบทโลก (Global Content) 

    ยุทธศาสตร์จังหวัด  ที่ 2  สร้างความแข็งแกร่งระดับพื้นที่ให้สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ และกระจายความเจริญ สร้างความสุขให้กับประชาชนในทุกระดับ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนครปฐม  ยุทธศาสตร์ ที่ 6  การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ 

ยุทธศาสตร์ ที่ 3 การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ 

3.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี 

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก 
1 โครงการวางท่อระบายน้ า 

พร้อมบ่อพัก จากหน้าซุ้ม 
ประตูทางเข้าบ้านรางพิกุล 
จนสุดเขตพื้นที่ อบต.  
หมู่ที่ 2 

-ป้องกันปัญหาน้ าท่วมขัง 
-การระบายน้ าสะดวก 
มากขึ้น 

วางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพัก
ขนาด  Ø 0.60 เมตร
ระยะทาง  570  เมตร 

2,000,000 - - - - ร้อยละ 80ของประชาชน 
มีความพึงพอใจต่อการ 
แก้ไขปัญหาน้ าท่วมขัง 

- มีทางระบายน้ า 
ที่ไหลผ่านสะดวก 
- น้ าไม่ท่วมขัง 

กองช่าง 

2 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
เส้นข้างร้านพูลสุข 
หมู่ที่ 2 

- เพื่อให้ประชาชน 
สัญจรไป-มา สะดวก 
มากขึ้น 

ก่อสร้างถนน คสล. 
กว้าง 4 เมตร  
ยาว 50เมตร  
หนา 0.15 เมตร 

130,000 - - - - ร้อยละ 80 ของประชาชน 
ได้รับความสะดวกมากขึ้น 
ในการสัญจรไป – มา 

ประชาชนได้รับความ 
สะดวกมากขึ้นในการ 
สัญจรไป - มา 

กองช่าง 

 
 
 
 

แบบ ผ. 02/1 
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี 

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก 
3 โครงการปรับปรุงถนน 

ลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต 
หมู่ที่ 2 

เพื่อปรับปรุงเส้นทาง 
การคมนาคมให้กับ 
ประชาชน สัญจร 
ไป-มา ได้สะดวกขึ้น 

-ปรับปรุงถนน  
ซ.บ้านป้างาม นาวงษ์  
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 207 เมตร 
- ปรบัปรุงถนน ซ.สนามยิงปืน  
กว้าง 5.00 เมตร ยาว 202 เมตร 
หรือมีพื้นที่ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า 
1,838 ตร.ม. 
 

- 800,000 - - - ร้อยละ 80 
ประชาชนได้รับ 
ความสะดวกมากขึ้น 
ในการสัญจร ไป - มา 

ประชาชนมีความ 
ปลอดภัยในการเดินทาง 
และการขนส่งผลผลิต 
มีความสะดวกมากขึ้น 

กองช่าง 

4 โครงการก่อสร้างผนังกันดิน 
หรือดาดคอนกรีต หน้าประตู 
ระบายน้ าทางเข้าหมู่บ้าน 
รางพิกุล ซอย 4 
หมู่ที่ 2 

- ป้องกันดินพังทลาย 
และถนนทรุดตัว 

ก่อสร้างผนังกันดิน/ดาดคอนกรีต  
ทั้ง 2 ด้าน ยาวด้านละ 8  เมตร 

- - 250,000 - - ร้อยละ 80 
ประชาชนมีความ 
พึงพอใจต่อการ
แก้ปัญหาดินพังทลาย 
ถนนทรุดตัว 
 

-ลดปัญหาดินพังทลาย 
และถนนทรุดตัวลงได้ 
- น้ าสามารถไหลผ่านได้ 
สะดวกมากขึ้น 

กองช่าง 

5 โครงการวางท่อระบายน้ า 
คสล.บ้านรางพิกุล ซอย 1  
หมู่ที่ 2 

เพื่อแก้ปัญหาน้ าท่วมขัง 
และน้ าไหลผ่านสะดวก 
มากขึ้น 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล.  
ขนาดท่อ Ø 0.60 เมตร 
ระยะทาง 250 เมตร 
 

- - - 1,000,000 - ร้อยละ 80 
ประชาชนมีความ 
พึงพอใจต่อการแก้ไข 
ปัญหาน้ าท่วมขัง 

- มีทางระบายน้ า 
ที่ไหลผ่านสะดวก 
 - น้ าไม่ท่วมขัง 

กองช่าง 

6 โครงการเปิดทางสาธารณะ 
หลังบ้านนางล าใย  สุขชัยศรี    
หมู่ที่ 2 

- เพื่อให้ประชาชน 
สัญจรไป-มา สะดวก 
มากขึ้น 

เปิดทางสาธารณะ กว้าง  ๕  เมตร 
ยาว 300 เมตร  หนา 0.20 เมตร 

- - - - 500,000 ร้อยละ 80 
ประชาชนได้รับความ 
สะดวกมากขึ้นในการ
สัญจร ไป – มา 
 

ประชาชนได้รับความ 
สะดวกมากขึ้นในการ 
สัญจรไป - มา 

กองช่าง 

 รวม    6   โครงการ   2,130,000 800,000 250,000 1,000,000 500,000    
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชน  (พ.ศ. 2566 - 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระพังโหม 

 ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัด  ท่ี 1  พัฒนานครปฐมให้เป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) โดยเน้นด้านการขนส่ง (Transport) เมืองหลวงแห่งอาหารและการท่องเที่ยว (Food Metropolis)  
                                    และเมืองแห่งสุขภาพ (Healthy City) รองรับผู้สูงอายุ (Aging) และบริบทโลก (Global Content) 

    ยุทธศาสตร์จังหวัด  ที่ 2  สร้างความแข็งแกร่งระดับพื้นที่ให้สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ และกระจายความเจริญ สร้างความสุขให้กับประชาชนในทุกระดับ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนครปฐม  ยุทธศาสตร์ ที่ 6  การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ 

ยุทธศาสตร์ ที่ 3 การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ 

3.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี 

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก 
1 โครงการก่อสร้างถนน คสล.  

เส้นบ้านนายสัญชัย คล้ายจินดา  
หมู่ที่ 3 

เพื่อให้ประชาชน 
มีเส้นทางในการเดินทาง 
สัญจรไป-มา สะดวก  
ปลอดภัยมากขึ้น 

ก่อสร้างถนน คสล. 
กว้าง 4 เมตร   
ยาว  75  เมตร 
หนา 0.15 เมตร   

950,000 - - - - ร้อยละ 80 ประชาชน 
ได้รับความสะดวกมากขึ้น 
ในการสัญจรไป - มา 

ประชาชนมีความปลอดภัย 
ในการเดินทางและการ 
ขนส่งผลผลิตมีความ 
สะดวกมากขึ้น 

กองช่าง 

2 โครงการวางท่อระบายน้ า คสล. 
เส้นบ้านนายประเสริฐ  ใจดี 
เชื่อมต่อคลองสาธารณะ 
ตรงปากทางเข้าโรงงานไทแมท 
หมู่ที่ 3 

-ป้องกันปัญหาน้ าท่วมขัง 
และเพื่อให้การระบายน้ า 
ได้สะดวกมากขึ้น 

วางท่อะบายน้ า คสล.  
ขนาดท่อ Ø 0.60 เมตร 
ระยะทาง  14  เมตร 

500,000     ร้อยละ 80 ของประชาชน 
มีความพึงพอใจต่อการ 
แก้ไขปัญหาน้ าท่วมขัง 

- มีทางระบายน้ า 
ที่ไหลผ่านสะดวก 
 - น้ าไม่ท่วมขัง 

กองช่าง 

3 โครงการวางท่อระบายน้ า คสล. 
เส้นเลียบถนนโปร่งพรหม 2 
(เส้นบ้านนางสุนีย์  บัวทอง) 
หมู่ที่ 3 

เพื่อแก้ปัญหาน้ าท่วมขัง 
และน้ าไหลผ่านสะดวก 
มากขึ้น 

วางท่อะบายน้ า คสล 
ขนาดท่อ Ø 0.60 เมตร 
ระยะทาง  150  เมตร 

600,000     ร้อยละ 80 ของประชาชน 
มีความพึงพอใจต่อการ 
แก้ไขปัญหาน้ าท่วมขัง 

- มีทางระบายน้ า 
ที่ไหลผ่านสะดวก 
 - น้ าไม่ท่วมขัง 

กองช่าง 
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี 

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก 
4 โครงการเจาะบ่อบาดาล 

หมู่ที่ 3 
เพื่อแก้ไขและบรรเทา 
ความเดือดร้อนของ 
ประชาชน และลด 
ความเสี่ยงจากภัยแล้ง 
ในพื้นที่ 
 

ขุดเจาะบ่อบาดาล 
ขนาด 6 นิ้ว ความลึก 
ไม่น้อยกว่า 150 เมตร 
หรือจนกว่าจะพบน้ าที่ดี 
จ านวน 1 บ่อ 

500,000     ร้อยละ 80 ของประชาชน 
มีความพึงพอใจต่อคุณภาพ 
น้ าที่ได้จากการขุดเจาะบ่อ 

ประชาชนมีน้ าไว้ใช ้
อุปโภค - บริโภค 

กองช่าง 

5 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
เส้นบ้าน นางสมใจ หงี่อ้น 
หมู่ที่ 3 

เพื่อให้ประชาชน 
มีเส้นทางในการเดินทาง 
สัญจรไป-มา สะดวก  
ปลอดภัยมากขึ้น 
 

ก่อสร้างถนน คสล. 
กว้าง 4  เมตร  
ยาว 134 เมตร 
หนา 0.15 เมตร   

 500,000    ร้อยละ 80 ประชาชน 
ได้รับความสะดวกมากขึ้น 
ในการสัญจรไป - มา 

ประชาชนมีความปลอดภัย 
ในการเดินทางและการ 
ขนส่งผลผลิตมีความ 
สะดวกมากขึ้น 

กองช่าง 

6 โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. 
เส้นบ้านนายวินัย ประทุมทอง  
หมู่ที่ 3 

เพื่อให้ประชาชน 
มีเส้นทางในการเดินทาง 
สัญจรไป-มา สะดวก  
ปลอดภัยมากขึ้น 

ก่อสร้างถนน คสล. 
กว้าง 4  เมตร 
ยาว 184 เมตร 
หนา 0.15 เมตร   
 

 950,000    ร้อยละ 80 ประชาชน 
ได้รับความสะดวกมากขึ้น 
ในการสัญจรไป - มา 

ประชาชนมีความปลอดภัย 
ในการเดินทางและการ 
ขนส่งผลผลิตมีความ 
สะดวกมากขึ้น 

กองช่าง 

7 โครงการปรับปรุงผิวจราจร  
ใหม่ Overlay Asphalt  
Concrete จากถนนเทพนคร 
ถึง แยกทางเข้าเบ้าน 
นายสมบัติ ปู่น้อย 

เพื่อให้ประชาชน 
มีเส้นทางในการเดินทาง 
สัญจรไป-มา สะดวก  
ปลอดภัยมากขึ้น 

ปรับปรุงผิวจราจรใหม่  
(Overlay Asphalt  
Concrete ) กว้าง 4 เมตร  
ยาว 321 เมตร 
หนา 0.05 เมตร 

  800,000   ร้อยละ 80 ประชาชน 
ได้รับความสะดวกมากขึ้น 
ในการสัญจรไป - มา 

ประชาชนมีความปลอดภัย 
ในการเดินทางและการ 
ขนส่งผลผลิตมีความ 
สะดวกมากขึ้น 

กองช่าง 

8 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
เส้นบ้าน นายบุญมา มีทรัพย์มั่น 
หมู่ที่ 3 

เพื่อให้ประชาชน 
มีเส้นทางในการเดินทาง 
สัญจรไป-มา สะดวก  
ปลอดภัยมากขึ้น 

ก่อสร้างถนน คสล. 
กว้าง 4 เมตร   
ยาว 50 เมตร 
หนา 0.15 เมตร   

  130,000   ร้อยละ 80 ประชาชน 
ได้รับความสะดวกมากขึ้น 
ในการสัญจรไป - มา 

ประชาชนมีความปลอดภัย 
ในการเดินทางและการ 
ขนส่งผลผลิตมีความ 
สะดวกมากขึ้น 

กองช่าง 

9 โครงการเปิดทางสาธารณะ 
ติดกับที่ดิน  
นางภารดา  เจริญศักด์ิ  
หมู่ที่ 3 

เพื่อให้ประชาชน 
มีเส้นทางในการเดินทาง 
สัญจรไป-มา สะดวก  
ปลอดภัยมากขึ้น 

เปิดทางสาธารณะ  1 เส้น 
กว้าง 6 เมตร 
ยาว 120 เมตร 
หนา 0.20 เมตร   

  580,000   ร้อยละ 80 ประชาชน 
ได้รับความสะดวกมากขึ้น 
ในการสัญจรไป - มา 

ประชาชนมีความปลอดภัย 
ในการเดินทางและการ 
ขนส่งผลผลิตมีความ 
สะดวกมากขึ้น 

กองช่าง 
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี 

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก 
10 โครงการเปิดถนนสาธารณะ  

เส้นบ้านนางสาวสมร  ปิ่นทอง  
หมู่ที่ 3 

เพื่อให้ประชาชน 
มีเส้นทางในการเดินทาง 
สัญจรไป-มา สะดวก  
ปลอดภัยมากขึ้น 

เปิดทางสาธารณะ 1 เส้น 
กว้าง 4 เมตร   
ยาว 140 เมตร 
หนา 0.20 เมตร   

   500,000  ร้อยละ 80 ประชาชน 
ได้รับความสะดวกมากขึ้น 
ในการสัญจรไป - มา 

ประชาชนมีความ 
ปลอดภัยในการ 
เดินทางและการ 
ขนส่งผลผลิตมีความ 
สะดวกมากขึ้น 

กองช่าง 

11 โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.  
เส้นเลียบคลองข้างบ้าน 
ผู้ใหญ่พยอม อ่อนศิริ 
ซ.โปร่งพรหม 2 
หมู่ที่ 3 

เพื่อให้ประชาชน 
มีเส้นทางในการเดินทาง 
สัญจรไป-มา สะดวก  
ปลอดภัยมากขึ้น 

ก่อสร้างถนน คสล. 
กว้าง 4 เมตร   
ยาว 595 เมตร 
หนา 0.15 เมตร   

   1,000,000  ร้อยละ 80 ประชาชน 
ได้รับความสะดวกมากขึ้น 
ในการสัญจรไป - มา 

ประชาชนมีความ 
ปลอดภัยในการ 
เดินทางและการ 
ขนส่งผลผลิตมีความ 
สะดวกมากขึ้น 

กองช่าง 

12 โครงการเปิดถนนสาธารณะ  
เส้นบ้านนายสมหมาย เดชป้อง 
หมู่ที่ 3 

เพื่อให้ประชาชน 
มีเส้นทางในการเดินทาง 
สัญจรไป-มา สะดวก  
ปลอดภัยมากขึ้น 

เปิดทางสาธารณะ 1 เส้น 
กว้าง 5 เมตร   
ยาว 100 เมตร 
หนา 0.20 เมตร   

    400,000 ร้อยละ 80 ประชาชน 
ได้รับความสะดวกมากขึ้น 
ในการสัญจรไป - มา 

ประชาชนมีความ 
ปลอดภัยในการ 
เดินทางและการ 
ขนส่งผลผลิตมีความ 
สะดวกมากขึ้น 

กองช่าง 

13 โครงการเปิดทางสาธารณะ 
เส้นบ้านนายประดิษฐ์  
สรงพรมทิพย์  ถึงรางระบายน้ า 
คลองไสไ้ก่  
หมู่ที่ 3 

เพื่อให้ประชาชน 
มีเส้นทางในการเดินทาง 
สัญจรไป-มา สะดวก  
ปลอดภัยมากขึ้น 

เปิดทางสาธารณะ 1 เส้น 
กว้าง 4 เมตร 
ยาว 300 เมตร 
หนา 0.20 เมตร   

    880,000 ร้อยละ 80 ประชาชน 
ได้รับความสะดวกมากขึ้น 
ในการสัญจรไป - มา 

ประชาชนมีความ 
ปลอดภัยในการ 
เดินทางและการ 
ขนส่งผลผลิตมีความ 
สะดวกมากขึ้น 

กองช่าง 

14 โครงการวางท่อระบายน้ า คสล. 
พร้อมบ่อพัก ซ.โปร่งพรหม 2 
หมู่ที่ 3 

เพื่อแก้ปัญหาน้ าท่วมขัง 
และน้ าไหลผ่านสะดวก 
มากขึ้น 

วางท่อะบายน้ า คสล. 
พร้อมบ่อพัก 
ขนาดท่อ Ø 0.60 เมตร 
ระยะทาง 595  เมตร 

    2,500,000 ร้อยละ 80 ของประชาชน 
มีความพึงพอใจต่อการ 
แก้ไขปัญหาน้ าท่วมขัง 

- มีทางระบายน้ า 
ที่ไหลผ่านสะดวก 
 - น้ าไม่ท่วมขัง 

กองช่าง 

15 โครงการติดต้ังสัญญาณ 
ไฟจราจรบริเวณสี่แยก 
ถ.เทพนคร - โรงแรมเจ.พี. 
 หมู่ที่ 3 
 

เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ 
ทางถนนใหป้ระชาชน 

สัญญาณไฟจราจร 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 ร้อยละ 70 ของการเกิด 
อุบัติเหตุลดลง 

- อุบัติลดลง 
 - ประชาชนปลอดภัย 
ในการเดินทางสัญจร 

กองช่าง 

 รวม    15    โครงการ   5,050,000 3,950,000 4,010,000 4,000,000 6,280,000    
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชน  (พ.ศ. 2566 - 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระพังโหม 

 ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัด  ท่ี 1  พัฒนานครปฐมให้เป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) โดยเน้นด้านการขนส่ง (Transport) เมืองหลวงแห่งอาหารและการท่องเที่ยว (Food Metropolis)  
                                    และเมืองแห่งสุขภาพ (Healthy City) รองรับผู้สูงอายุ (Aging) และบริบทโลก (Global Content) 

    ยุทธศาสตร์จังหวัด  ที่ 2  สร้างความแข็งแกร่งระดับพื้นที่ให้สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ และกระจายความเจริญ สร้างความสุขให้กับประชาชนในทุกระดับ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนครปฐม  ยุทธศาสตร์ ที่ 6  การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ 

ยุทธศาสตร์ ที่ 3 การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ 

3.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี 

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก 
1 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 

ซอย อยู่สุข  1  
หมู่ที่ 4 

เพื่อให้ประชาชน 
มีเส้นทางในการเดินทาง
สัญจรไป-มา สะดวก 
ปลอดภัยมากขึ้น 

ก่อสร้างถนน คสล. 
กว้าง 4  เมตร  
ยาว 85 เมตร 
หนา  0.15  เมตร 

300,000     ร้อยละ 80 ประชาชน 
ได้รับความสะดวกมากขึ้น 
ในการสัญจรไป - มา 

ประชาชนมีความปลอดภัย 
ในการเดินทางและการ 
ขนส่งผลผลิตมีความ 
สะดวกมากขึ้น 

กองช่าง 

2 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
ซอย อยู่สุข  2 
หมู่ที่ 4 

เพื่อให้ประชาชน 
มีเส้นทางในการเดินทาง
สัญจรไป-มา สะดวก 
ปลอดภัยมากขึ้น 

ก่อสร้างถนน คสล. 
กว้าง 4  เมตร 
ยาว 85 เมตร 
หนา  0.15  เมตร 

300,000     ร้อยละ 80 ประชาชน 
ได้รับความสะดวกมากขึ้น 
ในการสัญจรไป - มา 

ประชาชนมีความปลอดภัย 
ในการเดินทางและการ 
ขนส่งผลผลิตมีความ 
สะดวกมากขึ้น 

กองช่าง 

3 โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. 
จากบ้านนายส าเลียง มัจฉา 
ถึงถนนมาลัยแมน 
หมู่ที่ 4 

เพื่อให้ประชาชน 
มีเส้นทางในการเดินทาง
สัญจรไป-มา สะดวก 
ปลอดภัยมากขึ้น 

ก่อสร้างถนน คสล. 
กว้าง 5 เมตร 
ยาว 200 เมตร 
หนา  0.15  เมตร 

600,000     ร้อยละ 80 ประชาชน 
ได้รับความสะดวกมากขึ้น 
ในการสัญจรไป - มา 

ประชาชนมีความปลอดภัย 
ในการเดินทางและการ 
ขนส่งผลผลิตมีความ 
สะดวกมากขึ้น 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ. 02/1 
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี 

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก 
4 โครงการก่อสร้าง/ซ่อมสร้าง/ 

ปรับปรุง ถนน คสล.เส้นบ้าน 
นางเขียว ตรีสุคนธ์  
หมู่ที่ 4 

เพื่อให้ประชาชน 
มีเส้นทางในการเดินทาง 
สัญจรไป-มา สะดวก  
ปลอดภัยมากขึ้น 

ก่อสร้างถนน คสล. 
กว้าง 5 เมตร 
ยาว 350 เมตร 
หนา  0.15  เมตร 

1,400,000     ร้อยละ 80 ประชาชน 
ได้รับความสะดวกมากขึ้น 
ในการสัญจรไป - มา 

ประชาชนมีความ 
ปลอดภัยในการ 
เดินทางและการ 
ขนส่งผลผลิตมีความ 
สะดวกมากขึ้น 

กองช่าง 

5 โครงการเปิดถนนสาธารณะ  
เส้นเลียบบ่อทราย  
หมู่ที่ 4 

เพื่อให้ประชาชน 
มีเส้นทางในการเดินทาง 
สัญจรไป-มา สะดวก  
ปลอดภัยมากขึ้น 

เปิดทางสาธารณะ 1 เส้น 
กว้าง  5  เมตร 
ยาว 400 เมตร 
หนา 0.20 เมตร   

 

500,000     ร้อยละ 80 ประชาชน 
ได้รับความสะดวกมากขึ้น 
ในการสัญจรไป - มา 

ประชาชนมีความ 
ปลอดภัยในการ 
เดินทางและการ 
ขนส่งผลผลิตมีความ 
สะดวกมากขึ้น 

กองช่าง 

6 โครงการก่อสร้าง/ซ่อมสร้าง/ 
ปรับปรุง ถนน คสล. จากเส้น 
หนองขาม ถึงบ้านนายทวีป 
วิไลประเสริฐ 
หมู่ที่ 4 

เพื่อให้ประชาชน 
มีเส้นทางในการเดินทาง 
สัญจรไป-มา สะดวก  
ปลอดภัยมากขึ้น 

ก่อสร้างถนน คสล. 
กว้าง 5 เมตร   
ยาว 500 เมตร 
หนา  0.15  เมตร 

 1,500,000    ร้อยละ 80 ประชาชน 
ได้รับความสะดวกมากขึ้น 
ในการสัญจรไป - มา 

ประชาชนมีความ 
ปลอดภัยในการ 
เดินทางและการ 
ขนส่งผลผลิตมีความ 
สะดวกมากขึ้น 

กองช่าง 

7 โครงการก่อสร้าง/ซ่อมสร้าง/ 
ปรับปรุงถนน คสล. เส้นบ้าน 
นายศิริ แก่นสุข ถึงบริเวณบ้าน 
นายเย้ือน มีเข็มสุพรรณ 
หมู่ที่ 4 

เพื่อให้ประชาชน 
มีเส้นทางในการเดินทาง 
สัญจรไป-มา สะดวก  
ปลอดภัยมากขึ้น 

ก่อสร้างถนน คสล.  
(ตามแบบ อบต.ก าหนด) 
กว้าง 5 เมตร   
ยาว 500 เมตร 
หนา  0.15  เมตร 

2,000,000 2,000,000    ร้อยละ 80 ประชาชน 
ได้รับความสะดวกมากขึ้น 
ในการสัญจรไป - มา 

ประชาชนมีความ 
ปลอดภัยในการ 
เดินทางและการ 
ขนส่งผลผลิตมีความ 
สะดวกมากขึ้น 

กองช่าง 

8 โครงการเปิดถนนสาธารณะใหม่ 
เลียบคลองส่งน้ าจากถนนบ้าน 
นายเท้ง ตรีธัญญา ถึงคลอง 
ชลประทาน พร้อมวางท่อ 
ระบายน้ า และสะพานข้ามคลอง 
ส่งน้ า 
หมู่ที่ 4 
 

- เพิ่มเส้นทางการ 
คมนาคมให้ประชาชน 
ใช้สัญจรไป-มา สะดวก 
มากขึ้น 
- แก้ปัญหาน้ าท่วมขงั 
- การระบายน้ าสะดวก 
มากขึ้น 

เปิดทางสาธารณะ 1 เส้น 
กว้าง 5 เมตร 
ยาว 460 เมตร 
หนา 0.20  เมตร 
 - วางท่อระบายน้ า คสล. 
ขนาดท่อ Ø 1.20 เมตร 
จ านวน  12 ท่อน 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

500,000 
 
 
 

300,000 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

ร้อยละ 80 ประชาชน 
ได้รับความสะดวกมากขึ้น 
ในการสัญจรไป - มา 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัย 
ในการเดินทางและการ 
ขนส่งผลผลิตมีความ 
สะดวกมากขึ้น 
 - การระบายน้ าสะดวก 
 - น้ าไม่ท่วมขัง 

กองช่าง 

 รวม    8    โครงการ   5,100,000 3,500,000 - 800,000 -    
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชน  (พ.ศ. 2566 - 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระพังโหม 

 ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัด  ท่ี 1  พัฒนานครปฐมให้เป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) โดยเน้นด้านการขนส่ง (Transport) เมืองหลวงแห่งอาหารและการท่องเที่ยว (Food Metropolis)  
                                    และเมืองแห่งสุขภาพ (Healthy City) รองรับผู้สูงอายุ (Aging) และบริบทโลก (Global Content) 

    ยุทธศาสตร์จังหวัด  ที่ 2  สร้างความแข็งแกร่งระดับพื้นที่ให้สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ และกระจายความเจริญ สร้างความสุขให้กับประชาชนในทุกระดับ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนครปฐม  ยุทธศาสตร์ ที่ 6  การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ 

ยุทธศาสตร์ ที่ 3 การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ 

3.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี 

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก 
1 โครงการวางท่อระบายน้ า คสล. 

เส้นบ้าน น.ส.นงลักษณ์   
ฮวดหนองโพธิ์ 
หมู่ที่ 5 

-ป้องกันปัญหาน้ าท่วมขัง 
และเพื่อให้การระบายน้ า 
ได้สะดวกมากขึ้น 

- วางท่อะบายน้ า คสล.  
ขนาดท่อ Ø 0.60 เมตร 
ระยะทาง  53   เมตร 

150,000     ร้อยละ 80 ของปัญหา 
น้ าท่วม/น้ าระบายไม่ทัน 
ลดลง 

- การระบายน้ าสะดวก 
 - น้ าไม่ท่วมขัง 

กองช่าง 

2 โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดิน 
คสล. ช่วงที่ 2 ต่อจากเดิมจนสุด 
แนวเขตเส้นบ้านนายดอกไม้  
พิมพา  หมู่ที่ 5 

เพื่อป้องกันการพังทลาย 
ของดิน และป้องกันถนน 
ทรุดตัว 

ก่อสร้างเขื่อนกันดิน คสล. 
ระยะทาง  128   เมตร 

2,000,000     ร้อยละ 100 ของการ 
ก่อสร้างเขื่อนกันดิน คสล. 
ได้มาตรฐานตามที่ก าหนด 

-สามารถป้องกันการ 
พังทลายของดิน 
 -ป้องกันถนนทรุดตัว 

กองช่าง 

3 โครงการก่อสร้าง/ซ่อมสร้าง/ 
ปรับปรุงถนนปูผิวจราจร  
Overlay Asphalt Concrete  
ถนนเส้นร้านค้าป้าปอง ถึง บ้าน
นายอ าพร โทงแก้ว   
หมู่ที่ 5 

เพื่อให้ประชาชน 
มีเส้นทางในการเดินทาง
สัญจรไป-มา สะดวก 
ปลอดภัยมากขึ้น 

ปรับปรุงผิวจราจรใหม่  
Overlay Asphalt Concrete 
กว้าง 6 เมตร  
ยาว 600 เมตร 
หนา  0.05  เมตร 

2,000,000     ร้อยละ 80 ประชาชน 
ได้รับความสะดวกมากขึ้น 
ในการสัญจรไป - มา 

ประชาชนมีความ 
ปลอดภัยในการ 
เดินทางและการ 
ขนส่งผลผลิตมีความ 
สะดวกมากขึ้น 

กองช่าง 

 

แบบ ผ. 02/1 
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี 

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก 
4 โครงการก่อสร้าง/ซ่อมสร้าง/

ปรับปรุงถนนปูผิวจราจร  
Overlay Asphalt Concrete 
ถนนเส้นหน้า อบต. ถึง ถนน 
หนองปลาไหล-หนองตาล  
หมู่ที่ 5 

เพื่อให้ประชาชน 
มีเส้นทางในการเดินทาง 
สัญจรไป-มา สะดวก  
ปลอดภัยมากขึ้น 

ปรับปรุงผิวจราจรใหม่  
Overlay Asphalt 
Concrete 
กว้าง 6 เมตร 
ยาว 550 เมตร 
หนา  0.05  เมตร 

 1,800,000    ร้อยละ 80 ประชาชน 
ได้รับความสะดวกมากขึ้น 
ในการสัญจรไป - มา 

ประชาชนมีความ 
ปลอดภัยในการ 
เดินทางและการ 
ขนส่งผลผลิตมีความ 
สะดวกมากขึ้น 

กองช่าง 

5 โครงการก่อสร้าง/ซ่อมสร้าง/ 
ปรับปรุงถนน คสล.ช่วงที่ 2  
ต่อจากเดิมจนสุดแนวเขต 
เส้นบ้านนายดอกไม้  พิมพา 
หมู่ที่ 5 

เพื่อให้ประชาชน 
มีเส้นทางในการเดินทาง 
สัญจรไป-มา สะดวก  
ปลอดภัยมากขึ้น 

ก่อสร้างถนน คสล. 
กว้าง 5 เมตร   
ยาว 128 เมตร 
หนา 0.15 เมตร   

  800,000   ร้อยละ 80 ประชาชน 
ได้รับความสะดวกมากขึ้น 
ในการสัญจรไป - มา 

ประชาชนมีความ 
ปลอดภัยในการ 
เดินทางและการ 
ขนส่งผลผลิตมีความ 
สะดวกมากขึ้น 

กองช่าง 

6 โครงการก่อสร้าง/ซ่อมสร้าง/
ปรับปรุงถนน คสล. เส้นบ้าน  
น.ส.นงลักษณ์ ฮวดหนองโพธิ์ 
หมู่ที่ 5 

เพื่อให้ประชาชน 
มีเส้นทางในการเดินทาง 
สัญจรไป-มา สะดวก  
ปลอดภัยมากขึ้น 

ก่อสร้างถนน คสล. 
กว้าง 4 เมตร 
ยาว 47 เมตร 
หนา 0.15 เมตร   

  350,000   ร้อยละ 80 ประชาชน 
ได้รับความสะดวกมากขึ้น 
ในการสัญจรไป - มา 

ประชาชนมีความ 
ปลอดภัยในการ 
เดินทางและการ 
ขนส่งผลผลิตมีความ 
สะดวกมากขึ้น 

กองช่าง 

7 โครงการเปิดทางสาธารณะ 
ต่อจากเดิม เส้นบ้าน 
น.ส.กาหลง  สงูรุ่ง   
ถึงบ้านนายรัตน์  รัตนก้าวสกุล 
หมู่ที่ 5 

เพื่อให้ประชาชน 
มีเส้นทางในการเดินทาง 
สัญจรไป-มา สะดวก  
ปลอดภัยมากขึ้น 

เปิดทางสาธารณะ 1 เส้น 
กว้าง 5 เมตร   
ยาว  81  เมตร 
หนา 0.20 เมตร 

   300,000  ร้อยละ 80 ประชาชน 
ได้รับความสะดวกมากขึ้น 
ในการสัญจรไป - มา 

ประชาชนมีความ 
ปลอดภัยในการ 
เดินทางและการ 
ขนส่งผลผลิตมีความ 
สะดวกมากขึ้น 

กองช่าง 

 รวม    7    โครงการ   4,150,000 1,800,000 1,150,000 300,000 -    
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชน  (พ.ศ. 2566 - 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระพังโหม 

 ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัด  ท่ี 1  พัฒนานครปฐมให้เป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) โดยเน้นด้านการขนส่ง (Transport) เมืองหลวงแห่งอาหารและการท่องเที่ยว (Food Metropolis)  
                                    และเมืองแห่งสุขภาพ (Healthy City) รองรับผู้สูงอายุ (Aging) และบริบทโลก (Global Content) 

    ยุทธศาสตร์จังหวัด  ที่ 2  สร้างความแข็งแกร่งระดับพื้นที่ให้สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ และกระจายความเจริญ สร้างความสุขให้กับประชาชนในทุกระดับ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนครปฐม  ยุทธศาสตร์ ที่ 6  การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ 

ยุทธศาสตร์ ที่ 3 การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ 

3.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี 

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก 
1 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 

เส้นหลังป่าช้าวัดหนองปลาไหล  
ถึงประตูน้ ากลางหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 6 
 

เพื่อให้ประชาชน 
มีเส้นทางในการเดินทาง 
สัญจรไป-มา สะดวก  
ปลอดภัยมากขึ้น 

ก่อสร้างถนน คสล. 
กว้าง 5 เมตร  
ยาว 410 เมตร 
หนา  0.05  เมตร 

 2,000,000    ร้อยละ 80 ประชาชน 
ได้รับความสะดวกมากขึ้น 
ในการสัญจรไป - มา 

ประชาชนมีความ 
ปลอดภัยในการ 
เดินทางและการ 
ขนส่งผลผลิตมีความ 
สะดวกมากขึ้น 
 

กองช่าง 

 รวม    1    โครงการ   - 2,000,000 - - -    

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. 02/1 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชน  (พ.ศ. 2566 - 2570) 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลทุ่งกระพังโหม 

 ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัด  ท่ี 1  พัฒนานครปฐมให้เป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) โดยเน้นด้านการขนส่ง (Transport) เมืองหลวงแห่งอาหารและการท่องเที่ยว (Food Metropolis)  
                                    และเมืองแห่งสุขภาพ (Healthy City) รองรับผู้สูงอายุ (Aging) และบริบทโลก (Global Content) 

    ยุทธศาสตร์จังหวัด  ที่ 2  สร้างความแข็งแกร่งระดับพื้นที่ให้สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ และกระจายความเจริญ สร้างความสุขให้กับประชาชนในทุกระดับ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนครปฐม  ยุทธศาสตร์ ที่ 6  การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ 

ยุทธศาสตร์ ที่ 3 การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ 

3.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี 

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก 
1 โครงการวางท่อระบายน้ า คสล.  

บริเวณศาลาประชาคม 
ต่อจากของเดิม 
หมู่ที่ 7 
 

-ป้องกันปัญหาน้ าท่วมขัง 
และเพื่อให้การระบายน้ า 
ได้สะดวกมากขึ้น 

- วางท่อะบายน้ า คสล.  
ขนาดท่อ Ø 0.60 เมตร 
ระยะทาง  150   เมตร 

330,000     ร้อยละ 80 ของปัญหา 
น้ าท่วม/น้ าระบายไม่ทัน 
ลดลง 

- การระบายน้ าสะดวก 
 - น้ าไม่ท่วมขัง 

กองช่าง 

2 โครงการขยาย/ปรับปรุงถนน 
คสล. ช่วงโค้งศาลาประชาคม  
หมู่ที่ 7 

เพื่อให้ประชาชน 
มีเส้นทางในการเดินทาง 
สัญจรไป-มา สะดวก  
ปลอดภัยมากขึ้น 

ขยายถนนช่วงโค้งศาลา 
ประชาคม พื้นที่ไม่น้อยกว่า 
200 ตรม.  
หนา 0.15  เมตร 
 

 150,000    ร้อยละ 80 ประชาชน 
ได้รับความสะดวกมากขึ้น 
ในการสัญจร ไป - มา 

ประชาชนมีความ 
ปลอดภัยในการเดินทาง 
และการขนส่งผลผลิต 
มีความสะดวกมากขึ้น 

กองช่าง 

 รวม    2    โครงการ   330,000 150,000 - - -    

 
 
 

แบบ ผ. 02/1 
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บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระพังโหม 

(แบบ ผ.03) 
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บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2566 – 2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระพังโหม 

 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

2566 2567 2568 2569 2570 กองช่าง 
1 อุตสาหกรรมและการโยธา ค่าครภุัณฑ ์ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง ป้ายบอกซอย  300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 กองช่าง 
2 อุตสาหกรรมและการโยธา ค่าครภุัณฑ ์ ค่าก่อสร้าง การ์ดเรล 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 กองช่าง 
3 อุตสาหกรรมและการโยธา ค่าครภุัณฑ ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้า ไฟกระพริบไฟเตือน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 กองช่าง 
4 การพาณิชย์ ค่าครภุัณฑ ์ ครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องสูบน้ าชนิดใต้น้ า (ซับเมิร์ส)  200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ส านักงานปลัด 
5 การรักษาความสงบภายใน ค่าครภุัณฑ ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ กล้องวงจรปิด 850,000 850,000 850,000 850,000 850,000 ส านักงานปลัด 
6 การรักษาความสงบภายใน ค่าครภุัณฑ ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกน้ า 2,650,000  -  -  -  - ส านักงานปลัด 
7 สาธารณสขุ ค่าครภุัณฑ ์ ครุภัณฑ์กีฬา เครื่องออกก าลังกาย 1,200,000  -  -  -  - กองช่าง 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. 03 
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ส่วนท่ี ๔ 
การติดตามและประเมินผล 

 

 (๑)  การติดตามและประเมนิผลยทุธศาสตร์ 
ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 

๒๕๔๒ ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอ านาจและหน้าท่ีในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง  โดยใน
การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น จะต้องด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  ท้ังนี้  
แผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัด  แผนพัฒนาอ าเภอ  แผนพัฒนาต าบล แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน  อันมีลักษณะเป็นการก าหนด
รายละเอียดแผนงาน  ดังนั้น  จึงต้องมีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขึ้น 
ตามกระบวนการพิจารณาจากประชาคมท้องถิ่นระดับจังหวัด ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด  ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ร่วมกันจัดท า
ทบทวน  หรือเปล่ียนแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  เพื่อให้การจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยน ายุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ไปใช้เป็นแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเองได้ต่อไป และเพื่อให้
สามารถบูรณาการกับแผนพัฒนาจังหวัด  แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัดและตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนอันจะน าไปสู้การจัดท างบประมาณ ท่ีมีประสิทธิภาพในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง  เป็นเครื่องมือในการพัฒนา
ท้องถิ่นให้เข้มแข็ง เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในท้องถิ่น   

ดังนั้น  องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระพังโหม  จึงได้ก าหนดกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  ให้สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  เพื่อน าไปสู่การบูรณาการ
ร่วมกันให้เกิดความสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด  สามารถเช่ือมโยงไปสู่แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด  แผนพัฒนาภาค  
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับท่ี ๑๒  แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี  ไทยแลนด์ ๔.๐  และในการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) จะต้องมีการติดตามและติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์  เพื่อความ
สอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี ๓)  พ.ศ.๒๕๖๑  โดยคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องด าเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา  โดยด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันท่ีประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย  
รายละเอียดแนวทางการพิจารณาตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนท่ีสุด  ท่ี มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑  ลงวันท่ี ๑๕  
พฤษภาคม  ๒๕๖๒  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  ดังนี้     

การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์  เป็นการด าเนินการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระพังโหม ว่ามีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) มีการ
ด าเนินการครบถ้วนตามขั้นตอนของกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ หรือไม่ รวมไปถึงการพิจารณาการก าหนดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ 
เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ แผนงานมีความสอดคล้องเช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์การ
พัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในเขตจังหวัด ผลผลิต/โครงการ โดยจะวัด
การประเมินผลจากคะแนน ๑๐๐ คะแนนเกณฑ์ท่ีควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคล่ือนการพัฒนาท้องถิ่น
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ( ๘๐ คะแนน) 
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แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 ประกอบกับ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0810.3/ว 2931 ลงวันท่ี 15 พฤษภาคม 256๒ เป็นแบบท่ีก าหนดให้
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ด าเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ ซึ่งเป็น
ส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันท่ี
ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย มีรายละเอียด ดังนี้ 

1. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์  เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
ประกอบด้วย 
1.1 ข้อมูลสภาพท่ัวไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  20 คะแนน 
1.2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ     20 คะแนน 
1.3 ยุทธศาสตร์         60 คะแนน 

ประกอบด้วย 
(1) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    10 คะแนน 
(2) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  10 คะแนน 
(3) ยุทธศาสตร์จังหวัด       10 คะแนน 
(4) วิสัยทัศน์          5 คะแนน 
(5) กลยุทธ์          5 คะแนน 
(6) เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์       5 คะแนน 
(7) จุดยืนทางยุทธศาสตร์        5 คะแนน 
(8) แผนงาน          5 คะแนน 
(9) ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม      5 คะแนน 
คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ท่ีควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคล่ือน

การพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่า 80 (80 คะแนน) 

2. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
ประกอบด้วย 
2.1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา      10 คะแนน 
2.2 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ   10 คะแนน 
2.3 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ  10 คะแนน 
2.4 ยุทธศาสตร์และแผนงาน       10 คะแนน 
2.5 โครงการพัฒนา        60 คะแนน 

ประกอบด้วย 
(1) ความชัดเจนของช่ือโครงการ        5 คะแนน 
(2) ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ       5 คะแนน 
(3) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณ 
     ได้ถูกต้อง          5 คะแนน 
(4) โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี     5 คะแนน 
(5) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
     และสังคมแห่งชาติ (ฉบับท่ี 12)       5 คะแนน 
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(6) โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0      5 คะแนน 
(7) โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด      5 คะแนน 
(8) โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง  
     มั่งค่ัง ยั่งยืน  ภายใต้หลักประชารัฐ       5 คะแนน 
(9) งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)  5 คะแนน 
(10) มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ    5 คะแนน 
(11) มีการก าหนดตัวชี้วัดKPI และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
       และผลท่ีคาดว่าจะได้รับ        5 คะแนน 
(12) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์     5 คะแนน 
คะแนนรวม 100 คะแนน  เกณฑ์ท่ีควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคล่ือน         

การพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) 
 
3. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้อง

แผนพัฒนาท้องถ่ินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
๑.  ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ๒๐ 
๒.  การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ ๒๐ 
๓.  ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย ๖๐ 
     ๓.๑  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (๑๐) 
     ๓.๒  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (๑๐) 
     ๓.๓  ยุทธศาสตร์จังหวัด (๑๐) 
     ๓.๔  วิสัยทัศน์ (๕) 
     ๓.๕  กลยุทธ์ (๕) 
     ๓.๖  เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (๕) 
     ๓.๗  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (๕) 
     ๓.๘  แผนงาน (๕) 
     ๓.๙  ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ 
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4. แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผล

ยุทธศาสตร์  เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถ่ินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 
ที่ได้ 

๑. ข้อมูลสภาพทั่วไป 
และข้อมูลพื้นฐานของ 
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ ๒๐  
 (๑) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ท่ีต้ังของหมู่บ้าน/
ชุมชน/ต าบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ 
ลักษณะของท่ีดิน ลักษณะของแหล่งน้ า ลักษณะของป่าไม้ 
ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครองการ
เลือกตั้ง ฯลฯ 

 (๓)  

(๒) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการ
ปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับ
จ านวนประชากร และช่วงอายุและจ านวนประชากร ฯลฯ 

(๒)  

(๓) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา 
สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงค์เคราะห์ 
 

(๒)  

(๔) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริหารพื้นฐาน เช่น การคมนาคม
ขนส่ง การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ 
 

(๒)  

(๕) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การ
ประมง การประศุสัตว์ การบริการ การท่องเท่ียว 
อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพแรงงาน ฯลฯ  

(๒)  

(๖) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับ
ถือศาสนาประเพณี และงานประจ าปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมืองและของท่ีระลึก ฯลฯ และอื่นๆ 

(๒)  

(๗) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ า ป่าไม้ ภูเขา 
คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 
 

(๒)  

(๘) การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล จปฐ. 
 

(๒)  

(๙) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการ
ด าเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่นโดยใช้กระบวนการร่วม
คิด ร่วมท า ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ 
ร่วมแก้ไขปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปล่ียนเรียนรู้ เพื่อแก้ไข
ปัญหาส าหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าท่ีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๓)  
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ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 
ที่ได้ 

๒. การวิเคราะห ์
สภาวการณ์ 
และศักยภาพ 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ ๒๐  
(๑) การวิเคราะห์ทีค่วบคลุมความเชื่อมโยงความสอดคล้องยุทธศาสตร์
จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของ
ผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเช่ือมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และThailand ๔.๐ 

 (๕)  

(๒) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับ
ใช้ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ท่ีเกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

(๓)  

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

 (๓)  

(๔) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริม
อาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่าง ๆ 
สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น 

(๓)  

(๕) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นท่ีสีเขียว ธรรมชาติต่าง ๆ ทางภูมิศาสตร์ 
กระบวนการหรือส่ิงท่ีเกิดขึ้น การประดิษฐ์ท่ีมีผลต่อส่ิงแวดล้อมและ
การพัฒนา 

(๓)  

(๖) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาใน
ปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค 
SWOT Analysis ท่ีอาจส่งผลต่อการด าเนินงานได้แก่ S-Strength 
(จุดแข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และ 
T-threat (อุปสรรค) 

(๓)  

๓. ยุทธศาสตร์ ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้   ๖๐  
๓.๑ ยุทธศาสตร์
ขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 

สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ ส่ิงแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็น
ปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเช่ือมโยงหลักประชารัฐแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ 
Thailand ๔.๐ 

(๑๐) 

 

๓.๒ ยุทธศาสตร์
ขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถ่ินในเขต
จังหวัด 

สอดคล้องและเช่ือมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ ส่ิงแวดล้อมของ
ท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเช่ือมโยงหลักประชารัฐแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ 
Thailand ๔.๐ 

(๑๐) 

 

๓.๓ ยุทธศาสตร์
จังหวัด 
 

สอดคล้องกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์พัฒนาภาค
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการ
แผ่นดินนโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช.และนโยบายรัฐบาลหลักประชารัฐ 
แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และThailand ๔.๐ 

(๑๐) 

 

 
 



๙๖ 

 

 

 
ประเด็น 

การพิจารณา 
รายละเอียดหลักเกณฑ์ 

คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได้ 

๓.๓ ยุทธศาสตร์
จังหวัด 
 

สอดคล้องกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์พัฒนาภาค
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการ
แผ่นดิน  นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล      
หลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และThailand ๔.๐ 
 

(๕) 

 

๓.๔ วิสัยทัศน์ 
 
 
 

วิสัยทัศน์  ซึ่ งมี ลักษณะแสดงสถานภาพท่ีองค์กรปกครอง       
ส่วนท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่าง ชัดเจน
สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพท่ีเป็นลักษณะเฉพาะองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและสัมพันธ์กับโครงการพัฒนา 
 

(๕) 

 

๓.๕ กลยุทธ์ 
 

แสดงให้เห็นช่องทาง  วิธีการ ภารกิจหรือส่ิงท่ีต้องท าตามอ านาจ
หน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีจะน าไปสู่การบรรลุ
วิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในส่ิงท่ีจะด าเนินการให้
บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 
 

(๕) 

 

๓.๖ เป้าประสงค์ 
ของแต่ละประเด็น 
กลยุทธ ์

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและ
สนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายส่ิงหนึ่งส่ิงใดท่ีชัดเจน 

(๕) 
 

๓.๗ จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์
(Positioning) 

ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพ
ของพื้นท่ีจริง ท่ีจะน าไปสู่ผลส าเร็จทางยุทธศาสตร์  
 

(๕) 

 

๓.๘ แผนงาน 
 

แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต ก าหนด
จุดมุ่ งหมายใน เรื่ อ ง ใด เรื่ อ งหนึ่ งห รือ แผนงาน ท่ี เกิ ดจาก
เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีความชัดเจน น าไปสู่การท า
โครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยระบุแผนงาน
และความเช่ือมโยงดังกล่าว 

(๕) 

 

๓.๙ ความ
เชื่อมโยงของ
ยุทธศาสตร์ใน
ภาพรวม 

ความเช่ือมโยงองค์รวมท่ีน าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นท่ีเกิดผลผลิต/
โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ Thailand ๔.๐ แผนพัฒนาภาค/
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด /แผนพัฒนาจังหวัดยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  
และยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๕) 

 

รวมคะแนน 100   
 
 
 



๙๗ 

 

 

(๒)  การติดตามและประเมนิผลโครงการ 

 ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะต้องมี       
การติดตามและประเมินผลโครงการขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
จัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑ โดย
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  พิจารณาการวิเคราะห์กรอบการจัดท าแผนพัฒนาในด้าน
ปัจจัยและสถานการณ์การพัฒนา การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
การก าหนดแผนงาน/โครงการ  มีความสอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาหรือไม่ และโครงการมีความชัดเจน มีการ
ก าหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย/ผลผลิตของโครงการ มีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ระดับต่าง ๆ และสามารถ
แก้ไขปัญหาความยากจน  หรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ  การต้ัง
งบประมาณสอดคล้องกับเป้าหมายและมีการประกาศราคาท่ีถูกต้อง  การก าหนดตัวชี้วัดต้องสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และผล    ท่ีคาดว่าจะได้รับ โดยจะวัดการประเมินผลจากคะแนน ๑๐๐ คะแนน เกณฑ์ท่ีควรได้เพื่อให้
เกิดความสอดคล้อง      และขับเคล่ือนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ( ๘๐ 
คะแนน)   

 
1. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ  เพื่อความสอดคล้อง

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ประเด็นการพิจารณา คะแนน 

๑.  การสรุปสถานการณ์การพิจารณา ๑๐ 
๒.  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถ่ินสีป่ีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ๑๐ 
๓.  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถ่ินสีป่ีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ ๑๐ 
๔.  แผนงานและยุทธศาสตร์การพิจารณา ๑๐ 
๕.  โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย ๖๐ 
    ๕.๑  ความชัดเจนของช่ือโครงการ (๕) 
    ๕.๒  ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (๕) 
    ๕.๓  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจน 
           น าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง 

(๕) 

    ๕.๔  โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๕) 
    ๕.๕  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้อง 
           กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคมแห่งชาติ 

(๕) 

    ๕.๖  โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐  (๕) 
    ๕.๗  โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด (๕) 
    ๕.๘  โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้าง 
           ให้ประเทศชาติมั่งคง มั่งค่ัง ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ 

(๕) 

    ๕.๙  งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (๕) 
    ๕.๑๐  มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (๕) 
    ๕.๑๑  มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
             และผลคาดว่าท่ีจะได้รับ 

(๕) 

    ๕.๑๒  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (๕) 
รวมคะแนน ๑๐๐ 

 



๙๘ 

 

 

 
2. แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผล 

โครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถ่ิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 

ประเดน็ 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ ์
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
๑. การสรปุ
สถานการณ์การ
พฒันา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน (ใช้การวิเคราะห์  SWOT Analysis/Demand (Demand 
Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์
การเปลี่ยนแปลงท่ีมีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วยการ
วิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ,ด้านสังคม, ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม) 
 

๑๐  

๒. การประเมินผล
การน าแผนพฒันา
ท้องถิ่นสีป่ีไปปฏบิัติ
ในเชิงปริมาณ 

๑) การควบคุมท่ีมีตัวเลขต่าง ๆ เพื่อน ามาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น 
การวัดจ านวนโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ก็คือผลผลิตน่ังเองว่า
เป็นไปตามท่ีต้ังเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จ านวนท่ีด าเนินการจริงตามท่ี
ได้ก าหนดไว้เท่าไร จ านวนท่ีไม่สามารถด าเนินการได้มีจ านวนเท่าไหร่ 
สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนา
ท้องถ่ินตามอ านาจหน้าท่ีท่ีได้ก าหนดไว้ 
๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งท่ีกระทบ (Impact) โครงการท่ีด าเนินการ
ในเชิงปริมาณ (Qualitative) 
 

๑๐  

๓. การประเมินผล
การน าแผนพฒันา
ท้องถิ่นสีป่ีไปปฏบิัติ
ในเชิงคุณภาพ 

๑) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการ
น าเอาเทคนิคๆ มาใช้เพื่อวัดค่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ 
ท่ีด าเนินการในพื้นท่ีน้ัน ๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่
และเป็นไปตามอ านาจหน้าท่ีหรือไม่ ประชาชนพึ่ งพอใจหรือไม่ 
สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การด าเนินการต่าง ๆ มีสภาพหรือลักษณะ
ถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่ง
เป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการ
ตามท่ีบรรลุวัตถุประสงค์  และเป้าหมายของแผนปฏิบัติราชการตามท่ี
ได้รับงบประมาณมาด าเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วน
ราชการหรือหน่วยงาน 
๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งท่ีกระทบ (Impact) โครงการท่ีด าเนินการ
ในเชิงคุณภาพ (Qualitative) 
 

๑๐  

๔. แผนงานและ
ยุทธศาสตรก์าร
พฒันา 

๑) วิเคราะห์แผนงาน งาน ท่ีเกิดจากด้านต่าง ๆ มีความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในมิติต่าง ๆ จนน าไปสู่
การจัดท าโครงการพัฒนาท้องถ่ินโดยใช้ SWOT Analysis/Demand 
(Demand Analysis)/Global Demand/Trend หรือหลักการบูรณา
การ (Integration) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีมีพื้นท่ีติดต่อกัน 
๒) วิเคราะห์แผนงาน งาน ท่ีเกิดจากด้านต่าง ๆ ท่ีสอดคล้องกับการ
แก้ไขปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ 
 

๑๐  

 



๙๙ 

 

 

 
ประเดน็ 

การพิจารณา 
รายละเอียดหลักเกณฑ ์

คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได ้

๕. โครงการพฒันา ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ ๖๐  
๕.๑ ความชัดเจน 
ของชื่อโครงการ 
 

เป็นโครงการท่ีมีวัตถุประสงค์สนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและด าเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุ
ตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีก าหนดไว้ ช่ือโครงการ      
มีความชัดเจน  มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหน่ึงอ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนา
อะไรในอนาคต 

 (๕)  

๕.๒ ก าหนด
วัตถุประสงค์
สอดคล้องกบั
โครงการ 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องก าหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการสอดคล้องกับ
หลักการและเหตุผล วิธีการด าเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์    
มีความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(๕)  

๕.๓ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) มีความ
ชัดเจนน าไปสูก่ารตั้ง
งบประมาณได้
ถูกต้อง 
 

สภาพท่ีอยากให้เกิดข้ึนในอนาคตเป็นทิศทางท่ีต้องไปให้ถึงเป้าหมาย
ต้องชัดเจน สามารถระบุจ านวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคืออะไร           
มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พื้นท่ีด าเนินงาน และระยะเวลา
ด าเนินงานอธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการน้ีจะท าท่ีไหน เริ่มต้นในช่วง
เวลาใดและจบลงเมื่ อไร ใครคือกลุ่ ม เป้ าหมายของโครงการ           
หากกลุ่ ม เป้ าหมายมีห ลายกลุ่ ม  ให้ บ อก ชัดล งไป ว่ าใครคือ
กลุ่มเป้าหมายหลายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง 

(๕)  

๕.๔ โครงการมีความ
สอดคล้องกบัแผน
ยุทธศาสตร์ ๒๐ ป ี
 

โครงการสอดคล้องกับ  
(๑) ความมั่นคง  
(๒) การสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
(๓) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพคน  
(๔) การสร้างโอกาสความเสนอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม  
(๕) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
(๖) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  เพื่อให้
เกิดความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน 

(๕)  

๕.๕ เป้าหมาย  
(ผลผลิตของ
โครงการ) มีความ
สอดคล้องกบั
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาต ิ

โครงการมีความสอดคล้องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับท่ี ๑๒ โดย (๑) ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
(๒) ยึดคนเป็นศูนย์กลางพัฒนา  
(๓) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี  
(๔) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย ๒๕๗๙  
(๕) ยึดหลักการน าไปสู่ปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธ์ิอย่างจริงจังใน ๕ ปีท่ีต่อ
ยอดไปสู่ผลสัมฤทธ์ิท่ีเป็นเป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา  
     (๑) การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดัก
รายได้ปานกลางสู่รายได้สูง  
     (๒) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อ
สร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ  
     (๓) การลดความเลื่อมล้ าทางสังคม  
     (๔) การรองรับการเช่ือมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง  
     (๕) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม 
     (๖) การบริหารราชการแผ่นดินท่ีมีประสิทธิภาพ 

(๕)  



๑๐๐ 

 

 

 
 

ประเดน็การพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
๕.๖ โครงการมีความ
สอดคล้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง
เศรษฐกิจไปสู่ Value-Based Economyหรือเศรษฐกิจท่ีขับเคลื่อน
ด้วยนวัตกรรม ท าน้อย ได้มาก เช่น  
(๑) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม  
(๒) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การ
ขับเคลื่อนด้วนเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม  
(๓) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู่การเน้นภาคบริการ
มากข้ึน รวมถึงโครงการท่ีเติมเต็มด้วยวิทยาการความคิดสร้างสรรค์ 
นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนาแล้วต่อ
ยอดความ ได้ เป รียบ เชิ งเป รียบ เที ยบ  เช่น  ด้ านการเกษตร
เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 

(๕)  

๕.๗ โครงการ
สอดคล้องกบั
ยุทธศาสตร์จังหวัด 
 

โครงการพัฒนาท้องถ่ินมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของ
แผนพัฒนาจังหวัดท่ีได้ก าเนิดข้ึน เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถ่ิน
เสมือนหน่ึงการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใด
ส่วนหน่ึงออกจากกันได้ นอกจากน้ีโครงการพัฒนาท้องถ่ินต้องเป็น
โครงการเช่ือมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดท่ีได้
ก าหนดข้ึนเป็นปัจจุบัน 

(๕) 

 

๕.๘ โครงการแก้ไข
ปญัหาความยากจน
หรือการเสริมสร้างให้
ประเทศชาติม่ันคง 
ม่ังคั่ง ยั่งยนื ภายใต้
หลักประชารัฐ 

เป็นโครงการท่ีด าเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงท่ีประชาชน
ด าเนินการเองหรือร่วมด าเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ 
เป็นโครงการท่ีประชาชนต้องการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะ
ท่ีจะให้ท้องถ่ินมีความมั่นคง มั่งค่ัง ย่ังยืน เป็นท้องถ่ินที่พัฒนาแล้วด้วย
การพัฒนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

(๕) 

 

๕.๙ งบประมาณมี
ความสอดคล้องกบั
เป้าหมาย(ผลผลติ
ของโครงการ) 
 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านึงถึงหลักส าคัญ ๕ ประการใน
การจัดท าโครงการ ได้แก่  
(๑) ความประหยัด (Economy)  
(๒) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency)  
(๓) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) 
(๔) ความยุติธรรม (Equity)  
(๕) ความโปร่งใส (Transparency) 

(๕) 

 

๕.๑๐ มีการ
ประมาณการราคา
ถูกต้องตามหลัก
วิธีการงบประมาณ 

การประมาณราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการ
ถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลาง
ท้องถิ่น มีความโปร่งใสในการก าหนดราคาและตรวจสอบในเชิง
ประจักษ์ 

(๕) 

 

๕.๑๑ มีการก าหนด
ตัวชี้วัด (KPI) และ
สอดคล้องกบั
วัตถุประสงคแ์ละผล 
ที่คาดว่าจะได้รบั 

มีการก าหนดตัวช้ีวัดผลงาน (Key Performance Indicator : KPI) ท่ี
สามารถวัดได้(measurable)ใช้บอกประสิทธิผล (effectiveness) ใช้
บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การก าหนดความพึงพอใจ 
การก าหนดร้อยละการก าหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่
สิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ) 

(๕) 

 



๑๐๑ 

 

 

 
 

ประเดน็การพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
๕.๑๒ ผลทีค่าดว่าจะ
ได้รบัสอดคล้องกบั
วัตถุประสงค ์

ผลท่ีได้รับเป็นสิ่งท่ีเกิดข้ึนได้จริงจากการด าเนินการตามโครงการ
พัฒนาซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้ การได้ผลหรือผลท่ี
เกิดข้ึนจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการ
เขียนวัตถุประสงค์ควรค านึงถึง  
(๑) มีความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ในการด าเนินงาน
ตามโครงการ  
(๒) วัดและประเมินผลดับของความส าเร็จได้  
(๓) ระบุสิ่งท่ีต้องการด าเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมาก
ท่ีสุดและสามารถปฏิบัติได้  
(๔) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง  
(๕) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ 

(๕)  

รวมคะแนน ๑๐๐  

 
(๓)  สรุปผลการพฒันาท้องถิน่  จากแผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561 – 2565) 

ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็เพื่อใช้
เป็นเครื่องมือ  ในการพัฒนาเป็นแนวทางในการบริหารพัฒนาท้องถิ่นให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย  เกิด
ประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน  ก่อให้เกิดประโยชน์และสามารถตอบสนองความ
ต้องการพัฒนาของประชาชน  โดยพิจารณาบรรจุโครงการในงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบประมาณรายจ่าย
เพิ่มเติม  และงบประมาณจากเงินสะสม โดยจะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    พ.ศ.๒๕๔๘ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ เป็นการสรุปผลในภารวมของท้องถิ่น เป็นการติดตามผลการน ายุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ว่าเกิดผลท้ังในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพอย่างไรซึ่งสามารถวัดผลได้ท้ังเชิงสถิติต่าง ๆ ตาราง 
กราฟ และการพรรณนา  

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระพังโหม ได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-25๖5) ตาม
กระบวนการท่ีบัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 โดยผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัด
เวทีประชาคม การประชุมคณะกรรมการหมู่บ้าน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการท่ีแท้จริงของประชาชนในพื้นท่ี 
ก่อนน ามาจัดท าโครงการเพื่อพัฒนาพื้นท่ี ท่ีบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไปโดยได้อนุมัติและประกาศใช้
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 256๕) ไปเมื่อวันท่ี 30 กันยายน 25๖๒  และประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561 – 256๕) เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2564  เมื่อวันท่ี  8 เมษายน พ.ศ.2564  และประกาศใช้
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 256๕) เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3)  พ.ศ.2564 และเปล่ียนแปลง (ฉบับท่ี 2)           
พ.ศ. 2564 เมื่อวันท่ี  20 สิงหาคม  พ.ศ.2564  และประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 256๕) 
เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2565  เมื่อวันท่ี 3  กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ.25๖๑ โดยได้ก าหนด
โครงการท่ีจะด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 25๖5)  ดังนี้ 



๑๐๒ 

 

 

 
 
 
(๑)  การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
 (๑.๑)  การวัดผลในเชิงปริมาณ (Quantity)  

-  โดยเครื่องมือท่ีใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ  มีดังนี้ 
 

โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕65)   

ยุทธศาสตร์  
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

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

1.ด้านการศกึษา ศาสนา 
   และวัฒนธรรม 

16 1,513,000 18 1,576,700 19 1,616,700 22 1,808,700 22 1,808,700 

2.ด้านเศรษฐกิจ 
 

3 170,000 10 414,950 9 365,000 3 170,000 3 170,000 

3.ด้านการบริการสาธารณะ 42 16,453,600 31 16,700,000 32 18,720,000 33 24,650,000 19 16,500,000 

4.ด้านสังคม 
 

21 4,801,500 23 5,186,500 31 6,953,500 34 7,183,500 28 8,168,500 

5.ด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว 
 

8 253,000 6 170,000 4 130,000 6 150,000 4 110,000 

6. ด้านการบริหารจัดการทีด่ ี 14 4,891,500 17 2,376,900 17 3,627,000 15 3,475,200 10 780,000 

รวม 104 28,082,600 105 26,425,050 112 31,412,200 113 37,437,400 86 27,537,200 
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สรุปรายงานผลการด าเนินงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕64 

 
- โครงการและงบประมาณประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบประมาณตามข้อบัญญัติ 

ประจ าปี ๒๕๖๑ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 16 1,226,395.20 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านเศรษฐกิจ 1 - 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านการบริการสาธารณะ 17 2,455,809.44 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านสังคม 8 3,471,564.00 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านส่ิงแวดล้อมและการท่องเท่ียว 1 - 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านการบริหารจัดการท่ีดี 10 6,062,024.31 

รวม 53 13,215,792.95 
 

- โครงการและงบประมาณประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๒  

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบประมาณตามข้อบัญญัติ 

ประจ าปี ๒๕๖2 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 13 1,296,663.62 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านเศรษฐกิจ - - 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านการบริการสาธารณะ 9 4,224,540.80 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านสังคม 8 4,173,664 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านส่ิงแวดล้อมและการท่องเท่ียว - - 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านการบริหารจัดการท่ีดี 5 1,735,575 

รวม 35 11,430,443.42 
 

- โครงการและงบประมาณประจ าปี พ.ศ.๒๕๖3  

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบประมาณตามข้อบัญญัติ 

ประจ าปี ๒๕๖3 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 14 1,060,868.40 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านเศรษฐกิจ 1 - 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านการบริการสาธารณะ 19 4,176,328.30 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านสังคม 22 1,599,201 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านส่ิงแวดล้อมและการท่องเท่ียว 1 - 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านการบริหารจัดการท่ีดี 9 1,899,638 

รวม 66 8,736,035.70 
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- โครงการและงบประมาณประจ าปี พ.ศ.๒๕๖4  

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบประมาณตามข้อบัญญัติ 

ประจ าปี ๒๕๖4 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 14 1,224,666.60 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านเศรษฐกิจ 1 - 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านการบริการสาธารณะ 18 3,029,938.50 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านสังคม 13 1,089,424.50 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านส่ิงแวดล้อมและการท่องเท่ียว 2 864 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านการบริหารจัดการท่ีดี 8 2,657,275 

รวม 56 7,209,999.60 

(๑.๒) การวัดผลในเชิงคุณภาพ (Quality) 
การวัดผลเชิงคุณภาพ  ใช้การส ารวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยได้มี

การประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจท าให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการด าเนินงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระพังโหมในภาพรวม   

เคร่ืองมือที่ใช้ในการติดตามผลและประเมินผล 
   1. แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงาน   ตามแผนพัฒนาขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 
2. แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการในงานบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(ให้หน่วยงานภายนอกด าเนินการ) 
 
(๔) ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ินในอนาคต 

๑)  ผลกระทบน าไปสูอ่นาคต 
1.1 การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระพังโหม  มีการด าเนินการ

ครบถ้วน ทุกขั้นตอน ซึ่งขั้นตอนการประชุมประชาคมระดับต าบล เมื่อเทียบจ านวนประชากรกับจ านวนผู้เข้าร่วม
ประชุมประชาคมแล้วนั้น พบว่า ยังเป็นสัดส่วนท่ีน้อย ดังนั้น เพื่อให้แผนพัฒนามีคุณภาพและสามารถบรรจุ
โครงการท่ีเป็นความต้องการและเกิดประโยชน์ต่อชุมชนได้อย่างแท้จริง องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระพังโหม  
จึงควรส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของประชาชนท้ังภายใต้ช่องทางและรูปแบบท่ีมีอยู่ พร้อมท้ังพัฒนาช่องทาง
และรูปแบบใหม่ ๆ ให้ประชาชนสามารถมีส่วนร่วมต่อการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ได้อย่าง หลากหลายและลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น 

      1.2  ปัญหาการสัญจรไปมาของประชาชนในต าบล  เนื่องจากในต าบลด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
เส้นทางการคมนาคมบางหมู่บ้านยังเป็น ถนนดิน ถนนลูกรัง ช่วงฤดูฝนถนนล่ืน เป็นหลุมเป็นบ่อเกิดปัญหาในการ
สัญจรไปมาของประชาชน เส่ียงต่อการเกิดอุบัติเหตุ การคมนาคมล่าช้า แนวทางการแก้ไข  จัดท าแผนงาน โครงการก่อสร้าง
ถนนในเส้นทางส าคัญ  พิจารณาเสนอสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น   

     1.3  ปัญหายาเสพติดในต าบล  ในพื้นท่ียังไม่พบว่ามีการค้ายาเสพติด และยังไม่พบรายงานว่ามีผู้
ติดยาเสพติด แต่เพื่อเป็นการป้องกัน มีแนวทางการป้องกัน โดยการลงพื้นท่ีค้นหาการรณรงค์ป้องกันการให้ความรู้
กับประชาชนได้ทราบถึงโทษของยาเสพติด  
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1.4 ปัญหาสาธารภัยต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ได้แก่  ภัยแล้ง วาตภัย     
น้ าท่วม  อัคคีภัย  ท่ีเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นท่ี  เกิดความเสียหายท้ังชีวิตและทรัพย์สิน  แนว
ทางการแก้ไข คือพิจารณาวางแผนการด าเนินการป้องกัน  ก่อนเกิดเหตุ  ระหว่างเกิดเหตุ  หลังเกิดเหตุ บรรจุ
แผนงาน  โครงการ  กิจกรรม การให้ความช่วยเหลือต่าง ๆ  จัดต้ังศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  เพื่อสามารถด าเนินการได้ทันท่วงที   

      1.5  ปัญหาโรคระบาดท่ีเกิดจากคน  เกิดจากสัตว์  ท่ีส่งผลอันตรายต่อชีวิตประชาชนและสัตว์ต่าง  ๆ
ในต าบล  ซึ่งได้แก่  โรคไข้หวัดใหญ่  ไข้หวัดนก  โรคมือ เท้า ปาก ท่ีเกิดขึ้นกับเด็ก ๆ  โรคพิษสุนัขบ้า  แนวทางการแก้ไข
ปัญหา  คือ ฝึกอบรม ประชาสัมพันธ์  รณรงค์การป้องกัน  ลงพื้นท่ีระงับการเกิดโรคระบาด  การท าลาย  การรักษา   

      1.6  ปัญหาประชาชนมีรายได้น้อย การศึกษาน้อย ประชาชนในต าบลยังมีคนรายได้น้อย        
มีหนี้สินเยอะ  ไม่เพียงพอในการด ารงชีวิต  ค่าครองชีพสูง  แนวทางการแก้ไขปัญหา  ให้ความรู้เกี่ยวกับการ
ประกอบอาชีพ  สาธิตการประกอบอาชีพ  ช่วยเหลือประชาชนซ่อมแซมบ้านคนจน  ผู้มีรายได้น้อย  ส่งเสริมด้าน
การศึกษาโดยการจัดบริการสาธารณด้านการศึกษา การจัดต้ังศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ให้กับ
เด็กนักเรียน  จ้างเด็กนักเรียนในช่วงปิดภาคเรียนเพื่อมีรายได้   

๒)  ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
  เพื่อให้การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระพังโหม  มีระดับความส าเร็จท่ีสามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายท่ีวางไว้และประชาชนมีความพึงพอใจสูงสุด จึงมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
  1) การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี  ควรพิจารณาน าโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น มาเป็น
กรอบในการด าเนินโครงการให้ได้มากท่ีสุด  
  2) การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณางบประมาณ  และค านึงถึงสถานะทางการคลัง ในการ
พิจารณาโครงการ/กิจกรรม ท่ีจะบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น     
  3) ควรเร่งรัดให้มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ท่ีต้ังในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้สามารถ
ด าเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น 
  4) องค์การบริหารส่วนต าบลควรพิจารณาต้ังงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับภารกิจแต่ละ
ด้านท่ีจะต้องด าเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด โอนต้ังจ่ายรายการใหม่ 
  5) มีการสนับสนุนการสร้างความรู้ ความเข้าใจ และความผูกพันของฝ่ายต่าง ๆ  เพื่อขับเคล่ือนการ
พัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ท้ังระดับนโยบาย และระดับปฏิบัติทางด้านการเมือง งบประมาณและวิชาการ 
  6) ความชัดเจนของโครงการ การก าหนดวัตถุประสงค์เป้าหมาย ตัวชี้วัด และงบประมาณ 
 
 

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