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ส่วนที่ 1 
สภาพทั่วไปและขอ้มูลพืน้ฐาน 

 
1. ด้านกายภาพ 
 1.1 ที่ตั้ง 
 องค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอ าเภอสามพรานจังหวัด
นครปฐม ประกอบด้วย 6 หมู่บ้าน ส านักงานตั้งอยู่ในพ้ืนที่หมู่ที่  5 ต าบลทรงคนอง อ าเภอสามพราน      
จังหวัดนครปฐม  อยู่ทางทิศเหนือของอ าเภอสามพราน อยู่ห่างจากตัวอ าเภอสามพรานประมาณ 6 กิโลเมตร  
อยู่ห่างจากจังหวัดนครปฐมประมาณ 35 กิโลเมตร องค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนองมีพ้ืนที่ในความ
รับผิดชอบทั้งหมด 10.02 ตารางกิโลเมตร หรือ 6,210 ไร่ เท่ากับร้อยละ 0.46 ของจังหวัดนครปฐม 
มีพ้ืนที่อาณาเขตติดต่อต าบลข้างเคียงดังนี้    
 ทิศเหนือ จรดต าบลมหาสวัสดิ์ อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 
 ทิศใต้  จรดต าบลท่าตลาด     อ าเภอสามพราน   จังหวัดนครปฐม 
 ทิศตะวันออก  จรดต าบลบางเตย      อ าเภอสามพราน   จังหวัดนครปฐม 
 ทิศตะวันตก    จรดต าบลหอมเกร็ด    อ าเภอสามพราน   จังหวัดนครปฐม 
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  1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง มีลักษณะภูมิประเทศเป็นพื้นที่ราบลุ่มภาคกลาง มีแม่น้ าท่าจีน
ไหลผ่าน พ้ืนที่แยกออกเป็นสองฝั่งแม่น้ า ฝั่งทิศเหนือกับทิศใต้ ทิศเหนือเป็นพื้นที่ตั้งของ หมู่ 1,2,3 และหมู่ 6 
ทิศใต้ เป็นพ้ืนที่ตั้งของหมู่ 4 และหมู่ 5 
 
  1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 
 ในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง มีสภาพภูมิอากาศค่อนข้างร้อน มี 3 ฤดู คือ           
ฤดูร้อนระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนพฤษภาคม ฤดูฝนจะมีฝนตกชุกในช่วงเดือนมิถุนายนถึงเดือนตุลาคม 
และฤดูหนาวระหว่างเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมกราคม แต่อากาศจะหนาวไม่มากนักและเป็นช่วงปริมาณน้ าใน 
แม่น้ าท่าจีนมีปริมาณสูงมากจึงเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าเป็นช่วงฤดูน้ าหลาก 
 
  1.4 ลักษณะของดิน 
  ลักษณะดินส่วนใหญ่เป็นดินร่วนและดินเหนียว จึงเหมาะแก่การท าการเกษตร 
 
 1.6  ลักษณะของแหล่งน้ า 
 มีแหล่งน้ าแยกเป็น 2 ประเภทคือแหล่งน้ าทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่และแหล่งน้ าที่สร้างขึ้น 
         1.6.1 แหล่งน้ าทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่ ประกอบด้วย 
  แม่น้ า (ท่าจีน) จ านวน 1 สาย 
  ล าคลองจ านวน 10 สาย รวมระยะทาง 14,595 เมตร (14.46 กิโลเมตร)  
  ได้แก่ 
  - คลองสุคต (หมู่ที่ 1)    ระยะทาง       3,240 เมตร 
  - คลองคุต     ระยะทาง     760 เมตร 
  - คลองแพรกบัว (หมู่ที่ 1 ติดเขตต าบลบางเตย)    ระยะทาง     975  เมตร 
  - คลองคราม (หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 6)   ระยะทาง       2,750 เมตร 
  - คลองยาว (หมู่ที่ 3)    ระยะทาง       1,580 เมตร 
  -  คลองบ้านเหนือ (หมู่ที่ 4)    ระยะทาง       770 เมตร 
  - คลองกระเบา(หมู่ที่ 4)    ระยะทาง       860 เมตร 
  - คลองราษฎร์บ ารุง (หมู่ที่ 5)   ระยะทาง         1,550 เมตร 
  - คลองประดู ่(หมู่ที่ 5)    ระยะทาง         960 เมตร 
  - คลองลัดนางแท่น(อีแท่น) (หมู่ที่ 4 ติดเขตต าบลหอมเกร็ด) ระยะทาง 1,150 เมตร 
  1.6.2 แหล่งน้ าที่สร้างขึ้น 
  -  บ่อน้ าบาดาล อบต.    จ านวน  14 แห่ง 
  -  บ่อบาดาลเอกชน    จ านวน  14 แห่ง 
  -  ระบบประปาบาดาล    จ านวน  13 แห่ง 
  -  ระบบประปาถ่ายโอน    จ านวน   1 แห่ง 

 
1.7 ลักษณะของไม้และป่าไม้ 

  ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนองไม่มีป่าไม้ 



4 
 

 2. ด้านการเมือง/การปกครอง 
 2.1 เขตการปกครอง 
 องค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง มีจ านวนหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเต็มทั้งหมู่บ้าน 
จ านวน 6 หมู่บ้าน โดยมีผู้น าของแต่ละหมู่บ้าน ดังนี้ 
    หมู่ 1  หมู่บ้านศาลเจ้า มีนายสมพร    แชบัว       เป็น ผู้ใหญ่บ้าน 
   หมู่ 2  หมู่บ้านทรงคนอง มีนายมงคล      แก้วแจ้ง      เป็น ผู้ใหญ่บ้าน 
   หมู่ 3  หมู่บ้านคลองยาว มีนายบุญลือ     อินทรชิต      เป็น ผู้ใหญ่บ้าน 
   หมู่ 4  หมู่บ้านเหนือ มีนายสุพจน์     เกตุบุญลือ     เป็น ผู้ใหญ่บ้าน 
   หมู่ 5  หมู่บ้านคลองประดู ่มีนายนิรุจน์    โอ๊ยนาสวน   เป็น ผู้ใหญ่บ้าน 
   หมู่ 6  หมู่บ้านคลองคราม มีนายสมบัติ     กลั่นเกิด   เป็น ผู้ใหญ่บ้าน 
       และก านัน 
 
3. ประชากร 
 3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร 
  ประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง มีจ านวนทั้งสิ้น 6,718 คน แยกเป็นชายจ านวน 
3,187 คน หญิง 3,515 คน จ านวนครัวเรือนทั้งสิ้น 4,771 ครัวเรือน แยกในแต่ตามหมู่บ้านตามตาราง ดังนี้  
(ข้อมูล ณ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562) 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน ชาย (คน) หญิง (คน) รวม (คน) 
ครัวเรือน 

(หลังคาเรือน) 
1 ทรงคนอง (ศาลเจ้า) 1,939 2,188 4,127 3,807 
2 ทรงคนอง 370 408 778 280 
3 คลองยาว 186 236 422 243 
4 บ้านเหนือ 123 138 261 98 
5 คลองประดู่ 311 296 607 185 
6 คลองคราม 258 265 523 158 

รวมทัง้สิ้น 3,187 3,531 6,718 4,771 
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 ประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง มีจ านวนทั้งสิ้น 6,703 คน แยกเป็นชายจ านวน 
3,177 คน หญิง  3,526 คน จ านวนครัวเรือนทั้งสิ้น 4,795 ครัวเรือน แยกในแต่ตามหมู่บ้านตามตาราง ดังนี้ 
(ข้อมูล ณ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563) 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน ชาย (คน) หญิง (คน) รวม (คน) 
ครัวเรือน 

(หลังคาเรือน) 
1 ทรงคนอง (ศาลเจ้า) 1,945 2,186 4,131 3,815 
2 ทรงคนอง 363 409 772 283 
3 คลองยาว 180 231 411 248 
4 บ้านเหนือ 122 138 260 99 
5 คลองประดู่ 310 299 609 187 
6 คลองคราม 257 263 520 163 

รวมทั้งสิ้น 3,177 3,526 6,703 4,795 
 
 ประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง มีจ านวนทั้งสิ้น 6,653 คน  แยกเป็นชายจ านวน  
3,144 คน หญิง 3,509 คน จ านวนครัวเรือนทั้งสิ้น 4,803 ครัวเรือน แยกในแต่ตามหมู่บ้านตามตาราง ดังนี้ 
(ข้อมูล ณ เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564) 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน ชาย (คน) หญิง (คน) รวม (คน) 
ครัวเรือน 

(หลังคาเรือน) 
1 ทรงคนอง (ศาลเจ้า) 1,917 2,180 4,097 3,818 
2 ทรงคนอง 360 402 762 284 
3 คลองยาว 180 227 407 249 
4 บ้านเหนือ 120 136 256 100 
5 คลองประดู่ 308 299 607 188 
6 คลองคราม 259 265 524 164 

รวมทั้งสิ้น 3,144 3,509 6,653 4,803 
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3.2 ช่วงอายุและจ านวนประชากร  

อายุ 
ชาย 
(คน) 

หญิง (คน) 
รวม 
(คน) 

น้อยกว่า 1 ปี 27 22 49 

1 - 2 ปี 55 59 114 

3 - 5 ปี 103 96 199 

6 - 11 ปี 205 169 374 

12 - 14 ปี 87 84 171 

15 - 17 ปี 108 85 193 

18 - 49 ปี 1,630 1,017 2,647 

50 - 59 ปี 503 597 1,100 

60 - 69 ปี 272 323 595 

70 - 79 ปี 101 157 258 

80 - 89 ปี 48 820 868 

90 ปีขึ้นไป 7 20 27 

รวม 3,146 3,449 6,595 
ตารางแสดงจ านวนประชากรตามช่วงอายุ  

(ข้อมูล พ.ศ. 2561) เฉพาะผู้มีสัญชาติไทยและมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน 
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อายุ 
ชาย 
(คน) 

หญิง (คน) 
รวม 
(คน) 

น้อยกว่า 1 ปี 25 23 48 

1 - 2 ปี 51 56 107 

3 - 5 ปี 100 95 195 

6 - 11 ปี 208 166 374 

12 - 14 ปี 91 87 178 

15 - 17 ปี 104 93 197 

18 - 49 ปี 1,616 1,728 3,344 

50 - 59 ปี 529 633 1,162 

60 - 69 ปี 286 353 639 

70 - 79 ปี 108 161 269 

80 - 89 ปี 48 85 133 

90 ปีขึ้นไป 6 26 32 

รวม 3,172 3,506 6,678 
ตารางแสดงจ านวนประชากรตามช่วงอายุ 

(ข้อมูล พ.ศ. 2562) เฉพาะผู้มีสัญชาติไทยและมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน 
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อายุ 
ชาย 
(คน) 

หญิง (คน) 
รวม 
(คน) 

น้อยกว่า 1 ปี 19 14 33 

1 - 2 ปี 58 47 105 

3 - 5 ปี 83 92 175 

6 - 11 ปี 207 175 382 

12 - 14 ปี 93 94 187 

15 - 17 ปี 96 86 182 

18 - 49 ปี 1,595 1,688 3,283 

50 - 59 ปี 539 635 1,174 

60 - 69 ปี 303 383 686 

70 - 79 ปี 116 173 289 

80 - 89 ปี 50 89 139 

90 ปีขึ้นไป 4 27 31 

รวม 3,163 3,503 6,666 
ตารางแสดงจ านวนประชากรตามช่วงอายุ 

(ข้อมูล พ.ศ. 2563) เฉพาะผู้มีสัญชาติไทยและมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน 
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4. สภาพทางสังคม 
4.1 การศึกษา 
ในเขตพ้ืนที่ต าบลทรงคนอง  มีโรงเรียนสถานศึกษา จ านวน 2 แห่ง คือ 
1. โรงเรียนวัดทรงคนอง (กิมไน้บ ารุงวิทย์) สอนตั้งแต่ระดับ อนุบาล 1 ถึงระดับประถมศึกษาปีที่ 6  
ตั้ ง อยู่ หมู่ ที่  5  บ้ านคลองประดู่  สั ง กั ดส านั ก ง านคณะกรรมการการศึ กษาขั้ น พ้ื นฐ า น

 กระทรวงศึกษาธิการ 
2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง เป็นสถานศึกษาในระดับปฐมวัยตั้งอยู่     

 หมู่ที่ 5 บ้านคลองประดู่ สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง 
 
4.2 สาธารณสุข 
ในเขตพ้ืนที่ต าบลทรงคนอง  มีการบริการด้านสาธารณสุขและมีหน่วยบริการสาธารณสุขดังนี้ 

 1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบล  เป็นหน่วยบริการสาธารณสุขของรัฐ จ านวน 1 แห่ง 
 ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 บ้านคลองประดู่  ซึ่งมุ่งเน้นการส่งเสริมสุขภาพอนามัย การให้ภูมิคุ้มกันโรค การป้องกัน
 โรค ระงับโรคติดต่อและการวางแผนครอบครัว 
 2. สถานพยาบาลเอกชนจ านวน 2 แห่ง ตั้งอยู่หมู่ที่ 1,3 ซึ่งมุ่งเน้นการให้การรักษาพยาบาลเบื้องต้น 
   
 3. กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง รับผิดชอบโดยองค์การบริหารส่วน
 ต าบลทรงคนองด าเนินงานโดยคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบล
 ทรงคนอง  ให้บริการด้านส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การรักษาและการฟ้ืนฟูสุขภาพ องค์การ
 บริหารส่วนต าบลทรงคนอง  มีอัตราการใช้ส้วมราดน้ าร้อยละ 100 
 
 4.3 อาชญากรรม 
 ในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนองไม่พบปัญหาอาชญากรรมร้ายแรง ปัญหาที่พบบ้างคือการ
ลักขโมย เช่นการขโมยสายไฟฟ้า การลักเล็กขโมยน้อยที่เกิดในหมู่บ้านชุมชนที่อยู่กันเป็นจ านวนมาก เช่นชุมชน
หมู่บ้านเอื้ออาทร แต่เนื่องจากอยู่ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบของสถานีต ารวจอ าเภอสามพราน และมีป้อมต ารวจ 1 
แห่ง ตั้งอยู่ในพ้ืนที่หมู่ 1 ต าบลทรงคนองประกอบกับแต่ละหมู่บ้านมีผู้น าฝ่ายปกครองท้องที่มีชุดรักษาความ
สงบประจ าหมู่บ้าน คอยเป็นก าลังส าคัญในการแจ้งเบาะแสและข้อมูลข่าวสารให้กับทางราชการทราบอยู่
ตลอดเวลา จึงท าให้ปัญหาอาชญากรรมในพื้นที่อยู่ในระดับน้อย  
 

4.4 ยาเสพติด 
  องค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง ปัญหายาเสพติดค่อนข้างน้อย ไม่พบมีผู้ค้า มีผู้เสพและได้เข้ารับ
การบ าบัดแล้ว 
 
 4.5 การสังคมสงเคราะห์ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง ได้ด าเนินการด้านสังคมสงเคราะห์ ได้แก่การจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับ
ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ป่วยเอดส์  การรับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรก
เกิด ประสานการจัดท าบัตรผู้พิการ ดังนี้ 
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ข้อมูลปัจจุบันในการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ป่วยเอดส์ ดังนี้ 

หมู่ที่ 
เบี้ยผู้สูงอายุ เบี้ยผู้พิการ เบี้ยผู้ป่วยเอดส์ 

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 
1 217 332 549 42 36 78 - 3 3 
2 52 89 141 10 10 20 - - - 
3 45 66 111 2 4 6 - - - 
4 18 33 51 1 4 5 - - - 
5 53 81 134 4 4 8 - - - 
6 42 58 100 9 8 17 - - - 

รวม 427 659 1,086 68 66 134 - 3 3 
 (งานสวัสดิการและสังคมองค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง ข้อมูล ณ วันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2564) 

 
5. ระบบบริการพื้นฐาน 
ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง มีระบบบริการพ้ืนฐาน ดังนี้ 
 5.1 การคมนาคมขนส่ง 
 5.1.1 ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 3116 (ทรงคนอง-ไร่ขิง) 
  5.1.2 ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 338 (ถนนบรมราชชนนี) 
  5.1.3 ถนนสายพุทธมณฑลสาย 7 - วัดทรงคนอง 
  5.1.4 ถนนสายทรงคนอง-ไร่ขิง หมู่ที่ 5 (ทรงคนอง 11) 
  5.1.5 ถนนซอยทรงคนอง 13 (เทิดพระเกียรติสมเด็จย่า) 
  5.1.6 ถนนราษฎร์พัฒนา (ทรงคนอง 2) (ศาลเจ้า-ศาลาดิน)    
ถนนในหมู่บ้าน 
 1. ถนนคสล.และลาดยาง  จ านวน  4 สาย 
 2. ถนนคสล.และหินคลุก  จ านวน  3 สาย  
 3. ถนนคอนกรีต   จ านวน          20 สาย 
 4. ถนนลาดยาง   จ านวน  2 สาย  
 5. ถนนหินคลุก   จ านวน  1 สาย 
ระยะทางท้ังหมดของถนน 
 1. ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จ านวน     16.07 กิโลเมตร 
 2. ถนนแอสฟัสท์ติกคอนกรีต จ านวน        2.80 กิโลเมตร 
 3. ถนนหินคลุก   จ านวน        1.10 กิโลเมตตร 
 
 5.2 การไฟฟ้า 

 1. ไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  มีทุกหมู่บ้าน จ านวนครัวเรือนที่ยังไม่มีไฟฟ้าฯจ านวน 1 
ครวัเรือน (หมู่ 2 : บ้านเลขท่ี 17 นางล าจวน สุขเซ้ง) 

2. ไฟฟ้าระบบโซล่าเซล จ านวน 1 ครัวเรือน (บ้านเลขท่ี 17 หมู่ 2 นางล าจวน สุขเซ้ง) 
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5.3 การประปา 
 ในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนองประชาชนได้รับบริการจากแหล่งการประปา ดังนี้ 
  5.3.1การประปาขององค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง    

5.3.1.1 จ านวนครัวเรือนที่ใช้น้ าประปา 1,313 หลังคาเรือน   
5.3.1.2 คิดเป็นร้อยละ 27.34 ของจ านวนครัวเรือนทั้งหมด 

 5.3.1.3 ปริมาณการใช้น้ าประปาเฉลี่ย 1,890 ลบ.ม./ต่อวันหรือ1,890,000 ลิตร/วัน
  5.3.1.4แหล่งน้ าดิบที่ใช้ผลิตน้ าประปาได้จากน้ าใต้ผิวดิน 

 
5.4 โทรศัพท ์

 ระบบโทรศัพท์พ้ืนฐาน และระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ และระบบอินเตอร์เน็ต 
 
6. ระบบเศรษฐกิจ 
ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป ร้อยละ 38.03 รองลงมา
ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทร้อยละ 13.94 และประกอบอาชีพเกษตรกรรม ร้อยละ  13.60 โดยดูได้จากร้อย
ละของประชากรจ าแนกตามการประกอบอาชีพตามตาราง ดังต่อไปนี้    

ประเภทอาชีพ 
เพศ 

ชาย ร้อยละ หญิง ร้อยละ รวม ร้อยละ 
ก าลังศึกษา 325 7.87 288 6.97 613 14.84 
ไม่มีอาชีพ 70 1.67 128 3.1 198 4.79 
เกษตร - ท านา 10 0.24 7 0.17 17 0.41 
เกษตร - ท าไร่ 0 0 0 0 0 0 
เกษตร - ท าสวน 245 5.93 299 7.24 544 13.17 
เกษตร - ประมง 1 0.02 0 0 1 0.02 
เกษตร - ปศุสัตว ์ 0 0 0 0 0 0 
พนักงาน - รับราชการ 37 0.9 34 0.82 71 1.72 
พนักงาน - รัฐวิสาหกิจ 14 0.34 14 0.34 28 0.68 
พนักงานบริษัท 270 6.54 306 7.41 576 13.94 
รับจ้างทั่วไป 790 19.12 781 18.91 1,571 38.03 
ค้าขาย 61 1.48 133 3.22 194 4.7 
ธุรกิจส่วนตัว 31 0.75 34 0.82 65 1.57 
อาชีพอ่ืนๆ 110 2.66 143 3.46 253 6.12 

รวม 1,964 47.52 2,167 52.46 4,131 100 
ตารางแสดงจ านวนประชากรจ าแนกตามประเภทอาชีพ (การส ารวจ จปฐ. ปี 2562) 
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6.1 การเกษตร 
ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง ประกอบอาชีพด้านการเกษตร คิดเป็นร้อยละ  13.60 ของ

 อาชีพทั้งหมด ส่วนใหญ่ท าเกษตร - ท าสวนคิดเป็นร้อยละ 13.17 รองลงมาท าเกษตร-ท านาคิดเป็น
 ร้อยละ 0.41 และเกษตร-ประมง คิดเป็นร้อยละ 0.02 ตามล าดับ 

 
6.2 การประมง 
ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง  ประกอบอาชีพด้านการประมงจ านวน 1 รายคิดเป็นร้อย

 ละ 0.02 (ข้อมูลจากการส ารวจ จปฐ. ปี 2562)  
 
6.3 การปศุสัตว์ 
ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง  ไม่มีผู้ประกอบการด้านเกษตรกรรม - ปศุสัตว์ 

 (ข้อมูลจากการส ารวจ จปฐ. ปี 2562) 
 

6.4 การบริการ 
1. โรงแรม  2 แห่ง 
2. ห้องเช่า                 29       แห่ง 
3. ร้านเกมส์   - แห่ง 

 
6.5 การท่องเที่ยว 

 1. วัดทรงคนอง ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 แหล่งท่องเที่ยวที่มีธรรมชาติร่มรื่นและเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจของผู้ที่นับ
 ถือศาสนาพุทธ บริเวณหน้าวัดมีแม่น้ าท่าจีนไหลผ่านสามารถใช้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจให้กับผู้
 ที่มาสักการะหลวงพ่อโป๋หลุยซึ่งเป็นหลวงพ่อซึ่งประดิษฐาน ณ วัดทรงคนอง 
 2. วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตรเกาะลัดอีแท่น ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวร่วมครอบคลุมในหลาย
 ต าบลได้แก่ ต าบลทรงคนอง ต าบลไร่ขิง ต าบลบางเตยและต าบลท่าตลาด 
 

6.6 อุตสาหกรรม 
ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง  มีโรงงานอุตสาหกรรม  จ านวน 23 แห่ง   

      
6.7 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
การพาณิชย์ 

1. ปั๊มน้ ามัน   จ านวน      3      แห่ง 
2. ร้านจ าหน่ายรถ  จ านวน      4      แห่ง 
3. ปั๊มแก๊ส   จ านวน      2      แห่ง           
4. ร้านจ าหน่ายของเก่า  จ านวน      9      แห่ง  
5. ห้างจ าหน่ายสินค้าขนาดใหญ่ จ านวน      2      แห่ง 
6. ร้านค้าทั่วไป   จ านวน      29    แห่ง 
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กลุ่มอาชีพ 
  1. กลุ่มสัมมาอาชีพชุมชน แปรรูปผลิตภัณฑ์จากเห็ดหมู่บ้านศาลเจ้า หมู่ที่ 1   
  2. ผลิตภัณฑ์ชุมชน วราภรณ์งานประดิษฐ์ (เหรียญโปรยทาน)  หมู่ที่ 1  
  3. กลุ่มสัมมาอาชีพชุมชน แปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรบ้านทรงคนองหมุ่ที่ 2 
  4. กลุ่มสัมมาอาชีพ แปรรูปอาหารบ้านคลองยาว หมู่ที่ 3 
  5. ผลิตภัณฑ์ชุมชน กล้วยเกรียบ (นางแจ่มจันทร์   เเย้มสุขสมบูณ์) หมู่ที่ 4 
  6. สวนเกษตรอุ่นรักษ์ (ผลิตภัณฑ์ชุมชน) หมู่ที่ 4 
  7. กลุ่มสัมมาอาชีพชุมชน ท าขนมหวานบ้านเหนือ หมู่ที่ 4 
  8. กลุ่มสัมมาอาชีพชุมชน ท าลูกประคบสมุนไพรบ้านคลองประดู่หมู่ท่ี 5 
  9. กลุ่มสัมมาอาชีพชุมชน ผลิตของช าร่วยบ้านคลองคราม หมู่ที่ 6 

 
6.8 แรงงาน 

 ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง  พบว่าประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป  
 ร้อยละ 24.11 (ข้อมูลจากการส ารวจ จปฐ. ปี 2562) 
 
7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
 7.1 การนับถือศาสนา 
 องค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง  ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธประมาณร้อยละ 99.99 
 ของจ านวนประชากรทั้งหมดในเขตต าบลทรงคนอง มีสถาบันและองค์กรทางศาสนา ดังนี้ 

1. วัด/ส านักสงฆ ์จ านวน   1   แห่ง    วัดทรงคนอง ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 5 บ้านคลองประดู่ 
2.  ศาลเจ้า จ านวน   1   แห่ง   ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 บ้านศาลเจ้า 
3. โรงเจ  จ านวน   1   แห่ง   ตั้งอยู่หมูท่ี่ 1 บ้านศาลเจ้า 
4. อนุสรณ์สถานฯ คลองบางนางแท่น จ านวน 1 แห่ง ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 บ้านเหนือ 
8.2 ประเพณีและงานประจ าปี 
1. ประเพณีวันสงกรานต์  เดือนเมษายน 
2. ประเพณีลอยกระทง เดือนตุลาคม/พฤศจิกายน 
3. ประเพณีท าบุญกลางบ้านลอยเรือส าเภา เดือน เมษายน/พฤษภาคม  
8.3 ปราชญ์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถ่ิน 

 ปราชญ์ ภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีส าคัญในเขตต าบลทรงคนอง มีดังนี้   
  8.3.1 ปราชญ์ชาวบ้าน ได้แก่ 
 1. นายทิม  ไทยทวี       ที่อยู่ หมู่ที่ 1 มีความสามารถด้านการเกษตรปลูกส้มโอ 

 2. นายจรัญ สุขทัศน์     ที่อยู่ หมู่ที่ 5 มีความสามารถด้านหมอพ้ืนบ้าน 
 3. นายอ านวย  ปู่มั่น     ที่อยู่ หมู่ที่ 4 มีความสามารถด้านหมอพ้ืนบ้าน 

  8.3.2 ภูมิปัญญาชาวบ้าน ได้แก่   
   1. นายประกิต เล่าทุย    ที่อยู่ หมู่ที่ 1 มีความสามารถด้านท าหัตถกรรมศิลปะ   
 2. นางสมใจ กลิ่นสมเชื้อ ที่อยู่ หมู่ที่ 1 มีความสามารถด้านแปรรูปผลิตภัณฑ์จากต้นเตย 
 3. นางอุไร ทองประเสริฐที่อยู่หมู่ที่.2 มีความสามารถแปรรูปผลิตภัณฑ์จากต้นเตย 
 4. นางราตรี  คุมพล      ที่อยู่ หมู่ที่ 2 มีความสามารถแปรรูปผลิตภัณฑ์จากต้นเตย  
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 5. นางพรเพ็ญ กิตตินาคก าธร ที่อยู่ หมู่ที่ 2 มีความสามารถด้านการท าบายศรี ฯ 
 6. นางสาวสมปอง ปู่แจง ที่อยู่ หมู่ที่ 2 มีความสามารถด้านการท าบายศรีพรหมเทพ 
 7. นายสมศักดิ์  ไทยสง   ที่อยู่ หมู่ที่ 4 มีความสามารถด้านผู้สืบทอดประเพณีต่อเรือ 
 ส าเภาในงานประจ าปีของหมู่บ้าน 
     8) นายคง     สวัสดิ์มี     ที่อยู่ หมู่ที่ 1 มีความสามารถด้านพิธีมงคลต่าง ๆ 
 9) นายจรัญ  สุขทัศน์   ที่อยู่ หมู่ที่ 5 มีความสามารถด้านพิธีมงคลต่าง ๆ 

8.4 สินค้าพ้ืนเมืองและของที่ระลึก 
  ผลิตภัณฑ์ OTOP กล้วยหอมทอดกรอบศรีอารีย์ หมู่ที่ 5 
 ผลิตภัณฑ์ OTOP น้ าพริกเผา - พริกแกง (กลุ่มวิสากิจชุมชน) หมู่ที่ 2  
 ผลิตภัณฑ์ OTOP สวนเกษตรอุ่นรักษ์ หมู่ที่ 4 

 
8.  ทรัพยากรธรรมชาติ 
 8.1 น้ า   มีแม่น้ าท่าจีนไหลผ่านและล าคลองแยกจากแม่น้ าท่าจีน จ านวน 10 สาย 
 8.2 ป่าไม ้ ไม่มี 
 8.3 ภูเขา   ไม่มี 
 8.4 คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ  สมบูรณ์ตามระบบนิเวศเหมาะแก่การท าการเกษตรกรรมตลอด
 ทั้งป ี
 
9. อ่ืนๆ 
 9.1 โครงสร้างการบริหารงานองค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง 
  องค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนองมีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น  
  องค์ประกอบแบ่งได้ 2 ส่วน คือ 
   9.1.1 สภาองค์การบริหารส่วนต าบล ท าหน้าที่นิติบัญญัติและควบคุมฝ่ายบริหาร 
   ประกอบด้วยสมาชิก สภาองค์การบริหารส่วนต าบลที่มาจากการเลือกตั้งจากประชาชน 
   ในหมู่บ้านจ านวน 11 คน อยู่ในต าแหน่งคราวละ 4 ปี สภาองค์การบริหารส่วนต าบลมี 
   ประธานสภา 1 คน รองประธานสภา 1 คนซึง่นายอ าเภอแต่งตั้งจากสมาชิกสภา 
   องค์การบริหารส่วนต าบล ตามมติของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  
   9.1.2 คณะผู้บริหาร หน้าที่บริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนต าบลตามกฎหมาย  
   ประกอบด้วยนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 1 คน รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล     
   1 คน และเลขานุการนายกฯ 1  คน  การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง
   มีปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นผู้บังคับบัญชาของพนักงานและเจ้าหน้าที่รองจากนายก
   องค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนองรับผิดชอบงานประจ าทั่วไปขององค์การบริหารส่วนต าบล
   และมีรองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นผู้ช่วยเหลืองาน แบ่งส่วนการบริหารงาน 
   ออกเป็น 4 กอง โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ  เรียกว่า หัวหน้า ส่วนหรือผู้อ านวยการกองเป็น
   ผู้บังคับบัญชาของส่วนราชการภายใน มีลักษณะโครงสร้างการบริหารงานองค์การบริหารส่วน
   ต าบลทรงคนอง ดังนี้ 
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อัตราก าลังของเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง 

ส านัก/กอง 
จ านวนตามแผนอัตราก าลัง 

  
พนักงาน
ส่วนต าบล 

ลูกจ้าง 
ประจ า 

พนักงาน
จ้าง 

รวม อัตราว่าง 
จ านวนที่มี
คนครอง 

ส่วนงานบริหาร 2 - - 2 - 2 
ส านักปลัด 11 - 16 27 3 24 
กองคลัง 4 1 6 11 1 10 
กองช่าง 3 2 7 12 1 11 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 4 - 12 16 4 12 
หน่วยตรวจสอบภายใน 1 - - 1 - 1 

รวม 25 3 41 69 9 60 
จ านวนพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างและพนักงานจ้างโดยแยกในแต่ละส่วนราชการ  

(ข้อมูล ณ วันที่ 17 กันยายน 2564)   
  

 9.2 เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) 
 9.2.1 ข้อมูลด้านการเกษตร 

หมู่บ้านศาลเจ้า หมู่ที่ 1  ต าบลทรงคนอง อ าเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม 
ประเภทของการท า

การเกษตร 
จ านวน 

ผลผลิตเฉลี่ย 
(กก./ไร่) 

ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 
(บาท/ไร่) 

ราคาขายโดยเฉลี่ย 
(บาท/ไร่) 

ท านา 

ในเขต
ชลประทาน 

21 ครัวเรือน 
305 ไร่ 

750 กก./ไร่ 6500 บาท/ไร่ 8000 บาท/ไร่ 

นอกเขต
ชลประทาน 

0 0 0 0 

ท า
สวน 

สวนส้มโอ 
111 ครัวเรือน 

600 ไร่ 
1800 กก./ไร่ 30000 บาท/ไร่ 60000 บาท/ไร่ 

สวนไม้ผลอ่ืนๆ 0 0 0 0 

ท าไร่ ไร่อ้อย 0 0 0 0 

อ่ืนๆ ประมง 1 ราย  2  ไร่ 2000  กก./ไร่ 20000   บาท /ไร่ 60000   บาท/ไร่ 
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หมู่บ้านทรงคนอง หมู่ที่ 2  ต าบลทรงคนอง อ าเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม 
ประเภทของการท า

การเกษตร 
จ านวน 

ผลผลิตเฉลี่ย 
(กก./ไร่) 

ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 
(บาท/ไร่) 

ราคาขายโดยเฉลี่ย 
(บาท/ไร่) 

ท านา 

ในเขต
ชลประทาน 

0 0 0 0 

นอกเขต
ชลประทาน 

0 0 0 0 

ท า
สวน 

สวนส้มโอ 
59 ครัวเรือน 

350 ไร่ 
1800 กก./ไร่ 30000 บาท/ไร่ 60000 บาท/ไร่ 

สวนไม้ผลอ่ืนๆ 0 0 0 0 

ท าไร่ ไร่อ้อย 0 0 0 0 

อ่ืนๆ ประมง 1 ราย 2 ไร่ 2000  กก./ไร่ 20000   บาท /ไร่ 60000   บาท/ไร่ 
  

หมู่บ้านคลองยาว หมู่ที่ 3  ต าบลทรงคนอง อ าเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม 
ประเภทของการท า

การเกษตร 
จ านวน 

ผลผลิตเฉลี่ย 
(กก./ไร่) 

ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 
(บาท/ไร่) 

ราคาขายโดยเฉลี่ย 
(บาท/ไร่) 

ท านา 

ในเขต
ชลประทาน 

- - - - 

นอกเขต
ชลประทาน 

- - - - 

ท า
สวน 

สวนส้มโอ 
66 ครัวเรือน 

207 ไร่ 
1800 กก./ไร่ 30000 บาท/ไร่ 60000 บาท/ไร่ 

สวนไม้ผลอ่ืนๆ 0 0 0 0 

ท าไร่ ไร่อ้อย 0 0 0 0 

อ่ืนๆ ประมง 0 0 0 0 
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หมู่บ้านเหนือ หมู่ที่ 4  ต าบลทรงคนอง อ าเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม 
ประเภทของการท า

การเกษตร 
จ านวน 

ผลผลิตเฉลี่ย 
(กก./ไร่) 

ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 
(บาท/ไร่) 

ราคาขายโดยเฉลี่ย 
(บาท/ไร่) 

ท านา 

ในเขต
ชลประทาน 

1 ราย 8 ไร่ 750 กก./ไร่ 6500 บาท/ไร่ 8000 บาท/ไร่ 

นอกเขต
ชลประทาน     

ท า
สวน 

สวนส้มโอ 
59 ครัวเรือน 

257 ไร่ 
1800 กก./ไร่ 30000 บาท/ไร่ 60000 บาท/ไร่ 

สวนไม้ผลอ่ืนๆ 0 0 0 0 

ท าไร่ ไร่อ้อย 0 0 0 0 

อ่ืนๆ ประมง 0 0 0 0 
 

หมู่บ้านคลองประดู่  หมู่ที่ 5  ต าบลทรงคนอง อ าเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม 
ประเภทของการท า

การเกษตร 
จ านวน 

ผลผลิตเฉลี่ย 
(กก./ไร่) 

ต้นทนุการผลิตเฉลี่ย 
(บาท/ไร่) 

ราคาขายโดยเฉลี่ย 
(บาท/ไร่) 

ท านา 
 

ในเขต
ชลประทาน 

2 ราย 12 ไร่ 750 กก./ไร่ 6500 บาท/ไร่ 8000 บาท/ไร่ 

นอกเขต
ชลประทาน 

- - - - 

ท า
สวน 

 

สวนส้มโอ 
93 ครัวเรือน  

743 ไร่ 
1800 กก./ไร่ 30000 บาท/ไร่ 60000 บาท/ไร่ 

สวนไม้ผลอ่ืนๆ 0 0 0 0 

ท าไร่ ไร่อ้อย 0 0 0 0 

อ่ืนๆ ประมง 0 0 0 0 
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 หมู่บ้านคลองคราม  หมู่ที่ 6  ต าบลทรงคนอง อ าเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม 
ประเภทของการท า

การเกษตร 
จ านวน 

ผลผลิตเฉลี่ย 
(กก./ไร่) 

ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 
(บาท/ไร่) 

ราคาขายโดยเฉลี่ย 
(บาท/ไร่) 

ท านา 
 

ในเขต
ชลประทาน 

9  ครัวเรือน 
158 ไร่ 

750 กก./ไร่ 6500 บาท/ไร่ 8000 บาท/ไร่ 

นอกเขต
ชลประทาน 

- - - - 

ท า
สวน 

 

สวนส้มโอ 
39 ครัวเรือน 

168 ไร่ 
1800 กก./ไร่ 30000 บาท/ไร่ 60000 บาท/ไร่ 

สวนไม้ผลอ่ืนๆ 0 0 0 0 

ท าไร่ ไร่อ้อย 0 0 0 0 

อ่ืนๆ ประมง 1 ราย  3  ไร่ 2000  กก./ไร่ 20000   บาท /ไร่ 60000   บาท/ไร่ 
 
 9.2.2 ข้อมูลด้านแหล่งน้ าทางการเกษตร 

แหล่งน้ า 
ทางการเกษตร 

ความเพียงพอของปริมาณน้ าฝนที่ใช้ใน
การท าการเกษตร ปริมาณน้ าฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปี 

ที่ผ่านมา(มิลลิเมตร)กรณีท่ีทราบโปรดระบุ 
เพียงพอ ไม่เพียงพอ 

3.1 ปริมาณน้ าฝน   - 

แหล่งน้ า 
ทางการเกษตร 

ล าดับ 
ความส าคัญ 

ความเพียงพอของน้ าเพ่ือ
การเกษตรตลอดทั้งปี 

การเข้าถึงแหล่งน้ าการเกษตร 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของ

ครัวเรือนที่เข้าถึงฯ 
3.2 แหล่งน้ าธรรมชาติ 
3.2.1 แม่น้ า 1  -  - 100 
3.2.2 ห้วย/ล าธาร - - - - - - 
3.2.3คลอง 1  -  - 100 
3.2.4หนองน้ า/บึง - - - - - - 
3.2.5 น้ าตก - - - - - - 
3.2.6 อ่ืนๆ(โปรดระบุ) - - - - - - 
3.3 แหล่งน้ าที่มนุษย์สร้างขึ้น 
3.3.1 แก้มลิง - - - - - - 
3.3.2 อ่างเก็บน้ า - - - - - - 
3.3.3 ฝาย - - - - - - 
3.3.4 สระ - - - - - - 
3.3.5 คลองชลประทาน - - - - - - 
3.3.6 อ่ืนๆ - - - - - - 
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 9.2.3 ข้อมูลด้านแหล่งน้ ากิน น้ าใช้ (หรือน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภค) 

แหล่งน้ า ไม่มี 

มี ทั่วถึงหรือไม่ 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของ
ครัวเรือนที่

เข้าถึง 
4.1 บ่อบาดาลสาธารณะ  - - - - - 
4.2 บ่อน้ าตื้นสาธารณะ  - - - - - 
4.3 ประปาหมู่บ้าน 
(ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) 

-  -  - 28.72 

4.4 ระบบประปา (การประปา
ส่วนภูมิภาค) 

-  -  - 67.13 

4.5 แหล่งน้ าธรรมชาติ -  -  - 100 
4.6 อ่ืนๆ (โปรดระบุ) - - - - - - 
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ส่วนท่ี 2 
ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
 1. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
 (1.1) แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) 

 
 วิสัยทัศน์ประเทศไทย  
 “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญา
 ของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “ม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน” เพ่ือสนองตอบต่อ
 ผลประโยชน์แห่งชาติ อันได้แก่ การมีเอกราช อธิปไตย การด ารงอยู่อย่างมั่นคง และยั่งยืนของ
 สถาบันหลักของชาติ และประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุข 
 เป็นปึกแผ่น มีความมั่นคงทางสังคมท่ามกลางพหุสังคม และการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็น
 มนุษย์ ความเจริญเติบโตของชาติ ความเป็นธรรม และความอยู่ดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืนของ
 ฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมความมั่นคงทางพลังงานและอาหาร ความสามารถในการรักษา
 ผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ และการอยู่
 ร่วมกันอย่างสันติ ประสานสอดคล้องกันด้านความมั่นคง ในประชาคมอาเซียน และประชาคมโลก
 อย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี  
 ความมั่นคง หมายถึง การมีความม่ันคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศ และ
 ภายนอกประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล และมี
 ความมั่นคงในทุกมิติ ทั้งมิติทางการทหาร เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง เช่น ประเทศมี
 ความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
 ประมุข สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์มีความเข้มแข็งเป็นศูนย์กลางและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ
 ของประชาชนมีระบบการเมืองที่ม่ันคง เป็นกลไกที่น าไปสู่การบริหารประเทศที่ต่อเนื่อง และโปร่งใส 
 ตามหลักธรรมาภิบาล สังคมมีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกก าลังเพ่ือพัฒนา
 ประเทศ ชุมชนมีความเข้มแข็ง ครอบครัวมีความอบอุ่น ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มีงานและ
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 รายได้ที่มั่นคงพอเพียง กับการด ารงชีวิต มีการออมส าหรับวัยเกษียณ ความมั่นคงของอาหาร 
 พลังงาน และน้ า มีที่อยู่อาศัย และความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน  
 ความมั่งค่ัง หมายถึง ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและมีความยั่งยืน จนเข้า
 สู่กลุ่มประเทศรายได้สูง ความเหลื่อมล้ าของการพัฒนาลดลง ประชากรมีความอยู่ดีมีสุขได้รับ 
 ผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมากขึ้น และมีการพัฒนาอย่างทั่วถึงทุกภาคส่วน มี
 คุณภาพชีวิตตามมาตรฐานขององค์การสหประชาชาติ ไม่มีประชาชนที่อยู่ในภาวะความยากจน 
 เศรษฐกิจในประเทศมีความเข้มแข็ง ขณะเดียวกันต้องมีความสามารถในการแข่งขันกับประเทศต่าง 
 ๆ ทั้งในตลาดโลกและตลาดภายในประเทศเพ่ือให้สามารถสร้างรายได้ทั้งจากภายในและภายนอก
 ประเทศ ตลอดจนมีการสร้างฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคตเพ่ือให้สอดรับกับบริบทการพัฒนา 
 ที่เปลี่ยนแปลงไป และประเทศไทยมีบทบาทที่ส าคัญในเวทีโลก และมีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ 
 และการค้าอย่างแน่นแฟ้นกับประเทศในภูมิภาคเอเชียเป็นจุดส าคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาค ทั้ง
 การ คมนาคมขนส่ง การผลิต การค้า การลงทุน และการท าธุรกิจ เพ่ือให้เป็นพลังในการพัฒนา 
 นอกจากนี้ ยังมีความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาต่อเนื่องไปได้ ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุน
 ทางปัญญา  ทุนทางการเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติ
 และสิ่งแวดล้อม 
 ความยั่งยืน หมายถึง การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพชีวิตของ ประชาชน
 ให้เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่อยู่บนหลักการใช้ การรักษา และการ
 ฟ้ืนฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติจนเกินพอดี ไม่สร้างมลภาวะต่อ
 สิ่งแวดล้อมจนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศ การผลิตและการบริโภค
 เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ทรัพยากรธรรมชาติมีความ
 อุดมสมบูรณ์มากขึ้นและสิ่งแวดล้อมมีคุณภาพดีขึ้น คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความ เอ้ืออาทร 
 เสียสละเพ่ือผลประโยชน์ส่วนรวม รัฐบาลมีนโยบายที่มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืน  และให้
 ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน และทุกภาคส่วนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตาม หลัก
 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการพัฒนาอย่างสมดุล มีเสถียรภาพและยั่งยืน 
 เป้าหมายการพัฒนาประเทศ  
 เป้าหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจ 
 พัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยยกระดับศักยภาพของ
 ประเทศในหลากหลายมิติ  พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ สร้าง
 โอกาส และความเสมอภาคทางสังคม สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ
 มีภาครัฐของ ประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม   
 โดยการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ ประกอบด้วย  
 1) ความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย  
 2) ขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้  
 3) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ  
 4) ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคม   
 5) ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดล้อม และความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ  
 6) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ 
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 ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ 
 1. ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง  
 มีเป้าหมายการพัฒนาที่ส าคัญ คือ ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เน้นการบริหารจัดการ
 สภาวะแวดล้อมของประเทศให้มีความมั่นคง ปลอดภัย เอกราช อธิปไตย และมีความสงบเรียบร้อย
 ในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับชาติ สังคม ชุมชน มุ่งเน้นการพัฒนาคน เครื่องมือ เทคโนโลยี และระบบ
 ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ให้มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคาม และภัยพิบัติได้ทุกรูปแบบ และทุก
 ระดับความรุนแรง ควบคู่ไปกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน และที่
 อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ใช้กลไกการแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการ ทั้งกับส่วนราชการ ภาคเอกชน 
 ประชาสังคม และองค์กรที่ไม่ใช่รัฐ รวมถึงประเทศ   เพ่ือนบ้าน และมิตรประเทศทั่วโลกบนพ้ืนฐาน
 ของหลักธรรมาภิบาล เพ่ือเอ้ืออ านวยประโยชน์ต่อการด าเนินการของยุทธศาสตร์ชาติด้านอ่ืน ๆ ให้
 สามารถขับเคลื่อนไปได้ตามทิศทางและเป้าหมายที่ก าหนด  
 2. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
 มีเป้าหมายการพัฒนาที่มุ่งเน้นการยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติบนพ้ืนฐาน
 แนวคิด 3 ประการ ได้แก่ (1) “ต่อยอดอดีต” โดยมองกลับไปที่รากเหง้าทางเศรษฐกิจ อัตลักษณ์ 
 วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต และจุดเด่นทางทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย รวมทั้งความ
 ได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศในด้านอ่ืน ๆ น ามาประยุกต์ผสมผสานกับเทคโนโลยีและ
 นวัตกรรม เพ่ือให้สอดรับกับบริบทของ เศรษฐกิจและสังคมโลกสมัยใหม่ (2) “ปรับปัจจุบัน” เพ่ือปู
 ทางสู่อนาคต ผ่านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศในมิติต่าง ๆ ทั้งโครงข่ายระบบคมนาคม
 และขนส่ง โครงสร้างพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และดิจิทัล และการปรับสภาพแวดล้อมให้เอ้ือ
 ต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการอนาคต และ (3) “สร้างคุณค่าใหม่ในอนาคต” ด้วยการเพ่ิม
 ศักยภาพของผู้ประกอบการ พัฒนาคนรุ่นใหม่ รวมถึงปรับรูปแบบธุรกิจ เพ่ือตอบสนองต่อความ
 ต้องการของตลาด ผสมผสานกับยุทธศาสตร์ที่รองรับอนาคต บนพ้ืนฐานของการต่อยอดอดีตและ
 ปรับปัจจุบัน พร้อมทั้งการส่งเสริมและสนับสนุนจากภาครัฐ  ให้ประเทศไทยสามารถสร้างฐานรายได้
 และการจ้างงานใหม่ ขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุนในเวทีโลก ควบคู่ไปกับการยกระดับ
 รายได้และการกินดีอยู่ดี รวมถึงการเพ่ิมขึ้นของคนชั้นกลาง  และลดความเหลื่อมล้ าของคนใน
 ประเทศได้ในคราวเดียวกัน  
 3. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
 มีเป้าหมายการพัฒนาที่ส าคัญเพ่ือพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ 
 โดยคนไทย มีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้าน และมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วง
 วัย  มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม  
 และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดที่ถูกต้อง มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะสื่อสาร 
 ภาษาอังกฤษ และภาษาที่สาม และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้ และการพัฒนาตนเอง
 อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทยที่มีทักษะสูง เป็นนวัตกร นักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกร
 ยุคใหม่ และอ่ืน ๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง 
 4. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  
 มีเป้าหมายการพัฒนาที่ให้ความส าคัญกับการดึงเอาพลังของภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาคเอกชน ประชา
 สังคม ชุมชน ท้องถิ่น มาร่วมขับเคลื่อน โดยการสนับสนุนการรวมตัวของประชาชนในการร่วมคิด 
 ร่วมท า เพ่ือส่วนรวม การกระจายอ านาจ และความรับผิดชอบไปสู่กลไกบริหารราชการแผ่นดินใน
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 ระดับท้องถิ่นการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการจัดการตนเอง และการเตรียมความพร้อม
 ของประชากรไทย ทั้งในมิตสิุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อมให้เป็นประชากรที่มีคุณภาพ 
 สามารถพ่ึงตนเอง และท าประโยชน์แก่ครอบครัว ชุมชน และสังคมให้นานที่สุด โดยรัฐให้
 หลักประกันการเข้าถึงบริการและสวัสดิการที่มีคุณภาพอย่างเป็นธรรมและทั่วถึง  
 5. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม   
 มีเป้าหมายการพัฒนาที่ส าคัญเพ่ือน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติทั้งด้านสังคม 
 เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ธรรมาภิบาล และความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างกัน ทั้งภายในและ
 ภายนอกประเทศอย่างบูรณาการ ใช้พ้ืนที่เป็นตัวตั้งในการก าหนดกลยุทธ์และแผนงาน และการให้
 ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้เข้ามามีส่วนร่วมในแบบทางตรงให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ โดยเป็นการ
 ด าเนินการบนพ้ืนฐาน  การเติบโตร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิต 
 โดยให้ความส าคัญกับการสร้างสมดุลทั้ง 3 ด้าน อันจะน าไปสู่ความยั่งยืนเพ่ือคนรุ่นต่อไปอย่าง
 แท้จริง   
 6. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ   
 มีเป้าหมายการพัฒนาที่ส าคัญเพ่ือปรับเปลี่ยนภาครัฐที่ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพ่ือประชาชน 
 และประโยชน์ส่วนรวม” โดยภาครัฐต้องมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ แยกแยะบทบาท 
 หน่วยงานของรัฐที่ท าหน้าที่ในการก ากับ หรือในการให้บริการในระบบเศรษฐกิจที่มีการแข่งขั มี
 สมรรถนะสูง ยึดหลักธรรมาภิบาล ปรับวัฒนธรรมการท างานให้มุ่งผลสัมฤทธิ์ และผลประโยชน์
 ส่วนรวม มีความทันสมัย และพร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา 
 โดยเฉพาะอย่างยิ่งการน านวัตกรรม เทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ ระบบการท างานที่เป็นดิจิทัลเข้ามา
 ประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่าและปฏิบัติงานเทียบได้กับมาตรฐานสากล รวมทั้งมีลักษณะเปิดกว้าง 
 เชื่อมโยงถึงกัน และเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม เพ่ือตอบสนองความต้องการของ
 ประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และโปร่งใสโดยทุกภาคส่วนในสังคม ต้องร่วมกันปลูกฝังค่านิยม
 ความซื่อสัตย์สุจริต ความมัธยัสถ์ และสร้างจิตส านึกในการปฏิเสธ ไม่ยอมรับการทุจริตประพฤติมิ
 ชอบอย่างสิ้นเชิง นอกจากนั้น กฎหมายต้องมีความชัดเจน มีเพียงเท่าที่จ าเป็น มีความทันสมัย มี
 ความเป็นสากล มีประสิทธิภาพ และน าไปสู่การลดความเหลื่อมล้ าและเอ้ือต่อ    การพัฒนา โดย
 กระบวนการยุติธรรมมีการบริหารที่มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และการอ านวยความ
 ยุติธรรมตามหลักนิติธรรม 
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  (1.2) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัที ่12 (พ.ศ. 2560 - 2564) 

 
  หลักการส าคัญของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 

   1. ยึด “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ต่อเนื่องมาตั้งแต่แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 เพ่ือให้เกิด 
 บูรณาการการพัฒนาในทุกมิติอย่างสมเหตุสมผล มีความพอประมาณ และมีระบบภูมิคุ้มกันและการ
 บริหารจัดการความเสี่ยงที่ดี 
   2. ยึด “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” มุ่งสร้างคุณภาพชีวิตและสุขภาวะที่ดีส าหรับคนไทย พัฒนาคน
 ให้มีความเป็นที่สมบูรณ์ มีวินัย มีความรู้  มีความคิดสร้างสรรค์ มีทัศนคติท่ีดี รับผิดชอบต่อสังคม มี
 จริยธรรมและคุณธรรม 
   3. ยึด “วิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี” เป็นกรอบ  โดยแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 วิสัยทัศน์คือ 
 “ประเทศไทยมีความม่ันคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ
 เศรษฐกิจพอเพียง”  หรือคติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” 
   4. ยึด “เป้าหมายอนาคตประเทศไทยปี 2579” ที่เป็นเป้าหมายในยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี มาเป็นกรอบ
 ในการก าหนดเป้าหมาย โดยตัวชี้วัดในด้านต่าง ๆ มีความสอดคล้องกับกรอบเป้าหมายที่ยั่งยืน (SDGs) 
   5. ยึด “หลักการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ลดความเหลื่อมล้ า และขับเคลื่อนการเจริญเติบโต       
 จากการเพ่ิมผลิตภาพการผลิตบนฐานของการใช้ภูมิปัญญาและนวัตกรรม” 
   6. ยึด “หลักการน าไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปี ที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็น
 เป้าหมายระยะยาว” 
 เป้าหมายรวมการพัฒนาของแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่12 
 1. คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์   
 2. ความเหลื่อมล้ าทางด้านรายได้และความยากจนลดลง  
 3. ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้  
 4. ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมสามารถสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมี
 ความมั่นคงทางอาหาร พลังงาน และน้ า  
 5. มีความม่ันคงในเอกราชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย สามัคคี สร้างภาพลักษณ์ดี และเพ่ิมความ
 เชื่อมั่นของนานาชาติต่อประเทศไทย   
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 6. มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ กระจายอ านาจและมี
 ส่วนร่วมจากประชาชน 
 ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 

 
  แนวทางการพัฒนา 
  1.1 ปรับเปลี่ยนค่านิยมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรมที่
  พึงประสงค์ 
  1.2 พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะความรู้ และความสามารถในการด ารงชีวิตอย่างมีคุณค่า 
  1.3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
  1.4 ลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพและให้ทุกภาคส่วนค านึงถึงผลกระทบต่อสุขภาพ 
  1.5 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบสุขภาพภาครัฐ และปรับระบบการเงินการคลัง
  ด้านสุขภาพ 
  1.6 พัฒนาระบบการดูแลและสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับสังคมสูงวัย 
  1.7 ผลักดันให้สถาบันทางสังคมมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศอย่างเข้มแข็ง 
  

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 

 
  แนวทางการพัฒนา 
  2.1 เพ่ิมโอกาสให้กับกลุ่มเป้าหมายประชากรร้อยละ 40 ที่มีรายได้ต่ าสุดให้สามารถเข้าถึง
  บริการที่มีคุณภาพของรัฐ และมีอาชีพ 
  2.2 กระจายการให้บริการภาครัฐทั้งด้านการศึกษา สาธารณสุข และสวัสดิการที่มีคุณภาพให้
  ครอบคลุมและทั่วถึง 
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  2.3 เสริมสร้างศักยภาพชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และการสร้างความเข้มแข็งการเงิน
  ฐานราก ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือให้ชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองได้ มีสิทธิ
  ในการจัดการทุน ที่ดินและทรัพยากรภายในชุมชน  
 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 

 
  แนวทางการพัฒนา 
  3.1 การบริหารจัดการเศรษฐกิจส่วนรวม 

 - การพัฒนาด้านการคลัง 
 - การพัฒนาด้านการเงิน 

  3.2 การเสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ 
  - การพัฒนาภาคการเกษตร 
  - การพัฒนาภาคอุตสาหกรรม 
  - การพัฒนาภาคบริการและการท่องเที่ยว 
  - การพัฒนาภาคการค้าและการลงทุน 
 

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

 
  แนวทางการพัฒนา 
  4.1 การรักษาฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ สร้างสมดุลของการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่าง
  ยั่งยืนและเป็นธรรม 
  4.2 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าเพ่ือให้เกิดความม่ันคง สมดุล และยั่งยืน 
  4.3 แก้ไขปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อม 
  4.4 ส่งเสริมการผลิตและการบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
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  4.5 สนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และเพ่ิมขีดความสามารถในการปรับตัวต่อ
  การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
  4.6 บริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ 
  4.7 พัฒนาระบบการบริหารจัดการและกลไกแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้าน  
  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  4.8 การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งค่ังและยั่งยืน 

 
  แนวทางการพัฒนา 
  5.1 การรักษาความมั่นคงภายใน เพื่อให้เกิดความสงบในสังคมและธ ารงไว้ซึ่งสถาบันหลักของ
  ชาติ 
  5.2 การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการป้องกันประเทศ เพ่ือเตรียมความพร้อมในการรับมือภัย
  คุกคามทั้งการทหารและภัยคุกคามอ่ืน ๆ 
  5.3 การส่งเสริมความร่วมมือกับต่างประเทศด้านความมั่นคง เพ่ือบูรณาการความร่วมมือกับ
  มิตรประเทศเพ่ือผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ สังคม และการป้องกันภัยคุกคามข้ามชาติ 
  5.4 การรักษาความมั่นคง และผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เพ่ือคงไว้ซึ่งอ านาจอธิปไตย
  และสิทธิอธิปไตยในเขตทางทะเล 
  5.5 การบริหารจัดการความมั่นคงเพ่ือการพัฒนา เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องกันระหว่าง 
  แผนงานที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคง กับแผนงานการพัฒนาอื่น ๆ ภายใต้การมีส่วนร่วมของ
  ภาคประชาชน 
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 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบรหิารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทจุริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาลใน
 สังคมไทย 

 
  แนวทางการพัฒนา 
  6.1 ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน บทบาท ภารกิจ และคุณภาพบุคลากรภาครัฐ ให้มีความ
  โปร่งใส ทันสมัย คล่องตัว มีขนาดที่เหมาะสม เกิดความคุ้มค่า 
  6.2 ปรับปรุงกระบวกการงบประมาณ และสร้างกลไกในการติดตาม ตรวจสอบการเงินการคลังภาครัฐ 
  6.3 เพ่ิมประสิทธิภาพ และยกระดับการให้บริการสาธารณะให้ได้มาตรฐานสากล 
  6.4 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  6.5 ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  6.6 ปฏิรูปกฎหมาย และกระบวนการยุติธรรมให้มีความทันสมัย เป็นธรรม และสอดคล้องกับ
  ข้อบังคับสากลหรือข้อตกลงระหว่างประเทศ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และระบบโลจิสติกส์ 

 
  แนวทางการพัฒนา 
  7.1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านขนส่ง 
  - พัฒนาระบบขนส่งทางราง 
  - พัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมือง 
  - พัฒนาโครงข่ายทางถนน 
  - พัฒนาระบบขนส่งทางอากาศ 
  - พัฒนาระบบขนส่งทางน้ า 
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  7.2 การสนับสนุนการพัฒนาระบบขนส่ง 
  7.3 การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ 
  7.4 การพัฒนาด้านพลังงาน 
  7.5 การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 
  7.6 การพัฒนาระบบน้ าประปา 
 ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 

 
  แนวทางการพัฒนา 

 8.1 เร่งส่งเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนา และผลักดันสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และเชิง
 สังคม  
 8.2 พัฒนาผู้ประกอบการให้เป็นผู้ประกอบการทางเทคโนโลยี 
 8.3 พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ีวิจัย และนวัตกรรม 
 -  ด้านบุคลากรวิจัย 
 -  ด้านโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 -  ด้านการบริหารจัดการ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 

 
  แนวทางการพัฒนา 
  9.1 การพัฒนาภาคเพ่ือสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กระจายตัวอย่างทั่วถึง   

 - ภาคเหนือ : พัฒนาให้เป็นฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์ มูลค่าสูง   
 - ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : ให้หลุดพ้นจากความยากจนสู่เป้าหมายการพ่ึงตนเอง    
 - ภาคกลาง : พัฒนาเป็นฐานเศรษฐกิจชั้นน า 
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 - ภาคใต้  :  พัฒนาเป็นฐานการสร้างรายได้ที่หลากหลาย 
  9.2 การพัฒนาเมือง  
   9.2.1 แนวทางการพัฒนาหลัก 
   1) พัฒนาสภาพแวดล้อมเมืองศูนย์กลางของจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอยู่ เพื่อการใช้งาน
   ของคนทุกกลุ่มในสังคมอย่างเท่าเทียม เอ้ือต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจ และสังคม
   อย่างมีสมดุล 
   2) ส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองอย่างมีบูรณาการ ภายใต้การมีส่วนร่วมของ
   ส่วนกลาง ส่วนท้องถิ่น ภาคประชาสังคม และภาคเอกชน 

 3) พัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมือง 
 4) รักษาอัตลักษณ์ของเมือง และสร้างคุณค่าของทรัพยากรเพื่อกระจายรายได้ให้คน
 ในท้องถิ่น 
 5) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการเมือง 

   9.2.2 แนวทางการพัฒนาเมืองส าคัญ 
   1) ส่งเสริมกรุงเทพฯ ให้เป็นเมืองศูนย์กลางการติดต่อธุรกิจระหว่างประเทศ รวมทั้ง
   เป็นศูนย์กลางการศึกษา  การบริการด้านการแพทย์และสุขภาพระดับนานาชาติ ที่
   พร้อมด้วยสิ่งอ านวยความสะดวก เทคโนโลยีในการสื่อสาร และระบบคมนาคม 
   มาตรฐานสูง 
   2) พัฒนาเมืองปริมณฑล (สมุทรปราการ นนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม และ 
   สมุทรสาคร) ให้เป็นเมืองศูนย์กลางการบริการธุรกิจและการพาณิชย์ ศูนย์กลางการ
   ขนส่งและโลจิสติกส์ ศูนย์บริการด้านสุขภาพ และการศึกษา และเมืองที่อยู่อาศัย 
   3) พัฒนาเมืองเชียงใหม่และเมืองพิษณุโลกให้เป็นศูนย์กลางการค้า การบริการธุรกิจ
   สุขภาพ การศึกษา และธุรกิจด้านดิจิทัล 
   4) พัฒนาเมืองขอนแก่นและเมืองนครราชสีมา ให้เป็นเมืองศูนย์กลางการค้าการ
   ลงทุนการบริการสุขภาพ และศูนย์กลางการศึกษา 
   5) พัฒนาเมืองภูเก็ตและเมืองหาดใหญ่ให้เป็นเมืองน่าอยู่และเอ้ือต่อการขยายตัวทาง
   เศรษฐกิจ รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสิ่งแวดล้อม 
   6) พัฒนาพ้ืนที่รอบสถานีขนส่งระบบรางในเมืองที่มีศักยภาพที่ส าคัญ 

 9.3 การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจ  
1) เร่งรัดการแก้ปัญหามลพิษและสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่เศรษฐกิจหลักให้เกิดผลในทาง 

  ปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 
2) สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  

  และสอดคล้องกับศักยภาพของพ้ืนที่   
  3) ส่งเสริมให้ภาคประชาชน และภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วม 

4) บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษชายแดน 
5) บริหารจัดการด้านสาธารณสุข แรงงาน และความมั่นคง 
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 ยุทธศาสตร์ที่ 10 ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา 

 
  แนวทางการพัฒนา 
  10.1 ขยายความร่วมมือทางการค้า และการลงทุนกับมิตรประเทศ และแสวงหาตลาดใหม่ 
  ส าหรับสินค้าและบริการของไทย 
  10.2 พัฒนาความเชื่อมโยงด้านการคมนาคมขนส่ง โลจิสติกส์ และโทรคมนาคมในกรอบ 
  ความร่วมมืออนุภูมิภาคภายใต้แผนงาน GMS, ACMECS, IMT-GT, BIMSTEC และ JDS และ
  ภูมิภาคอาเซียน เพ่ืออ านวยความสะดวก และลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์ 
  10.3 พัฒนา และส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ การบริการ และการลงทุนที่
  โดดเด่นในภูมิภาค 
  10.4 ส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ (Outward investment) ของผู้ประกอบการไทย 
  10.5 เปิดประตูการค้า และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านในลักษณะหุ้นส่วนทาง
  ยุทธศาสตร์ทั้งในระดับอนุภูมิภาค และภูมิภาคท่ีมีความเสมอภาคกัน 
  10.6 สร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับประเทศไทยในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานา 
  ประเทศ 
  10.7 เข้าร่วมเป็นภาคีความร่วมมือระหว่างประเทศ โดยมีบทบาทท่ีสร้างสรรค์ 
  10.8 ส่งเสริมความร่วมมือกับภูมิภาค และนานาชาติในการสร้างความม่ันคง 
  10.9 บูรณาการภารกิจด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ และด้านการต่างประเทศ 
  10.10 ส่งเสริมให้เกิดการปรับตัวภายในประเทศที่ส าคัญ 

ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
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(1.3) แผนพัฒนาภาค/ แผนพัฒนากลุม่จังหวดั/ แผนพฒันาจงัหวัด 
 แผนพัฒนาภาคกลาง 

1.3.1  ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 “ศูนย์กลางการค้าและอุตสาหกรรมสีเขียว  ประตูสู่อาเซียน  เมืองนวัตกรรมอาหาร ศูนย์กลางสินค้า
 เกษตร  ศูนย์กลางประมงแปรรูป  ศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  มรดกโลก  แหล่งท่องเที่ยว
 นานาชาติ” 

1)  เพ่ิมขีดความสามารถฐานอุตสาหกรรมเดิม และพัฒนาอุตสาหกรรมให้เป็นฐานรายได้ใหม่   
 เพ่ือเป็นศูนย์อุตสาหกรรมสีเขียวชั้นน าในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  

2) พัฒนาอาหารและสินค้าเกษตรให้ทันสมัย เพ่ือเป็นฐานการผลิตที่ได้มาตรฐานโลก และเป็น 
 ศูนย์กลางการผลิตอาหารของประเทศ  

- ส่งเสริมปศุสัตว์มีคุณภาพ ได้มาตรฐานปลอดภัย สอดคล้องความต้องการผู้บริโภคโดย  
 ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีผลิตที่ทันสมัย พันธุ์ที่เหมาะสม ปรับปรุงระบบบริหารจัดการตลาด  ได้แก่  
 โคนม โคเนื้อในจังหวัดสระบุรี ราชบุรี และ สุกร ไก่ เป็ด ในจังหวัดราชบุรี นครปฐม    
 -  สนับสนุนเกษตรกรใช้วิธีเพาะปลูกท่ีเหมาะสม โดยสนับสนุนเกษตรอินทรีย์ เกษตรผสมผสาน เกษตร
 ทฤษฎีใหม่ลดการใช้สารเคมี เพ่ือฟ้ืนฟูและปรับปรุงดินที่มีปัญหา  ได้แก่   
 นครนายก นครปฐม  ปทุมธานี สระบุรี อยุธยา : ปัญหาดินเปรี้ยว  
 นครปฐม สุพรรณบุรี กาญจนบุรี อ่างทอง สิงห์บุรี ชัยนาท ปราจีนบุรี : ปัญหาดินเค็ม 
 3) ปรับปรุงมาตรฐานสินค้าและธุรกิจบริการด้านการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานสากล เพื่อเป็นศูนย์รวม
 ท่องเที่ยวของเอเชียที่มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติ 
 -  ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวด้านโบราณสถานและสถานที่ส าคัญด้านวัฒนธรรมประเพณี  โดย
 ฟ้ืนฟูและจัดระเบียบแหล่งท่องเที่ยวให้เหมาะสม สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและน าไปสู่การสร้าง
 ฐานรายได้ของประชาชนในพ้ืนที่อย่างยั่งยืน  ได้แก่  นครปฐม  นนทบุรี  ปทุมธานี  สมุทรสาคร 

 3.1.1 พัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจใหม่บริเวณชายแดนภาคกลางให้เป็นประตูเศรษฐกิจเชื่อมโยงกับ 
  ประเทศเพ่ือนบ้านให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน และเกิดผลเป็นรูปธรรม 

 3.1.2 พัฒนาเมืองน่าอยู่ ปลอดภัย สิ่งแวดล้อมดี เศรษฐกิจดี เดินทางสะดวก ระบบ 
  สาธารณูปโภค สาธารณูปการ มีคุณภาพ ทั่วถึง สอดคล้องกับอัตลักษณ์ ความหลากหลาย 
  และศักยภาพของเมือง บนพ้ืนฐานการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
 - พัฒนาเมืองปริมณฑล เป็นเมืองศูนย์กลางการบริการธุรกิจ การพาณิชย์ การขนส่งและ 
 โลจสิติกส์  ด้านสุขภาพและการศึกษา และเมืองที่อยู่อาศัย  ได้แก่ นนทบุรี  ปทุมธาน ี นครปฐม  
 สมุทรสาคร  โดยการประสานโครงข่ายโครงสร้างพ้ืนฐาน ขนส่งสาธารณะ และบริการทางสังคมกับ
 มาตรการทางผังเมืองในการชี้น าให้การขยายตัวเป็นไปอย่างมีแบบแผนและเหมาะสม จัดสิ่งแวดล้อม
 เมืองให้เอ้ือต่อการอยู่อาศัย เดินทางขนส่งสะดวก ปลอดภัย ป้องกันน้ าท่วม-น้ าเสีย มีพื้นที่สีเขียวเพ่ือ
 พักผ่อนหย่อนใจ รองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและกิจกรรมต่าง ๆ  
  3.1.3 ปกปอ้ง ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมให้ชุมชนร่วมบริหารจัดการ 
  และควบคุมกิจกรรมที่ส่งผลกระทบ เพื่อให้เกิดความสมดุลต่อระบบนิเวศ เกื้อหนุนการ 
  ด ารงชีวิตอย่างยั่งยืน 
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 1.3.2 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 
 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล (พ.ศ.2562 – 2565)  ฉบับทบทวน  

จังหวัดนครปฐม จัดอยู่ในกลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล ประกอบด้วย 4 จังหวัด  ได้แก่  
 จังหวัดนครปฐม จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี และจังหวัดสมุทรปราการ 
 เป้าหมายการพัฒนา 
 “กลุ่มจังหวัดอัจฉริยะที่ยั่งยืน  (Smart and Sustainability Cluster) ” 
 พันธกิจ 
 1. ปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจของชุมชนและภาคการผลิตให้มีความสามารถในการแข่งขัน 
 โดยน าเอาเทคโนโลยีมาปรับใช้เพ่ือให้เป็นการเกษตรอัจฉริยะ  (Smart Ecosystem) 
 2. พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการเดินทางสัญจร รวมทั้งค านึงถึงความ
 ปลอดภัย  (Smart Mobility and Smart Safety)  

3. ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนทุกช่วงวัย ให้สามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข สู่การเป็น 
 เมืองน่าอยู่  (Smart Citizen)  
 4. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม  (Smart Tourism) 
 เป้าประสงค์รวม 
  เศรษฐกิจมั่นคง ประชาชนมั่งคั่ง และความสุขที่ยั่งยืน  
  เศรษฐกิจมั่นคง   : ประเมินจากอัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัด ร้อยละ 3.5 

ประชาชนมั่งค่ัง   : ประเมินจากมูลค่าผลิตภัณฑ์กลุ่มจังหวัดเฉลี่ยต่อหัว เพิ่มข้ึนร้อยละ 4 
 ความสุขที่ยั่งยืน  : ประเมินจากค่าดัชนีความก้าวหน้าของคน (HAI) เฉลี่ยของกลุ่มจังหวัดต้อง ไม่น้อย
     กว่าค่าเฉลี่ยของปี 2562 (หรือไม่น้อยกว่า 0.6654) 
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ประเด็นการพัฒนา วัตถุประสงค์ และแนวทางการพัฒนา   มีรายละเอียดดังนี้ 
 

4  ประเด็นการพัฒนา 8  วัตถุประสงค์ 10  แนวทางการพัฒนา 
1. พัฒนากระบวนการ 
ผลิตภาคการเกษตร 
อุตสาหกรรม และ 
พาณิชยกรรม 
ด้วยระบบอัจฉริยะ 
 

1. เพ่ิมมูลค่าในการผลิต ทั้ง
ในภาคเกษตร อุตสาหกรรม 
พาณิชยกรรม 
2. สร้างสิ่งแวดล้อม 
ยกระดับและขีด
ความสามารถของคนท างาน 
และผู้ประกอบการ 
SMEs ทั้งในภาคเกษตร 
อุตสาหกรรมและบริการ 

1. ส่งเสริมการท าเกษตรอัจฉริยะ เพื่อผลิตสินค้าเกษตร
มูลค่าสูงและลดต้นทุนการผลิต 
2. พัฒนาแรงงานให้มีทักษะที่พร้อมรับการ
เปลี่ยนแปลงของการย้ายฐานการผลิต และรองรับการ
เปลี่ยนแปลงของโครงสร้างเศรษฐกิจ 
3. สร้างสิ่งแวดล้อม ยกระดับและขีดความสามารถของ
คนท างานและผู้ประกอบการ SME และ
ภาคอุตสาหกรรม 
 

2. พัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน ระบบโลจิ
สติกส์ และระบบ
ป้องกันบรรเทาพิบัติภัย 
  

3. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ขนส่งสาธารณะ และโลจิ
สติกส์เพื่อรองรับการเติบโต
ของเมืองและบริการ
ประชาชนอย่างท่ัวถึง 
4. พัฒนาระบบป้องกันและ
บรรเทาภัยพิบัติอย่างยั่งยืน 
 

4. พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานรองรับการขยายตัว
ของเมือง/ชุมชน และเพ่ิมประสิทธิภาพระบบโครงข่าย
การคมนาคมขนส่ง และระบบโลจิสติกส์ 
5. พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ าและ 
ระบบป้องกันน้ าท่วมเขตเมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
 

3. พัฒนาคุณภาพชีวิตสู่
สังคมน่าอยู่ 
 

5. ประชาชนมีคุณภาพชีวิต 
ที่ดีข้ึน  
6. เสริมสร้างอาชีพ  
สร้างรายได้ให้ประชาชน 
ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส และ 
คนพิการ 
 

6. เสริมสร้างอาชีพให้ประชาชน ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส 
และคนพิการ 
7. ส่งเสริมสถานบริการสุขภาพ เพื่อให้ประชาชนได้รับ
บริการสุขภาพอย่างทั่วถึง สถานบริการสุขภาพที่มี
สุขภาพตามมาตรฐานที่ก าหนด 

4. พัฒนาและส่งเสริม
การท่องเที่ยวเชื่อมโยง
วัฒนธรรมที่หลากหลาย 

7. เพ่ิมรายได้และจ านวน
นักท่องเที่ยว 
8. แหล่งท่องเที่ยวได้รับการ
พัฒนาให้มีความพร้อม
รองรับการท่องเที่ยวที่
สอดคล้องกับ 
วิถีชีวิต 
 
 

8. พัฒนาท่องเที่ยววัฒนธรรมการเชื่อมโยงทางชาติ
พันธุ์ 
9. พัฒนาพื้นที่เชิงทางการเกษตรมูลค่าสูง รองรับการ
ท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้แบบ one day trip และเพ่ิม
รายได้จากกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว 
10. ส่งเสริมการท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงกับจัดการประชุม
นานาชาติ 
 

ที่มา : กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล  ส านักงานจังหวัดนครปฐม 
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 1.3.3 แผนพัฒนาจังหวัด 
 แผนพัฒนาจังหวัดนครปฐม (พ.ศ. 2561 – 2565) ฉบับทบทวน  
 วิสัยทัศน์จังหวัด 
 “เมืองเกษตรและอุตสาหกรรมปลอดภัย แหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ศาสนา วัฒนธรรม 
 สังคมแห่งความรู้ และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ” 
 แผนงาน ประเด็นการพัฒนา เป้าหมายการพัฒนา และตัวชี้วัด  มีรายละเอียดดังนี้ 
 

 

3  แผนงาน 3  ประเด็นการพัฒนา 3 เป้าหมายการพัฒนา 3 ตัวชี้วัด 
1. แผนงานเมือง
อัจฉริยะและเมืองหลวง
แห่งอาหารปลอดภัย/
สุขภาพ 
 

1. พัฒนานครปฐมให้เป็นเมือง
อัจฉริยะ (Smart City) โดย
เน้นด้านการขนส่ง 
(Transport), เมืองหลวงแห่ง
อาหารและการท่องเที่ยว 
(Food Metropolis) และ
เมืองแห่งสุขภาพ (Healthy 
City) รองรับสังคมผู้สูงอายุ 
(Aging) และบริบทโลก 
(Global Content) 

1. ยกระดับรายได้ของ
ประชาชนในจังหวัด ให้มี
ความมั่นคง มั่งค่ัง และ
ยั่งยืน 

1. มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม 
ของจังหวัดต่อหัว  
(Per Capita GPP) ปี 
2565 
เท่ากับ 329,607 บาท  
(ค่าฐานปี 2558 = 
289,129 บาท  
เพ่ิมข้ึนปีละ 2%)  

2. แผนงานอ าเภอ
มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน 
 

2. สร้างความแข็งแกร่งระดับ
พ้ืนที่ให้สามารถรองรับการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจ และ
กระจายความเจริญ สร้าง
ความสุขให้กับประชาชนใน 
ทุกระดับ 
 

2. การพัฒนาระดับพื้นที่
เพ่ือกระจายความเจริญ 
รองรับการขยายตัว และ
สนับสนุนการขยายความ
เจริญของเมืองหลวง 
 

2. ดัชนีความก้าวหน้าของ
คน (Human 
Achievement Index - 
HAI) จังหวัดนครปฐม 
(ด้านการคมนาคมและการ
สื่อสาร) มีค่าสูงกว่า
ค่าเฉลี่ยภาคกลาง 
(ข้อมูล ปี 2560 ค่าเฉลี่ย
ภาคกลาง = 0.6666 
จังหวัดนครปฐมมีค่าดัชนี  
= 0.6037) 
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3  แผนงาน 3  ประเด็นการพัฒนา 3 เป้าหมายการพัฒนา 3 ตัวชี้วัด 
3. แผนงานศูนย์กลาง
เมืองศาสตร์พระราชา  
สู่ภูมิคุ้มกัน  ก้าวทัน 
การเปลี่ยนแปลง 
 

3. เพ่ิมรายได้ ลดรายจ่าย  
ลดปัญหาครัวเรือน และ
สิ่งแวดล้อม สร้างความเสมอ
ภาค และความเท่าเทียม โดย
น าศาสตร์พระราชามาเป็น 
แนวทางหลัก 

3. ศาสตร์พระราชาเพ่ือ 
สร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม 
ชุมชน ครอบครัว บุคคล  
ให้ก้าวทันกับการ
เปลี่ยนแปลง มีจิตอาสา 
เทิดทูนสถาบัน 
 

3. ดัชนีความก้าวหน้าของ
คน (Human 
Achievement Index - 
HAI) จังหวัดนครปฐม อยู่
ใน 10 ล าดับแรกของ
ประเทศ 
(ข้อมูลปี 2560 จังหวัด
นครปฐม อยู่ล าดับที่ 12) 

ที่มา : กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด ส านักงานจังหวัดนครปฐม 
 
 

(1.4) ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนจังหวดันครปฐม 
วิสัยทัศน์ 
“เมืองแห่งคุณภาพชีวิต สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ” 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ 
(1.5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นในเขตจังหวดันครปฐม 
วิสัยทัศน์ 
“เมืองน่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งผลิตอาหารปลอดภัย ก้าวไกลการศึกษา สิ่งแวดล้อมงามตา  พัฒนาการ
ท่องเที่ยว ” 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และการท่องเที่ยว 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ 
เป้าประสงค์ 
1. การจัดการด้านสาธารณสุข  กีฬา  นันทนาการ  สวัสดิการสังคม / การสังคมสงเคราะห์ มีประสิทธิภาพ  
ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน2. การพัฒนาคุณภาพชีวิต การคุ้มครองทางสังคม การ
คุ้มครองพิทักษ์สิทธิ สวัสดิการชุมชน ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้สูงอายุ สตรี เด็ก และกลุ่มชาติพันธุ์
3. การพัฒนาด้านการศึกษามีประสิทธิภาพ ได้มาตรฐาน ประชาชนมีศักยภาพในการเรียนรู้     เพ่ือ
ประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่น 
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4. การท านุบ ารุงรักษาศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
5. การส่งเสริม สนับสนุน จัดสร้างแหล่งการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 
6. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการดูแลรักษาให้เกิดความสมดุลอย่างมีคุณภาพประชาชนมี
ส่วนร่วมในการอนุรักษ์  ฟื้นฟู  ให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน 
7. แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม  แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ/เชิงสุขภาพ  มีศักยภาพ และสร้างรายได้ให้แก่
ท้องถิ่น 
8. เศรษฐกิจชุมชนมีความเข้มแข็ง  มีศักยภาพในการพัฒนาอาชีพ  ประชาชนมีรายได้เพ่ิมขึ้นรวมทั้งการ
ส่งเสริมการผลิตผลผลิตทางการเกษตรปลอดภัยจากสารพิษเพ่ือการบริโภค 
9. ระบบการบริหารจัดการและการปฏิบัติงานของท้องถิ่นมีประสิทธิภาพ  ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วม  
และความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการพัฒนาท้องถิ่น  
10. การเชื่อมโยงระบบการคมนาคมขนส่งมีประสิทธิภาพ ได้มาตรฐาน และเพียงพอต่อความต้องการของ
ประชาชน  สามารถรองรับการขยายตัวของเมืองในอนาคตและเศรษฐกิจของชุมชน 
   กลยุทธ์ (ในแต่ละยุทธศาสตร์) 

 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม   
  กลยุทธ์ 

  1.1 ส่งเสริม สนับสนุนกิจการสาธารณสุข 
  1.2 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาสังคม และงานสวัสดิการสังคม 
  1.3 ส่งเสริม สนับสนุนกีฬา และนันทนาการ 
  1.4 ป้องกัน ต่อต้าน และแก้ไขปัญหายาเสพติด 
  1.5 การป้องกัน และรักษาความสงบเรียบร้อยในบ้านเมือง และความปลอดภัยในชีวิต  
  และทรัพย์สิน 
  1.6 ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาประสิทธิภาพในการบรรเทาสาธารณภัย 
  1.7 เสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว และชุมชน 
  1.8 เสริมสร้างความสมานฉันท์ในสังคม และความสามัคคี ตามปณิธานพ่อหลวง 
  2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
  กลยุทธ์ 

2.1 พัฒนาการศึกษา และส่งเสริมระบบการศึกษา  สนับสนุนสื่อเทคโนโลยี นวัตกรรมทาง 
การศึกษา เพ่ือการศึกษาตลอดชีวิตสู่ประเทศไทย 4.0 และการเป็นเมืองอัจฉริยะ   

 2.2 ส่งเสริมการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้า- 
 พระบรมราชินี   พระบรมวงศานุวงศ์  งานราชพิธี  และงานรัฐพิธี 
 2.3 ส่งเสริม สนับสนุน แหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ และศาสตร์พระราชา เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
 2.4 ส่งเสริม สนับสนุนการเผยแพร่ และการปฏิบัติด้านคุณธรรมทางศาสนา จริยธรรม  
 ศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 2.5 อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม โบราณสถาน โบราณวัตถุ พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น และศาสนสถาน 
 2.6 ส่งเสริม สนับสนุน การเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมในครอบครัว สถานศึกษา และชุมชน 
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 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และการท่องเที่ยว 
  กลยุทธ์ 

 3.1 พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน พลังงานทดแทน ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม  
 การจัดการขยะ  การลดปริมาณขยะ และมลภาวะ 
 3.2 บ ารุงรักษาแม่น้ าล าคลอง แหล่งน้ าต่าง ๆ และการป้องกันน้ าท่วม และน้ าเสีย 
 3.3 การดูแลรักษา และพัฒนาที่สาธารณะ 
 3.4 พัฒนา และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศ และเชิงสุขภาพ 
 3.5 พัฒนา ส่งเสริม พื้นที่ที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยว ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ 
 3.6 การเตรียมความพร้อมในการรองรับภัยพิบัติทางธรรมชาติ 

  4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
  กลยุทธ์ 

 4.1 พัฒนา ส่งเสริม และฝึกอบรมอาชีพให้ประชาชน 
 4.2 ส่งเสริม และสนับสนุนการผลิต/ผลผลิตทางการเกษตรปลอดภัยจากสารพิษ สู่การเป็น 
 เมืองแห่งอาหาร ผลิตภัณฑ์ชุมชน และอุตสาหกรรมที่หลากหลาย 
 4.3 ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาเศรษฐกิจตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 4.4 ส่งเสริมการพัฒนาพลังงาน พลังงานทดแทน และการประหยัดพลังงาน 
 4.5 ส่งเสริม พัฒนา การด าเนินงานตามโครงการพระราชด าริ 
 4.6 ส่งเสริม สนับสนุน การวิจัย และพัฒนานวัตกรรมสู่ประเทศไทย 4.0 

  5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี 
  กลยุทธ์ 

 5.1 พัฒนาการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร โดยยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
  (Good Governance)  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น และ 
 ส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
 5.2 ส่งเสริมธรรมาภิบาล การป้องกัน และปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบในการ 
 ปฏิบัติราชการ 
 5.3 ส่งเสริมสวัสดิการแก่ผู้บริหาร และผู้ช่วยเหลือ อปท. สมาชิกสภา อปท. ข้าราชการ  
 ลูกจ้าง พนักงานจ้าง 
 5.4 ปรับปรุง พัฒนาขีดสมรรถนะ และวัฒนธรรมการท างานของบุคลากร 

5.5 สนับสนุนการปฏิบัติงาน ปรับปรุง และพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  
เครื่องมือเครื่องใช้ และอาคารสถานที่ 

 5.6 ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจการท้องถิ่น 
 5.7 ปรับปรุง พัฒนารายได้ และการจัดการสินทรัพยร์าชการทีไ่ม่ได้ใช้งานให้เกิดประโยชนส์ูงสุด 
 5.8 เพ่ิมประสิทธิภาพการตรวจสอบภายใน 
 5.9 สนับสนุน ส่งเสริมการด าเนินงานพัฒนา เพ่ือเสริมความม่ันคงของชาติ กระบวนการ   
 ยุติธรรม และการจัดการความขัดแย้งโดยสันติวิธี 
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  6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ 
  กลยุทธ์ 
  6.1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า เส้นทางจักรยาน ท่อระบายน้ า  
  ท่าเทียบเรือ  ระบบการจัดการขยะ ระบบบ าบัดน้ าเสีย และซ่อมแซมปรับปรุง  
  ระบบสาธารณูปโภคท่ีได้รับความเสียหาย 

 6.2 พัฒนาระบบจราจรและการคมนาคมขนส่ง 
 6.3 พัฒนาระบบไฟฟ้า ประปา และระบบโทรคมนาคม รองรับการเป็นเมืองอัจฉริยะ 
 6.4 ส่งเสริม สนับสนุน การจัดท าผังเมือง ผังเมืองรวม ผังเมืองเฉพาะ และป้องกันการบุกรุก 
 ที่สาธารณประโยชน์ 
 6.5 พัฒนาแหล่งน้ าคูคลอง และระบบชลประทาน เพ่ือการอุปโภค - บริโภค การเกษตร และอ่ืนๆ 
 

(1.6) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร ์

ยุทธศาสตร์ อปท. 
ในเขตจังหวัด

นครปฐม 
แผนพัฒนาจังหวัด 

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

ฉบับที่ 12 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 
ปี 

1. ยุทธศาสตร์ด้าน
สังคม 
 
 
 
 
 
 

ยท.ที่ 1 พัฒนานครปฐมให้เป็นเมืองอัจฉริยะ 
(Smart City) โดยเน้นด้านการขนส่ง 
(Transport), เมืองหลวงแห่งอาหารและการ
ท่องเที่ยว (Food Metropolis) และเมืองแห่ง
สุขภาพ (Healthy City) รองรับสังคมผู้สูงอายุ 
(Aging) และบริบทโลก (Global Content) 
ยท.ที่ 2 สร้างความแข็งแกร่งระดับพ้ืนที่ให้
สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและ
กระจายความเจริญ สร้างความสุขให้กับ
ประชาชนในทุกระดับ 
ยท.ที่ 3  เพ่ิมรายได้ ลดรายจ่าย ลดปัญหา
ครวัเรือนและสิ่งแวดล้อม สร้างความเสมอภาค 
และความ 
เท่าเทียม โดยน าศาสตร์พระราชามาเป็น
แนวทางหลัก 

ยท.ที่ 2 การสร้าง
ความเป็นธรรม  
ลดความเหลื่อมล้ า 
ในสังคม 
ยท.ที่ 5 ความ
มั่นคง 

ยท.ที่ 1 ด้านความ
มั่นคง   
ยท.ที่ 3 ด้านการ 
พัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน 
ยท.ที่ 4 ด้านการ
สร้างโอกาส ความ
เสมอภาคและเท่า
เทียมกันทางสังคม 
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ยุทธศาสตร์ อปท. 
ในเขตจังหวัด

นครปฐม 
แผนพัฒนาจังหวัด 

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

ฉบับที่ 12 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 
ปี 

2. ยุทธศาสตร์ด้าน
การศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 
 
 
 
 
 

ยท.ที่ 1 พัฒนานครปฐมให้เป็นเมืองอัจฉริยะ 
(Smart City) โดยเน้นด้านการขนส่ง 
(Transport), เมืองหลวงแห่งอาหารและการ
ท่องเที่ยว (Food Metropolis) และเมืองแห่ง
สุขภาพ (Healthy City) รองรับสังคมผู้สูงอายุ 
(Aging) และบริบทโลก (Global Content) 
ยท.ที่ 3  เพ่ิมรายได้ ลดรายจ่าย ลดปัญหา
ครัวเรือนและสิ่งแวดล้อม สร้างความเสมอภาค 
และความ 
เท่าเทียม โดยน าศาสตร์พระราชามาเป็น
แนวทางหลัก 

ยท.ที่ 1 การ
เสริมสร้างและ 
พัฒนาศักยภาพ 
ทุนมนุษย์ 
ยท.ที่ 8 การพัฒนา
วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี วิจัย 
และนวัตกรรม 

ยท.ที่ 3 ด้านการ 
พัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน 
 

3. ยุทธศาสตร์ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อม และ 
การท่องเที่ยว 
 
 
 
 
 

ยท.ที่ 1 พัฒนานครปฐมให้เป็นเมืองอัจฉริยะ 
(Smart City) โดยเน้นด้านการขนส่ง 
(Transport), เมืองหลวงแห่งอาหารและการ
ท่องเที่ยว (Food Metropolis) และเมืองแห่ง
สุขภาพ (Healthy City) รองรับสังคมผู้สูงอายุ 
(Aging) และบริบทโลก (Global Content) 
ยท.ที่ 2 สร้างความแข็งแกร่งระดับพ้ืนที่ให้
สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและ
กระจายความเจริญ สร้างความสุขให้กับ
ประชาชนในทุกระดับ 
ยท.ที่ 3  เพ่ิมรายได้ ลดรายจ่าย ลดปัญหา
ครัวเรือนและสิ่งแวดล้อม สร้างความเสมอภาค 
และความ 
เท่าเทียม โดยน าศาสตร์พระราชามาเป็น
แนวทางหลัก 

ยท.ที่ 4  การ
เติบโตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมเพ่ือ
การพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน  
ยท.ที่ 9 การพัฒนา
ภาค เมือง และ
พ้ืนที่เศรษฐกิจ 

ยท.ที่ 2 ด้านการ
สร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน 
ยท.ที่ 5 ด้านการ
สร้างการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม 
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ยุทธศาสตร์ อปท. 
ในเขตจังหวัด

นครปฐม 
แผนพัฒนาจังหวัด 

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

ฉบับที่ 12 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 
ปี 

4. ยุทธศาสตร์ด้าน
เศรษฐกิจ 
 
 
 
 
 
 

ยท.ที่ 1 พัฒนานครปฐมให้เป็นเมืองอัจฉริยะ 
(Smart City) โดยเน้นด้านการขนส่ง 
(Transport), เมืองหลวงแห่งอาหารและการ
ท่องเที่ยว (Food Metropolis) และเมืองแห่ง
สุขภาพ (Healthy City) รองรับสังคมผู้สูงอายุ 
(Aging) และบริบทโลก (Global Content) 
ยท.ที่ 2 สร้างความแข็งแกร่งระดับพ้ืนที่ให้
สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและ
กระจายความเจริญ สร้างความสุขให้กับ
ประชาชนในทุกระดับ 
ยท.ที่ 3  เพ่ิมรายได้ ลดรายจ่าย ลดปัญหา
ครัวเรือนและสิ่งแวดล้อม สร้างความเสมอภาค 
และความ 
เท่าเทียม โดยน าศาสตร์พระราชามาเป็น
แนวทางหลัก 

ยท.ที่ 3 การสร้าง
ความเข้มแข็งทาง
เศรษฐกิจและ
แข่งขันได้อย่าง
ยั่งยืน 
ยท.ที่ 7 การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 
และระบบโลจิ
สติกส์ 

 ยท.ที่ 8 การพัฒนา
วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี วิจัย  

 และนวัตกรรม 

ยท.ที่ 2 ด้านการ
สร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน 
ยท.ที่ 3 ด้านการ 
พัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน 
ยท.ที่ 5 ด้านการ
สร้างการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 

5. ยุทธศาสตร์ด้าน
การบริหารจัดการที่
ดี 
 
 
 
 
 

ยท.ที่ 1 พัฒนานครปฐมให้เป็นเมืองอัจฉริยะ 
(Smart City) โดยเน้นด้านการขนส่ง 
(Transport), เมืองหลวงแห่งอาหารและการ
ท่องเที่ยว (Food Metropolis) และเมืองแห่ง
สุขภาพ (Healthy City) รองรับสังคมผู้สูงอายุ 
(Aging) และบริบทโลก (Global Content) 
ยท.ที่ 2 สร้างความแข็งแกร่งระดับพ้ืนที่ให้
สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและ
กระจายความเจริญ สร้างความสุขให้กับ
ประชาชนในทุกระดับ 
 
 

ยท.ที่ 1 การ
เสริมสร้างและ 
พัฒนาศักยภาพ 
ทุนมนุษย์ 
ยท.ที่ 6 การบริหาร
จัดการในภาครัฐ  
การป้องกันการ
ทุจริต 
ประพฤติมิชอบ 
และ 
ธรรมาภิบาลใน
สังคมไทย 
ยท.ที่ 10 ความ
ร่วมมือระหว่าง
ประเทศเพ่ือการ
พัฒนา 

ยท.ที่ 3 ด้านการ 
พัฒนาและเสริมสร้าง 
ศักยภาพคน 
ยท.ที่ 6 ด้านการ
ปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ 
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ยุทธศาสตร์ อปท. 
ในเขตจังหวัด

นครปฐม 
แผนพัฒนาจังหวัด 

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

ฉบับที่ 12 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 
ปี 

6. ยุทธศาสตร์ด้าน
การบริการ
สาธารณะ 
 
 
 
 

ยท.ที่ 1 พัฒนานครปฐมให้เป็นเมืองอัจฉริยะ 
(Smart City) โดยเน้นด้านการขนส่ง 
(Transport), เมืองหลวงแห่งอาหารและการ
ท่องเที่ยว (Food Metropolis) และเมืองแห่ง
สุขภาพ (Healthy City) รองรับสังคมผู้สูงอายุ 
(Aging) และบริบทโลก (Global Content) 
ยท.ที่ 2 สร้างความแข็งแกร่งระดับพ้ืนที่ให้
สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและ
กระจายความเจริญ สร้างความสุขให้กับ
ประชาชนในทุกระดับ 

ยท.ที่ 7 การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 
และ 
ระบบโลจิสติกส์ 
ยท.ที่ 9 การพัฒนา
ภาค เมือง และ
พ้ืนที่เศรษฐกิจ 
 

ยท.ที่ 1 ด้านความ
มั่นคง   
ยท.ที่ 2 ด้านการ
สร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน 
 

 
(1.7) กรอบการประสานแผนพัฒนา 

 คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด ก าหนดกรอบการประสานโครงการพัฒนาที่มา
 จากการบูรณาการร่วมกันระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และโครงการพัฒนาระหว่างองค์กร
 ปกครองส่วนท้องถิ่นกับองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ส่วนราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือด าเนินการตาม
 ประกาศคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง ก าหนดอ านาจและ
 หน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด  ประกาศ ณ วันที่ 13 สิงหาคม 
 2546 ดังนี้ 
 1. โครงการพัฒนาที่ประชาชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งแต่ 2 แห่งขึ้นไปได้ประโยชน์ และ
 ได้ท าความตกลงกันไว้ หมายถึง โครงการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งแต่ 2 แห่งขึ้นไป จะต้อง
 ด าเนินการร่วมกันเพ่ือแก้ไขปัญหา หรือตอบสนองความต้องการของประชาชนในเขตองค์กรปกครอง
 ส่วนท้องถิ่น หรือเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายในการพัฒนาในภาพรวมของจังหวัด 
 2. ขนาดของโครงการและงบประมาณในการด าเนินโครงการพัฒนา หมายถึง โครงการพัฒนาที่มี
 ขนาดของโครงการใหญ่  ใช้งบประมาณจ านวนมาก และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถ
 ด าเนินการได้โดยโครงการดังกล่าวอาจส่งผลในภาพรวมของการพัฒนาในระดับจังหวัดก็ ได ้
 3. ความซับซ้อนของโครงการที่ต้องใช้ความช านาญเป็นพิเศษ หมายถึง  โครงการพัฒนาที่ต้องใช้เทคนิค
 ในการด าเนินการตามโครงการค่อนข้างสูง หรือเป็นโครงการพัฒนาที่ต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านในการ
 ก ากับ ดูแล หรือเป็นที่ปรึกษาในการด าเนินโครงการถึงจะบรรลุผลตามเป้าหมายของโครงการ 
 4. โครงการที่กระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ สภาพแวดล้อม และสภาพภูมิสังคม หมายถึง  โครงการ
 พัฒนาที่ด าเนินการแล้วอาจส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ  และสภาพแวดล้อม ท า ให้
 สภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลง  หรืออาจส่งผลกระทบต่อสภาพภูมิสังคม  วัฒนธรรม  จารีตประเพณี  
 สภาพความเป็นอยู่ตามปกติของประชาชนในวงกว้าง เกินพ้ืนที่ความรับผิดชอบขององค์กรปกครอง
 ส่วนท้องถิ่น 
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 5. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในภาพรวมของจังหวัด  หมายถึง  การป้องกันบรรเทาสาธารณ
 ภัยที่เกิดในวงกว้าง  เช่น อุทกภัย วาตภัย ธรณีพิบัติ ไฟป่า ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้อง
 ร่วมมือป้องกันภัยดังกล่าว หรือภัยอันเกิดจากการกระท าของมนุษย์ต่อชีวิตและทรัพย์สิน  การก่อ
 ความไม่สงบ  การท าลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  การตัดไม้ท าลายป่าหรือภัยอันเกิดจาก
 ยาเสพติด เป็นต้น 
 6. อ านาจหน้าที่ของส่วนราชการ หรืออ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   หมายถึง                
 การด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการ  หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามที่กฎหมาย
 ก าหนด 
 7. องค์ประกอบอื่น ๆ ของสภาพพ้ืนที่ตามความจ าเป็น  หมายถึง  ความแตกต่างในสภาพภูมิประเทศ  
 ภูมิอากาศ  สภาพแวดล้อมทางกายภาพ และชีวภาพ  ที่ส่งผลให้การด าเนินโครงการพัฒนาต้อง
 ปรับเปลี่ยนไปตามสภาพดังกล่าวตามความจ าเป็น 

 
ประเทศไทย 4.0  (Thailand 4.0) 

 
 ประเทศไทย 4.0 คือ โมเดล หรือรูปแบบการพัฒนาทางเศรษฐกิจของประเทศ จากเดิมที่เป็น 
 ประเทศผู้ผลิตที่เน้นเกษตรกรรม มาสู่การพัฒนาที่เน้นอุตสาหกรรมเบา อุตสาหกรรมหนัก   
 ให้กลายเป็นประเทศผู้ผลิตที่  
 - มีความคิดสร้างสรรค์ 
 -  มีนวัตกรรมที่สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมได้ในระดับสูง 
 -  มีการวิจัยและพัฒนาที่มีคุณภาพน่าเชื่อถือ 
 -  มีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และ 
 -  สามารถช่วยลดความเหลื่อมล้ าในด้านรายได้ของประชากร 
 โดยมีเป้าหมาย 5 กลุ่ม  ที่ประเทศไทยมีองค์ความรู้ และศักยภาพท่ีจะพัฒนาต่อยอดได้   
 ประกอบด้วย 
 1. กลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ 
 2. กลุม่สาธารณสุข และเทคโนโลยีการแพทย์  
 3. กลุ่มหุ่นยนต์อัจฉริยะ และระบบเครื่องกลอิเล็กทรอนิกส์ควบคุม 
 4. กลุ่มอุตสาหกรรมดิจิทัล  เทคโนโลยี และอินเทอร์เน็ตเชื่อมต่อ 
 5. กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์  วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง 
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 วิสัยทัศน์ (Vision) 
 องค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง ได้ก าหนดวิสัยทัศน์เพ่ือเป็นสภาพการณ์ในอุดมคติ ซึ่งเป็น
 จุดมุ่งหมายและคาดหวังที่จะให้เกิดข้ึนหรือบรรลุในอนาคตข้างหน้า ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนา
 พุทธ อนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรมท้องถิ่น โดยยึดแนวทางวิถีชีวิตตามแบบชาวพุทธ ประกอบอาชีพ
 เกษตรกรรมเป็นอาชีพหลัก ความคาดหวังในอนาคตต้องเป็นชุมชนที่สงบสุข น่าอยู่ มีฐานะความ
 เป็นอยู่ที่ดี และสนองตามนโยบายของรัฐ จึงได้ก าหนดวิสัยทัศน์ในการพัฒนา ดังนี้ 
 “ทรงคนองต าบลน่าอยู่ คู่คุณธรรม ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาสิ่งแวดล้อม พร้อมสร้างชุมชนเข้มแข็ง” 
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง ก าหนดขึ้นเพ่ือเป็นกรอบแนวทางใน
 การพัฒนาในระยะ ๕ ปี ตามช่วงระยะเวลาของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) โดยสอดคล้อง
 กับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับปัจจุบัน 
 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
 ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี 
 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 1) พันธกิจ : พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่ได้มาตรฐานและปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงาม 
 2) เป้าประสงค์ : เป็นเมืองน่าอยู่มีระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการข้ันพ้ืนฐานครอบคลุมทั่วถึง/
 การคมนาคมที่ได้มาตรฐาน และเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน 
 ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ 
 1.เส้นทางคมนาคมที่มีมาตรฐาน  
 2. เส้นทางคมนาคมมีความสะดวก ปลอดภัยในการสัญจรไป-มา 
 3. ทุกครัวเรือนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง  
 4. หมู่บ้านมีไฟฟ้าสาธารณะส่องสว่างอย่างทั่วถึง  
 5. ระบบประปาหมู่บ้านมีคุณภาพ สะอาดและปลอดภัย  
 6.ทุกหมู่บ้านมีทางระบายน้ าในฤดูน้ าหลากสามารถป้องกันน้ าท่วมขัง  
 7. แหล่งน้ าอุปโภค บริโภคได้รับการปรับปรุงอย่างมีประสิทธิภาพ  
 8. ประชาชนมีน้ าสะอาดและมีคุณภาพไว้ใช้อุปโภค-บริโภค  
 9. ประชาชนร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในหมู่บ้านให้มีสภาพแวดล้อมที่ดี 
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 3) กลยุทธ์(แนวทางการพัฒนา) 
แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัด 

1. พัฒนาถนน/สะพานให้ได้มาตรฐาน ให้สามารถ
ใช้สัญจรไป-มาได้อย่างสะดวกทุกฤดูกาล 

1. จ านวนเส้นทาง/สะพานที่ได้รับการก่อสร้าง
และได้มาตรฐาน 

2. ปรับปรุงเส้นทางคมนาคม พัฒนาระบบจราจร
และความปลอดภัยบนท้องถนน 

2. จ านวนเส้นทางที่ได้รับการปรับปรุงซ่อมแซม 
และได้มาตรฐาน 

3. จัดให้มีไฟฟ้าและแสงสว่างให้เพียงพอและ
ทั่วถึงทั้งต าบล 

3. จ านวนหมู่บ้านที่ได้รับการติดตั้ง/ซ่อมแซม
ไฟฟ้าสาธารณะให้ใช้งานได้ทุกจุด 

4 จัดการแหล่งน้ าให้เพียงพอ ส าหรับใช้ในด้าน
การเกษตร/อุตสาหกรรม การอุปโภค-บริโภค 

4. ครัวเรือนที่มีน้ าอุปโภค-บริโภคอย่างเพียงพอ 
สะอาดและปลอดภัย  

5. พัฒนาระบบประปาให้สะอาด/พอเพียง และมี
คุณภาพ 

5. จ านวนประปาชุมชนที่สะอาด มีคุณภาพ และ 
สามารถบริการประชาชนได้อย่างเพียงพอ 

 
 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคม 
 1) พันธกิจ : พัฒนาคุณภาพชีวิต การสังคมสงเคราะห์ประชาชนในกลุ่มเป้าหมาย / ส่งเสริมการ
 ป้องกันและเฝ้าระวังสาธารณภัย 
 2) เป้าประสงค์ : ประชาชนในพื้นท่ีทุกกลุ่มมีคุณภาพชีวิตที่ดีและสังคมน่าอยู่ / เศรษฐกิจชุมชนมี
 ความเข้มแข็ง มีศักยภาพในการพัฒนาอาชีพ / ประชาชนมีรายได้เพ่ิมข้ึน / ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ทางการ
 เกษตรปลอดภัยจากสารพิษเพ่ือการบริโภค / ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
 ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ 
 1. ระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
 2. ประชาชนได้รับสวัสดิการสังคม / การสังคมสงเคราะห์ตามนโยบายของรัฐ 
 3. ชุมชนมีศักยภาพและความเข้มแข็งเพ่ิมมากข้ึน 
 4. ประชาชนให้ความส าคัญและร่วมมือในการป้องกันและเฝ้าระวังสาธารณภัย 
 3) กลยุทธ์(แนวทางการพัฒนา) 

แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัด 
1. พัฒนาและส่งเสริมอาชีพ ฝึกอาชีพให้กับ
ประชาชน 

1. จ านวนโครงการ/กิจกรรมในการพัฒนาและ
ส่งเสริม 

2. ยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการและ
ผู้ด้อยโอกาสให้มีสวัสดิภาพที่ดี 

2. ร้อยละของผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสที่
ได้รับการสงเคราะห์  

3. ส่งเสริมเด็ก เยาวชนให้มีทักษะชีวิตที่ดี 3. จ านวนโครงการ/กิจกรรมในการพัฒนาและ
ส่งเสริม 

4. ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย 

4. จ านวนโครงการ/กิจกรรมในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 
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 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 1) พันธกิจ : ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาในระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา / การส่งเสริม
 สนับสนุนงานรัฐพิธี งานประเพณี วัฒนธรรมและนันทนาการ 
 2) เป้าประสงค์ : การท านุบ ารุงรักษาศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น/
 ระบบการศึกษาได้รับการพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพในการเรียนรู้  
 ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ 
 1. ระบบการศึกษาได้รับการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาให้มีคุณภาพมากขึ้น 
 2. รัฐพิธี ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่นได้รับการอนุรักษ์และ 
 บ ารุงรักษาอย่างต่อเนื่อง    
 3) กลยุทธ์(แนวทางการพัฒนา) 

แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัด 
1. ส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาในระดับก่อนวัย
เรียนและประถมศึกษา 

1. โครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมและสนับสนุน 

2. ยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรม 
ประเพณี 

2. ภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรม ประเพณีที่ได้รับ
การสืบทอด 

 
 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
 1) พันธกิจ : พัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
 2) เป้าประสงค์ : การจัดการด้านสาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพ 
 ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ 
 1. ประชาชนได้รับบริการด้านสาธารณสุขอย่างต่อเนื่อง 
 2. การป้องกันและควบคุมโรคครอบคลุมถึงโรคอุบัติใหม่ 
 3) กลยุทธ์(แนวทางการพัฒนา) 

แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัด 
1. รณรงค์ให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคใน
ท้องถิ่นและโรคอุบัติใหม่ (covid 19) 

1. ครัวเรือนที่ได้รับการป้องกันและควบคุมโรค
อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 

2. การเข้าถึงบริการทางด้านสาธารณสุขมูลฐาน 2. ครัวเรือนที่เข้าถึงบริการทางด้านสาธารณสุข 
 
 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 1) พันธกิจ : อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม / พัฒนาปรับปรุงคุณภาพ
 สิ่งแวดล้อมให้ได้มาตรฐาน 
 2) เป้าประสงค์ : ประชาชนมีจิตส านึกและร่วมมือร่วมใจในการรักษาสิ่งแวดล้อม / ส่งเสริมการใช้
 พลังงานทดแทนหรือพลังงานทางเลือก  
 ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ 
 1. ประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแล รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 2. ประชาชนสามารถก าจัดขยะมูลฝอยได้อย่างถูกสุขลักษณะ 
 3. ประชาชนให้ความสนใจในการใช้พลังงานทดแทนหรือพลังงานทางเลือก 
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 3) กลยุทธ์(แนวทางการพัฒนา) 
แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัด 

1. พัฒนาระบบบริหารจัดการขยะ/บ าบัดน้ าเสีย
และมลภาวะอ่ืนๆให้มีประสิทธิภาพ 

1. ครัวเรือนที่ได้รับการก าจัดขยะมูลฝอย สิ่ง
ปฏิกูล การบ าบัดน้ าเสียอย่างถูกสุขลักษณะ 

2. สร้างจิตส านึกของประชาชนให้มีส่วนร่วมใน
การจัดการสิ่งแวดล้อมในครัวเรือน 

2. จ านวนของโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการ 

  
 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี 
 1) พันธกิจ : บริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาลและยกระดับความรู้ พัฒนาทักษะให้แก่บุคลากร 
 2) เป้าประสงค์ : องค์กรมีการบริหารจัดการที่ดี มีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ของนโยบาย
 พ้ืนฐานแห่งรัฐ 
 ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ 
 1. การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
 2. เพ่ิมพูนความรู้และพัฒนาทักษะให้แก่บุคลากร 
 3. การน าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการบริหารจัดการองค์กร 
 4. ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกมาใช้ในการติดต่อราชการ 
 8. ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอแนวทางแก้ปัญหาท้องถิ่ 
 3) กลยุทธ์(แนวทางการพัฒนา) 

แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัด 
1. พัฒนาทักษะความรู้ให้แก่ผู้บริหารและบุคลากร 
สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการบริหาร/
ปฏิบัติงาน อย่างมีประสิทธิภาพ 

1. จ านวนบุคลากรที่ได้เข้ารับการฝึกอบรม 

2. การน าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาพัฒนาระบบการ 
ท างานและให้บริการแก่ประชาชนอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

2. เทคโนโลยีที่น ามาใช้ในการบริหารจัดการ การ
อ านวยความสะดวก ในการให้บริการแก่
ประชาชน 

 
3. การวิเคราะห์เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 
 3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง ใช้การวิเคราะห์ 
SWOT Analysis Demand (Demand  Analysis) /Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์
การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา  ซึ่งประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ,ด้านสังคม,ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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ผลการวิเคราะห์ศักยภาพ (SWOT Analysis) ขององค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง 
ปัจจัยภายใน 

จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 
1. อบต.ทรงคนองมีงบประมาณเป็นของตนเองท าให้การ 
    บริหารงบประมาณมีคล่องตัว 
2. โครงสร้างการบริหารงานมีการถ่วงดุลอ านาจ 
3. มีวัดเป็นศูนย์รวมกิจกรรมหลักของชุมชน 
4. พ้ืนดินอุดมสมบูรณ์ มีน้ าตลอดฤดูกาลเหมาะแก่การท า 
    การเกษตรทุกชนิด 
5. เป็นแหล่งผลิตพืชผลทางการเกษตรเช่น ส้มโอพันธุ์ดี 
    ขนุน ,มะพร้าวน้ าหอม เป็นต้น 
6. การคมนาคมขนส่งสะดวกรวดเร็ว เนื่องจากมีถนนบรม 
    ราชชนนีผ่านกลางในพ้ืนที่   
7. เป็นองค์กรที่มีเครื่องมือ เครื่องใช้และอุปกรณ์ในการ 
    ปฏิบัติงานค่อนข้างทันสมัย 
8. ผู้น าท้องถิ่น ผู้น าชุมชนให้ความส าคัญ และให้ความ 
    ร่วมมือด้านการพัฒนาชุมชน 
9. ความคิดเห็นต่างทางการเมืองไม่รุนแรง  

1. อบต.ทรงคนองยังขาดเจ้าหน้าที่ปฎิบัติงานด้าน
ด้านการเกษตรและสาธารณสุข 
2. ไม่มีอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่เป็นมาตรฐาน 
3. มีพ้ืนที่เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัย 
4. การท าเกษตรยังใช้สารเคมีมากกว่าสารอินทรีย์ 
5. ขาดการส่งเสริม เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ 
องค์ความรู้ของปราชญ์ชาวบ้าน และภูมิปัญญา 
ท้องถิ่น เพ่ือจะได้น าความรู้ที่ได้มาใช้ในการพัฒนา 
 

 
ปัจจัยภายนอก 

โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Threat) 
1. เป็นพื้นที่ท่ีอยู่ในเขตปริมณฑลใกล้กับกรุงเทพ มีเส้นทาง 
     สายหลักผ่าน 
2. เป็นแหล่งผลิตส้มโอส่งออก 
3. มีอัตราการขยายตัวของหน่วยธุรกิจในพ้ืนที่ท าให้มี 
    โอกาสมีงบประมาณเพ่ิมข้ึนจากการจัดเก็บภาษีอากร 
4. ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากส่วนกลาง  
    ในการพัฒนา  
5. ฐานะทางเศรษฐกิจของประชาชนโดยรวมค่อนข้างดี 
6. ชุมชนมีความสงบสุข ไม่มีสถานบันเทิง 
7. มีแม่น้ าท่าจีน(นครชัยศรี)ไหลผ่าน พื้นที่จึงมีโอกาส 
    พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร  
8. พ้ืนที่ตั้งอยู่ในผังเมืองรวมพุทธมณฑล ท าให้สามารถ 
    จัดระเบยีบในการบริหารงานในเขตพ้ืนที่ได้ชัดเจนขึ้น 
9. ที่ตั้งต าบลอยู่ใกล้แหล่งท่องเที่ยว เช่น วัดไร่ขิง 
    ตลาดน้ าวัดดอนหวาย ซึ่งเป็นช่องทางการตลาดการ 
    ค้าขาย ผลิตภัณฑ์ในพ้ืนที่ 

1. กฎ ระเบียบทางราชการบางอย่างไม่เอ้ือต่อ   
การปฏิบัติงาน 
2. งบประมาณมีน้อยไม่เพียงพอต่อการพัฒนา 
3. มีพ้ืนที่เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัย 
4. การขยายตัวของชุมชนเป็นไปอย่างรวดเร็ว ท า 
ให้อาจเกิดปัญหาทางด้านการจราจร ด้าน 
สิ่งแวดล้อม ด้านยาเสพติด ฯ 
5. มีประชากรแฝงเป็นจ านวนมาก การดูแล  
    ควบคุมท าได้ยาก 
 

ตาราง แสดงผลการวิเคราะห์ SWOT ของพ้ืนที่ต าบลทรงคนอง 
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ส่วนที่ 3 
การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ 

 

ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

1. การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

-เศรษฐกิจ 
-บริการชุมชน
และสังคม 

1.1 อุตสาหกรรมและ
การโยธา 
1.2 การพาณิชย์ 
1.3 เคหะและชุมชน 

กองช่าง ส านักปลัด 

2. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
และสังคม 

-บริหารทั่วไป 
-บริการชุมชน
และสังคม 

2.1 การรักษาความสงบ
ภายใน 
2.2 สร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน 
2.3 การเกษตร 
2.4 งบกลาง 

ส านักปลัด 
กอง 

สาธารณสุข 
 

3. การพัฒนาด้านการศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม 

-บริการชุมชน
และสังคม 

3.1 การศึกษา 
3.2 การศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

ส านักปลัด 
กอง 

สาธารณสุข 
 

4. การพัฒนาด้านสาธารณสุข -บริการชุมชน
และสังคม 

4.1 สาธารณสุข 
4.2 งบกลาง 

กอง 
สาธารณสุข 

 
ส านักปลัด 

5 พัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

-บริการชุมชน
และสังคม 

5.1 เคหะและชุมชน 
5.2 การเกษตร 

กอง 
สาธารณสุข

กองช่าง 
ส านักปลัด 

ส านักปลัด 
กองช่าง 

6. การบริหารจัดการที่ดี -บริหารทั่วไป 
-บริการชุมชน
และสังคม 

6.1 บริหารงานทั่วไป 
6.2 สร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

ส านักปลัด กองช่าง 

รวม 6 ยุทธศาสตร์ 4 ด้าน 11 แผนงาน 4 ส านัก/กอง 
 
 
 
 
 
 


