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สารบัญ 
สารบัญตาราง 
สารบัญรูปภาพ 
เมืองกับการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
ที่มาและความส าคัญ 
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) จะสนับสนุนเมืองและองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นได้อย่างไรบ้าง 
โครงการแนวทางการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นและภาคีเพ่ือการพัฒนาเมืองยั่งยืนในประเทศไทย 
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเพ่ือการพัฒนาเมืองยั่งยืนส าหรับประเทศไทย 
กระบวนการวางแผนการขับเคลื่อน SDGs เพ่ือพัฒนาเมืองยั่งยืนส าหรับเทศบาล 
ต าบลอ้อมใหญ่ 
ผลการวิเคราะห์สถานการณ์ : ข้อมูลฐานตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนและ 
ผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
ข้อมูลพ้ืนฐานของเทศบาลต าบลอ้อมใหญ่ 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลฐานตามตัวชี้วัดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อการพัฒนา 
เมืองยั่งยืน ส าหรับเทศบาลต าบลอ้อมใหญ่ 
ผลการประชุมเชิงปฏิบัติการกับเทศบาลและภาคีพัฒนา 
สรุปประเด็นเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของเทศบาลต าบลอ้อมใหญ่ 
แผนยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อการพัฒนาเมืองย่ังยืน
ในประเด็นเป้าหมายของเทศบาลต าบลอ้อมใหญ่ 

• ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการจัดการขยะและมลพิษทางอากาศ 

• ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านคุณภาพทรัพยากรน้ า และการจัดการน้ าเสีย 

• ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านความปลอดภัยทางท้องถนน และความปลอดภัย 
ในชีวิตและทรัพย์สิน 

• ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการศึกษาและการจ้างงาน 
แนวทางการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
การวิเคราะห์ความสอดคล้องของแนวทางการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์กับ
แผนงานของเทศบาลต าบลอ้อมใหญ่ 
การสนับสนุนแนวทางการด าเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ยั่งยืน 
เทศบาลต าบลอ้อมใหญ่ กับแผนงานของหน่วยงานที่เก่ียวข้องอ่ืน ๆ 
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ผลการจัดการขยะมูลฝอย เทศบาลต าบลอ้อมใหญ่ ปี 2559 - 2561 
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ตัวชี้วัด SDGs เมืองยั่งยืน แบ่งตามองค์ประกอบเมืองยั่งยืน 
กระบวนการน ากากงาเข้าสู่กระบวนการผลิตปุ๋ยของบริษัทยูเนี่ยนฟู้ดอินดัสทรี 
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หลักการท า safety zone 
ค่าดัชนีคุณภาพน้ า (Water Quality Index) จุดตรวจวัดคุณภาพน้ า แม่น้ าท่าจีน 
คุณภาพน้ าในแม่น้ าท่าจีนเทียบกับค่ามาตรฐานแหล่งน้ าผิวดิน ปี 2559 
แหล่งก าเนิดน้ าเสีย และ ค่า BOD ในจังหวัดนครปฐม 
การติดตั้งตาข่ายที่ปากท่อระบายน้ าเพ่ือดักขยะ เทศบาลนครระยอง 
สถิติผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน จังหวัดนครปฐม ปี 2562 
สถิติคดีอาญาจังหวัดนครปฐม ปี 2557-2560 
การอบรมวินัยจราจรแรงงานข้ามชาติ จังหวัดเชียงใหม่ 
กิจกรรมโรงงานสีขาว บริษัท โซล่า แอสฟัลท์ จากัด จังหวัดราชบุรี 
ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษานักเรียนในจังหวัดนครปฐม ปี 2561 
การสนับสนุนการเรียนการสอนของสถานศึกษาในท้องถิ่น  
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1. เมืองกับการขบัเคลือ่นเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 

ที่มาและความส าคัญ 

ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2558 ผู้น าจากประเทศสมาชิกสหประชาชาติ 193 ประเทศ รวมทั้ง

ประเทศไทย ได้ร่วมรับรอง ‘วาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030’ ซึ่งก าหนดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 

(Sustainable Development Goals : SDGs) 17 เป้าหมาย ที่สังคมโลกต้องบรรลุร่วมกันในอีก 15 ปี

ข้างหน้า เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยค านึงถึงมิติด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม

อย่างบูรณาการและครอบคลุมทั่วถึง จนถึงปัจจุบัน มีความเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องของภาคส่วนต่าง ๆ 

ในประเทศไทย โดยเฉพาะเม่ือเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนได้รับการเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 และก าหนดอยู่ในรัฐธรรมนูญ ตามมาตรา 65  

ที่ก าหนดให้ยุทธศาสตร์ชาติต้องมีการบรรจุเป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน โดยมีปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เป็นแนวทาง อย่างไรก็ตาม การขับเคลื่อนของประเทศไทยที่ผ่านมา ยังคงอยู่ในระดับหน่วยงาน

ส่วนกลางเป็นหลัก ทั้งที่การด าเนินงานเพื่อพัฒนาเมืองยั่งยืนนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) 

และภาคีการพัฒนาในระดับเมืองจะเป็นหน่วยปฏิบัติการที่ส าคัญ อปท. เป็นทั้งผู้ตัดสินใจเชิงนโยบาย

และผู้ผลักดันการเปลี่ยนแปลง ซึ่งเป็นระดับของการด าเนินงานที่เหมาะสมที่สุดในการเชื่อมโยง

เป้าหมายระดับนานาชาติกับชุมชนท้องถิ่น จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนาองค์ความรู้ที่สามารถ

สนับสนุนผู้เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนการปฏิบัติในระดับท้องถิ่น รวมถึงการวิเคราะห์ความสอดคล้อง

ระหว่างเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนและกระบวนการพัฒนาเมืองในปัจจุบัน เพื่อให้เกิดการประยุกต์ใช้

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างเป็นระบบต่อไป 

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) จะสนับสนุนเมืองและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ได้อย่างไรบ้าง 

• SDGs ตอบสนองต่อความท้าทายของเมืองในปัจจุบัน การพัฒนาเมืองอย่างรวดเร็ว ส่งผล

ต่อความท้าทายในการบริหารจัดการ ทั้งด้านคุณภาพชีวิต ความเท่าเทียมทางสังคม และความยั่งยืน

ของสิ่งแวดล้อม SDGs มีความครอบคลุมถึงประเด็นการพัฒนาเหล่านี้ ซึ่งจะเสริมสร้างผลลัพธ์การ

พัฒนาที่ย่ังยืน 

• SDGs สนับสนุน ‘แผนงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน' ส าหรับผู้น าท้องถิ่น กรอบการท างาน 

SDGs ตอบสนองต่อสิ่งที่ท้องถิ่นต้องการอย่างเป็นสากล จึงสามารถเป็นแผนที่น าทางที่เป็นรูปธรรม 

ในการสร้างการพัฒนาที่สมดุล  



2 

• SDGs สนับสนุนความร่วมมือกับภาคีต่าง ๆ รวมถึงความร่วมมือนอกขอบเขตเมือง  

SDGs สนับสนุนการท างานร่วมกันระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและพันธมิตรต่าง ๆ และการ

ระดมความสามารถของผู้ขับเคลื่อนท้ังในและนอกเมืองเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ร่วมกัน 

• SDGs สนับสนุนการเข้าถึงทรัพยากรเพื่อการพัฒนา ในฐานะที่เป็นวาระการพัฒนาส าหรับ

โลก SDGs จึงสร้างโอกาสในการเข้าถึงแหล่งทุน สร้างพันธมิตรความร่วมมือ และการสนับสนุนทาง

เทคนิคเพื่อการบรรลุผลลัพธ์ที่ยั่งยืน  

  

เป้าหมายการพัฒนาทีย่ั่งยืน  
(Sustainable Development Goals: SDGs) 

เป็นกรอบทิศทางการพัฒนาของโลกภายหลังปี ค.ศ. 2015 (พ.ศ. 2558) มีทั้งหมด 17 เป้าหมาย 

มุ่งหวังแก้ปัญหาที่โลกก าลังเผชิญอยู่ เช่น ความยากจน ความไม่เท่าเทียม สิ่งแวดล้อม สภาวะโลกร้อน 

และสันติสุข ด้วยแนวคิด “การไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” ตั้งเป้าหมายบรรลุภายในปี ค.ศ. 2030 (พ.ศ. 2573) 
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โครงการแนวทางการขบัเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน  
โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคีเพ่ือการพัฒนาเมืองย่ังยืนในประเทศไทย  

เป็นโครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการที่มีเป้าหมายในการพัฒนาองค์ความรู้ในการประยุกต์ใช้

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ในกระบวนการวางแผน 

การปฏิบัติ และการติดตามผลการด าเนินงานเพื่อพัฒนาเมืองยั่งยืน โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ

ภาคีการพัฒนาระดับเมือง ด าเนินงานโดยสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ภายใต้การสนับสนุนจากส านักงาน

คณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ระหว่างเดือนกันยายน 2561 ถึงเดือน

มิถุนายน 2563 ซึ่งโครงการฯ ได้เชิญเทศบาลต าบลอ้อมใหญ่เข้าร่วมเป็นเมืองกรณีศึกษา เนื่องจาก

เทศบาลต าบลอ้อมใหญ่เป็นเมืองที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ในขณะเดียวกันเมืองมี 

ความมุ่งม่ันที่จะรักษาสมดุลของการพัฒนาและคุณภาพสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิต ซึ่งสอดคล้องกับ

การพัฒนาทีย่ั่งยืน โดยโครงการฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อ : 

1. ระบุเป้าหมาย เป้าประสงค์ และตัวชี้วัด SDGs ที่เหมาะสมในการด าเนินงานเมืองยั่งยืน 

ในประเทศไทย  

2. วิเคราะห์ความเชื่อมโยงระหว่าง SDGs และกระบวนการวางแผนพัฒนาเมือง ในระดับ

นโยบายและระดับปฏิบัติการ เพื่อระบุช่องว่าง และแนวทางในการขับเคลื่อน  

3. ปฏิบัติการขับเคลื่อน SDGs ในระดับท้องถิ่น ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคี 

เพื่อสร้างการเรียนรู้ร่วมกันในการประยุกต์ใช้ SDGs ในการพัฒนาเมืองยัง่ยืน  

4. สังเคราะห์บทเรียนจากการศึกษาและปฏิบัติการ เพื่อเสนอแผนที่น าทางกระบวนการ

ขับเคลื่อน SDGs เพื่อการพัฒนาเมืองยั่งยืนส าหรับประเทศไทย  

เป้าหมายการพัฒนาทีย่ั่งยืนเพื่อการพัฒนาเมืองย่ังยืนในประเทศไทย 

ในการระบุเป้าหมาย เป้าประสงค์ และตัวชี้วัด SDGs ที่เหมาะสมในการด าเนินงานเมืองยั่งยืน

ส าหรับประเทศไทย โครงการฯ ได้จัดท าตัวชี้วัด SDGs เมืองยั่งยืน จากเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

ทั้งหมด 17 เป้าหมาย (Goals) 169 เป้าประสงค์ (Targets) และ 232 ตัวชี้วัด โดยท าการคัดเลือก 

และแบ่งกลุ่มตามองค์ประกอบเมืองยั่งยืน 5 มิติ ได้แก่ โครงสร้างพื้นฐานเพื่อคุณภาพชีวิต ความยั่งยืน

ของสิ่งแวดล้อม การเติบโตและประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ ความเท่าเทียม และธรรมาภิบาล 

การบริหารเมืองซึ่งสามารถสรุปตัวชี้วัดได้จ านวน 34 ตัวชี้วัด ครอบคลุม 30 เป้าประสงค์ ใน 

14 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ดังนี ้  



4 

 
ภาพที่ 1.1 ตัวชี้วัด SDGs เมืองยั่งยืน แบ่งตามองค์ประกอบเมืองยั่งยืน 

โครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อคุณภาพชีวิต 

1. สาธารณูปโภค-สาธารณูปการ 
โภชนาการ (2.1.1) / การศึกษา (4.1.1) / 
น้ าอุปโภค-บริโภค (6.1.1) / สุขอนามัย 
(6.2.1) / ไฟฟ้า (7.1.1) / การสื่อสาร 
(9.c.1) / ขนส่งสาธารณะ (11.2.1) 

2. การใช้ประโยชน์ที่ดิน 
ที่อยู่อาศัย (11.1.1) / 
พื้นที่สาธารณะ (11.7.1) 

3. ความปลอดภัย 
อุบัติเหตุทางถนน (3.6.1) / 
ความรุนแรง (16.1.1) 

ความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม 

4. คุณภาพทรัพยากรสิ่งแวดล้อม 
แหล่งน้ า (6.3.2) / พลังงาน (7.2.1) /  
มรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติ (11.4.1) 

5. การจัดการมลพิษ 
น้ าเสีย (6.3.1) / ขยะ (11.6.1) /  
มลพิษทางอากาศ (11.6.2)  

6. การรับมือภัยพิบัติ 
ผลกระทบ (11.5.1 / 11.5.2) /  
ยุทธศาสตร์ (11.b.2) / การเสริมสร้าง 
ขีดความสามารถ (13.3.1 / 13.3.2) 

7. การจ้างงาน 
การจ้างงานนอกภาคเกษตร 
(8.3.1) / การจ้างงาน
ผู้ด้อยโอกาส (8.5.2) 
การท่องเที่ยวท้องถิ่น (8.9.1)  

8. วิถีการด าเนินชีวิตและการ
ผลิตที่ยั่งยืน 
การน ากลับมาใช้ใหม่ (12.5.1) 
/ การจัดซื้อจัดจ้างที่ย่ังยืน 
(12.7.1) / มาตรฐานสีเขียว 
(12.a.1) 

9. ความเท่าเทียม 
ด้านรายได้ 
อัตราความยากจน 
(1.1.1) 

10. ความเท่าเทียม 
  ด้านหญิงชาย (5.5.1) 

11. การมีส่วนร่วม   
  (11.3.2) 

12. ความโปร่งใส  
  (16.6.1) 

13. ประสิทธิภาพ  
  (16.6.2) 

14. หุ้นส่วนความ 
  ร่วมมือ (17.17.1) 

15. ข้อมูลและการ 
  ติดตามผล (17.18.1) 

ธรรมาภิบาล 
การบริหารเมือง 

การเติบโตและ
ประสิทธิภาพเชิงนิเวศ

เศรษฐกิจ 

ตัวชี้วัดการพัฒนาทีย่ั่งยืนเพื่อการพัฒนาเมืองยั่งยืน 

ความเท่าเทียม 
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ตารางที่ 1.1 รายละเอียดตัวชี้วัด SDGs เมืองยั่งยืน 

องค์ประกอบ ตัวชี้วัด SDGs เมืองยั่งยืน 
ด้านโครงสร้างพื้นฐานเพื่อคุณภาพชีวิต (Basic Infrastructure for Quality of Life) 
1. สาธารณูปโภค-
สาธารณูปการ 

2.1.1 ร้อยละของประชากรในท้องถิ่นที่มี  ภาวะทุพโภชนาการ ต่อจ านวน
ประชากรทั้งหมด จ าแนกตามช่วงอายุ (และกลุ่มรายได้ หากสามารถจ าแนก) 
4.1.1 ร้อยละของเด็กและเยาวชนในท้องถิ่น ในระดับชั้น ป.6 และ ม.3 ต่อ
จ านวนเด็กและเยาวชนทั้งหมด ที่มีความสามารถตามเกณฑ์ขั้นต่ าอย่างน้อย 
ใน (1) ด้านการอ่าน และ (2) ด้านคณิตศาสตร์  
6.1.1 ร้อยละของครัวเรือนในท้องถิ่นที่ได้รับ บริการน้ าดื่ม ที่ปลอดภัยและ 
มีราคาที่สามารถซื้อหาได้ ต่อจ านวนครัวเรือนท้ังหมด 
6.2.1 ร้อยละของครัวเรือนในท้องถิ่นที่มี ส้วมที่ถูกสุขลักษณะ ต่อจ านวน
ครัวเรือนทั้งหมด โดยเฉพาะที่อยู่ในสถานการณ์เปราะบาง เช่น ชุมชนแออัด 
7.1.1 ร้อยละของครัวเรือนในท้องถิ่นที่ เข้าถึงไฟฟ้าหรือพลังงานทางเลือก 
อื่น ๆ ที่เชื่อถือได้ ในราคาที่สามารถซื้อหาได้ ต่อจ านวนครัวเรือนท้ังหมด 
9.c.1 ร้อยละของครัวเรือนในท้องถิ่นที่มี การเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต ต่อจ านวน
ครัวเรือนทั้งหมด และ/หรือ ร้อยละของพื้นที่เมืองที่สามารถเข้าถึงสัญญาณ
เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแบบไร้สาย (Wi-Fi) สาธารณะ ต่อพื้นที่เมืองทั้งหมด 
11.2.1 ร้อยละของระยะทางถนนในท้องถิ่นที่มี บริการขนส่งสาธารณะ และ
เส้นทางจักรยาน ที่สามารถเข้าถึงได้และมีสิ่งอ านวยความสะดวกที่เอื้อต่อ
ผู้หญิง เด็ก ผู้มีความบกพร่องทางร่างกาย และผู้สูงอายุ ต่อระยะทางถนน
ทั้งหมด 

2. การใช้
ประโยชน์ที่ดิน 

11.1.1 ร้อยละของครัวเรือนในท้องถิ่นที่อาศัยอยู่ใน ที่อยู่อาศัยนอกระบบ 
หรือที่อยู่อาศัยที่ไม่มีความม่ันคงและไม่เหมาะสม ต่อจ านวนครัวเรือนท้ังหมด 
11.7.1 ร้อยละของ พื้นที่สาธารณะ (สถานที่ที่ใช้ประโยชน์สาธารณะส าหรับ 
ทุกคน) ที่มีการดูแลด้านความปลอดภัย และมีการออกแบบเพื่ออ านวยความ
สะดวกต่อคนทุกกลุ่ม (universal design) ต่อพื้นที่เมืองทั้งหมด 

3. ความปลอดภัย 3.6.1 อัตราส่วนผู้เสียชีวิตจาก การบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน ในท้องถิ่น 
ต่อประชากร 100,000 คน 
16.1.1 อัตราส่วนประชากรที่ได้รับ  ความรุนแรงทางร่างกาย จิตใจ หรือ 
ทางเพศ ต่อประชากร 100,000 คน หรือ จ านวนผู้เสียหายจากคดีอาญา 
ที่ท าให้เกิดการบาดเจ็บ เสียชีวิต หรือเสียทรัพย์สินในท้องถิ่น ในช่วง 1 ปี 
ที่ผ่านมา (จ าแนกตามเพศและช่วงอายุ หากสามารถจ าแนก) 
 



6 

องค์ประกอบ ตัวชี้วัด SDGs เมืองยั่งยืน 
ด้านความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม (Environmental Sustainability) 
4. คุณภาพ
ทรัพยากร
สิ่งแวดล้อม 

6.3.2 ร้อยละของจ านวน แหล่งน้ าผิวดินสาธารณะในและโดยรอบท้องถิ่น 
(เช่น ทะเล, ทะเลสาบ, แม่น้ า, คลอง, สระน้ า) ที่มีคุณภาพน้ าได้มาตรฐานตาม
ประเภทการใช้ประโยชน์แหล่งน้ าผิวดิน ต่อจ านวนแหล่งน้ าทั้งหมด 
7.2.1 ร้อยละของการใช้ พลังงานทดแทน ในท้องถิ่น ต่อการใช้พลังงาน 
ขั้นสุดท้าย  
11.4.1 ร้อยละของงบประมาณท้องถิ่นในแผนงานและโครงการด้านการสงวน 
การป้องกัน และการอนุรักษ์ มรดกทางวัฒนธรรมและมรดกทางธรรมชาติ 
ต่องบประมาณทั้งหมดของท้องถิ่น 

5. การจัดการ
มลพิษ 

6.3.1 ร้อยละของปริมาณ น้ าเสีย ที่ได้รับการบ าบัดอย่างปลอดภัย และร้อยละ
ของปริมาณน้ าเสียท่ีสามารถน ากลับมาใช้ใหม่ ต่อปริมาณน้ าเสียท้ังหมด 
11.6.1 ร้อยละของปริมาณ ขยะมูลฝอย ในท้องถิ่นที่มีการจัดเก็บและก าจัด
อย่างถูกหลักสุขาภิบาล ต่อปริมาณขยะมูลฝอยท้ังหมด 
11.6.2 ร้อยละของจ านวนวันใน 1 ปี ที่ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5 และ PM10) 
ในท้องถิ่นอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 

6. การรับมือ 
ภัยพิบัติ 

11.5.1 อัตราส่วน ผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ ในท้องถิ่น ต่อประชากร 
100,000 คน (จ าแนกตามเพศ กลุ่มรายได้ และความบกพร่องทางร่างกาย 
หากสามารถจ าแนก) 
11.5.2 มูลค่าความสูญเสียทางเศรษฐกิจ ในท้องถิ่นอันเนื่องมาจากภัยพิบัติ
ต่าง ๆ (อาทิ อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ภัยแล้ง) รวมท้ังจากความเสียหายที่เกิด
กับโครงสร้างพื้นฐานและการบริการขั้นพื้นฐานท่ีส าคัญ 
11.b.2 ร้อยละของงบประมาณของท้องถิ่นและการสนับสนุนจากภาคส่วน 
ต่าง ๆ ในด้าน การลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ ต่องบประมาณทั้งหมด   
13.3.1 ร้อยละของสถานศึกษาทุกระดับในท้องถิ่นที่มี หลักสูตรหรือกิจกรรม
สร้างความตระหนักและความรู้เรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
การปรับตัว การลดผลกระทบ และการเตือนภัยล่วงหน้า ต่อจ านวนสถานศึกษา
ทั้งหมด 
13.3.2 จ านวนโครงการหรือกิจกรรมการสร้างความตระหนักและความรู้
เรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การปรับตัว และการลดผลกระทบ 
ให้กับภาคส่วนต่าง ๆ ในท้องถิ่น รวมถึงการมีระบบเตือนภัยล่วงหน้า 
ที่มีประสิทธิภาพ 
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องค์ประกอบ ตัวชี้วัด SDGs เมืองยั่งยืน 
ด้านการเติบโตและประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Productivity and Eco-efficiency) 
7. การจ้างงาน 8.3.1 อัตราการเติบโตของ ผู้ประกอบการ และ การจ้างงานนอกภาคการเกษตร 

ในท้องถิ่น (รวมถึงผู้ประกอบการร้านค้า วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดเล็กและ
วิสาหกิจชุมชน)  
8.5.2 ร้อยละของหน่วยงานและสถานประกอบการในท้องถิ่นที่มี การจ้างงาน
ผู้ด้อยโอกาสและผู้พิการ ต่อจ านวนหน่วยงานและสถานประกอบการที่จด
ทะเบียนทั้งหมดในท้องถิ่น 
8.9.1 อัตราการเติบโตของ ต าแหน่งงาน และ รายได้จาก  อุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวของท้องถิ่น (รวมถึงจากการท่องเที่ยวโดยชุมชน) 

8. วิถีการด าเนิน
ชีวิตและการ
ผลิตที่ยั่งยืน 

12.5.1 จ านวนตันของ วัสดุที่ถูกน ากลับมาใช้ใหม ่ในท้องถิ่นจากการด าเนินงาน 
ในรูปแบบเศรษฐกิจหมุนเวียน  
12.7.1 ร้อยละของปริมาณ การจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม ต่อปริมาณการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการทั้งหมด ในปีท่ีผ่านมา 
12.a.1 จ านวนหน่วยงาน องค์กร และสถานประกอบการในท้องถิ่นที่ได้รับ  
การรับรองการด าเนินงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (เช่น สถานประกอบการ
ที่ได้รับสิทธิบัตรสีเขียว โรงงานที่ได้รับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว หรือ
มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม และพื้นที่การเกษตรที่ได้รับการรับรองเกษตร
อินทรีย์) 

ด้านความเท่าเทียมและการนับรวมทุกกลุ่มคน (Equity and Social Inclusion) 
9. ความ 

เท่าเทียม 
ด้านรายได้ 

1.1.1 ร้อยละของจ านวนประชากรในท้องถิ่นที่ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ต่อ
จ านวนประชากรทั้งหมด หรือร้อยละผู้มีงานท าในท้องถิ่นท่ีครองชีพด้วย รายได้
ต่ ากว่า 60 บาทต่อวัน ต่อจ านวนผู้มีงานท าทั้งหมด 

10. ความ 
เท่าเทียม 
หญิงชาย 

5.5.1 ร้อยละของจ านวน ผู้หญิงที่ด ารงต าแหน่งผู้บริหาร สมาชิกสภา 
กรรมการบริหารองค์กรชุมชนต่าง ๆ และผู้น าชุมชนในท้องถิ่น ต่อจ านวน 
ผู้ด ารงต าแหน่งทั้งหมด 

ด้านธรรมาภิบาลการบริหารจัดการเมือง (Governance) 
11. การมี 

ส่วนร่วม  
11.3.2 การมีส่วนร่วม (ในการแสดงความคิดเห็น-ร่วมวางแผน-ด าเนินงาน-
ติดตามผล) และความครอบคลุมของกลุ่มประชากร ที่เข้าร่วมในการวางแผน 
พัฒนาและบริหารจัดการเมือง (ทั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรงและโดยอ้อม 
รวมถึงกลุ่มเปราะบางต่าง ๆ)  

12. ความโปร่งใส 16.6.1 กระบวนการใช้จ่ายเงินของท้องถิ่นที่โปร่งใส (เช่น มีคณะกรรมการ
จัดซื้อจัดจ้าง มีการเปิดเผยข้อมูล มีการรับและตอบสนองต่อข้อร้องเรียน) 
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องค์ประกอบ ตัวชี้วัด SDGs เมืองยั่งยืน 
13. ประสิทธิภาพ 16.6.2 ระดับความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้บริการสาธารณะในท้องถิ่น 

ในด้านต่าง ๆ 
14. หุ้นส่วน 

ความร่วมมือ 
17.17.1 จ านวน ประเภท และงบประมาณในแผนงานและโครงการด้าน 
ความร่วมมือภาครัฐ-เอกชน และประชาสังคม ในท้องถิ่น 

15. ประสิทธิภาพ
ข้อมูลและ
ติดตามผล  

17.18.1 มีระบบรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลที่มีคุณภาพ ทันเวลา และ
เชื่อถือได้ ที่จ าแนกตามลักษณะประชากร (เช่น รายได้ เพศ อายุ ชาติพันธุ์ 
ความบกพร่องของร่างกาย) ต าแหน่งทางภูมิศาสตร์ และคุณลักษณะอื่น ๆ 
ที่จ าเป็นในการสนับสนุนการตัดสินใจเชิงนโยบายในการวางแผนพัฒนาและ
บริหารจัดการเมือง 

กระบวนการวางแผนการขับเคลื่อน SDGs เพ่ือพัฒนาเมืองย่ังยืน 
ส าหรับเทศบาลต าบลอ้อมใหญ ่

• สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ SDGs กับผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และภาคีการพัฒนา และร่วมวางแผน

ด าเนินงาน  

• รวบรวมข้อมูลเมืองตามตัวชี้วัด SDGs และประเมินผลเพื่อจัดท าข้อมูลฐานสนับสนุนการ

ตัดสินใจ 

• จัดเวทีประชุมหารือกับผู้แทนภาคีพัฒนาเมืองในท้องถิ่น เกี่ยวกับ :  

- ความสอดคล้องระหว่างแผน นโยบาย ยุทธศาสตร์ ของท้องถิ่นกับ SDGs เมืองยั่งยืน 

- ผลการวิเคราะห์ข้อมูลฐานตามตัวชี้วัด SDGs เมืองยั่งยืน และข้อคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้อง 

- พัฒนาแผนในการน า SDGs ไปปฏิบัติเพื่อพัฒนาเมืองยั่งยืน ประกอบด้วย  

1) ล าดับความส าคัญของเป้าหมายและเป้าประสงค์ รวมถึงตัวชี้วัดที่เหมาะสมในบริบท

และความต้องการของท้องถิ่น  

2) กระบวนการและวิธีการด าเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายดังกล่าวที่สอดคล้องกับวาระ

การพัฒนาที่ย่ังยืน และบทบาทของภาคีต่าง ๆ 

• ตรวจสอบความสอดคล้องระหว่าง (ร่าง) แผนปฏิบัติการ SDGs จากความเห็นของที่ประชุมกับ

แผนและยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น และหารือกับผู้เกี่ยวข้องในการน าไปปฏิบัติ 
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ผลที่เมืองจะได้รับ 

• ความเข้าใจ และการสนับสนุนของผู้บริหาร เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคีต่อ

การประยุกต์ใช้ SDGs เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเมืองยั่งยืนในท้องถิ่น 

• ผลการประเมิน SDGs เพื่อพัฒนาเมืองยั่งยืน เพื่อสนับสนุนกระบวนการวางแผนอย่าง มี 

ส่วนร่วม 

• แผนในการน า SDGs ไปปฏิบัติเพื่อพัฒนาเมืองยั่งยืนที่สอดคล้องกับบริบทและความต้องการ 

ของท้องถิ่น จากความเห็นของภาคส่วนต่าง ๆ 



 



 

 

 

 

2. ผลการวิเคราะห์สถานการณ์:  
ข้อมูลฐานเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
และผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
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2. ผลการวิเคราะห์สถานการณ์: ข้อมูลฐานเป้าหมายการพัฒนา 
 ที่ยั่งยืนและผลการประชุมเชิงปฏบิัติการ 

ข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลต าบลอ้อมใหญ่ 

เทศบาลต าบลอ้อมใหญ่ มีพื้นที่ประมาณ 12 ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วย 2 ต าบล 10 หมู่บ้าน 

คือ หมู่ท่ี 1-8 ต าบลอ้อมใหญ่ และหมู่ที่ 1 และ หมู่ที่ 5 ต าบลบ้านใหม่ อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 

ลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่มมีแม่น้ าท่าจีนไหลผ่าน และมีล าคลองหลายสาย ได้แก่  คลองอ้อมใหญ่ 

คลองอ้อมน้อย คลองลัด คลองรางบางเตย สภาพพื้นที่ เหมาะแก่การเพาะปลูก พื้นที่ส่วนหนึ่งของ

เทศบาลเป็นท่ีรองรับการขยายตัวอุตสาหกรรม มีโรงงานอุตสาหกรรมเกิดขึ้นอย่างหนาแน่น  

จ านวนประชากรในเขตเทศบาลต าบลอ้อมใหญ่ รวม 23,795 คน (หญิง 12,424 คน ชาย 11,371 คน) 

จ านวนครัวเรือน 21,141 ครัวเรือน ความหนาแน่นของประชากรโดยเฉลี่ย 1,998 คน ต่อ ตารางกิโลเมตร

(เป็นข้อมูลประชากรตามทะเบียนราษฎร์เท่านั้น แต่พื้นที่เทศบาลมีโรงงานอุตสาหกรรมจ านวนมาก จึงมี

ประชากรนอกเขตเดินทางเข้ามาท างานและพักอาศัยตามหอพักและบ้านเช่าต่าง ๆ โดยไม่ได้แจ้งย้าย

อีกมาก) ปัจจุบันมีการจัดตั้งชุมชนในเขตพื้นท่ีไปแล้วจ านวน  26  ชุมชน  ดังนี ้

ชุมชนที่ 1 ชุมชนบ้านอ้อมใหญ่ หมู่ 1   ชุมชนที่ 14 ชุมชนภูมิสุวรรณวิลล่า 

          ชุมชนที่ 2 ชุมชนร่วมใจพัฒนา 1   ชุมชนที่ 15 ชุมชนดอนทรายก้าวหน้า 1 

          ชุมชนที่ 3 ชุมชนร่วมใจพัฒนา 2   ชุมชนที่ 16 ชุมชนดอนทรายก้าวหน้า 2 

          ชุมชนที่ 4 ชุมชนหมู่บ้านสุภาพร 4  ชุมชนที่ 17 ชุมชนบ้านอ้อมใหญ่ หมู่ 8  

          ชุมชนที่ 5 ชุมชนวัดคลองอ้อมใหญ่         ชุมชนที่ 18 ชุมชนคลินิกบัตรทอง 

          ชุมชนที่ 6 ชุมชนพัฒนาท้องถิ่น     ชุมชนที่ 19 ชุมชนบ้านคลองลัด 1 

          ชุมชนที่ 7 ชุมชนหมู่บ้านนิศาชล   ชุมชนที่ 20 ชุมชนบ้านคลองลัด 2           

ชุมชนที่ 8 ชุมชนเพชรอ้อมใหญ่   ชุมชนที่ 21 ชุมชนหมู่บ้านสวนประดู่ 

          ชุมชนที่ 9 ชุมชนพฤกษา 48 เฟส 1  ชุมชนที่ 22 ชุมชนวัดเทียนดัด 1 

          ชุมชนที่ 10 ชุมชนสามัคคีธรรม   ชุมชนที่ 23 ชุมชนหมู่บ้านเทียนดัดวิลเลจ 

          ชุมชนที่ 11 ชุมชนเกษตรพัฒนา    ชุมชนที่ 24 ชุมชนวัดเทียนดัด 2 

          ชุมชนที่ 12 ชุมชนหมู่บ้านเฮงเฮง  ชุมชนที่ 25 ชุมชนบ้านสวนส้ม 

          ชุมชนที่ 13 ชุมชนอาสาพัฒนา   ชุมชนที่ 26 ชุมชนบ้านใหม่การ์เด้นท์ 
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ตารางที่ 2.1 ช่วงอายุและจ านวนประชากรเทศบาลต าบลอ้อมใหญ่ 

ประชากร หญิง ชาย ร้อยละ 

จ านวนประชากรเยาวชนอายุต่ ากว่า 18 ปี 2,405 2,612 21.0 

จ านวนประชากรอายุ 18-60 ปี 8,183 7,386 65.4 

จ านวนประชากรผู้สูงอายุอายุมากกว่า 60 ปี 1,836 1,373 13.4 

รวม 12,424   11,371 100 

รวมท้ังสิ้น 23,795 คน 

ที่มา: สถิติประชากร ส านักงานเทศบาลต าบลอ้อมใหญ่ (เมษายน 2562) 

 ประชากรในเขตเทศบาลส่วนใหญ่ประกอบกิจการการค้า เนื่องจากพื้นที่เป็นศูนย์กลางการค้า 

ของต าบลอ้อมใหญ่และต าบลใกล้เคียง รองลงมาประกอบอาชีพเกษตรกรรม และบางส่วนท างานใน

โรงงานอุตสาหกรรม พื้นที่เทศบาลมีโรงงานอุตสาหกรรมจ านวนมาก โดยกว่าครึ่งอยู่ในบริเวณ หมู่ 8 

ต าบลอ้อมใหญ่ ซึ่งการเพิ่มจ านวนของโรงงานอุตสาหกรรมเป็นไปอย่างรวดเร็ว ท าให้ย่านที่อยู่อาศัย

ปะปนกับย่านธุรกิจ สถานประกอบการ และโรงงานอุตสาหกรรม แรงงานในเทศบาลต าบลอ้อมใหญ่  

มาจาก 3 ส่วน ได้แก่ แรงงานที่เป็นคนในพื้นที่ ส่วนมากประกอบอาชีพเกษตรกร แรงงานที่มาจากต่างพื้นที่ 

ส่วนมากเป็นพนักงานโรงงานและค้าขายสินค้าอุปโภคบริโภค และแรงงานข้ามชาติส่วนมากเป็น

พนักงานโรงงานและแม่บ้าน 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลฐานตามตัวชี้วัดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเพ่ือการพัฒนา

เมืองย่ังยืน ส าหรับเทศบาลต าบลอ้อมใหญ่ 

 จากการรวบรวมข้อมูลฐานตามตัวชี้วัดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้ง 36 ตัวชี้วัด แบ่งกลุ่มตาม

องค์ประกอบเมืองยั่งยืน 5 มิติ ได้แก่ ด้านโครงสร้างพื้นฐานเพื่อคุณภาพชีวิต ด้านความยั่งยืนของ

สิ่งแวดล้อม ด้านการเติบโตและประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ ด้านความเท่าเทียม และด้านธรรมาภิบาล

การบริหารเมือง สามารถสรุปสถานการณ์ของเมืองตามตัวชี้วัดของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่ งยืน 

ได้ดังตาราง (ค่ามาตรฐานและค่าเป้าหมายแต่ละตัวชี้วัดสามารถดูได้จากภาคผนวก) 
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ตารางที่ 2.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลฐานตามตัวชี้วัดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อการพัฒนาเมืองยั่งยืนส าหรับเทศบาลต าบลอ้อมใหญ่ 

องค์ประกอบ ตัวชี้วัด SDGs เพื่อการพัฒนาเมืองย่ังยืน 
เป้าหมายปี 

2573 
การด าเนินงานและสถานการณ์ของเทศบาลต าบลอ้อมใหญ่ สรุป 

ด้านโครงสร้างพื้นฐานเพื่อคุณภาพชีวิต    

1. สาธารณูปโภค
สาธารณูปการ 

2.1.1 ร้อยละของประชากรในท้องถิ่นท่ีมี ภาวะทุพโภชนาการ 
ต่อจ านวนประชากรทั้งหมด จ าแนกตามช่วงอายุ (ภาวะทุพ
โภชนาการ: อ้วน เตี้ย ผอม โดยเฉพาะเด็ก 0-5 ป ีและ 6-14 ปี) 0% 

 

ข้อมูลภาวะโภชนาการเขตพื้นท่ี สพป.นครปฐม เขต 2  
ระดับอนบุาลมภีาวะทุพโภชนาการ 1,427 คน (ร้อยละ 21.68)  
ระดับประถมศึกษามีภาวะทุพโภชนาการ 4,904 คน (ร้อยละ 24.42) 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นมีภาวะทุพโภชนาการ 846 คน (ร้อยละ31.58) 
ในภาพรวมมีภาวะทุพโภชนาการ 7,177 คน คิดเป็นร้อยละ 24.46 
(ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2562) 

 

4.1.1 ร้อยละของเด็กและเยาวชนในท้องถ่ิน ในระดบัชั้น ป.6 
และ ม.3 ต่อจ านวนเด็กและเยาวชนท้ังหมดที่มีความสามารถ 
ตามเกณฑ์ขั้นต่ าเป็นอย่างน้อย ใน (1) ด้านการอ่าน และ 
(2) ด้านคณิตศาสตร ์ 

100% 

ในปีการศึกษา 2561 จ านวนนักเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การ
ประถมศึกษานครปฐม เขต 2 มีจ านวนนักเรียนรวม 29,385 คน  
นักเรียนที่ผ่านการประเมินทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดเป็นรอ้ยละ 100  
และผ่านเกณฑ์ประเมินผลทักษะภาษาอังกฤษ ระดับดีขึ้นไป คิดเป็น
ร้อยละ 72.84 

 

6.1.1 ร้อยละของของครวัเรือนในท้องถิ่นท่ีได้รับ บริการน้ าดืม่ 
ท่ีปลอดภัยและมีราคาท่ีสามารถซื้อหาได้ ต่อจ านวนครัวเรือน
ท้ังหมด (ปริมาณน้ าดื่มท่ีปลอดภัยขั้นต่ า 5 ลิตร/คน/วัน) 100% 

น าน้ าดบิจากแม่น้ าท่าจีนมาผลิตน้ าประปาตลอดปี ปัจจุบันหน่วยงาน
ท่ีบริการน้ าประปาแก่ประชาชนที่อาศัยในเขตเทศบาลคือ การประปา
ส่วนภูมภิาค (การประปาสามพราน-นครชัยศรี) ประชากรทั้งหมด 
20,969 ครัวเรือน ปริมาณน้ าผลิตจ่าย 1,707,041 ลูกบาศก์เมตร 
ต่อเดือน มีคลองชลประทานเพื่อการเกษตร 9 สาย 

 

6.2.1 ร้อยละของครัวเรือนในท้องถิ่นท่ีมี ส้วมที่ถูกสุขลักษณะ
ต่อจ านวนครัวเรือนท้ังหมด โดยเฉพาะครัวเรือนท่ีอยู่ใน
สถานการณ์เปราะบาง  

100% 
ข้อมูลการส ารวจส ามะโนประชากรในเขตเทศบาลจังหวดันครปฐม 
ปี 2553 มีครัวเรือนที่มีส้วมถูกสุขลักษณะร้อยละ 100  
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7.1.1 ร้อยละของครัวเรือนในท้องถิ่นท่ี เข้าถึงไฟฟ้าหรือ
พลังงานทางเลือกอ่ืน ๆ ท่ีเชื่อถือได้ ในราคาที่สามารถ 
หาซื้อได้ ต่อจ านวนครัวเรือนท้ังหมด 100% 

หน่วยงานซึ่งให้บริการไฟฟ้าแก่ประชาชนในเขตเทศบาลคือการไฟฟ้า
ส่วนภูมภิาคอ าเภอสามพราน ส าหรับการใหบ้ริการไฟฟ้าสาธารณะ
ภายในเขตเทศบาล เทศบาลต าบลอ้อมใหญ่ได้ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ
ตามถนน ตรอก ซอย ต่าง ๆ ครอบคลุมถนนทุกสาย ข้อมูลปี 2560 
จ านวนผู้ใช้ไฟฟ้าอ าเภอสามพราน มีจ านวน 66,964 ราย  
การจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า 1,252,334,831.1 ล้านกิโลวัตต์/ชัว่โมง 

 

9.c.1 ร้อยละของครัวเรือนในท้องถิ่นท่ีมี การเชื่อมต่อ
อินเตอร์เน็ต ต่อจ านวนครัวเรือนท้ังหมด และ/หรือ ร้อยละ
ของพื้นท่ีเมืองท่ีสามารถเข้าถึงสัญญาณเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต 
แบบไร้สาย (Wi-Fi) สาธารณะ ต่อพื้นท่ีเมืองท้ังหมด 
(รวมคอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต โทรศัพท์มือถือ) 

100% 

ข้อมูลปี 2560 มีครัวเรือนที่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตจ านวน 234,708 
ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 68.02  
  

11.2.1 ร้อยละของระยะทางถนนในท้องถ่ินท่ีมี บริการขนส่ง 
สาธารณะ (ทุกประเภท) และเส้นทางจักรยาน ท่ีสามารถ
เข้าถึงได้และมีสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีเอ้ือต่อผู้หญิง เด็ก 
ผู้มีความบกพร่องทางร่างกาย และผู้สูงอายุ ต่อระยะทาง
ถนนทั้งหมด 75 % 

ในเขตเทศบาลฯ มีเส้นทางการคมนาคมท่ีสะดวก 2 ทางคือ ทางบก
และทางน้ า บริการขนส่งสาธารณะมีรถบขส. ระหว่างกรุงเทพฯ และ
จังหวัดต่าง ๆ นอกจากนั้นยังมีรถขสมก. รถตู้ และรถสองแถว
ให้บริการอีกหลายสาย ส าหรบับริการขนส่งสาธารณะหลักในพื้นที่
ประกอบด้วย รถสาธารณะ สาย 23 (ตลาดล่างถึงบิ๊กซีนครปฐม) 
มีระยะเส้นทางบริการรวม 202 กิโลเมตร และ รถสาธารณะ สาย 997 
มีระยะเส้นทางบริการ 43 กิโลเมตร รวมมีระยะทางถนนท่ีมีบริการ
ขนส่งสาธารณะคิดเป็นร้อยละ 14.85 ของระยะทางท้ังหมดของพื้นท่ี 
(1,649.46 กิโลเมตร) 
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2. การใช้
ประโยชน์ที่ดนิ 

11.1.1 ร้อยละของครัวเรือนท่ีมี ความม่ันคงในที่อยู่อาศัย 
และบ้านมีสภาพคงทนถาวร ต่อครัวเรือนท้ังหมด (มีความ
มั่นคงทางสิทธิที่อยู่อาศัย และความมั่นคงทางสภาพแวดล้อม) 

100% 
ครัวเรือนมีความมั่นคงในท่ีอยู่อาศัยและบ้านมีสภาพคงทนถาวร 
จ านวนท่ีส ารวจท้ังหมด 1,218 ครัวเรือน พบครัวเรือนท่ีผ่านเกณฑ์ 
1,218 ครัวเรือน คิดเป็น ร้อยละ 100 

 

11.7.1 ร้อยละของ พื้นที่สาธารณะ (สถานท่ีท่ีใช้ประโยชน์
สาธารณะส าหรบัทุกคน) ท่ีมีการดูแลด้านความปลอดภัย 
และมีการออกแบบเพื่ออ านวยความสะดวกต่อคนทุกกลุ่ม 
(universal design) ต่อพื้นท่ีเมืองท้ังหมด 

25% ของ 
พื้นท่ีเมือง 

พื้นท่ีเทศบาลต าบลอ้อมใหญ่ ท้ังหมด 20.13 ตารางกิโลเมตร  
จากการวิเคราะห์ข้อมูลภูมสิารสนเทศการใช้ท่ีดิน ปี 2560 พบว่าใน
เขตเทศบาลต าบลอ้อมใหญ่ มพีื้นท่ีสีเขียว 3 ประเภท ได้แก่ (1) พื้นท่ี 
สีเขียวธรรมชาติ (แหล่งน้ า) จ านวน 293.75 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 2.33 
ของพื้นท่ีท้ังหมด (2) พื้นที่สีเขียวเพื่อเศรษฐกิจชุมชน มีพืน้ที่ท า
การเกษตรท้ังหมด (พื้นท่ีนา พื้นที่สวน และพื้นท่ีปศุสัตว์) จ านวน 
2,493.75 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 19.82 ของพื้นท่ีท้ังหมด (3) พื้นที่สีเขียว
อ่ืน ๆ (พื้นที่รกร้าง) จ านวน 850 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 6.76 ของพื้นท่ี
ท้ังหมด รวมพื้นท่ีสีเขียวของเทศบาลต าบลอ้อมใหญ่ เท่ากับร้อยละ 
28.91 ของพื้นที่ทั้งหมด เมืองมีพื้นที่โล่งและพื้นที่สีเขียวเพียงพอ 
แตย่ังขาดพื้นที่สาธารณะเพื่อสุขภาวะเมือง 

 

3. ความ
ปลอดภัย 

3.6.1 อัตราส่วนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนในท้องถ่ิน 
ต่อประชากร 100,000 คน 

5 ต่อแสน
ประชากร  

ปี 2562 สถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดนครปฐม มีอุบัติเหตุ
เกิดขึ้น จ านวน 6,338 ครั้ง มีจ านวนผู้เสียชีวิต 221 ราย ผู้บาดเจ็บ 
7,198 คน คิดเป็นอัตราส่วนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน 24 ต่อ 
100,000 ประชากร โดยสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนของอ าเภอ 
สามพราน มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น จ านวน 2,081 ครั้ง มีจ านวนผู้เสียชีวิต 
52 ราย ผู้บาดเจบ็ 2,421 คิดเป็นอัตราส่วนผู้เสียชวีิตจากอุบัติเหตุ 
ทางถนน 23.5 ต่อ 100,000 ประชากร มีความสูญเสียคิดเป็นอันดับ 
ท่ีสองของจังหวัด 
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16.1.1 อัตราส่วนประชากรท่ีได้รับ ความรุนแรงทางร่างกาย 
จิตใจ หรือทางเพศ ต่อประชากร 100,000 คน หรือจ านวน
ผู้เสียหายจากคดีอาญาที่ท าให้เกิดการบาดเจบ็ เสียชวีิตหรือ 
เสียทรัพย์สินในท้องถ่ิน ในช่วง 1 ปีท่ีผ่านมา (จ าแนกตาม
เพศและช่วงอายุ หากสามารถจ าแนก) 

ลดลง 
จากปีฐาน 
ไม่น้อยกว่า 

75% 

ปี 2560 มีจ านวนคดีประทุษรา้ยต่อชีวิต ร่างกาย และเพศท่ีได้รับแจ้ง 
จ านวน 498 คดี เพิ่มขึ้น จากปี 2559 ที่มีจ านวน 452 คดี ซึ่งเพิ่มขึ้น
ต่อเน่ืองมาตั้งแตป่ี 2557  

ด้านความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม    

4. คุณภาพ
ทรัพยากร
สิ่งแวดล้อม 

6.3.2 ร้อยละของจ านวน แหลง่น้ าผิวดินสาธารณะ ในและ
โดยรอบท้องถิ่น (เช่น ทะเล, ทะเลสาบ, แม่น้ า, คลอง, สระน้ า) 
ท่ีมีคุณภาพน้ าได้มาตรฐานตามประเภทการใชป้ระโยชน์
แหล่งน้ าผิวดิน ต่อจ านวนแหล่งน้ าท้ังหมด (คุณภาพน้ าอยู่
ในเกณฑ์ดี WQI = 71-90) 

80% 

แม่น้ าท่าจีนเปน็แหล่งน้ าสายหลัก คลองต่าง ๆ ท่ีไหลผ่านเทศบาล 
ได้แก่ คลองอ้อมน้อย คลองอ้อมใหญ่ คลองลัด คลองรางบางเตย 
คลองข่อย คลองสวน คลองเจ็ก คลองโพธิ์ทอง คลองบางกระพัด 
ปี 2561 แม่น้ าท่าจีนมีคุณภาพน้ าอยู่ในเกณฑ์เส่ือมโทรม โดยม ี
ค่าดัชนีคุณภาพน้ าแหล่งน้ าผิวดิน (WQI) ดีขึน้เล็กน้อยจากปี 2560  

 

7.2.1 ร้อยละของการใช้พลังงานทดแทนในท้องถ่ิน ต่อการ
ใช้พลังงานขั้นสุดท้ายท้ังหมด (พลังงานทดแทนประกอบด้วย 
พลังงานหมุนเวียน เชื้อเพลิงชีวภาพ และพลังงานทดแทน
อ่ืน ๆ ท่ีใช้ทดแทนปิโตรเลียม) 

25 % 

ปี 2560 สัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนต่อปริมาณการใช้พลังงาน
ท้ังหมดของจังหวัดนครปฐม เท่ากับ 6% เพิ่มขึ้นจากป ี2557 ท่ีมี
สัดส่วน เท่ากับ 5.69% 
 

 

11.4.1 ร้อยละของงบประมาณของท้องถ่ินในแผนงานและ
โครงการด้านการสงวน การปอ้งกัน และการอนุรักษ์มรดก
ทางวัฒนธรรมและมรดกทางธรรมชาติ ต่องบประมาณ
ท้ังหมดของท้องถ่ิน 

เพิ่มขึ้นจาก 
ปีฐาน 

ไม่น้อยกว่า 
50% 

มีการรณรงค์ส่งเสริมให้ชุมชนมีความภูมิใจในวัฒนธรรมประเพณี
ท้องถิ่นรวมท้ังอนุรักษ์ให้คงอยู่ต่อไปอย่างยั่งยืน เช่น การจดัตั้งสภา
วัฒนธรรมต าบล เป็นต้น โดยมีงบประมาณท่ีใช้ในแผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรมและนันทนาการ ดังนี้  
ปี 2561 เท่ากับ 1,800,000 บาท (งบประมาณท้ังหมด 246,424,000 บาท) 
คิดเป็นร้อยละ 0.73 ของงบประมาณท้ังหมด 
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ปี 2562 เท่ากับ 2,300,000 บาท (งบประมาณท้ังหมด 293,902,800 บาท) 
คิดเป็นร้อยละ 0.78 ของงบประมาณท้ังหมด 
ปี 2563 เท่ากับ 2,000,000 บาท (งบประมาณท้ังหมด 236,534,200 บาท) 
คิดเป็นร้อยละ 0.84 ของงบประมาณท้ังหมด 

5. การจัดการ
มลพิษ 

6.3.1 ร้อยละของปริมาณ น้ าเสีย ท่ีได้รับการบ าบดัอย่าง
ปลอดภัย และร้อยละของปริมาณน้ าเสียท่ีสามารถน ากลับ 
มาใช้ใหม่ ต่อปริมาณน้ าเสียท้ังหมด 

50% 

พื้นท่ีในเขตเทศบาลมีการขยายตัวของชุมชนอย่างมาก และเป็นแหล่ง
อุตสาหกรรมท าให้มีปริมาณน้ าเสียท้ิงปะปนลงแหล่งน้ าธรรมชาติ
จ านวนมาก ส าหรบัระบบบ าบดัน้ าเสีย ความครอบคลุม ความสามารถ
ในการรองรับน้ าเสีย ปริมาณน้ าเสียท่ีเกิดขึ้นต่อวัน และแนวทางการ
น ากลับมาใช้ใหม่ของเทศบาลต าบลอ้อมใหญ่ อยู่ในช่วงก าลงัด าเนิน 
การสร้างระบบบ าบัดน้ าเสียชุมชนร่วมกับองค์กรจัดการน้ าเสยี 

 

11.6.1 ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยในท้องถ่ินท่ีมีการ
จัดเก็บและก าจดัอย่างถูกหลักสุขาภบิาล ต่อปริมาณขยะ 
มูลฝอยท้ังหมด 

100%  
ปริมาณขยะมลูฝอยท่ีเกิดขึ้น 7.74 ตัน/วัน และปริมาณขยะท่ีเก็บขนได้ 
ประมาณ 6.79ตัน/วัน โดยขนไปทิ้งท่ีท่ีก าจัดขยะของเอกชน คิดเป็น
ร้อยละ 87.72  

 

11.6.2 จ านวนวันใน 1 ป ีที ่ฝุน่ละอองขนาดเล็ก (PM2.5 
และ PM10) ในท้องถ่ินอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 

100% 

จากข้อมูลกรมควบคุมมลพิษ ไม่พบข้อมูลเกี่ยวกับการตรวจวัด 
ฝุ่นละอองขนาดเล็กในเทศบาลต าบลอ้อมใหญ่ แต่ค่าการตรวจวดัใน
พื้นท่ีใกล้เคียง คือ พื้นท่ีต าบลอ้อมน้อย อ าเภอกระทุ่มแบน จังหวัด
สมุทรสาคร พบว่า ปี 2562 มีค่าเฉลี่ยท้ังปีของค่าฝุ่น PM 10 เท่ากับ 
53.75 ug/m3 มีวันที่เกินมาตรฐาน 7 วันต่อปี และ PM 2.5 เท่ากับ 
30.58 ug/m3 มีวันที่เกินมาตรฐาน 45 วันต่อปี และส าหรบัจังหวัด
นครปฐมมีการตรวจวดัในอ าเภอเมืองปี 2562 พบว่า ค่าเฉลี่ยท้ังปีของ
ค่าฝุ่น PM 10 เท่ากับ 40.42 ug/m3 มีวันที่เกินมาตรฐาน 2 วันต่อปี 
และ PM 2.5 เท่ากับ 20.28 ug/m3 มีวันที่เกินมาตรฐาน 12 วันต่อปี 
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6. การรับมือ 
ภัยพิบัต ิ

11.5.1 อัตราส่วนผู้เสียชีวิต ผู้สูญหาย และผู้ได้รับผลกระทบ 
จากภัยพิบัติ ในท้องถิ่น ต่อประชากร 100,000 คน (จ าแนก
ตามเพศ กลุ่มรายได้ และความบกพร่องทางร่างกายหาก
สามารถจ าแนก) 

ลดลงจาก 
ปีฐาน 

ไม่น้อยกว่า  
75 % 

ข้อมูลสถิติสาธารณภัยจังหวัดนครปฐม พบวา่ ผู้ได้รับผลกระทบจาก 
สาธารณภัยต่าง ๆ มีแนวโน้มลดลง ดังนี้  
ปี 2561 อัคคีภัย จ านวน 36 ครั้ง มีผู้ประสบภัย จ านวน 100 คน  
35 ครัวเรือน / วาตภัย จ านวน 34 ครั้ง มีผู้ประสบภัย จ านวน 582 คน 
237 ครัวเรือน ปี 2558 อัคคีภัย จ านวน 46 ครั้ง มีผู้ประสบภัย จ านวน 
128 คน 58 ครัวเรือน / วาตภัย จ านวน 29 ครั้ง มีผู้ประสบภัย จ านวน 
1,179 คน 461 ครัวเรือน (อุทกภัย ไม่พบเหตุในเขตอ าเภอสามพราน) 

 

11.5.2 มูลค่าความสูญเสียทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น 
อันเน่ืองมาจากภัยพิบัติต่าง ๆ (อาทิ อัคคีภัย วาตภัย 
อุทกภัย ภัยแล้ง) รวมท้ังจากความเสียหายท่ีเกิดกับโครงสร้าง 
พื้นฐานและการบริการขัน้พื้นฐานที่ส าคัญ 

ลดลงจาก 
ปีฐาน 

ไม่น้อยกว่า  
75 % 

ข้อมูลสถิติสาธารณภัยจังหวัดนครปฐม พบวา่ มีแนวโน้มของมูลค่า
ความสูญเสียทางเศรษฐกิจท้องถิ่นลดลง ดังนี้  
ปี 2561 อัคคีภัย มูลค่าความเสียหาย 43,002,250 บาท  
วาตภัย มูลค่าความเสียหาย 694,224 บาท  
ปี 2558 อัคคีภัย มูลค่าความเสียหาย 59,670,000 บาท 
วาตภัย มูลค่าความเสียหาย 744,151 บาท  
(อุทกภัย ไม่พบเหตุในเขตอ าเภอสามพราน) 

 

 

11.b.2 ร้อยละของงบประมาณของท้องถ่ินและการสนับสนนุ
จากภาคส่วนต่าง ๆ ในด้านการลดความเส่ียงจากภัยพิบัติ 
ต่องบประมาณท้ังหมด   เพิ่มขึ้นจาก 

ปีฐานไม่น้อย
กว่า 10 % 

เทศบาลต าบลอ้อมใหญ่ มีงบประมาณท่ีใช้ในแผนงานการรักษา 
ความสงบภายใน เพิ่มขึ้น ดังนี้  
ปี 2561 ปีละ 3,240,000 บาท (งบประมาณท้ังหมด 246,424,000 บาท) 
คิดเป็นร้อยละ 1.31 ของงบประมาณท้ังหมด  
ปี 2562 ปีละ 3,240,000 บาท (งบประมาณท้ังหมด 293,902,800 บาท)  
คิดเป็นร้อยละ 1.10 ของงบประมาณท้ังหมด  
ปี 2563 ปีละ 3,350,000 บาท (งบประมาณท้ังหมด 236,534,200 บาท)  
คิดเป็นร้อยละ 1.41 ของงบประมาณท้ังหมด 
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13.3.1 ร้อยละของสถานศึกษาทุกระดับในท้องถิ่นท่ีมีหลักสูตร 
หรือกิจกรรมสร้างความตระหนักและความรู้เรื่องการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การปรับตัวการลดผลกระทบ 
และการเตือนภัยล่วงหน้า ต่อจ านวนสถานศึกษาท้ังหมด 

100% 

โรงเรียนเทศบาล 2 วดัอ้อมใหญ่ (นครราษฎร์วิทยาคาร) มโีครงการ
เก่ียวกับสิ่งแวดล้อม 2 โครงการ ได้แก่ โครงการพัฒนาภูมทัิศน์ 
แหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษา และ โครงการโรงเรียนปลอดขยะรักษ์
สิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แต่ยังไม่พบโครงการ
ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภมูิอากาศ 

 

13.3.2 จ านวนโครงการหรือกิจกรรมการสร้างความ
ตระหนักและความรู้เรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
การปรับตัว และการลดผลกระทบ ให้กับภาคสว่นต่าง ๆ  
ในท้องถ่ิน รวมถึงการมีระบบเตือนภัยล่วงหน้าที่ได้รับการ
ปฏิบัติอย่างต่อเนื่องและครอบคลุมทุกความเสี่ยงของท้องถ่ิน 

มีและได้รบั
การปฏิบัติ

อย่างต่อเนื่อง 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ. 2561 - 2565 เทศบาลต าบลอ้อมใหญ่
แผนงานการรักษาความสงบภายในประจ าปี 2563 งบประมาณ 
ในการจัดท าโครงการ จ านวน 100,000 บาท ใช้ในโครงการพัฒนา
ศักยภาพเจ้าหน้าท่ีป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประจ าปี จ านวน 
100,000 บาท 

 

ด้านการเติบโตและประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ    

7. การจ้างงาน 8.3.1 อัตราการเติบโตของ ผู้ประกอบการและการจ้างงาน
นอกภาคการเกษตร ในท้องถิ่น (รวมถึงผู้ประกอบการร้านค้า 
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก และวิสาหกิจชุมชน)  

เพิ่มขึ้นจาก 
ปีฐาน 10% 

ปี 2561 จังหวัดนครปฐมมีการจ้างงานนอกภาคการเกษตรร้อยละ 71.04 
โดยมีสถานประกอบการอุตสาหกรรมในจังหวัดนครปฐมท้ังหมด 
ปี 2559 จ านวน 3,264 แห่ง ปี 2560 จ านวน 3,457 แห่ง  
ปี 2561 จ านวน 3,388 แห่ง แต่ไม่มีวิสาหกิจชุมชนและเครือข่าย
วิสาหกิจชุมชนท่ีอนุมัติการจดทะเบียน 

 

8.5.2 ร้อยละของหน่วยงานและสถานประกอบการในท้องถ่ิน
ท่ีมีการจา้งงานผู้ด้อยโอกาสและผูพ้ิการต่อจ านวนหน่วยงาน 
และสถานประกอบการท่ีจดทะเบียนท้ังหมดในท้องถิ่น 

100% 
จังหวัดนครปฐมมีคนพิการท่ีมีบัตรประจ าตัวคนพิการ จ านวน 16,656 คน 
จ านวนสถานประกอบการท่ีอยู่ในเกณฑ์ท่ีต้องรับคนพิการเข้าท างาน 
จ านวน 301 แห่ง จ านวนคนพิการท่ีจะรับการบรรจุงาน จ านวน 940 คน  

 

8.9.1 อัตราการเติบโตของรายได้จากอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวของท้องถิ่น (รวมถึงจากการท่องเท่ียวโดยชุมชน) 

เติบโตเพิ่มขึ้น
จากปีฐาน10% 

จังหวัดนครปฐมมีรายไดจ้ากการท่องเท่ียวปี 2560 จ านวน 5,549.04 
ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.2 จากปี 2559   
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8. วิถีการด าเนิน
ชีวิตและการผลิต
ท่ียั่งยืน 

12.5.1 ร้อยละของวัสดุที่ถูกน ากลับมาใช้ใหม่ในท้องถ่ิน 
(รวมถึงการด าเนินงานในรูปแบบเศรษฐกิจหมุนเวียน หากมี) มากกว่า 30% 

เทศบาลต าบลอ้อมใหญ่ มีปรมิาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดขึ้น 7.47 ตัน/วัน 
โดยมีปริมาณขยะมูลฝอยท่ีถูกน ากลับมาใช้ประโยชน์ 0.68 ตัน/วัน 
คิดเป็นร้อยละ 9.01  

 

12.7.1 ร้อยละของรายการหรือค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อจัดจ้าง 
สินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ของหน่วยงาน 
ในเทศบาล ต่อปริมาณการจัดซื้อจัดจ้างสนิค้าและบริการ
ท้ังหมด ในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา 

10% 

ไม่พบข้อมูล 
 
  

12.a.1 ร้อยละของจ านวนหน่วยงาน สถานประกอบการใน 
ท้องถิ่นที่ได้รับการรับรองการด าเนินงานที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม (เช่น สถานประกอบการท่ีได้รับสิทธิบัตรสีเขียว 
โรงงานท่ีได้รับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวหรือมาตรฐาน
ด้านสิ่งแวดล้อม) ต่อจ านวนสถานประกอบการทั้งหมด 

20% 

มีหน่วยงานและสถานประกอบการในเทศบาลต าบลอ้อมใหญ่ท่ีได้รับ
การรับรองการด าเนินงานท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมท้ังหมดท่ีจดทะเบียน
จ านวน 60 ราย (ข้อมูลเดือน พฤษภาคม 2562) จากโรงงานในพื้นที่
จ านวน 3,264 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 1.84  
 
 

 

ด้านความเท่าเทียม    

9. ความ 
เท่าเทียม 
ด้านรายได ้

1.1.1 ร้อยละของจ านวนประชากรในท้องถ่ินที่ได้รับบัตร
สวัสดิการแห่งรัฐ ต่อจ านวนประชากรทั้งหมด หรือร้อยละผู้มี
งานท าในท้องถ่ินท่ีครองชีพด้วย รายได้ต่ ากว่า 60 บาท 
ต่อวัน ต่อจ านวนผู้มีงานท าทั้งหมด 

0%  

มผู้ีท่ีได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรฐัในเทศบาลต าบลอ้อมใหญ่ จ านวน  
148 ราย ต่อประชากรทั้งหมด 23,677 คน คิดเป็นร้อยละ 0.63 อัตรา
รายได้ขั้นต่ าของปี พ.ศ. 2558 = 300 บาท/วัน และปีพ.ศ. 2559 - 2561 
= 310 บาท/วัน 

 

10. ความ 
เท่าเทียม 
หญิงชาย 

5.5.1 ร้อยละของจ านวนผู้หญงิที่ด ารงต าแหน่งผู้บริหาร 
สมาชิกสภา กรรมการบริหารองค์กรชุมชนต่าง ๆ และผู้น า
ชุมชนในท้องถ่ิน ต่อจ านวนผู้ด ารงต าแหน่งท้ังหมด 

30% 

มีผู้หญิงท่ีด ารงต าแหน่งผู้บริหาร 1 คนจากคณะผู้บริการท้ังหมด 5 คน 
คิดเป็นร้อยละ 20 มีผู้หญิง 4 คน ท่ีเป็นสมาชิกสภาเทศบาล ท้ังหมด 
12 คน คิดเป็น ร้อยละ 33  รวมมีผู้หญิงด ารงต าแหน่งผู้บริหาร คิดเป็น 
ร้อยละ 29.4 
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ด้านธรรมาภิบาลการบริหารจัดการเมือง    

11. การมี 
ส่วนร่วม  

11.3.2 การมีส่วนร่วม (ในการแสดงความคิดเห็น-ร่วมวางแผน 
ด าเนินงาน-ติดตามผล) และความครอบคลุมของกลุ่ม
ประชากร ท่ีเข้าร่วมการวางแผนพัฒนาและบริหารจดัการเมือง 
(ท้ังผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรงและโดยอ้อมรวมถึงกลุ่ม
เปราะบางต่าง ๆ)   

มีการ 
มีส่วนร่วม 
ท้ัง 4 ด้าน 
ทุกกลุ่ม 

มีการจัดประชุมรบัฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นท่ีเพื่อรับฟัง
สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการและน าเสนอผลท่ีได้จากกระบวนการ 
มีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนา  

12. ความโปร่งใส 16.6.1 กระบวนการใช้จ่ายเงินของท้องถิ่นที่โปร่งใส 
ประกอบด้วย มีคณะกรรมการจัดซื้อจดัจ้าง มีการเปดิเผย
ข้อมูล มีการรับและตอบสนองต่อข้อร้องเรียน 

มีกระบวนการ
ท้ัง 3 ด้าน 

มีการบริหารจัดการกระบวนการใช้จ่ายเงินของท้องถิ่น ในรูปแบบจดัตั้ง 
คณะกรรมการพัฒนาระดบัต่าง ๆ  
 

 

13.ประสิทธิภาพ 16.6.2 ระดับความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้บริการ
สาธารณะในท้องถิ่น ในด้านต่าง ๆ 

100% 

เทศบาลได้ด าเนินการประเมนิความพึงพอใจต่อผลการด าเนนิงานใน
ประเดน็ต่าง ๆ ได้ผลการประเมิน ดังนี้ ร้อยละ 74.9 เทศบาลมีการ
เปิดโอกาสให้ประชาชนมสี่วนร่วมในการเสนอ ติดตาม ตรวจสอบ 
โครงการต่าง ๆ / ร้อยละ 74.43 เทศบาลมีการประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม / ร้อยละ 71.38 เทศบาลมี
ความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม / ร้อยละ 71.05 มีการ
แก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการประชาชน ร้อยละ 72.67 
ความพึงพอใจต่อประโยชน์ทีป่ระชาชนได้รับจากการด าเนินงาน
โครงการ/กิจกรรมของเทศบาล /ร้อยละ 72.76 บริการจากเจ้าหน้าท่ี
เทศบาลมีประสิทธิภาพ / ร้อยละ 72.86 การส่งเสริม/สนบัสนุนด้าน
การศึกษา รวมถึงการอบรมเสริมสร้างความรู้ ร้อยละ 71.52 ความ
คุ้มค่าและประสิทธิภาพการใชจ้่ายของเทศบาล ร้อยละ 72.52 การ
บริการสาธารณะเพียงพอต่อประชาชนในชุมชน 
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องค์ประกอบ ตัวชี้วัด SDGs เพื่อการพัฒนาเมืองย่ังยืน 
เป้าหมายปี 

2573 
การด าเนินงานและสถานการณ์ของเทศบาลต าบลอ้อมใหญ่ สรุป 

14. หุ้นส่วน
ความร่วมมือ 

17.17.1 จ านวน ประเภท และงบประมาณในแผนงานและ
โครงการด้านความร่วมมือภาครัฐ-เอกชน และประชา
สังคมในท้องถิ่น 

เพิ่มขึ้น 
ไม่น้อยกว่า 
10% ต่อปี 

มโีครงการด้านความร่วมมือภาครัฐ-เอกชนและประชาสังคมในท้องถ่ิน 
ได้แก่ โครงการจัดกิจกรรมนัทนาการเพื่อประชาชน โครงการอบรมให้
ความรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข โครงการอบรม
สุขาภบิาลอาหาร โครงการอบรมกลุ่มเสี่ยง โครงการชุมชนอ้อมใหญ่
ปลอดภัยยาเสพติด โครงการฝึกอบรมเยาวชนป้องกันยาเสพติด 
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนเพื่อส่งเสริมการพัฒนา 
การเรียนรู้ และ โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหนา้ที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ปี 2561 มีงบประมาณท่ีเก่ียวข้องจ านวน 2,690,000 บาท  
ปี 2562 มีงบประมาณท่ีเก่ียวข้องจ านวน 2,690,000 บาท 
ปี 2563 มีงบประมาณท่ีเก่ียวข้องจ านวน 2,490,000 บาท 

 

15. ข้อมูลและ
การติดตามผล  

17.18.1 มีระบบรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลที่มีคุณภาพ 
ทันเวลา และเชื่อถือได้ ท่ีจ าแนกตามลักษณะประชากร 
(เช่น รายได้ เพศ อายุ ชาติพันธุ์ ความบกพร่องของร่างกาย) 
และต าแหน่งทางภูมิศาสตร์ และคุณลักษณะอ่ืน ๆ ท่ีจ าเป็น
ของท้องถ่ินในการสนับสนุนการตัดสินใจเชิงนโยบายในการ
วางแผนพัฒนาและบริหารจดัการเมือง 

มีระบบ
รวบรวมและ
จัดเก็บข้อมูล 
ท่ีมีคุณภาพ 
ทันเวลา และ
เชื่อถือได้ 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ. 2561-2565 ของเทศบาลต าบลอ้อมใหญ่ 
ได้กล่าวถึงระบบรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลที่มีคุณภาพ ทันเวลา และ
น่าเชื่อถือ โดยในปี 2561 และ ปี 2562 มีงบประมาณในแผนงาน
บริหารท่ัวไปจ านวน 970,000 บาท น ามาใช้ในโครงการดูแลบ ารุงรักษา 
ระบบฐานข้อมูล GIS (สารสนเทศภูมิศาสตร์) จ านวน 50,000 บาท  
และเพิ่มขึ้นในป ี2563 โดยมีงบประมาณในแผนงานบริหารท่ัวไป
จ านวน 1,320,000บาท น ามาใช้ในโครงการดูแลบ ารุงรักษาระบบ
ฐานข้อมูล GIS (สารสนเทศภูมิศาสตร์) จ านวน 150,000 บาท
นอกจากนี้ยังมีช่องทางส าหรับการรับข้อร้องเรียนผ่านทางศูนย์ 
ด ารงธรรม เทศบาลต าบลอ้อมใหญ่ และเวบ็ไซต์ของเทศบาลฯ และ 
มีระบบการจัดเก็บข้อมูลด้านสิง่แวดล้อมและด้านเศรษฐกิจสังคม 
ซึ่งด าเนินงาน โดยจังหวัดเปน็ผู้เก็บข้อมูลเหล่านี้  
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ผลวิเคราะห์เบ้ืองต้นของข้อมูลฐานตามตัวชี้วัด SDGs เทศบาลต าบลอ้อมใหญ่ 

 ระดับสีเขียว : เมืองท าได้ดีอยู่แล้ว ควรมีการต่อยอด 

เสริมสร้าง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน 

สาธารณูปโภค-สาธารณูปการ โดยเฉพาะ น้ าบริโภค การสุขาภิบาล ไฟฟ้า การเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต/ 

ที่อยู่อาศัย/ การจัดการขยะ/ การับมือภัยพิบัติ/ การท่องเที่ยว/ การจ้างงาน/ความเท่าเทียมด้านรายได้ 

และหญิงชาย/ การมีส่วนร่วมของประชาชน/ กระบวนการใช้จ่าย/ และระบบรวบรวมจัดเก็บข้อมูล 

 ระดับสีเหลือง : เมืองมีศักยภาพในการด าเนินงาน 

เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน 

ภาวะทุพโภชนาการของเยาวชน/ ประสิทธิผลทางการศึกษา/ ระบบขนส่งสาธารณะ/ พื้นที่สีเขียว

สาธารณะ/การสงวน การป้องกัน และการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมและมรดกทางธรรมชาติ / การลด

ความเสี่ยงภัยพิบัติ/ การเติบโตของผู้ประกอบการ/ ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อบริการของรัฐ/ 

และความร่วมมือภาครัฐ-เอกชน และประชาสังคมในท้องถิ่น 

 ระดับสีแดง : เมืองยังไม่มีการด าเนินงานตามตัวชี้วัด 

นีเ้พียงพอ 

ความปลอดภัยทางถนนและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน/ คุณภาพแหล่งน้ า/ พลังงานทดแทน/ 

การจัดการน้ าเสีย/ ฝุ่นละอองและมลพิษทางอากาศ/ การน าวัสดุกลับมาใช้ใหม่ และการผลิตที่เป็นมิตร

กับสิ่งแวดล้อม 

 ระดับสีเทา : ข้อมูลเกี่ยวกับตัวชี้วัดยังไม่เพียงพอ 

ในการประเมิน 

การจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

สรุปข้อมูล: ในภาพรวม จากข้อมูลจะเห็นได้ว่า เทศบาลต าบลอ้อมใหญ่มีการด าเนินงานในระดับดีในด้านการจัดการสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และมีการเติบโตทางเศรษฐกิจ

ในเกณฑ์ดี มีการกระจายรายได้ที่ดี รวมถึงมีการด าเนินงานบริหารเมืองโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน ส่วนที่ควรเสริมสร้าง ได้แก่ การให้ความส าคัญกับภาวะทุพโภชนาการ

และประสิทธิผลทางการศึกษาส าหรับเยาวชน และการเพิ่มสัดส่วนของพื้นที่สีเขียวสาธารณะและระบบขนส่งสาธารณะในเมือง และประเด็นที่มีความส าคัญส าหรับเทศบาลต าบล

อ้อมใหญ่ ได้แก่ การเสริมสร้างความปลอดภัยทางถนน และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การปรับปรุงคุณภาพแหล่งน้ าและการจัดการน้ าเสีย การป้องกันมลพิษทาง

อากาศ และการส่งเสริมกระบวนการผลิตและการบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
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ผลการประชุมเชิงปฏิบัติการกับเทศบาลและภาคีพัฒนา 

ผลการประชุมครั้งที่ 1 

การหารือเบื้องต้นกับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เทศบาล และภาคีเพื่อการพัฒนาเมืองอ้อมใหญ่ 

วันอังคารท่ี 17 กันยายน  2562 ณ ห้องประชุม ส านักงานเทศบาลต าบลอ้อมใหญ่  

ผู้เข้าร่วมประชุม :  

1. นายทศพล รอดรัตนาทูล   นายกเทศมนตรีต าบลอ้อมใหญ่ 

2. นางจงรักษ์ โตรักษา   รองนายกเทศมนตรีต าบลอ้อมใหญ่ 

3. นายวันชัย ธวัชพันธุ์   รองนายกเทศมนตรีต าบลอ้อมใหญ่ 

4. ร.ต.ท.พยงค์ โพธิ์รักษา   ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีต าบลอ้อมใหญ่ 

5. นายเทอดศักดิ์ รอดรัตนาทูล  เลขานุการนายกเทศมนตรีต าบลอ้อมใหญ่ 

6. นายถาวร ศรไชย   หัวหน้าฝ่ายบริหารสาธารณสุข  

7. นายชาละ แสงอรุณ   ผู้อ านวยการกองช่าง 

8. นายประยงค์ เพชรยัง   ผู้อ านวยการกองวิชาการและแผนงาน 

9. นายเกียรติยศ โชติช่วง   หัวหน้าส านักปลัด 

10. นางสาวณัฐกานต์ สินธุวัฒน์วิบูลย์ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน  

11. นางสาวพนิดา บุญบ ารุง   หัวหน้างานศูนย์บริการสาธารณสุข 

12. นางสาวกาญจนา ทันใจชน  เทศบาลต าบลอ้อมใหญ่ 

13. นางอมรรัตน์ เกตุมาลา   เทศบาลต าบลอ้อมใหญ่ 

14. นายปราโมทย์ สวนค้า   ประธานชุมชนร่วมใจพัฒนา 1 

15. นางชลิต บุญบ ารุง   ประธานชุมชนร่วมใจพัฒนา 2 

16. นายสมบัติ เลิศอนันต์   ประธานชุมชนบ้านสุภาพร 4 

17. นายภาณุพงศ์ ศรีศักดาราษฎร์  ประธานชุมชนพัฒนาท้องถิ่น 

18. นายประดิษฐ์ ตุ้มโหมด   ประธานชุมชนเพชรอ้อมใหญ่ 

19. นายสุรเชษฐ์ รอดรัตนาทูล  ประธานชุมชนพฤกษา 48 

20. นายทรงวุฒิ วิวัฒน์วิทยา   ประธานชุมชนเกษตรพัฒนา 

21. นางภัทรวดี ถิรลาภานันท์   ประธานชุมชนอาสาพัฒนา 

22. นายประยุทธ์ จันทร์เมืองทอง  ประธานชุมชนดอนทรายก้าวหน้า 1 

23. นายธนโชติ เวียงภักดิ์   ประธานชุมชนคลินิกบัตรทอง 

24. นายไพโรจน์ มะณีทัพ   ประธานชุมชนสวนประดู่ 

25. นายสมบัติ ตันเสถียร   ประธานชุมชนบ้านสวนส้ม 
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ข้อคิดเห็นเก่ียวกับลักษณะส าคัญของต าบลอ้อมใหญ่ : 

- เทศบาลต าบลอ้อมใหญ่ มีการขยายตัวด้านอุตสาหกรรมรวดเร็ว มีเศรษฐกิจดี การจ้างงานมาก

จ าเป็นต้องเน้นการสร้างความสมดุลระหว่างการเติบโตของอุตสาหกรรม สิ่งแวดล้อม และสังคม 

- ลักษณะอุตสาหกรรมในอ้อมใหญ่ ยังขาดระบบการจัดการมลภาวะสิ่งแวดล้อม เนื่องจากไม่ได้

ด าเนินการเป็นนิคม โรงงานยังปล่อยน้ าเสียลงคลอง พื้นที่อุตสาหกรรมหนาแน่นเชื่อมต่อกับ  

อ้อมน้อย 

การด าเนินงานที่ส าคัญในด้านต่าง ๆ ของเทศบาลต าบลอ้อมใหญ่ (โดยเฉพาะที่สอดคล้องกับ 

SDGs): 

- มีการรับนักเรียนท่ีเป็นบุตรแรงงานข้ามชาติในโรงเรียนสังกัดเทศบาล ซึ่งพบว่ามีจ านวนเพิ่มขึ้น 

- ด้านสวัสดิการมีการมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ มีข้อสังเกตว่าบางครอบครัวไม่มี  

อาชีพเสริม ยังชีพด้วยเบี้ยยังชีพ มีแนวทางการฝึกอบรมอาชีพให้ผู้สูงอายุและผู้พิการและหา

ตลาดในพื้นที่ (เคยมีโครงการรับงานจากโรงงานมาส่งให้ท าจากบ้าน ซึ่งพบว่าได้รับความสนใจมาก) 

- เทศบาลมีการท า MOU กับ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ในการจัดการขยะแปลงเป็นพลังงาน 

หากชุมชนสนใจ สามารถเสนอโครงการร่วมได้ 

ประเด็นที่ผู้เข้าร่วมหารือให้ความสนใจ : 

-  ปัญหามลพิษ โดยเฉพาะการจัดการขยะ มลพิษทางอากาศและน้ าเสีย พบปัญหารุนแรงเพิ่มขึ้น 

เนื่องจากการขยายตัวของเมืองเป็นไปอย่างรวดเร็ว ท าให้มีปริมาณขยะและน้ าเสียจ านวนมาก  

ทั้งจากโรงงานอุตสาหกรรมและครัวเรือน (การรณรงค์ลดและคัดแยกขยะ ยังมีอุปสรรคด้านภาษา 

และการท าความเข้าใจกับแรงงานข้ามชาติ) ด้านปัญหามลพิษทางอากาศพบ PM2.5 รุนแรงใน

ฤดูลมสงบ (มีการตรวจวัดเฉพาะช่วงวิกฤต) 

- ในฤดูฝน พบปัญหาน้ าท่วมขังในบางบริเวณที่ชุมชนตั้งอยู่หนาแน่น เนื่องจากขยะอุดตัน 

ในท่อระบายน้ า และการวางท่อระบายน้ าที่ไม่ได้ระดับไม่รองรับซ่ึงกันและกัน   

- ปัญหาอาชญากรรมและปัญหายาเสพติดในกลุ่มวัยรุ่น เนื่องจากเป็นพื้นที่รองรับการขยายตัวของ

อุตสาหกรรมและประชากร ท าให้เกิดความหลากหลายด้านกลุ่มท่ีอพยพเข้ามาในพื้นที่  

- ความต้องการบริการสาธารณะที่ทั่วถึงและมีคุณภาพ เช่น ด้านสาธารณสุข ด้านสถานที่พักผ่อน

หย่อนใจ ด้านการกีฬา และการเสริมสร้างสภาพภูมิทัศน์ของเมืองเพื่อส่งเสริมให้เป็นชุมชน 

ที่น่าอยู่อาศัย 
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ความเห็นต่อการใช้ SDGs เป็นเครื่องมือการด าเนินงานของเทศบาล และแนวทางด าเนินงาน : 

- ภาคประชาชนอยากให้เกิดการปฏิบัติที่ชัดเจน อาจเริ่มจากเรื่องของการรณรงค์สร้างจิตส านึก 

เช่น การไม่รับถุงพลาสติกในตลาด การริเริ่มส านักงานเทศบาลให้เป็นต้นแบบวิถีชีวิตที่เป็นมิตร

กับสิ่งแวดล้อม 

- ข้อมูลฐานของเทศบาลยังไม่มีการรวบรวมอย่างเป็นระบบ การด าเนินงานโครงการน่าจะเป็น

โอกาสดีในการจัดระบบการรายงานผลข้อมูลเพื่อการวางแผนพัฒนาด้านต่าง ๆ  

- อาจมีการร่วมพัฒนาตัวชี้วัดตามภูมิสังคมของอ้อมใหญ่ ให้ตอบโจทย์การพัฒนาที่ย่ังยืนท่ีท้องถิ่น

ต้องการ 

- ข้อเสนอเกี่ยวกับตัวชี้วัดด้านการศึกษา นอกจากการวัดผลเรื่องการค านวณและการอ่าน 

ควรส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนให้ตรงกับบริบทของพื้นที่ ในกรณีของอ้อมใหญ่อาจจะเน้น

การสร้างบุคลากรที่โรงงานอุตสาหกรรมต้องการ เพื่อให้เยาวชนสามารถมีงานท าในพื้นที่และ  

เกิดกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่จะพัฒนาอ้อมใหญ่ต่อไป ทางกองการศึกษามีแนวทางการจัดท าโครงการ

ทุนการศึกษาให้กับเด็กด้อยโอกาส จากงบ CSR ของโรงงานในอ้อมใหญ่ ในกรณีเด็กอาชีวศึกษา 

อาจมีการท า MOU ให้เด็กได้ท างานระหว่างหรือหลังเรียนจบ 

- ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เนื่องจากอปท. ขาดแคลนบุคลากร แนวทางต่อไปควรเน้นการ

พัฒนาชุมชนเข้มแข็งและเกิดการสร้างเครือข่ายพัฒนา 

- แนวทางการด าเนินโครงการในระยะต่อไป เสนอให้มีการจัดล าดับความส าคัญของแต่ละชุมชน 

ว่าต้องการท าอะไร และร่วมกับใครบ้าง และน ามาหารือในเวทีรวม ซึ่งอาจแบ่งกลุ่มเป็นรายชุมชน

หรือกลุ่มเป้าหมาย เช่น กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มเยาวชน กลุ่มแรงงานข้ามชาติ 

- ผู้แทนชุมชนเสนอให้มีการหารือกลุ่มย่อยให้มีความเข้าใจในแนวทางร่วมกัน และเสนอให้

ครอบคลุมกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับประเด็นหลักต่าง ๆ เช่น เชิญหัวหน้าแรงงานข้ามชาติในโรงงาน

หรือหอพักต่าง ๆ กลุ่มจากสภาเยาวชน และผู้แทนผู้ประกอบการในพื้นที่เข้าร่วมการประชุม  
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ผลการประชุมครั้งที่ 2 

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดเห็นต่อแนวทางการขับเคลื่อน SDGs เพื่อพัฒนา

เมืองยั่งยืน ส าหรับเทศบาลต าบลอ้อมใหญ่ 

วันอังคารท่ี 3 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ณ ส านักงานเทศบาลต าบลอ้อมใหญ่  

ผู้เข้าร่วมประชุม : 63 คน ประกอบด้วยคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่เทศบาลต าบลอ้อมใหญ่ ผู้แทนชุมชน 

โรงเรียน และสถานประกอบการในพื้นท่ีเทศบาล ดังนี้ 

คณะผู้บริหาร 

1. นายทศพล รอดรัตนาทูล   นายกเทศมนตรีต าบลอ้อมใหญ่ 

2. นางจงรักษ์ โตรักษา   รองนายกเทศมนตรีต าบลอ้อมใหญ่  

3. นายวันชัย ธวัชพันธุ์   รองนายกเทศมนตรีต าบลอ้อมใหญ่  

4. ร.ต.ท.พยงค์ โพธิ์รักษา   ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีต าบลอ้อมใหญ่ 

หัวหน้าส่วนการงานและเจ้าหน้าที่เทศบาล 

5. นายชาญขณา แขวงอินทร์  ปลัดเทศบาล 

6. นายถาวร ศรไชย   รักษาการ ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ 

7. นายชาละ แสงอรุณ   ผู้อ านวยการกองช่าง 

8. นายประยงค์ เพชรยัง   ผู้อ านวยการกองวิชาการฯ 

9. นายเกียรติยศ โชติช่วง   หัวหน้าส านักปลัด 

10. นายคุณากร ศิลาประเสริฐ  ผู้อ านวยการกองการศึกษา 

11. นางสาวณัฐกานต์ สินธุวัฒน์วิบูล  รักษาการ ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม 

12. นางสาวพินดา จาตุรแสงไพโรจน์  รักษาการ ผู้อ านวยการกองคลัง 

13. นายช านาญ ชีพนุรัตน์  

14. นายวิรัช อุ่นศรี  

15. นางสาวอมรรัตน์ เกตุมาลา  

16. นางสาวเมธารี ศรีเจริญกิจ  

17. นางสาวกาญจนา ทันใจชน  

18. นางสาวองุ่น บุญประคอง  

19. นางสาวลมัย ทองเต็ม  

20. นายมนัส สุโต  

21. นายเกียรติยง ทักโญวัณ  

22. นางจิมล โสภาวชิรพรพงษ์ 

23. นางสาววิภาวี ธรรมสิริพงษ์  
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24. นายชิษณุพงศ์ อัตนิยม  

25. นายฉัตรชัย กระจ่างเพ็ชร  

26. นายสัญญา ปานสกุล 

ประธานชุมชน 

27. นางจันทร์ฉาย เมฆสุกใส   ประธานชุมชนบ้านอ้อมใหญ่ หมู่ 1 

28. นายชลิต บุญบ ารุง   ประธานชุมชนร่วมใจพัฒนา 2 

29. นายสมบัติ เลิศอนันต์   ประธานชุมชนบ้านสุภาพร 4 

30. นายภาณุพงศ์ ศรีศักดาราษฎร์  ประธานชุมชนพัฒนาท้องถิ่น 

31. นายสุขยันต์ หมั่นไร่   ประธานชุมชนนิศาชล 

32. นายสุรเชษฐ์ รอดรัตนาทูล  ประธานชุมชนพฤกษา 48 

33. นายธนวุฒิ อินทร์รักษา   ประธานชุมชนเกษตรพัฒนา 

34. นายถิรวัสส์ อตมวิระกรณ์  ประธานชุมชนหมู่บ้าน เฮง เฮง 

35. นางภัทรวดี ถิรลาภานันท์   ประธานชุมชนอาสาพัฒนา 

36. นายสินสมุทร เพ็งยอดวงศ์  ประธานชุมชนบ้านอ้อมใหญ่ ม.8 

37. นายธนโชติ เวียงภักดิ์   ประธานชุมชนคลินิกบัตรทอง 

38. นายสมบัติ ตันเสถียร   ประธานชุมชนบ้านสวนส้ม 

39. นายรัชพล อนุตธโต   ประธานชุมชนบ้านใหม่การ์เด้นท์ 

ชมรม 

40. นางธิดา สาตรพันธุ์   ประธานชมรมผู้สูงอายุ 

โรงเรียน 

41. นางสาวสุรัชญา อ่วมแย้ม  โรงเรียนเทศบาล 1 วัดเทียนดัด 

42. นายอ านวย ชื่นชม   โรงเรียนเทศบาล 2 วัดอ้อมใหญ่ 

ภาคเอกชน 

43. นางจันทร์ธิป วงษ์วิบูลย์สิน  บริษัท บางกอกอินเตอร์ฟู๊ด จ ากัด 

44. นายวราวุฒิ ปัจฉิมนิพงศ์   บริษัท บางกอกอินเตอร์ฟู๊ด จ ากัด 

45. นางสาวภาวิณี จันทร์เปียก  บริษัท บางกอกอินเตอร์ฟู๊ด จ ากัด 

46. นายอธิบดี รอบคอบ   บริษัท บางกอกอินเตอร์ฟู๊ด จ ากัด 

47. นางสาวเปมิการ์ เทพอ านวย  บริษัท แค็ปปิตอลทรีคอล จ ากัด 

48. นายสาตถ์วิภัช พงนภดล  บริษัท โรงงานผลิตภัณฑ์อาหารไทย จ ากัด 

49. นางสาวสไบทิพย์ คุ้มวงษ์  บริษัท แอล เอ ไบซิเคิ้ล (ประเทศไทย) จ ากัด 

50. นายชนาวุธ กล่องแก้ว   บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) 
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51. นางวิรตา วงศ์ไวทราช   ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ฟุดกี่การทอ 

52. นายป้องพงษ์ อุบล   บริษัท ไทยดั๊กไทล์ อินดัสทรี จ ากัด 

53. นางสาวภัสพร น้อยรักษา  บริษัท ยูเนี่ยนฟู๊ดอินดัสทรี จ ากัด 

54. นางสาวรัตนา แพรธารากุล  บริษัท ยูเนี่ยนฟู๊ดอินดัสทรี จ ากัด 

หน่วยงานภาครัฐ 

55. นางอรธัญญา หุ่นดี   สถิติจังหวัดนครปฐม ส านักงานสถิติจังหวัดนครปฐม 

56. นางสาวชินีศิษฏ์ หมื่นพล  นักวิชาการสถิติช านาญการ 

ส านักงานสถิติจังหวัดนครปฐม 

57. นางณิชกุล สระน้ า   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ  

ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม 

คณะผู้วิจัย 

58. ดร.จุฑาทิพย์ มณีพงษ์   ที่ปรึกษาโครงการ 

59. ดร.รัตมณี อ๋องสกุล   หัวหน้าโครงการ 

60. นางสาวกรรณิการ์ จันทร์ชิดฟ้า  นักวิจัยโครงการ 

61. นางสาวธนิรัตน์ ธนวัฒน์   นักวิจัยโครงการ 

62. นางสาวสันธิลา ปิณฑะคุปต์  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่แผนงาน 

63. นายปริญญา ปิตตังเสโน   ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่แผนงาน 
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สรุปประเด็นเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของเทศบาลต าบลอ้อมใหญ่ 

 จากผลการร่วมวิเคราะห์สถานการณ์ตามตัวชี้วัด SDGs เมืองยั่งยืน และผลการหารือกับผู้บริหาร 

เจ้าหน้าที่ และผู้แทนภาคีในเทศบาลต าบลอ้อมใหญ่ สามารถสรุปประเด็นเป้าหมายของเมืองเป็น 

5 ประเด็น ได้แก่ คุณภาพทรัพยากรน้ า และการจัดการน้ าเสีย  การจัดการขยะ และมลพิษทางอากาศ 

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การพัฒนาการศึกษา และการพัฒนาพื้นที่สาธารณะ  

ผู้เข้าร่วมประชุมได้ร่วมให้คะแนนความส าคัญของประเด็นเป้าหมายท้ัง 5 ประเด็น ผลเป็นดังนี ้

ล าดับ ประเด็นเป้าหมาย SDGs คะแนน 
1 การจัดการขยะ และมลพิษทางอากาศ 

 
21 

2 คุณภาพทรัพยากรน้ า และการจัดการน้ าเสีย 
 

18 

3 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน รวมถึง
ความรุนแรง ยาเสพติด และอุบัติเหตุทางถนน   

18 

4 การพัฒนาการศึกษา ส่งเสริมเด็กให้เรียนและ 
มีงานท าในท้องถิ่นอย่างเท่าเทียม รวมถึงเด็ก
ข้ามชาติ 

 
6 

5 การพัฒนาพื้นที่สาธารณะ สถานที่พักผ่อน 
การกีฬา รวมถึงการส่งเสริมภูมิทัศน์เมือง และ
ลดความเสี่ยงภัยพิบัติ 

 
4 

 ซึ่งประเด็นส าคัญดังกล่าวจะได้น าไปร่วมการหารือพัฒนาแผนยุทธศาสตร์เพื่อขับเคลื่อนเป้าหมาย 

การพัฒนาที่ย่ังยืนส าหรับเทศบาลต่อไป 



 

 

 

 

3. แผนยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนเป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อการพัฒนาเมืองยั่งยืน 
ในประเด็นเป้าหมายของเทศบาลต าบล 
อ้อมใหญ่ 
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3. แผนยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
  เพื่อการพัฒนาเมืองยั่งยืนในประเด็นเป้าหมายของเทศบาล 

  ต าบลอ้อมใหญ่ 
 จากการวิเคราะห์ข้อมูลฐาน และความเห็นของภาคีการพัฒนาที่ส าคัญในเทศบาลต าบลอ้อมใหญ่ 
สามารถสรุปประเด็นเป้าหมายในการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเพ่ือการพัฒนาเมืองยั่งยืนส าหรับ
เทศบาลต าบลอ้อมใหญ่ได้ 4 ประเด็น ได้แก่ (1) ด้านการจัดการขยะและมลพิษทางอากาศ (2) ด้านคุณภาพ
ทรัพยากรน  า และการจัดการน  าเสีย (3) ด้านความปลอดภัยทางท้องถนน และความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน และ (4) ด้านการศึกษาและการจ้างงาน ซึ่งแต่ละประเด็นเป้าหมาย มีแนวทางยุทธศาสตร์จาก
ความเห็นของภาคี ดังนี  

ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการจัดการขยะและมลพิษทางอากาศ 
 

สถานการณ์ด้านการจัดการขยะ (ความเห็นจากการประชุมหารือกับภาคีพัฒนา) 
- แหล่งก าเนิดและพื นที่เป้าหมายส าคัญ ได้แก่ โรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็กที่มักแทรกตัวอยู่ในชุมชน

และไม่มีระบบจัดการ ขยะอุตสาหกรรมในส่วนนี จึงปะปนกับขยะชุมชน (โรงงานขนาดใหญ่ส่วนใหญ่ 
มีระบบ ISO14000 ควบคุม) ตลาด แหล่งชุมชน รวมถึงหอพักแรงงานข้ามชาติ ที่มักไม่มีการแยกขยะ 
(หมายเหตุ: ที่ประชุมไม่มีข้อมูลประเภทขยะของกลุ่มอุตสาหกรรม SMEs ซึ่งจ าเป็นต้องรวบรวมข้อมูล
เพ่ิมเติม เพ่ือระบุแนวทางการจัดการที่เหมาะสมต่อไป) 

- ผู้ได้รับผลกระทบหลักจากปัญหาขยะ คือ เทศบาลผู้ด าเนินการจัดการหลัก และชุมชนทั่วไป 

ข้อมูลสถานการณ์ตามตัวช้ีวัดหลัก 
ตัวช้ีวัดที่ 11.6.1 ร้อยละของขยะมูลฝอยที่มีการจัดเก็บและก าจัดอย่างถูกหลักสุขาภิบาล 

การแปรผลและค่าเป้าหมาย   
เมืองท าได้ดี ต่อยอดต่อได้ > 75% 
เมืองมีศักยภาพบรรลุ SDG 70 - 75 % 
เมืองยังไม่ได้ด าเนินการ SDG < 70 % 
เป้าหมาย ปริมาณขยะมูลฝอยในท้องถิ่นที่มีการจัดเก็บและก าจัดอย่างถูกหลัก

สุขาภิบาลต่อปริมาณขยะมูลฝอยทั งหมด ร้อยละ 100 ภายในปี 2573 
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ผลการด าเนินงาน 
ตารางท่ี 3.1 ผลการจัดการขยะมูลฝอย เทศบาลต าบลอ้อมใหญ่ ปี 2559-2561 

ปี ปริมาณขยะ
เกิดขึ น 

(ตัน/วัน) 

ปริมาณขยะที่
เก็บขนไปก าจัด 

(ตัน/วัน) 

ปริมาณขยะที่ถูก
น าไปใช้ประโยชน์ 

(ตัน/วัน) 

การน าไปก าจัด 
Landfill 
(ตัน/วัน) 

ร้อยละ 

2559 4.08 4.00 0.08 4.00 100 
2560 4.08 3.00 1.08 3.00 100 
2561 7.47 6.79 0.68 6.79 100 

ที่มา : ระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอย กรมควบคุมมลพิษ (2562) 

สรุปผลการด าเนินงาน  

เทศบาลด าเนินงานจัดการขยะมูลฝอยได้เกินค่าเป้าหมาย อย่างไรก็ตาม มีแนวโน้มปริมาณขยะที่ 
มากขึ น และการน ากลับไปใช้ประโยชน์ยังมีสัดส่วนน้อย จึงควรเน้นการด าเนินงาน  ด้านการลดขยะต้นทาง
และแนวทางการน ากลับไปใช้ประโยชน์ ซึ่งรวมถึงการด าเนินงานด้านเศรษฐกิจหมุนเวียน  

แนวทางยุทธศาสตร์ พื้นที่ และภาคีส าคัญ 
เป้าประสงค์ที่ 11.6 : ลดผลกระทบทางลบต่อสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะการจัดการของเสียและคุณภาพอากาศ 
ภายในปี พ.ศ. 2573 
การจัดการขยะ : 

แนวทางยุทธศาสตร์ พื นที่ยุทธศาสตร์ ภาคีท่ีเกี่ยวข้อง 
• ลดการผลิตของเสีย และเพิ่มการน า

กลับมาใช้ใหม่ในกระบวนการผลิต
อุตสาหกรรม และการใช้ประโยชน์ 
จากกากอุตสาหกรรม โดย: 

(1) ศึกษาศักยภาพในการลดของเสีย 
การเพ่ิมการน ากลับมาใช้ใหม่ของ 
กากอุตสาหกรรมในท้องถิ่น  

(2) สร้างเครือข่ายโรงงาน หรือระหว่าง
โรงงานกับท้องถิ่นในการใช้ประโยชน์
กากอุตสาหกรรม 

(3) ติดตามผลและพัฒนาต่อยอด 
 

ริเริ่ม และต่อยอดจากโรงงาน
ต้นแบบที่มีศักยภาพและได้ริเริ่ม
ด าเนินการ เช่น  
- บริษัทบางกอกอินเตอร์ฟู้ด จ ากัด 
น าแป้งจากการผลิตส่งเสริม 
ให้คนพิการท าปุ๋ยเพ่ือขาย 
ให้โรงงาน  

- บริษัทยูเนี่ยนฟู้ดอินดัสทรี จ ากัด 
น ากากงามาตากเป็นปุ๋ย  

- บริษัททานตะวันอุตสาหกรรม 
จ ากัด น าพลาสติกกลับเข้า
กระบวนการผลิต โดยขยายผล 
ให้เกิดอาชีพกับชุมชนในท้องถิ่น 
หรือถ่ายทอดความรู้ให้โรงงาน
ขนาดเล็กที่มีกากอุตสาหกรรม
ลักษณะเดียวกัน 

- โรงงานขนาดใหญ่ 
ขนาดกลางและ
ขนาดเล็ก (SMEs) 

- ชุมชน/สถานศึกษา 
- เทศบาล (ประสาน

ระหว่างโรงงานกับ
โรงงาน และโรงงาน
กับชุมชน) 

 

• พัฒนาเครือข่ายภาคีการคัดแยก และ
การน ากลับมาใช้ประโยชน์ โดย: 

- ชุมชนทั ง 26 ชุมชน และ
โรงเรียนในเขตเทศบาล 

- ชุมชน/ สถานศึกษา 
- อุตสาหกรรม SMEs 
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แนวทางยุทธศาสตร์ พื นที่ยุทธศาสตร์ ภาคีท่ีเกี่ยวข้อง 
(1) ระบกุลุ่มเป้าหมายและเชิญชวนเข้าร่วม

เป็นเครือข่าย ได้แก่ ชุมชน โรงเรียน 
โรงงาน หอพักแรงงานข้ามมชาติ  
และตลาด 

(2) สนับสนุนอุปกรณ์ให้เครือข่าย 
(3) อบรมให้ความรู้ และท าสื่อภาษาไทย

และเมียนมา 
(4) ด าเนินการและประเมินผล จากการ 

วัดสัดส่วนขยะประจ า 

- กลุ่มอุตสาหกรรม SMEs 
- หอพักแรงงานข้ามชาติ  

(การสื่อสารด้วยล่าม หรือผ่าน
เครือข่ายชมรมแรงงานข้ามชาติ
วัดเทียนดัด ล่ามหอพัก ล่าม
ประจ าโรงงาน) 

- ตลาดของเทศบาลและเอกชน 

- ชุมชนแรงงาน 
ข้ามชาติ ตลาด 

- อสม. 
- กองสาธารณสุขและ

สิ่งแวดล้อม 
- ผู้ประกอบการรับซื อ

ขยะ Recycle 

• พัฒนาพื้นที่ต้นแบบการจัดการขยะ
อินทรียใ์นโรงเรียน โรงงาน และ
ตลาดสด โดย: 

(1) การสนับสนุนวิทยากร จัดการศึกษา 
ดูงานทั งภายในท้องถิ่นและนอกพื นที่ 

(2) สร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

- โรงเรียน 
(บางส่วนมีการด าเนินงาน 
อยู่แล้ว ต้องการวิทยากรเพ่ิม 
ให้มีประสิทธิภาพมากขึ น) 

- โรงงานผลิตภัณฑ์อาหาร 
- ตลาดของเทศบาลและเอกชน 

- โรงเรียน โรงงาน 
ตลาด 

- กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

ตัวช้ีวัด : 
 
 
 

 
 
 
  

(1) ร้อยละปริมาณขยะที่มีการจัดเก็บและก าจัดอย่าง
ถูกต้องต่อปริมาณขยะทั งหมด แยกเป็น: 

- ปริมาณขยะรวมของเทศบาล และในแต่ละชุมชน 
- ปริมาณขยะแยกประเภทในแต่ละชุมชน  

(หรือตามกลุ่มเป้าหมายอ่ืน ๆ เช่น โรงงาน ตลาด 
หอพัก โรงเรียน) ได้แก่ ขยะอันตราย ขยะอุตสาหกรรม 
ขยะมูลฝอยทั่วไป และขยะอินทรีย์ 

(2) ร้อยละปริมาณขยะที่มีการเข้าสู่กระบวนการ
Recycle หรือการน าไปใช้ประโยชน์อื่น ๆ ต่อ
ปริมาณขยะทั งหมด 
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ตัวอย่างการด าเนินงานตามแนวทางยุทธศาสตร์ 

• ตัวอย่างการด าเนินงานเศรษฐกิจหมุนเวียนในอุตสาหกรรมอาหาร 

บริษัทยูเนี่ยนฟู้ดอินดัสทรี มีการด าเนินงาน Circular economy โดย 1) น ากากงาไปก าจัดด้วยวิธีการ
ที่ถูกต้องเหมาะสม โดยส่งไปที่บริษัทที่มีการขึ นทะเบียนรับรอง และ 2) ในบางส่วนน าไปท าปุ๋ย ซึ่งมี
กระบวนการท างานอย่างต่อเนื่อง  

ภาพที่ 3.1 กระบวนการน ากากงาเข้าสู่กระบวนการผลิตปุ๋ยของบริษัทยูเนี่ยนฟู้ดอินดัสทรี 

 กากงาของโรงงานจะส่งไปที่โครงการ I-CO WASTE ภายใต้การบริหารงานโดย บริษัท อัยย์อโกร จ ากัด 
ที่รับจัดการของเสีย หรือตะกอนชีวภาพจากโรงงานทุกชนิด น ามาเพ่ิมประสิทธิภาพโดยจุลินทรีย์เพ่ือประโยชน์
ทางการเกษตร ภายใต้แนวคิดเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ถูกต้องตามกฎหมายด าเนินการท าลายตามมาตรฐาน
กรมโรงงานอุตสาหกรรม และ บางส่วนน าไปท าปุ๋ยส าหรับบ ารุงพืช โดยส่งไปที่บริษัท ไอออนิค จ ากัด จังหวัด
กาญจนบุรี ซึ่งมีการขึ นทะเบียนรับรองจากกรมวิชาการเกษตร อาทิ ใบอนุญาตผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพ่ื อการค้า 
ใบอนุญาตผลิตปุ๋ยเคมีเพ่ือการค้า ใบอนุญาตขายปุ๋ย และใบอนุญาตส่งออกปุ๋ย เป็นต้น 
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• ตัวอย่างการท าสื่อการจัดการขยะหลายภาษา  
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3.2 ตัวอย่างสื่อการจัดการขยะภาษาเมียนมา 

• ตัวอย่างการจัดการขยะอินทรีย์ในโรงเรียน  

การจัดการขยะของโรงเรียนปัญญาประทีป จังหวัดนครราชสีมา  
 โดยครูและนักเรียนได้ศึกษาการเลี ยงไส้เดือนดินพันธุ์ขี ตาแร่จากภาคเหนือเพ่ือช่วยจัดการขยะอินทรีย์ 
โดยการเตรียมโรงเรือน บ่อขนาด 1 ตารางเมตร และพันธุ์ไส้เดือน ไส้เดือนช่วยย่อยขยะเปียก เช่น เศษผัก 
ผลไม้ เศษอาหาร ซึ่งใช้เวลาไม่กี่เดือนในการย่อยขยะหลายร้อยกิโลกรัม และยังสามารถผลิตปุ๋ยอินทรีย์ได้เป็น
อย่างดี 

 
ภาพที่ 3.3 บ่อเลี้ยงไส้เดือนของโรงเรียนปัญญาประทีป  
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โรงเรียนวัดตโปทาราม จังหวัดชลบุรี โรงเรียนต้นแบบ Zero Waste School  
 มีโครงการศูนย์การเรียนรู้ และสถานที่จัดจ าหน่ายผักอินทรีย์และพืชผลการเกษตร โดยทางโรงเรียน
และภาคีเครือข่าย ทั งภาครัฐและเอกชนร่วมกันสนับสนุนโครงการนี ขึ น เพ่ือให้โรงเรียนวัดตโปทารามเป็นศูนย์
เรียนรู้ในโรงเรียนและชุมชน มีสถานที่น าเสนอผลงาน นวัตกรรมทางการเกษตร  รวมถึงเป็นแหล่งกลาง 
การจ าหน่ายผักอินทรีย์และพืชผลทางเกษตรกรรมของชาวต าบลบางพระ โดยแบ่งฐานการเรียนรู้เป็น17 ศูนย์ 
ได้แก่ ศูนย์การเรียนรู้ในน  ามีปลา ในนามีข้าว ศูนย์การเรียนรู้เลี ยงปลา ศูนย์การเรียนรู้ การเลี ยงไข่ไก่ ศูนย์การ
เรียนรู้บ้านดิน ศูนย์การเรียนรู้นวดแผนไทย ศูนย์การเรียนรู้โรงสีข้าว ศูนย์การเรียนรู้ธนาคารโรงเรียน ศูนย์การ
เรียนรู้คนอวดความดี ศูนย์การเรียนรู้พลังงานแสงอาทิตย์ ศูนย์การเรียนรู้การเลี ยงไส้เดือน ศูนย์การเรียนรู้น  า
หมักชีวภาพ ศูนย์การเรียนรู้ปุ๋ยอินทรีย์ ธนาคารขยะ ครัวปั้นดิน ศูนย์การเรียนรู้ซ่อมแซมและเช่าจักรยาน 
ศูนย์การเรียนรู้กาแฟสด และศูนย์การเรียนรู้ผักรักสุขภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3.4 ศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนวัดตโปทาราม จังหวัดชลบุรี 

สถานการณ์ด้านการจัดการมลพิษทางอากาศ (ความเห็นจากการประชุมหารือกับภาคีพัฒนา) 
- สาเหตุส าคัญมาจากโรงงานที่มีปล่องระบายและขาดการควบคุม ซึ่งมีการใช้เชื อเพลิงทั งชีวมวลและ 

ถ่านหิน และปัญหาจากการจราจรที่ติดขัด โดยเฉพาะในช่วงที่มีการเลี่ยงการจราจรจากพระราม 2 
มายังเพชรเกษม รวมถึงปัญหาจากการก่อสร้าง การวางแนวสาธารณูปโภค โดยเฉพาะในถนนและ  
ซอยต่าง ๆ  

- ปัญหาในพื นที่รุนแรงในช่วงอากาศปิด 
- กลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาคุณภาพอากาศ ได้แก่ นักเรียนในโรงเรียนที่ตั งอยู่ใกล้

โรงงาน รวมถึงชุมชนรอบข้าง เช่น โรงเรียนวัดอ้อมใหญ่ โรงเรียนเทศบาล 1 โดยพบเด็กนักเรียนมี
ปัญหาทางเดินหายใจ และบางครั งไม่สามารถท าการเรียนการสอนได้ 
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ข้อมูลสถานการณ์ตามตัวชี้วัดหลัก 
ตัวชี้วัดที่ 11.6.2 จ านวนวันใน 1 ปี ที่ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5 และ PM10) ในท้องถิ่นอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 

การแปรผลและค่าเป้าหมาย   
เมืองท าได้ดี ต่อยอดต่อได้ > 75% 
เมืองมีศักยภาพบรรลุ SDG 70 - 75 % 
เมืองยังไม่ได้ด าเนินการ SDG < 70 % 
เป้าหมาย จ านวนวันใน 1 ปี ที่ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5 และ PM10) ในท้องถิ่น

อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ 100 ภายในปี 2573 

ผลการด าเนินงาน 

 จากข้อมูลจากกรมควบคุมมลพิษ ไม่พบข้อมูลเกี่ยวกับการตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดเล็กในเทศบาล
ต าบลอ้อมใหญ่ แต่ค่าการตรวจวัดในพื นที่ใกล้เคียง คือ พื นที่ต าบลอ้อมน้อย อ าเภอกระทุ่มแบน จังหวัด
สมุทรสาคร พบว่า ปี 2561 มี ค่าเฉลี่ยทั งปีของค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 10 เท่ากับ 41.6 ug/m3 โดย 
ทั งปีไม่มีวันที่เกินค่ามาตรฐาน และ ปี 2562 มีค่าเฉลี่ยทั งปีของค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 10 เท่ากับ 
53.75 ug/m3 โดยมี วันที่เกินมาตรฐาน 7 วันต่อปี และPM 2.5 เท่ากับ 30.58 ug/m3 โดยมี วันที่เกิน
มาตรฐาน 45 วันต่อปี 

ส าหรับข้อมูลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื นที่จังหวัดนครปฐมเพ่ิงเริ่มมีผลการตรวจวัด ณ บริเวณ
อ่างเก็บน  าประปา (81T) ต าบลนครปฐม อ าเภอเมืองนครปฐมเมื่อกลางปี 2562  ผลการตรวจวัดคุณภาพ
อากาศตั งแต่เดือนมิถุนายน 2562 ถึงเดือนธันวาคม 2562 พบว่า ค่าเฉลี่ยทั งปีของค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก 
 PM 10 เท่ากับ 40.42 ug/m3 มีวันที่เกินมาตรฐาน 2 วันต่อปี และPM 2.5 เท่ากับ 20.28 ug/m3มี 
วันที่เกินมาตรฐาน 12 วันต่อปี 
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หมายเหตุ:  ค่ามาตรฐานฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) = 120 ( ug/m3) 

   ค่ามาตรฐานฝุ่นละอองขนาดไม่เกนิ 2.5 ไมครอน (PM2.5 ) = 50 ( ug/m3) 

ภาพที่ 3.5 ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก ต าบลอ้อมน้อย จังหวัดสมุทรสาคร 

ที่มา: รวบรวมข้อมูลจาก กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง กรมควบคุมมลพิษ  
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สรุปผลการด าเนินงาน  

คุณภาพอากาศโดยรวมของเทศบาลต าบลอ้อมใหญ่ยังไม่มีการจัดเก็บข้อมูล แต่จากผลการตรวจวัดของ
พื นที่ข้างเคียง คือ พื นที่ต าบลอ้อมน้อยซึ่งมีลักษณะของการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเช่นเดียวกับเทศบาลต าบล 
อ้อมใหญ่ พบว่า ค่าเฉลี่ยทั งปีของค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 10 และPM 2.5 มีจ านวนวันที่เกินมากกว่ามาตรฐาน
เป็นจ านวนหลายวันต่อปี แสดงให้เห็นว่าเทศบาลต าบลอ้อมใหญ่ควรมีการปรับปรุงและเฝ้าระวังคุณภาพอากาศ
ในท้องถิ่น 

แนวทางยุทธศาสตร์ พื้นที่ และภาคีส าคัญ 
เป้าประสงค์ที่ 11.6 : ลดผลกระทบทางลบต่อสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะการจัดการของเสียและคุณภาพอากาศ
ภายในปี พ.ศ. 2573 
คุณภาพอากาศ : 

แนวทางยุทธศาสตร์ พื นที่ยุทธศาสตร์ ภาคีท่ีเกี่ยวข้อง 
• จัดการการปล่อยของเสียท่ีแหล่งก าเนิด 

ระยะสั น : ควบคุมตรวจสอบการปล่อยของเสีย 
ที่ปล่องอย่างเข้มงวดในช่วงวิกฤต (อากาศนิ่ง)  
ระยะยาว : ศึกษาแหล่งเชื อเพลิงและเทคโนโลยี 
การเผาไหม้ของโรงงานโดยเฉพาะอุตสาหกรรม
ขนาดเล็กเพ่ือจัดท าข้อเสนอการปรับปรุงพร้อม 
การสนับสนุนทางเทคนิคและเงินทุนให้ผู้ประกอบการ 

- ทุกโรงงาน  
โดยเน้นโรงงานขนาด
เล็ก 
ที่อยู่ในบริเวณชุมชน 

- ผู้ประกอบการโรงงาน 
- สนง.อุตสาหกรรม

จังหวัด 
- เทศบาล 
- สถานศึกษาในพื นที่

หรือใกล้เคียง 

• ป้องกันกลุ่มเสี่ยงจากมลพิษ โดย: 
(1) ติดตั งระบบตรวจวัดคุณภาพอากาศ ส าหรบักลุ่ม

เสี่ยงเพ่ือป้องกันตนเอง และพัฒนาฐานข้อมูลและ
ระบบการติดตามเฝ้าระวังมลพิษทางอากาศ 

(2) ก าหนดมาตรการในระดับคุณภาพอากาศต่าง ๆ 
และประชาสัมพันธ์มาตรการการป้องกันกลุ่มเสี่ยง 

(3) จัดท า safety zone ในภาวะวิกฤต (คัดเลือก
พื นที่เหมาะสม สนับสนุนวิธีการ และอุปกรณ์)  

(4) ด าเนินการปรับภูมิทัศน์เพ่ือป้องกันมลพิษใน
พื นที่โรงเรียนและศูนย์เด็กเล็ก  

(5) จัดท าบันทึกสุขภาพกลุ่มเสี่ยงต่าง ๆ  

- โรงเรียนพื นที่เสี่ยง เช่น 
โรงเรียนวัดอ้อมใหญ่ 
โรงเรียนวัดเทียนดัด  

- ศูนย์เด็กเล็ก 
- ชุมชนที่มีผู้สูงอายุ 

และเด็กจ านวนมาก 
- (หารือกับชมรม

ผู้สูงอายุ) 

- โรงเรียน 
- โรงงาน 

(สนับสนุนอุปกรณ์)  
- กองสาธารณสุขและ

สิ่งแวดล้อม 
- ส านักงานสาธารณสุข

จังหวัด 
- สถานศึกษา  

(พัฒนาระบบ) 

• รักษาและเพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อเป็นแนวกันชน 
(Buffer Zone) ในการป้องกันมลพิษ 

- พื นที่สาธารณะ 
- พื นที่โดยรอบ 

สถานประกอบการ / 
ริมถนนทางสัญจร 

- ผู้ประกอบการโรงงาน 
- เทศบาล 

ตัวช้ีวัด : 

 

(1) จ านวนวันใน 1 ปีที่ฝุ่นละอองขนาดเล็กอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐาน 

(2) จ านวนและอาการจากผลกระทบของกลุ่มเสี่ยงลดลง 
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ตัวอย่างการด าเนินงานตามแนวทางยุทธศาสตร์ 

• ตัวอย่างการติดตั้งระบบตรวจวัดคุณภาพอากาศ ส าหรับกลุ่มเสี่ยงเพื่อป้องกันตนเอง และพัฒนา 
ฐานข้อมูลและระบบการติดตามเฝ้าระวังมลพิษทางอากาศของเมืองเครือข่ายเฝ้าระวังและเตือนภัยมลพิษ
ทางอากาศ จังหวัดเชียงใหม่  

 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และทีมนักวิจัยจากสถาบันการศึกษาในภาคเหนือ ร่วมกับหอการค้าจังหวัด
เชียงใหม่ ได้ร่วมกันเปิดโครงการ People AQI หรือการใช้ดัชนีคุณภาพอากาศภาคประชาชน ซึ่งเป็นการสร้าง
เครือข่ายเฝ้าระวังและเตือนภัยมลพิษทางอากาศในพ้ืนที่ต่าง ๆ ของเชียงใหม่ โดยมี เครื่องมือส าคัญ คือ 
Dust Boy อุปกรณ์ตรวจวัดคุณภาพอากาศ และรายงานผลด้วย PM2.5 AQI แบบเรียลไทม์ และสามารถ
เข้าถึงข้อมูลอย่างรวดเร็ว ผ่านเว็บไซต์ www.cmuccdc.org พร้อมทั้งพยากรณ์คุณภาพอากาศล่วงหน้าได้ 
3 วัน ปัจจุบันได้มีการติดตั้ง Dust Boy ทั่วประเทศแล้วกว่า 400 จุด ตั้งเป้าขยายเป็น 2,000-3,000 จุด 
ทั่วไทยในทุกต าบล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 3.6 การแสดงผล Dust Boy ในพื้นที่วัด และ application 
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• ตัวอย่างแนวทางการจัดท า safety zone  

 เพ่ือป้องกันกลุ่มเสี่ยงในภาวะวิกฤต Safety zone มีเป้าหมายเพ่ือลดปริมาณฝุ่นและควัน ภายใต้ 
ภาวะวิกฤติให้ต่ ากว่าค่าเกณฑ์เกิดผลกระทบต่อสุขภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3.7 หลักการท า safety zone 
ที่มา: สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม: https://www.youtube.com/watch?v=Se4rssA5Avs  
 

https://www.youtube.com/watch?v=Se4rssA5Avs
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 คุณภาพทรัพยากรน า้และการจัดการน ้าเสีย 
 

สถานการณ์คุณภาพทรัพยากรน้ า และการจัดการน้ าเสีย (ความเห็นจากการประชุมหารือกับภาคีพัฒนา) 
- แหล่งก าเนิดและพ้ืนที่เป้าหมายส าคัญ ได้แก่ ชุมชน สถานศึกษา วัด โรงงาน บ้านจัดสรร /ห้องเช่า 

คลอง เช่น คลองอ้อมใหญ่ และตลาด เช่น ตลาดอ้อมใหญ่ ตลาดนิสาชล และตลาดสดอ้อมใหญ่  
ข้อมูลสถานการณ์ตามตัวชี้วัดหลัก 
ตัวชี้วัดที่ 6.3.2 ร้อยละของจ านวนแหล่งน้ าผิวดินสาธารณะในและโดยรอบท้องถิ่น (เช่น ทะเล , ทะเลสาบ, 
แม่น้ า, คลอง, สระน้ า) ที่มีคุณภาพน้ าได้มาตรฐานตามประเภทการใช้ประโยชน์แหล่งน้ าผิวดิน ต่อจ านวน
แหล่งน้ าทั้งหมด (คุณภาพน้ าอยู่ในเกณฑ์ดี WQI = 71-90) 

การแปรผลและค่าเป้าหมาย   
เมืองท าได้ดี ต่อยอดต่อได้ > 80% 
เมืองมีศักยภาพบรรลุ SDG 75 - 80 % 
เมืองยังไม่ได้ด าเนินการ SDG < 75 % 
เป้าหมาย ร้อยละของจ านวนแหล่งน้ าผิวดินสาธารณะในและโดยรอบท้องถิ่นที่มี

คุณภาพน้ าได้มาตรฐานตามประเภทการใช้ประโยชน์แหล่งน้ าผิวดิน ต่อ
จ านวนแหล่งน้ าทั้งหมด ร้อยละ 80 ภายในปี 2573 

ผลการด าเนินงาน 

 ผลการส ารวจคุณภาพน้ าของแม่น้ าท่าจีน โดยสถานีตรวจวัดคุณภาพน้ ากรมควบคุมมลพิษ ในเขต
จังหวัดนครปฐม ปี 2557 - 2562 พบว่าคุณภาพน้ าอยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรมถึงเสื่อมโทรมมาก (WQI 25-55) 
โดยมีผลคะแนนดัชนีคุณภาพน้ าในแหล่งน้ าผิวดิน (WQI) ดังนี้ ปี 2557 เท่ากับ 47 ปี 2560 เท่ากับ 51 ปี 
2561 เท่ากับ 52 และ ปี 2562 เท่ากับ 56 ซึ่งผลการตรวจวัดคุณภาพน้ าแม่น้ าท่าจีนนี้จัดอยู่ในเกณฑ์แหล่งน้ า
ประเภทที่ 4 สามารถใช้ประโยชน์เพ่ือการอุปโภคและบริโภคต้องผ่านการฆ่าเชื้อโรคตามปกติและผ่าน
กระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ าเป็นพิเศษก่อน และการอุตสาหกรรมเท่านั้น โดยแสดงกราฟดัชนีบ่งชี้  
ที่เกี่ยวกับความสามารถในการด ารงชีวิตของสิ่งมีชีวิตในน้ าที่ส าคัญ ได้แก่ ปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ า 
(DO) และ ความสกปรกในรูปสารอินทรีย์ (BOD) ดังกราฟ   
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ภาพที่ 3.8 ค่าดัชนีคุณภาพน้ า (Water Quality Index) จุดตรวจวัดคุณภาพน้ า แม่น้ าท่าจีน 
ที่มา : ระบบฐานข้อมูลคุณภาพน้ าแหล่งน้ าผิวดิน กรมควบคุมมลพิษ (2562) 

ภาพที่ 3.9 คุณภาพน้ าในแม่น้ าท่าจีนเทียบกับค่ามาตรฐานแหล่งน้ าผิวดิน ปี 2559 

ที่มา: งานวิเคราะห์ กลุ่มสิ่งแวดล้อมส านักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางน้ า กรมเจ้าท่า 2559 
 

ตัวช้ีวัดที่ 6.3.1 ร้อยละของปริมาณน้ าเสียที่ได้รับการบ าบัดอย่างปลอดภัย และร้อยละของปริมาณน้ าเสียที่
สามารถน ากลับมาใช้ใหม่ ต่อปริมาณน้ าเสียทั้งหมด 

การแปรผลและค่าเป้าหมาย   
เมืองท าได้ดี ต่อยอดต่อได้ > 50% 
เมืองมีศักยภาพบรรลุ SDG 25 - 50 % 
เมืองยังไม่ได้ด าเนินการ SDG < 25 % 
เป้าหมาย ร้อยละของปริมาณน้ าเสียที่ได้รับการบ าบัดอย่างปลอดภัย ต่อปริมาณน้ า

เสียทั้งหมดร้อยละ 50 ภายในปี 2573 
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ผลการด าเนินงาน 

ปัจจุบัน ยังไม่พบรายงานปริมาณน้ าเสียที่ได้รับการบ าบัดอย่างปลอดภัย และปริมาณน้ าเสียที่สามารถ
น ากลับมาใช้ใหม่ ต่อปริมาณน้ าเสียทั้งหมด  

จังหวัดนครปฐม มีปริมาณน้ าเสียจากชุมชนเกิดขึ้นประมาณ 155,107 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน คิดเป็น
ปริมาณความสกปรกในรูปบีโอดีประมาณ 18,768 กิโลกรัมบีโอดีต่อวัน (คิดจากประชากรรวม) โดยชุมชน 
ในระดับเทศบาลมีจ านวน 18 เทศบาล มีประชากร รวม 256,117 คน มีปริมาณน้ าเสียเกิดขึ้นประมาณ 
46,101 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน คิดเป็นปริมาณความสกปรกในรูปบีโอดีประมาณ 5,578 กิโลกรัมบีโอดีต่อวัน 
น้ าเสียชุมชนเป็นแหล่งที่ระบายน้ าลงสู่พื้นที่ลุ่มน้ าท่าจีนตอนกลางมากที่สุด  มีปริมาณน้ าเสียเกิดขึ้น 
107,541 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน คิดเป็นปริมาณความสกปรกในรูปบีโอดี 13,012 กิโลกรัมบีโอดีต่อวัน  

ภาพที่ 3.10 แหล่งก าเนิดน้ าเสีย และ ค่า BOD ในจังหวัดนครปฐม 

ที่มา: ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 (นครปฐม) รายงานผลการติดตามและประเมินประสิทธิภาพ  
ระบบบ าบัดน้ าเสียชุมชนในพ้ืนที่ลุ่มน้ าท่าจีน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  

จังหวัดนครปฐม มีจ านวนโรงงานอุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการ ณ สิ้นปี พ.ศ. 2560 
ทั้งสิ้น 3,325 แห่ง (โรงงานอุตสาหกรรมในเทศบาลต าบลอ้อมใหญ่ มีจ านวน 204 แห่ง) จ านวนโรงงาน
อุตสาหกรรมที่ก่อให้เกิดมลพิษทางน้ ามีทั้งหมด 388 แห่ง มีปริมาณน้ าเสียเกิดข้ึน 94,670 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน 
คิดเป็นปริมาณความสกปรกในรูปบีโอดี 239,522 กิโลกรัมบีโอดีต่อวัน การจัดการน้ าเสียจากโรงงาน
อุตสาหกรรมเป็นไปตามมาตรฐานของกรมโรงงานอุตสาหกรรม พ้ืนที่ในเขตเทศบาลต าบลอ้อมใหญ่มีการ
ขยายตัวของชุมชนอย่างมาก และเป็นแหล่งอุตสาหกรรมท าให้มีปริมาณน้ าเสียทิ้งปะปนลงแหล่งน้ าธรรมชาติ
จ านวนมาก การจัดการน้ าเสียในปัจจุบัน ยังไม่มีระบบบัดน้ าเสียรวม การก ากับดูแลน้ าเสียอุตสาหกรรมเป็นไป
ตามมาตรฐานกรมโรงงานและเทศบาลต าบลอ้อมใหญ่ แต่ยังพบว่ามีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับน้ าเสียในพื้นที่ 
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สรุปผลการด าเนินงาน  

แหล่งน้ าหลักยังอยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรมตั้งแต่ข้อมูลปี 2555-ปัจจุบัน ยังคงต้องมีการปรับปรุงและเฝ้าระวัง
คุณภาพน้ าแหล่งน้ าผิวดินในท้องถิ่น การจัดการน้ าเสียยังเป็นปัญหาหลักท้ังน้ าเสียจากชุมชนและอุตสาหกรรม
ขนาดกลางและขนาดเล็ก 
แนวทางยุทธศาสตร์ พื้นที่ และภาคีส าคัญ 
เป้าประสงค์ที่ 6.3 : ยกระดับคุณภาพน้ า โดยลดมลพิษ ขจัดการทิ้งขยะ และลดการปล่อยสารเคมีและวัสดุ
อันตราย ลดสัดส่วนน้ าเสียที่ไม่ผ่านกระบวนการลงครึ่งหนึ่ง และเพ่ิมการน ากลับมาใช้ใหม่ ภายในปี 2573 

แนวทางยุทธศาสตร์ พ้ืนที่ยุทธศาสตร์ ภาคีท่ีเกี่ยวข้อง 
• บังคับใช้กฎหมายและสนับสนุนการบ าบัด 

น้ าเสียจากแหล่งก าเนิดต่าง ๆ โดย 
(1) บังคับใช้กฎหมายติดตั้งและด าเนินงานระบบ

บ าบัดน้ าเสียในโรงงานอย่างเคร่งครัด 

 
 

- ทุกโรงงาน โดยเฉพาะ 
โรงงานขนาดกลางและ
ขนาดเล็ก 

 
 
- เทศบาล 
- ผู้ประกอบการโรงงาน 
- อุตสาหกรรมจังหวัด   

(2) ส ารวจและติดต้ังระบบรวบรวมและบ าบัด 
น้ าเสียขนาดเล็กในพ้ืนที่เป้าหมาย 

- ชุมชนริมคลองอ้อมใหญ่ 
- ตลาดนิสาชล 
- ตลาดสดอ้อมใหญ่ 

- เทศบาล  
- ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาค 

และองค์การจัดการน้ าเสีย 
- ผู้ประกอบการเอกชน  

(3) ติดตั้งถังบ าบัดเบื้องต้นระดับครัวเรือน  
โดยเฉพาะในชุมชนบ้านจัดสรรและห้องเช่า 

- บ้านจัดสรร/ห้องเช่า - นิติบุคคลบ้านจัดสรร 
- ผู้ประกอบการห้องเช่า 

เทศบาล 
• ติดตั้งระบบเติมอากาศในคลองโดยพลังงาน

แสงอาทิตย ์ 
- ทุกคลองในพ้ืนที่เทศบาล - เทศบาล 

- ชุมชนริมน้ า 

• รณรงค์สร้างจิตส านึกในการดูแล แหล่งน้ า  
ไม่ทิ้งขยะ และไม่ปล่อยน้ าเสียลงคลอง 

- ทุกชุมชน (ชุมชนริมน้ า) 
- วัด , สถานศึกษา  

- ชุมชน วัด สถานศึกษา  
- ผู้ประกอบการ , เทศบาล 

• พัฒนาระบบเฝ้าระวังคุณภาพน้ าอย่างต่อเนื่อง  
โดยการมีส่วนร่วมของเครือข่าย ความร่วมมือ 
รัฐ เอกชน ประชาชน โดยการให้ความรู้ พัฒนา
ศักยภาพเครือข่าย และระบบการสื่อสารข้อมูล
ระหว่างเครือข่าย 

- ทุกชุมชน 
- สถานศึกษา 
- วัด 

- ชุมชน วัด สถานศึกษา 
- ผู้ประกอบการเอกชน 
- เทศบาล 

ตัวช้ีวัด : 

  

(1) ร้อยละของปริมาณน้ าเสียที่ได้รับการบ าบัด ต่อปริมาณ
น้ าเสียทั้งหมด  

(2) น้ าในคลองต่าง ๆ คุณภาพดีข้ึน และสังเกตได้โดย
เครือข่ายเฝ้าระวังคุณภาพน้ า เช่น น้ าใสขึ้นไม่มีกลิ่น
เหม็นจ านวนสัตว์น้ าในธรรมชาติ (เช่น ปลาตะเพียน 
และกุ้งแม่น้ า) เพ่ิมขึ้น 

(3) ผลการตรวจสอบคุณภาพน้ าดีขึ้น เช่น ปริมาณออกซิเจน 
ในน้ า และสารเคมีปนเปื้อนในน้ า  
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ตัวอย่างการด าเนินงานตามแนวทางยุทธศาสตร์ 

• ตัวอย่างการติดตั้งตาข่ายท่ีปากท่อระบายน้ าเพื่อดักขยะ เทศบาลนครระยอง 

เทศบาลนครระยองแก้ไขปัญหาขยะเล็ดลอดลงทะเลและลดงบประมาณค่าใช้จ่าย โดยเจ้าหน้าที่
เทศบาลน าถุงตาข่ายติดตั้งไว้ปากท่อระบายน้ าเพ่ือดักขยะไม่ให้ไหลลงสู่แม่น้ าล าคลอง และสามารถน าขยะ
ทั้งหมดออกอย่างง่ายดาย โดยไม่ต้องเสียเวลาลงน้ าเพ่ือเก็บกวาด ลดปริมาณขยะ ทั้งเศษไม้ พลาสติก ไขมัน 
จากครัวเรือน ลงสู่แม่น้ าและทะเล ได้เป็นจ านวนมาก แนวคิดการติดตั้งตาข่ายดักขยะเป็นการริเริ่มโดย
นายกเทศมนตรีนครระยอง ซึ่งเห็นตัวอย่างจากประเทศออสเตรเลีย จึงให้ฝ่ายช่างได้ศึกษา และทดลอง
น ามาใช้ โดยใช้อวนดักปลาทะเลมาเย็บปลาย แล้วน าส่วนหัวไปหุ้มไว้ที่ปากท่อระบายน้ า พอขยะเต็มก็เปิด  
ที่ปลายอวนเพ่ือน าขยะออก แต่ละจุดใช้งบประมาณ 2,000 - 3,000 บาท แต่ละวันเจ้าหน้าที่ เก็บขยะจาก
ปลายท่อระบายน้ า ได้วันละ 2-3 ตัน ซึ่งปกติเจ้าหน้าที่ต้องท าการลอกท่อ ดูดท่อระบายน้ าทุกสัปดาห์ เพ่ือให้
น้ าระบายได้สะดวก แต่ปัจจุบันเจ้าหน้าที่ไม่ต้องติดตามเก็บขยะในที่ต่าง ๆ และลดภาระให้กับแม่น้ าล าคลอง
จนถึงท้องทะเลได้เป็นอย่างดี เทศบาลนครระยองมีการทดลองติดตั้งตาข่ายขนาดยักษ์ไว้ปลายท่อระบายน้ า
แล้ว จ านวน 15 จุด และจะขยายเพ่ิมให้ครบ 20 จุดในพื้นที่เทศบาลฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3.11 การติดตั้งตาข่ายท่ีปากท่อระบายน้ าเพื่อดักขยะ เทศบาลนครระยอง 

อย่างไรก็ตาม เทศบาลนคระยองยอมรับว่าการแก้ปัญหาด้วยการติดตั้งตาข่ายดักขยะแม้จะได้ผลดี 
แต่ก็เป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุ เพราะหากประชาชนไม่ทิ้งขยะลงท่อระบายน้ า โดยเฉพาะไขมันที่ยาก 
ต่อการก าจัดก็ยิ่งจะเกิดผลดีกว่า ทั้งเป็นการประหยัดงบประมาณ และรักษาสภาพแวดล้อมให้ดีข้ึน   
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านความปลอดภัยทางถนน  
และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

สถานการณ์ความปลอดภัยทางท้องถนน และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน (ความเห็นจากการ
ประชุมหารือกับภาคีพัฒนา) 

- ปัญหาหลักที่พบคืออุบัติเหตุจากรถบรรทุกของที่เข้ามารับ-ส่งของในโรงงานในพ้ืนที่ ทั้งรถขนาดเล็ก
และขนาดใหญ่ และรถมอเตอร์ไซค์ สาเหตุส่วนหนึ่งเกิดจากถนนแคบ ไม่มีทางเดินเท้าส าหรับคน
เดินทาง และเลนรถจักรยาน อีกส่วนหนึ่งคือระเบียบวินัยจราจรของคนขับรถ และคนใช้ถนน ไม่ทราบ
วินัยการจราจร เช่น การจอดข้างทาง ขับย้อนศร มีการวิ่งรถสวนเลน  

- มีความจ าเป็นต้องสร้างความรู้ความเข้าใจและรณรงค์วินัยจราจรให้กับชาวเมียนม่าในพ้ืนที่เพ่ิมขึ้น 
- มีกรณีของความรุนแรง และยาเสพติดในพื้นที่ แต่ไม่ทราบสาเหตุที่ชัดเจน  

ข้อมูลสถานการณ์ตามตัวชี้วัดหลัก 
ตัวช้ีวัดที่ 3.6.1 อัตราส่วนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนในท้องถิ่น ต่อประชากร 100,000 คน 

การแปรผลและค่าเป้าหมาย   
เมืองท าได้ดี ต่อยอดต่อได้ < 5.0 ต่อแสนประชากร 
เมืองมีศักยภาพบรรลุ SDG 5.0 - 8.0 ต่อแสนประชากร 
เมืองยังไม่ได้ด าเนินการ SDG > 8.0 ต่อแสนประชากร 
เป้าหมาย อัตราส่วนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน 5 ต่อ 100,000 ประชากร  

ผลการด าเนินงาน 
ปี 2562 สถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดนครปฐม มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น จ านวน 6,338 ครั้ง 

มีผู้เสียชีวิต จ านวน 221 ราย ผู้บาดเจ็บ 7,198 คน จ านวนประชากรจังหวัดนครปฐม 917,053 คน (2561) 
คิดเป็นจ านวนผู้เสียชีวิต 24 ต่อแสนประชากร ส่วนสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนของอ าเภอสามพราน 
มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น จ านวน 2,081 ครั้ง มีผู้เสียชีวิต จ านวน 52 ราย ผู้บาดเจ็บ 2,421 คน มีความสูญเสียคิดเป็น
อันดับที่สองของจังหวัด จ านวนประชากรอ าเภอสามพราน 208,836 คน (2561) คิดเป็นจ านวนผู้เสียชีวิต 
24.8 ต่อแสนประชากร เป็นผู้หญิงบาดเจ็บและเสียชีวิตจ านวน 935 คน เป็นผู้ชาย 1,538 คน ส่วนมากเกิดขึ้น
ระหว่างเวลา 18:00-22:00 และ 22:00-02:00 น. ในช่วงวัย 16-25 ปี 
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ภาพที่ 3.12 สถิติผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน จังหวัดนครปฐม ปี 2562 

ที่มา: ระบบรายงานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ RVP Report บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จ ากัด 
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สรุปผลการด าเนินงาน  

 สถิติอุบัติเหตุทางถนนในพ้ืนที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยประเทศมาก เป็นผู้ชายมากกว่าผู้หญิงประมาณ 6:4 และ
มักเกิดกับคนช่วงวัย 16-25 ปี ในช่วงกลางคืนจึงเป็นกลุ่มเป้าหมายที่ควรรณรงค์ความปลอดภัยเป็นพิเศษ 

ตัวช้ีวัดที่ 16.1.1 อัตราส่วนประชากรที่ได้รับความรุนแรงทางร่างกาย จิตใจ หรือทางเพศ ต่อประชากร 
100,000 คน หรือ จ านวนผู้เสียหายจากคดีอาญาที่ท าให้เกิดการบาดเจ็บ เสียชีวิต หรือเสียทรัพย์สินในท้องถิ่น 
ในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา (จ าแนกตามเพศและช่วงอายุ หากสามารถจ าแนก) 

การแปรผลและค่าเป้าหมาย   
เมืองท าได้ดี ต่อยอดต่อได้ ลดลงจากปีฐาน 
เมืองมีศักยภาพบรรลุ SDG - 
เมืองยังไม่ได้ด าเนินการ SDG เพ่ิมข้ึนจากปีฐาน 
เป้าหมาย จ านวนผู้เสียหายจากคดีอาญาที่ท าให้เกิดการบาดเจ็บ เสียชีวิต หรือเสีย

ทรัพย์สินในท้องถิ่น ลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 75  จากปีฐาน 
ผลการด าเนินงาน 

สถิติคดีอาญาจังหวัดนครปฐม จ าแนกตามประเภทความผิด พ.ศ. 2557 - 2560 พบว่า คดีอาญา
จังหวัดนครปฐม มีแนวโน้ม เพิ่มขึ้น จ าแนกเป็นคดีประทุษร้ายต่อชีวิต ร่างกาย และเพศ มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น 
คือ จากปี 2557 ที่ได้รับแจ้ง 410 คดี เพ่ิมข้ึนเป็น 498 คดี ในปี 2560 และคดปีระทุษร้ายต่อทรัพย์ มีแนวโน้ม
เพ่ิมข้ึน คือ จากปี 2557 ที่ได้รับแจ้ง 851 คดี เพ่ิมข้ึนเป็น 1,181 คดี ในปี 2560 

ภาพที่ 3.13 สถิติคดีอาญาจังหวัดนครปฐม ปี 2557-2560 

ที่มา:   ต ารวจภูธรจังหวัดนครปฐม 2561 
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สรุปผลการด าเนินงาน  

แนวโน้มคดีประทุษร้ายต่อชีวิตและต่อทรัพย์ในพ้ืนที่จังหวัดมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น 

แนวทางยุทธศาสตร์ พื้นที่ และภาคีส าคัญ 

เป้าประสงค์ที่ 3.6: ลดจ านวนการตายและบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนทั่วโลกลงครึ่งหนึ่ง ภายในปี 2563 
เป้าประสงค์ที่ 16.1: ลดความรุนแรงทุกรูปแบบและอัตราการตายที่เกี่ยวข้องในทุกแห่งให้ลดลงอย่างมีนัยส าคัญ 

แนวทางยุทธศาสตร์ พ้ืนที่ยุทธศาสตร์ ภาคีท่ีเกี่ยวข้อง 
ความปลอดภัยทางท้องถนน : 

• สร้างความรู้ความเข้าใจและรณรงค์วินัย
จราจรให้กบัผู้ขับข่ีรถรวมถึงแรงงาน 
ข้ามชาติในพ้ืนที่ โดยเน้นกลุ่มวัยรุ่นและ 
วัยท างานอายุระหว่าง 16-25 ปี 

• จัดท าเครื่องหมายจราจร 2 ภาษา 
ที่ชัดเจน หรือการใช้สัญลักษณ์แทน 
ภาษา และประชาสัมพันธ์ทั้งเอกสาร 
และออนไลน์ 

• เพิ่มอุปกรณ์ลดความเร็วในพ้ืนที่ชุมชน
หนาแน่น 

พ้ืนที่ชุมชนหนาแน่น 
ตลาด และบริเวณพ้ืนที่
โรงงานที่มีแรงงาน
จ านวนมาก 

- ต ารวจจราจร 
- สถานประกอบการ  
- สถานศึกษา 

ตัวช้ีวัด :  อัตราส่วนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนในท้องถิ่น 
ต่อประชากร 100,000 คน 

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน : 
• รณรงค์การต่อต้านยาเสพติดและ 

ความรุนแรง โดย  
(1) ด าเนินงานผ่านโครงการโรงงานสีขาวรวมถึง

ขอความร่วมมือจากสถานประกอบการ 
ทั้งการสื่อสารในโรงงาน การป้องกัน และ
การบ าบัด โดยอาจจัดให้มีทีมงานส าหรับ
การดูแลภายในกันเองของแรงงานข้ามชาติ  

(2) คัดกรองตรวจสุขภาพอย่างสม่ าเสมอผ่าน
ระบบของโรงงาน เช่น GMP  

(3) บังคับใช้กฎหมายปราบปรามให้เข้มงวด  
(4) สนับสนุนตัวอย่างที่ดี เน้นกิจกรรมกีฬา 

นันทนาการ และกิจกรรมอาสาสมัคร 

- โรงงานอุตสาหกรรม 
- ห้องเช่า 

- สถานประกอบการ
โรงงานอุตสาหกรรม 
และ บ้านเช่า 

- เจ้าหน้าที่สาธารณสุข 

ตัวช้ีวัด : 
 

อัตราส่วนประชากรที่ได้รับความรุนแรงทางร่างกาย 
จิตใจ หรือทางเพศ ต่อประชากร 100,000 คน หรือ 
จ านวนผู้เสียหายจากคดีอาญาที่ท าให้เกิดการบาดเจ็บ 
เสียชีวิต หรือเสียทรัพย์สินในท้องถิ่นลดลง 
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ตัวอย่างการด าเนินงานตามแนวทางยุทธศาสตร์ 

• ตัวอย่างการรณรงค์วินัยจราจรให้กับแรงงานข้ามชาติ 
 กลุ่มงานจราจร ต ารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ และโครงการยุติธรรมเพ่ือแรงงานข้ามชาติ มูลนิธิเพ่ือสิทธิ
มนุษยชนและการพัฒนา จัดการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายจราจรและวิธีการขับขี่ปลอดภัย แก่ผู้ใช้แรงงาน
ข้ามชาติสัญชาติพม่าและบุคคลไร้สัญชาติ รวมจ านวน 150 คน ในจังหวัดเชียงใหม่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3.14 การอบรมวินัยจราจรแรงงานข้ามชาติ จังหวัดเชียงใหม่ 

• ตัวอย่างการด าเนินงานโรงงานสีขาว 

 บริษัท โซล่า แอสฟัลท์ จ ากัด จังหวัดราชบุรี ด าเนินกิจกรรมโรงงานสีขาว หรือ โครงการโรงงานปลอด
ยาเสพติด ของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กรมแรงงาน เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน  
สถานประกอบการ เพ่ือส่งเสริมให้พนักงานมีสุขภาพอนามัยที่ดี ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บและอันตรายจาก  
ยาเสพติด มีสภาพแวดล้อมในการท างานที่ดี โดยส่งเสริมให้พนักงานทุกคนมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด รู้ถึงโทษของยาเสพติดและรณรงค์ให้พนักงาน ไม่เสพ ไม่ขาย ไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด
ทุกชนิด ตลอดจนการบ าบัดรักษาฟ้ืนฟูสภาพร่างกายและจิตใจจากยาเสพติด เพ่ือให้กลับมาท างานได้ตามปกติ โดย
การจัดกิจกรรมส่งเสริมต่าง ๆ  เช่น กีฬาต้านยาเสพติด และการสุ่มตรวจสารเสพติดประจ าปี 

 

 

 

 

 

 
ภาพที่ 3.15 กิจกรรมโรงงานสีขาว บริษัท โซล่า แอสฟัลท์ จ ากัด จังหวัดราชบุรี 
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 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการศึกษาและการจ้างงาน  
 

สถานการณ์ด้านการศึกษาและการจ้างงาน : (ความเห็นจากการประชุมหารือกับภาคีพัฒนา) 
- พ้ืนทีเ่มืองอยู่ใกล้กรุงเทพฯ ท าให้ผู้ปกครองและนักเรียนนิยมไปเรียนในกรุงเทพฯ มากกว่าอยู่ในพื้นที ่
- รายได้ในพ้ืนที่ไม่จูงใจให้คนท่ีจบการศึกษากลับมาท างานในพื้นที่ 
- มาตรฐานของแต่ละโรงเรียนไม่เท่ากัน และจ านวนสถานศึกษาในพ้ืนที่ไม่เพียงพอ 

ข้อมูลสถานการณ์ตามตัวชี้วัดหลัก 
ตัวช้ีวัดที่ 4.1.1 ร้อยละของเด็กและเยาวชนในท้องถิ่น ในระดับชั้น ป.6 และ ม.3 ต่อจ านวนเด็กและเยาวชน
ทั้งหมด ที่มีความสามารถตามเกณฑ์ขั้นต่ าเป็นอย่างน้อย ใน (1) ด้านการอ่าน และ (2) ด้านคณิตศาสตร์ 

การแปรผลและค่าเป้าหมาย  
เมืองท าได้ดี ต่อยอดต่อได้ มากกว่าร้อยละ 95 
เมืองมีศักยภาพบรรลุ SDG ร้อยละ 90-95 
เมืองยังไม่ได้ด าเนินการ SDG น้อยกว่าร้อยละ 90 
เป้าหมาย ร้อยละของเด็กและเยาวชนในท้องถิ่น ในระดับชั้น ป.6 และ ม.3 ต่อ

จ านวนเด็กและเยาวชนทั้งหมด ที่มีความสามารถตามเกณฑ์ข้ันต่ าเป็น
อย่างน้อย ใน (1) ด้านการอ่าน และ (2) ด้านคณิตศาสตร์ ร้อยละ 100 

ผลการด าเนินงาน 

ปีการศึกษา 2561 นักเรียนที่ผ่านการประเมินทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดเป็น ร้อยละ 98.45 จาก
จ านวนนักเรียนทั้งหมด (ชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา) ในจังหวัดนครปฐม จ านวน 147,190 คน จ านวน 
ผู้ผ่านเกณฑ์และประเมินผลทักษะภาษาอังกฤษ ระดับดี ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 78.90 ของผู้เข้าร่วมทดสอบ
จ านวน 98,041 คน 
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ภาพที่ 3.16 ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษานักเรียนในจังหวัดนครปฐม ปี 2561 
ที่มา: ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

 http://sp.moe.go.th/sp_2562/spinfo/ 

สรุปผลการด าเนินงาน  

ปีการศึกษา 2561 จ านวนนักเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การประถมศึกษานครปฐม เขต 2  
ซึ่งโรงเรียนชั้นประถมของพ้ืนที่เทศบาลต าบลอ้อมใหญ่สังกัดอยู่ มีจ านวนนักเรียนรวม 29,385 คน นักเรียนที่
ผ่านการประเมินทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดเป็น ร้อยละ 100 จากนักเรียนทั้งหมด และมีจ านวนผู้ผ่านเกณฑ์
และประเมินผลทักษะภาษาอังกฤษ ระดับดี ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 72.84  ของจ านวนนักเรียนที่เข้าสอบ 
การศึกษาของพ้ืนที่เทศบาลต าบลอ้อมใหญ่อยู่ในเกณฑ์ดี 
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แนวทางยุทธศาสตร์ พื้นที่ และภาคีส าคัญ 
เป้าประสงค์ 4.1: สร้างหลักประกันว่าเด็กชายและเด็กหญิงทุกคนส าเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษาที่มีคุณภาพ เท่าเทียม และไม่มีค่าใช้จ่าย น าไปสู่ผลลัพธ์ทางการเรียนที่มีประสิทธิผล ภายใน 
ปี พ.ศ. 2573 

แนวทางยุทธศาสตร์ พ้ืนที่ยุทธศาสตร์ ภาคีท่ีเกี่ยวข้อง 
• สร้างแรงจูงใจให้นักเรียน และสร้างค่านิยม

ให้กับผู้ปกครองเห็นความส าคัญของการศึกษา
ใกล้บ้าน และ การท างานในท้องถิ่น โดย  
(1) พัฒนาจุดเด่นของโรงเรียนให้แตกต่างจาก
โรงเรียนอ่ืน ๆ โดยเฉพาะการเรียนการสอนที่
สอดคล้องกับอาชีพ และความต้องการของ
ผู้ประกอบการในท้องถิ่น  
(2) พัฒนาด้านวิชาการ  
(3) ให้ทุนการศึกษานักเรียนในพื้นที่  
(4) น าเสนอตัวอย่างบุคลากรที่กลับมาท างาน 
ที่บ้านเกิดเพ่ือเป็นแบบอย่างที่ดี 

- สถานศึกษาในพ้ืนที่ 
ได้แก่ โรงเรียน
เทศบาล รวมถึง
วิทยาลัยอาชีพต่าง ๆ 

 
 

- นักเรียนและผู้ปกครอง 
- สถานศึกษา 
- สถานประกอบการใน

พ้ืนที่ 
 

• พัฒนาโครงการความร่วมมือระหว่างผู้
ประกอบ โรงเรียน และชุมชน  
ในการจัดการเรียนการสอนและการสร้างงาน 
เช่น การให้ผู้ประกอบการมาแนะน าอาชีพให้ 
กับโรงเรียน หรือกิจกรรมสอนวิชาชีพ การท า 
open house ของโรงงาน การวิเคราะห์ห่วงโซ่
การผลิตของโรงงานโดยเน้นวัสดุน าเข้าการผลิต
ของท้องถิ่น  

• สร้างความร่วมมือกับผู้ประกอบการในด้าน
การสนับสนุนการศึกษา  
เช่น มีนโยบายในการรับพนักงานที่มาจาก
ท้องถิ่น การให้ทุนการศึกษากับนักเรียนใน 
พ้ืนที่และการมีงานรองรับ หรือโอกาสในการ
ฝึกงานระหว่างเรียน 

ตัวช้ีวัด : 

  

(1) ร้อยละของเด็กและเยาวชนในท้องถิ่น ใน
ระดับชั้น ป.6 และ ม.3 ต่อจ านวนเด็กและ
เยาวชนทั้งหมด ที่มีความสามารถตามเกณฑ์
ขั้นต่ าเป็นอย่างน้อย ใน (1) ด้านการอ่าน  
และ (2) ด้านคณิตศาสตร์ 

(2) ร้อยละของเด็กและเยาวชนที่จบการศึกษา
และมีงานท าในท้องถิ่น 
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ตัวอย่างการด าเนินงานตามแนวทางยุทธศาสตร์ 

• ตัวอย่างโครงการความร่วมมือในการเรียนการสอนของโรงงานกับสถานศึกษา 

วันที่ 29 กันยายน 2559 บริษัทบางกอกอินเตอร์ฟูตจ ากัด (BIF) ได้มอบแป้งที่ใช้ในการประกอบอาหาร 
ได้แก่ แป้งเค้ก แป้งขนมปัง แป้งข้าวโพด แป้งเอนประสงค์ น้ าตาลไอซิง แป้งทอดกรอบ แป้งสาดู แป้งกุยช่าย 
ให้กับสาขาวิชาเทคโนโลยีและศิลปะการประกอบอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย  
ราชภัฏเพชรบุรี เพ่ือให้นักศึกษาใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอน รวมถึงให้ความรู้ในเรื่องการท าขนมไทย 
ให้ไปสู่เวทีระดับโลก เพ่ือให้นักศึกษาได้น าความรู้และเทคนิคต่าง ๆ ไปประยุกต์ใช้ในการเรียน และใช้ใน
ชีวิตประจ าวันต่อไป และในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 1 วัดเทียนดัด 
เรียนรู้การท ากระทงขนมปัง ณ บริษัท บางกอกอินเตอร์ฟูด จ ากัด โดยนักเรียนได้รับความรู้จากการร่วม
กิจกรรมในครั้งนี้ และสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในวันลอยกระทง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที่ 3.17 การสนับสนุนการเรียนการสอนของสถานศึกษาในท้องถิ่น โดยบริษัท บางกอกอินเตอร์ฟู้ด จ ากัด 

  



56 

• โครงการ Partnership School ความร่วมมือรัฐ เอกชน ชุมชน ในการจัดการศึกษาท้องถิ่น 

โครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา หรือ Partnership School มีสถานะเป็นโรงเรียนในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
ซึ่งยังคงได้รับการสนับสนุนงบประมาณ การช่วยดูแลแก้ไขปัญหากฎระเบียบต่าง ๆ รวมทั้งการส่งเสริมในเรื่อง
คุณภาพมาตรฐาน แต่การบริหารงานจะอยู่ภายใต้การดูแลของผู้มีส่วนร่วมในระดับท้องถิ่นเป็นหลัก 
ซึ่งประกอบด้วย ภาคเอกชน ผู้น าระดับท้องถิ่น ชุมชน ผู้ปกครอง และมหาวิทยาลัยในพื้นที่นั้น ๆ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่3.18 ตัวอย่างโรงเรียน Partnership School  

 ในปี 2561 มีภาคเอกชนและบริษัทต่าง ๆ กว่า 10 แห่ง ได้เสนอรายชื่อโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการแล้ว
กว่า 70 แห่ง อาทิ บริษัท น้ าตาลมิตรผล จ ากัด เสนอชื่อโรงเรียนบ้านหนองไผ่ดุสิตประชา จ.ขอนแก่น  
โรงเรียนบ้านภูดิน (มิตรผลอุปถัมภ์) จ.ชัยภูมิ วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น วิทยาเขตหนองเรือ จ.ขอนแก่น และ
โรงเรียนสมสะอาดพิทยาสรรพ์ จ.กาฬสินธุ์ เครือเบทาโกรได้คัดเลือกโรงเรียนช่องสาลิกา เป็นโรงเรียนน าร่อง
เพ่ือยกระดับมาตรฐานการศึกษา โดยมีเป้าหมาย คือ สร้างเด็กดี เด็กเก่ง ที่ไม่ทิ้งถิ่นฐาน และมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
เป็นต้น 

 



 

 

 

 

4. แนวทางการด าเนินงาน 
ตามแผนยุทธศาสตร์ 
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4. แนวทางการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์  
 แนวทางการด าเนินงานตามประเด็นเป้าหมายในการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อ

การพัฒนาเมืองยั่งยืนส าหรับเทศบาลต าบลอ้อมใหญ่ทั้ง 4 ประเด็น ได้แก่ (1) การจัดการขยะและมลพิษ

ทางอากาศ (2) คุณภาพทรัพยากรน้ าและการจัดการน้ าเสีย (3) ความปลอดภัยทางท้องถนน และความ

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และ (4) การศึกษาและการจ้างงาน มีความสอดคล้องและสามารถ

ด าเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองของเทศบาล และแผนงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ 

โดยมีผลการวิเคราะห์ ดังนี้ 

การวิเคราะห์ความสอดคล้องของแนวทางการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์กับ
แผนงานของเทศบาลต าบลอ้อมใหญ่ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองเทศบาลต าบลอ้อมใหญ่ 

วิสัยทัศน์เทศบาลต าบลอ้อมใหญ่ อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 

“อ้อมใหญ่เมืองเกษตรและอุตสาหกรรม น าคุณภาพชีวิต  สังคมดี  มีการศึกษา  

พัฒนาสาธารณูปโภคสาธารณูปการ บริหารชุมชนเข้มแข็ง มุ่งสู่การพัฒนาที่ย่ังยืน” 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล 6 ด้าน ได้แก่ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ (พัฒนา ส่งเสริม และฝึกอบรมอาชีพให้ประชาชน ส่งเสริม

และสนับสนุนผลผลิตทางการเกษตรปลอดภัย ผลิตภัณฑ์ชุมชน และอุตสาหกรรม SMEs) 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม (ส่งเสริมสนับสนุนกีฬาและนันทนาการ กิจการสาธารณสุข 

งานสวัสดิการสังคม ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย) 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม (พัฒนาส่งเสริมการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม บ ารุงรักษาแม่น้ าล าคลอง แหล่งน้ าต่าง ๆ และการป้องกันน้ าท่วมและน้ าเสีย) 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี พัฒนาการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร  

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น การป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

ปรับปรุงและพัฒนาสมรรถนะและวัฒนธรรมการท างานของบุคลากร สนับสนุนการปฏิบัติงาน 

ปรับปรุงและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
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ตารางที่ 4.1 ความสอดคล้องของแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาท้องถิ่น และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 

แผนพัฒนาจังหวัดนครปฐม  
(พ.ศ. 2561 – 2565) 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน 
(พ.ศ.2561 - 2565) 
ของเทศบาลต าบล 

อ้อมใหญ่  

สังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม 
ความ
ร่วมมือ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  
ยกระดับการท่องเที่ยว 
เชิงประวัติศาสตร์ ศาสนา และ
วัฒนธรรมให้มีคุณภาพ 
ตามเกณฑ์มาตรฐานในทุกด้าน
และ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3   

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนา
ด้านการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

 
 

 
 

      
 

      

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการ
จัดการห่วงโซ่คณุค่าสินค้า
เกษตร อาหารปลอดภัย และ
ส่งเสริมเมืองอุตสาหกรรมเชิง
นิเวศ รวมถึงการพัฒนาสินค้า
และบริการโดยใช้นวัตกรรม 
เทคโนโลยีและความคิดเชิง
สร้างสรรค์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจ 

    
 

   
 

        

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนา
คุณภาพชีวิตและความมั่นคงทาง
สังคม ลดความเหลื่อมล้ า และ 
ส่งเสริมสังคมแห่งความรู้ และ
สามารถบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนา
ด้านการบริการสาธารณะ 

          
  

     

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนา
ด้านสังคม    

 
   

   
 

  
 

   

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนา
ด้านสิ่งแวดล้อมและการ
ท่องเที่ยว 

          
   

  
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนา
ด้านการบริหารจัดการที่ดี 

      
 

      
 

  
 

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 17 เป้าหมาย 
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ตารางที่ 4.2 การวิเคราะห์ความสอดคล้องของประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ยั่งยืน กับ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองเทศบาลต าบลอ้อมใหญ่ 

แผนงานการพัฒนาที่ยั่งยืน 
เทศบาลต าบลอ้อมใหญ่ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 
เทศบาลต าบลอ้อมใหญ่ 
(พ.ศ. 2561 - 2565) 

แนวทางการปรับแผน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการจัดการขยะและมลพิษทางอากาศ 

• ลดการผลิตของเสียเพิ่มการ 
น ากลับมาใช้ใหม่ 
ในกระบวนการผลิตอตุสาหกรรม 
และการใช้ประโยชน์จากกาก
อุตสาหกรรม 

• รณรงค์สร้างจิตส านึก และให้
ความรู้ในการ คัดแยกขยะ
โดยเฉพาะในกลุ่มแรงงาน
ข้ามชาติ 

• พัฒนาพื้นที่ต้นแบบ 
การจัดการขยะอินทรีย์ 
ในโรงเรียน โรงงาน และตลาด 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ด้านสิ่งแวดล้อม 
แผนงาน: สร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน 
- โครงการอบรมการผลิตปุ๋ย
น้ าหมักชีวภาพ 

- โครงการรวมพลัง ช่วยแยก 
ช่วยลด หมดปัญหาขยะ 

- โครงการฝึกอบรมเยาวชน
สัมพันธ์เพื่ออนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

- โครงการอาสาสมัครท้องถิ่น
รักษ์โลก (อถล.) 

 
 
 

- เพิ่มประเด็นเร่ืองการลดการ
ผลิตของเสีย และเพิ่มการ
น ากลับมาใช้ใหม่ในกระบวน 
การผลิตอุตสาหกรรม และ
การใช้ประโยชน์จากกาก
อุตสาหกรรม 

- เพิ่มการส่งเสริมความ
ร่วมมือให้เกิดเศรษฐกิจ
หมุนเวียน ระหว่างภาค 
อุตสาหกรรม ชุมชน และ
ภาคเกษตรกรรม  

- เพิ่ม กลุ่มแรงงานข้ามชาติ
ในการเป็นกลุ่มเป้าหมาย
ร่วมด าเนินโครงการ 
การจัดการขยะชุมชน 

- เพิ่มการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ
การจัดการขยะอินทรีย์ 
นอกเหนือจากการฝึกอบรม 

• จัดการการปล่อยของเสีย 
ที่แหล่งก าเนิด โดยควบคุม
ตรวจสอบการปล่อยของเสีย 
ที่ปล่องอย่างเข้มงวดในช่วง
วิกฤต และศึกษาแหล่งเชื้อเพลิง
และเทคโนโลยีการเผาไหม้ 
ของโรงงาน SMEs เพื่อจัดท า
ข้อเสนอการปรับปรุง และ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
สิ่งแวดล้อม 
แผนงาน: สร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน 
ยุทธศาสตร์ การพัฒนา
ด้านการบริการสาธารณะ 
(ยังไม่มีโครงการที่เกี่ยวข้อง
โดยตรง) 

- เน้น การประสานความ
ร่วมมือกับภาคเอกชน 
ในพื้นที่ ภาควิชาการ และ
หน่วยงานภาคนอกมากขึ้น 
เช่น กรมควบคุมมลพิษ หรือ
ส านักงานทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อมภาค ในการติดตั้ง 
ระบบตรวจวัดคุณภาพอากาศ 
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แผนงานการพัฒนาที่ยั่งยืน 
เทศบาลต าบลอ้อมใหญ่ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 
เทศบาลต าบลอ้อมใหญ่ 
(พ.ศ. 2561 - 2565) 

แนวทางการปรับแผน 

สนับสนุนทางเทคนิคและเงินทุน
ให้ผู้ประกอบการ 

• ป้องกันกลุ่มเสี่ยงจากมลพิษ 
โดยติดตั้งระบบตรวจวัด
คุณภาพอากาศ ก าหนด
มาตรการในระดับคุณภาพ
อากาศต่าง ๆ และจัดท า  
safety zone ในภาวะวิกฤต  

- เน้นการป้องกันกลุ่มเสี่ยง
มากขึ้น เช่น การท า safety 
zone 

- ประสานความร่วมมือกับ
หน่วยงาน  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านคุณภาพทรัพยากรน้ า และการจัดการน้ าเสีย 

• บังคับใช้กฎหมายและ
สนับสนุนการบ าบัดน้ าเสีย
จากแหล่งก าเนิดต่าง ๆ 
ได้แก่ ติดตั้งและด าเนินงาน
ระบบบ าบัดน้ าเสียในโรงงาน
อย่างเคร่งครัด ส ารวจและติดตั้ง
ระบบรวบรวมและบ าบัดน้ าเสีย
ขนาดเล็กในพื้นท่ีเป้าหมาย 
และติดตั้งถังบ าบัดระดับ
ครัวเรือน โดยเฉพาะในชุมชน
บ้านจัดสรรและห้องเช่า  

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนา 
ด้านสิ่งแวดล้อมและการ
ท่องเที่ยว 
แผนงาน: สร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การบริการสาธารณะ 
(ยังไม่มีโครงการที่เกี่ยวข้อง
โดยตรง) 

- แบ่งกลุ่มเป้าหมายตาม
แหล่งก าเนิด และ
ด าเนินงานอย่างมีส่วน
ร่วมกับแต่ละกลุ่ม  

  เช่น โรงงาน SMEs ด้าน 
น้ าเสียอุตสาหกรรม และ
ชุมชนบ้านจัดสรรและ 
ห้องเช่าด้านน้ าเสียชุมชน 

 - ประสานความร่วมมือกับ
หน่วยงานภายนอก  

  เช่น องค์การจัดการน้ าเสียใน
การส ารวจและติดตั้งระบบ
บ าบัดน้ าเสียขนาดเล็กใน
พื้นทีส่ าคัญ 

• รณรงค์สร้างจิตส านึกในการ
ดูแลแหล่งน้ า ไม่ทิ้งขยะ และ
ไม่ปล่อยน้ าเสียลงคลอง 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ด้านสิ่งแวดล้อมและ 
การท่องเที่ยว 
แผนงาน: สร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน 
- โครงการรวมพลัง ช่วยแยก 
ช่วยลด หมดปัญหาขยะ 

- เน้นการบูรณาการในเร่ือง
การจัดการน้ าเสียและการ
จัดการขยะ  
- เน้นการประสานความ
ร่วมมือกับภาคีต่าง ๆ ใน
พื้นที ่โดยเฉพาะชุมชนริมน้ า 
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แผนงานการพัฒนาที่ยั่งยืน 
เทศบาลต าบลอ้อมใหญ่ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 
เทศบาลต าบลอ้อมใหญ่ 
(พ.ศ. 2561 - 2565) 

แนวทางการปรับแผน 

- โครงการอบรมให้ความรู้
ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
แม่น้ า คูคลอง 

- โครงการฝึกเยาวชน
สัมพันธ์เพื่ออนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

- โครงการอาสาสมัคร 
ท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) 

- โครงการคลองสวยน้ าใส 
คนอ้อมใหญ่มีความสุข 

• พัฒนาระบบเฝ้าระวัง
คุณภาพน้ า อย่างต่อเนื่อง 
โดยการมีส่วนร่วมของ 
เครือข่ายความร่วมมือรัฐ 
เอกชน ประชาชน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ด้านสิ่งแวดล้อมและ 
การท่องเที่ยว 
แผนงาน: สร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน 
- โครงการอบรมให้ความรู้
ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
แม่น้ าคูคลอง 

- โครงการฝึกอบรมเยาวชน
สัมพันธ์เพื่ออนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

- โครงการอาสาสมัครท้องถิ่น
รักษ์โลก (อถล.) 

- โครงการคลองสวยน้ าใส 
คนอ้อมใหญ่มีความสุข 

 
 

- สามารถเพิ่มประเด็นระบบ
เฝ้าระวังคุณภาพน้ าอย่าง
ต่อเน่ืองในกิจกรรมที่มี 
อยู่แล้ว เช่น จัดให้เป็น
กิจกรรมหนึ่งของอาสาสมัคร
ท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) 

- เพิ่มภาคีเครือข่าย การเฝ้า
ระวังกับภาคเอกชนและ
ประชาชนทั่วไป 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านความปลอดภัยทางท้องถนน และความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

• สร้างความรู้ความเข้าใจและ
รณรงค์วินัยจราจรให้กับผู้ 
ขับขี่รถรวมถึงแรงงานข้ามชาติ
ในพื้นที ่เน้นกลุ่มวัยรุ่นและวัย
ท างานอายุระหว่าง 16-25 ปี 

• จัดท าเครื่องหมายจราจร 
2 ภาษา 

• เพิ่มอุปกรณ์ลดความเร็ว 
ในพื้นที่ชุมชนหนาแน่น 

ยุทธศาสตร์ด้านสังคม 
แผนงาน สร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การบริการสาธารณะ 
(ยังไม่มีโครงการที่เกี่ยวข้อง
โดยตรง) 

- ประสานความร่วมมือกับ
หน่วยงานภายนอก เช่น 
ส านักงานขนส่งจังหวัด
นครปฐมกรมการขนส่ง 
ทางบก ต ารวจจราจร 

- เพิ่มกลุ่มแรงงานข้ามชาติ
ในกลุ่มเป้าหมายการรณรงค์
วินัยจราจร 

 

• รณรงค์การต่อต้านยาเสพติด
และความรุนแรง 
โดยด าเนินงานผ่านโครงการ
โรงงานสีขาว คัดกรองตรวจ
สุขภาพอย่างสม่ าเสมอผ่าน
ระบบของโรงงาน บังคับใช้
กฎหมายปราบปราม และ
สนับสนุนตัวอย่างที่ดี  

ยุทธศาสตร์ ด้านสังคม 
- โครงการจัดงานวันเด็ก 
- โครงการแข่งขันกีฬา
นักเรียนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย 

- โครงการจัดการแข่งขันกีฬา
เทศบาลและส่งทีมนักกีฬา
เข้าร่วมแข่งขัน 

แผนงาน: สร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน 
- โครงการอบรมกลุ่มเสี่ยง 
- โครงการชุมชนอ้อมใหญ่
ห่างไกลยาเสพติด  

- โครงการฝึกอบรมเยาวชน
ป้องกันยาเสพติด 

- โครงการฝึกอบรมพัฒนา
ศักยภาพเด็กและเยาวชน
เพื่อส่งเสริมพัฒนาการ 

- ฝึกอบรมสมาชิก อปพร. 
- โครงการช่วยเหลือประชาชน 
ตามอ านาจหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

- สามารถบูรณาการเข้ากับ
โครงการที่มีอยู่ โดยเสริม
ความร่วมมือกับภาคี 
ที่เกี่ยวข้องให้มากขึ้น  

  เช่น รพ.สต. ผู้ประกอบการ
ในท้องถิ่น (โรงงาน ห้องเช่า)  
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการศึกษาและการจ้างงาน 

• สร้างแรงจูงใจให้นักเรียน 
และสร้างค่านิยมให้กับ
ผู้ปกครองเห็นความส าคัญ
ของการศึกษาใกล้บ้าน และ 
การท างานในท้องถิ่น  
โดยพัฒนาการเรียนการสอน 
ที่สอดคล้องกับอาชีพ และความ
ต้องการของผู้ประกอบการ 
พัฒนาด้านวิชาการ และให้
ทุนการศึกษานักเรียนในพื้นที่  

• พัฒนาโครงการความร่วมมือ
ระหว่างผู้ประกอบ โรงเรียน 
และชุมชน ในการจัดการเรียน 
การสอนและการสร้างงาน 

• สร้างความร่วมมือกับ
ผู้ประกอบการในการ
สนับสนุนการศึกษา 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ด้านเศรษฐกิจ 
- โครงการฝึกอบรมพัฒนา
สตรีและศึกษาดูงาน 

- โครงการฝึกอบรมและ
ส่งเสริมอาชีพให้กับ
ประชาชน 

- โครงการขับเคลื่อน 
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ท้องถิ่น 

- เพิ่มเติมจากการศึกษาดูงาน
ให้เกิดการร่วมพัฒนาการ
เรียนการสอนที่สอดคล้อง
กับอาชีพและความต้องการ
ของผู้ประกอบการ  

- พัฒนาโครงการความ
ร่วมมือผู้ประกอบการและ
ชุมชน ในการจัดการจัดการ
เรียนการสอนและการสร้าง
งาน เช่นแนะน าอาชีพโดย
ผู้ประกอบการในพื้นที่  

- เพิ่มภาคภีาคเอกชนในการ
สนับสนุนด้านการศึกษา เช่น 
การเป็นวิทยากร ให้ทุน 
การศึกษา หรือการจ้างงาน 
ผู้จบการศึกษาในท้องถิ่น 
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การสนับสนุนแนวทางการด าเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ยั่งยืน
เทศบาลต าบลอ้อมใหญ่ กับแผนงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการจัดการขยะและมลพิษทางอากาศ มีแนวทางการสนับสนุน

จากหน่วยงานต่าง ๆ เช่น การก าหนดมาตรฐานเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) หรือ 

แนวทางการใช้หลักการเศรษฐกิจหมุนเวียนในองค์กรโดยมาตรฐานการตรวจสอบและรับรอง

แห่งชาติ (มตช.) ซึ่งก าหนดโดย กระทรวงอุตสาหกรรม โดยมาตรฐานเศรษฐกิจหมุนเวียน เป็น

แนวทางการใช้หลักการเศรษฐกิจหมุนเวียนในองค์กร เพื่อให้ทุกภาคส่วนน าไปใช้ในการจัดการ

ทรัพยากรให้เกิดความคุ้มค่าที่สุด ตั้งแต่การผลิต การใช้งาน และการน ากลับเข้าสู่กระบวนการผลิตเป็น

วัตถุดิบใหม่ รวมถึงการออกแบบการด าเนินงานของธุรกิจ และการออกแบบผลิตภัณฑ์หรือบริการ เพื่อ

สร้างประโยชน์ให้แก่องค์กรท้ังทางตรงและทางอ้อม ส่งผลให้ปริมาณของเสียท่ีเกิดขึ้นมีจ านวนลดน้อยลง 

จนกระท่ังน าไปสู่การไม่มีของเสีย  

นอกจากนั้น แนวทางยุทธศาสตร์ยังสอดคล้องกับ ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่ม

จังหวัดภาคกลางตอนล่าง ทั้งในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนานวัตกรรมด้านการผลิต และยกระดับ

อุตสาหกรรม เกษตรอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมที่ได้มาตรฐาน รองรับการเติบโตระดับโลกของ

กรุงเทพมหานคร และ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ของเมืองและ

ชุมชนอย่างเป็นระบบ พัฒนาการบริหารจัดการน้ า ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและ

ยั่งยืน และ แผนพัฒนาจังหวัดนครปฐม (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับทบทวน ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 

พัฒนาการจัดการห่วงโซ่คุณค่าสินค้าเกษตร อาหารปลอดภัย และส่งเสริมเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 

รวมถึงการพัฒนาสินค้าและบริการโดยใช้นวัตกรรม เทคโนโลยีและความคิดเชิงสร้างสรรค์ ซึ่งมุ่งเน้น

เพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย และส่งเสริมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศอย่างต่อเนื่อง ประเด็น

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิต รวมทั้งการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

อย่างยั่งยืน  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านคุณภาพทรัพยากรน้ า และการจัดการน้ าเสีย  สอดคล้องกับ

แนวทางการสนับสนุนจากหน่วยงานต่าง ๆ อาทิ องค์การจัดการน้ าเสีย ที่ให้บริการและจัดการ 

ระบบบ าบัดน้ าเสียในขนาดและกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ สอดคล้องกับ ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา

กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบ 

โลจิสติกส์ เมืองชุมชนอย่างเป็นระบบ พัฒนาการบริหารจัดการน้ า ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

อย่างสมดุลและย่ังยืน และ แผนพัฒนาจังหวัดนครปฐม (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบับทบทวน ในประเด็น



65 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิต รวมทั้งสามารถบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

อย่างยั่งยืน  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านความปลอดภัยทางท้องถนน และความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพย์สิน แนวทางการสนับสนุนจากหน่วยงานต่าง ๆ เช่น โครงการโรงงานสีขาว ของกรม

สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นโครงการเพื่อส่งเสริมให้สถานประกอบการมีความรู้ความเข้าใจ

เรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และน าความรู้ที่ได้รับไปก าหนดนโยบายและสนับสนุน

กิจกรรมการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ท าให้สถานประกอบการนั้น ๆ ปราศจากยาเสพติด สอดคล้องกับ

ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การ

พัฒนาเมืองและยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยของประชาชน  ส่งเสริมการบริการทาง

การแพทย์และการศึกษา สู่การเป็นสังคมเมืองน่าอยู่ และ แผนพัฒนาจังหวัดนครปฐม (พ.ศ.2561 - 

2565) ฉบับทบทวน ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตและความม่ันคงทางสังคม ลดความ

เหลื่อมล้ า และ ส่งเสริมสังคมแห่งความรู้  และสามารถบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน รวมถึง ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต

จังหวัด (พ.ศ. 2561 - 2565) ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาด้านสังคม โดยมีแนวทางการทั้งการป้องกันและ

รักษาความสงบเรียบร้อยในบ้านเมือง และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และการเสริมสร้างความ

เข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการศึกษาและการจ้างงาน  มีแนวทางการสนับสนุนจาก

หน่วยงานต่าง ๆ อาทิ ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ในประเด็น

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาเมืองและยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยของประชาชน ส่งเสริมการ

บริการทางการแพทย์และการศึกษา สู่การเป็นสังคมเมืองน่าอยู่ และ แผนพัฒนาจังหวัดนครปฐม 

(พ.ศ.2561 - 2565) ฉบับทบทวน ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตและความม่ันคง 

ทางสังคม ลดความเหลื่อมล้ า และส่งเสริมสังคมแห่งความรู้  รวมทั้ง ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (พ.ศ. 2561 - 2565) ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้าน

การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
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ตารางตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย SDG 



 



องค์ประกอบ เป้าประสงค์ ขอ้เสนอตัวชีว้ัด SDGs เมอืงยัง่ยืน
เมอืงท าได้ดี ต่อ

ยอดต่อได้
เมอืงมศัีกยภาพ

บรรลุ SDG
เมอืงยังไมไ่ด้

ด าเนินการ SDG
เป้าหมาย ปี 

2573
เกณฑ์มาตรฐาน/วิธีการวัดผล ที่มาของขอ้มลูส าหรับเทศบาล

2.1 ยุติความหวิโหยและสร้างหลักประกันใหท้กุคน
โดยเฉพาะ ที่ยากจนและอยูใ่นภาวะเปราะบางอัน
รวมถึงทารก ได้เข้าถึงอาหาร ที่ปลอดภยั มีโภชนาการ
 และเพียงพอตลอดทั้งป ีภายในป ี2573

2.1.1 ร้อยละของประชากรในทอ้งถิน่ที่มีภาวะทุพโภชนาการ ต่อ
จ านวนประชากรทั้งหมด จ าแนกตามช่วงอาย ุ(ภาวะทพุ
โภชนาการ: อ้วน เต้ีย ผอม โดยเฉพาะเด็ก 0-5 ป ีและ 6-14 ป)ี < 20 % 20-25% > 25 % 0%

Prevalence of undernourishment (% population)
 กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข (อ้างอิง : สถานการณ์
ประเทศ  25% / สถานการณ์โลก 23% : FAO 2019)

ส านกังานการปฐมศึกษา / ส านกังาน
สาธารณสุขจังหวดั

4.1 สร้างหลักประกันวา่เด็กชายและเด็กหญิงทกุคน
ส าเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
ที่มีคุณภาพ เทา่เทยีม และไม่มีค่าใช้จ่าย นาไปสู่
ผลลัพธท์างการเรียนที่มีประสิทธผิล ภายในป ี2573

4.1.1 ร้อยละของเด็กและเยาวชนในทอ้งถิน่ ในระดับชัน้ ป.6 และ
 ม.3 ต่อจ านวนเด็กและเยาวชนทั้งหมด ที่มีความสามารถตาม
เกณฑ์ขัน้ต่ าเปน็อย่างนอ้ย ใน (1) ด้านการอ่าน และ (2) ด้าน
คณิตศาสตร์

> 95 % 90 - 95% < 90 % 100%

จปฐ.  = คนอาย1ุ5-60 ป ีเต็ม อ่าน เขียน
ภาษาไทย และคิดเลขอย่างง่ายได้
ทกุคน (อ้างอิง : ค่าเปา้หมาย จปฐ. กรมการพัฒนาชุมชน
 กระทรวงมหาดไทย / สถานการณ์ประเทศ 90-95% 
กระทรวงศึกษาธกิาร )

ส านกังานสถิติจังหวดั

6.1 บรรลุเปา้หมายการใหท้กุคนเข้าถึงน้ าด่ืมที่
ปลอดภยัและมีราคาที่สามารถซ้ือหาได้ ภายในป ี2573

6.1.1 ร้อยละของของครัวเรือนในทอ้งถิน่ที่ได้รับบริการน้ าดื่มที่
ปลอดภยั และมีราคาที่สามารถซ้ือหาได้ ต่อจ านวนครัวเรือน
ทั้งหมด (ปริมาณน้ าด่ืมที่ปลอดภยัขัน้ต่ า 5 ลิตร/คน/วนั) > 99 % 99 - 95% < 95 % 100%

Population using at least basic drinking water 
services (%) / Population using safely managed 
water services (%) (อ้างอิง : ค่าเปา้หมาย จปฐ. 
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย)

ส านกังานสถิติจังหวดั/การประปา
ส่วนภมูิภาค

6.2 บรรลุเปา้หมายการใหท้กุคนเข้าถึงสุขอนามัยที่
พอเพียงและเปน็ธรรมและยุติการขับถ่ายในที่โล่ง โดย
ใหค้วามสนใจเปน็พิเศษต่อความต้องการของผู้หญิง 
เด็กหญิงและกลุ่มที่อยูใ่ต้สถานการณ์ ที่เปราะบาง 
ภายในป ี2573

6.2.1 ร้อยละของครัวเรือนในทอ้งถิน่ที่มีส้วมที่ถูกสุขลักษณะ ต่อ
จ านวนครัวเรือนทั้งหมด โดยเฉพาะครัวเรือนที่อยูใ่นสถานการณ์
เปราะบาง เช่น ชุมชนแออัด > 99 % 99 - 95% < 95 % 100%

Population using at least basic sanitation 
services (%) JMP-WHO+UNICEF (2019) (อ้างอิง : ค่า
เปา้หมาย จปฐ. กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย)

ส านกังานสถิติจังหวดั

7.1 สร้างหลักประกันวา่มีการเข้าถึงการบริการ
พลังงานสมัยใหม่ ในราคาที่สามารถซ้ือหาได้ และ
เชือ่ถือได้ ภายในป ี2573

7.1.1 ร้อยละของครัวเรือนในทอ้งถิน่ที่เขา้ถึงไฟฟ้าหรือพลังงาน
ทางเลือกอ่ืน ๆ ที่เชือ่ถือได้ ในราคาที่สามารถซ้ือหาได้ ต่อจ านวน
ครัวเรือนทั้งหมด

> 99 % 99 - 95% < 95 % 100%

Access to electricity (% population) SE4All (2019)
 (อ้างอิง : กระทรวงพลังงาน)

การไฟฟ้าส่วนภมูิภาค

9.c การเพิ่มการเข้าถึงเทคโนโลยีด้านข้อมูลและการ
ส่ือสาร และพยายามที่จะจัดใหม้ีการเข้าถึง
อินเตอร์เนต็โดยถ้วนหนา้และในราคาที่สามารถจ่าย
ได้ส าหรับประเทศพัฒนานอ้ยที่สุดภายใน ป ี2563

9.c.1 ร้อยละของครัวเรือนในทอ้งถิน่ที่มีการเชือ่มต่ออินเตอร์เน็ต
ต่อจ านวนครัวเรือนทั้งหมด และ/หรือ ร้อยละของพื้นที่เมืองที่
สามารถเข้าถึงสัญญาณเชือ่มต่ออินเทอร์เนต็แบบไร้สาย (Wi-Fi) 
สาธารณะ ต่อพื้นที่เมืองทั้งหมด (รวมคอมพิวเตอร์ อินเตอร์เนต 
โทรศัพทม์ือถือ)

> 70 % 65 - 70% < 65 % 100%

Population using the internet (%) / Mobile 
broadband subscriptions (per 100 inhabitants) 
ITU (2019) (อ้างอิง : ค่าเฉล่ียประเทศ 67% ส านกังาน
สถิติแหง่ชาติ 2561)

ส านกังานสถิติจังหวดั

11.2 จัดใหม้ีการเข้าถึงระบบคมนาคมขนส่งที่ยัง่ยืน 
เข้าถึงได้ ปลอดภยั ในราคาที่สามารถจ่ายได้ สาหรับ
ทกุคน พัฒนาความปลอดภยัทางถนน โดยการขยาย
การขนส่งสาธารณะ และค านงึเปน็พิเศษถึงกลุ่มคนที่
อยูใ่นสถานการณ์ที่เปราะบาง ผู้หญิง เด็ก ผู้มีความ
บกพร่องทางร่างกาย และผู้สูงอายุ ภายในป ี2573

11.2.1 ร้อยละของระยะทางถนนในทอ้งถิน่ที่มีบริการขนส่ง
สาธารณะ (ทุกประเภท) และเส้นทางจักรยาน ที่สามารถเข้าถึง
ได้และมีส่ิงอ านวยความสะดวกที่เอือ้ต่อผู้หญิง เด็ก ผู้มีความ
บกพร่องทางร่างกาย และผู้สูงอายุ ต่อระยะทางถนนทั้งหมด > 60 % 50-60% < 50 % 75%

กระทรวงคมนาคม (อ้างอิง : ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบ
คมนาคมขนส่งของไทยระยะ 20 ป ี(พ.ศ. 2560-2579) 
กระทรวงคมนาคม)

เทศบาล

ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือคุณภาพชวีิต (Basic Infrastructure for Quality of Life)

1. สาธารณูปโภค-สาธารณูปการ
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11.1 สร้างหลักประกันวา่จะมีการเข้าถึงที่อยูอ่าศัย
และการบริการพื้นฐานที่พอเพียง ปลอดภยั และใน
ราคาที่สามารถจ่ายได้ และยกระดับชุมชนแออัด 
ภายในป ี2573

11.1.1 ร้อยละของครัวเรือนที่มคีวามมัน่คงในที่อยูอ่าศัย และ 
บา้นมีสภาพคงทนถาวร ต่อครัวเรือนทั้งหมด (มีความมัน่คงทาง
สิทธทิี่อยูอ่าศัย และความมัน่คงทางสภาพแวดล้อม) 100% - < 100% 100%

(อ้างอิง : ค่าเปา้หมาย จปฐ. กรมการพัฒนาชุมชน 
กระทรวงมหาดไทย)

ส านกังานสถิติจังหวดั

11.7 จัดใหม้ีการเข้าถึงพื้นที่สาธารณะสีเขียว ที่
ปลอดภยัครอบคลุมและเข้าถึงได้ โดยถ้วนหนา้ 
โดยเฉพาะผู้หญิง เด็ก คนชรา และผู้มีความบกพร่อง
ทางร่างกาย ภายในป ี2573

11.7.1 ร้อยละของ พ้ืนที่สาธารณะ (สถานที่ที่ใช้ประโยชน์
สาธารณะส าหรับทกุคน) ที่มีการดูแลด้านความปลอดภยั และมี
การออกแบบเพื่ออ านวยความสะดวกต่อคนทกุกลุ่ม (universal 
design) ต่อพื้นที่เมืองทั้งหมด

> 25 20 - 25 % < 20% 25%

(อ้างอิง : เปา้หมายจากแนวทางการจัดการพื้นที่สีเขียว
ยัง่ยืน (สผ. 2562)

เทศบาล

3.6 ลดจ านวนการตายและบาดเจ็บจากอุบติัเหตุทาง
ถนนทั่วโลกลงคร่ึงหนึง่ ภายในป ี2563

3.6.1 อัตราส่วนผู้เสียชวีิตจากอุบัติเหตุทางถนนในทอ้งถิน่ ต่อ
ประชากร 100,000 คน < 5.0 ต่อ 

100,000 ประชากร
5.0 - 8.0 ต่อ 

100,000 ประชากร
> 8.0 ต่อ 

100,000 ประชากร
5 ต่อ 100,000

 ประชากร

(อ้างอิง : Traffic deaths rate (per 100,000 
population)  3.2 WHO 2019/ ค่าเฉล่ียของประเทศ 5 
ต่อแสนประชากร ส านกังานสถิติแหง่ชาติ)

กระทรวงคมนาคม

16.1 ลดความรุนแรงทกุรูปแบบและอัตราการตายที่
เกีย่วข้องในทกุแหง่ใหล้ดลงอย่างมีนยัส าคัญ

16.1.1 อัตราส่วนประชากรที่ได้รับความรุนแรงทางร่างกาย 
จิตใจ หรือทางเพศ ต่อประชากร 100,000 คน หรือ จ านวน
ผู้เสียหายจากคดีอาญาที่ท าใหเ้กิดการบาดเจ็บ เสียชีวติ หรือเสีย
ทรัพย์สินในทอ้งถิน่ ในช่วง 1 ปทีี่ผ่านมา (จ าแนกตามเพศและช่วง
อายุ หากสามารถจ าแนก)

ลดลงจากปฐีาน - เพิ่มขึน้จากปฐีาน
ลดลงไม่นอ้ย
กวา่ 75 % 
จากปฐีาน

เปรียบเทยีบปฐีาน - คณะผู้วจิัย / WHO (ค่าเฉล่ียของ
ประเทศ 105 ต่อ 100,000 ประชากร สศช. 2561)

สถานตี ารวจ /ส านกังานสถิติจังหวดั

6.3 ยกระดับคุณภาพน้ า โดยลดมลพิษ ขจัดการทิ้ง
ขยะและลดการปล่อยสารเคมีและวสัดุอันตราย ลด
สัดส่วนน้ าเสียที่ไม่ผ่านกระบวนการลงคร่ึงหนึง่ และ
เพิ่มการน ากลับมาใช้ใหม่ทั่วโลก ภายในป ี2573

6.3.2 ร้อยละของจ านวนแหล่งน้ าผิวดินสาธารณะในและ
โดยรอบท้องถ่ิน (เช่น ทะเล, ทะเลสาบ, แม่น้ า, คลอง, สระน้ า) ที่
มีคุณภาพน้ าได้มาตรฐานตามประเภทการใช้ประโยชนแ์หล่งน้ าผิว
ดิน ต่อจ านวนแหล่งน้ าทั้งหมด (คุณภาพน้ าอยูใ่นเกณฑ์ดี WQI = 
71-90)

> 80% 75 - 80 % < 75 % 80%

มาตรฐานคุณภาพน้ าแหล่งน้ าผิวดิน (ประกาศ
คณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแหง่ชาติ ฉ.8 พ.ศ.2537) 
(อ้างอิง : คุณภาพน้ าในแหล่งน้ าผิวดินอยูใ่น
เกณฑ์ดีร้อยละ 80 แผนจัดการส่ิงแวดล้อม พ.ศ. 
2560-2564)

ส านกังานทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมจังหวดั

7.2 เพิ่มสัดส่วนของพลังงานทดแทนในการ
ผสมผสานการใช้พลังงานของโลก ภายในป ี2573

7.2.1 ร้อยละของการใชพ้ลังงานทดแทนในทอ้งถิน่ ต่อการใช้
พลังงานขัน้สุดทา้ยทั้งหมด (พลังงานทดแทน ประกอบด้วย 
พลังงานหมุนเวยีน (เช่น พลังงานแสงอาทติย์ ลม น้ า ชีวมวล ก๊าซ
ธรรมชาติ ความร้อนใต้พิภพ น้ าขึน้น้ าลง และคล่ืน) เชือ้เพลิง
ชีวภาพ และพลังงานทดแทนอืน่ ๆ ที่ใช้ทดแทนปโิตรเลียม)

>15% 10-15 % < 10% 25.00%

Share of renewable energy in total final energy 
consumption (%) - World Bank (2019) (อ้างอิง : 
สัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนของประเทศ 15.48% 
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนรัุกษ์พลังงาน 2561)

กระทรวงพลังงาน

11.4 เสริมความพยายามที่จะปกปอ้งและคุ้มครอง
มรดกทางวฒันธรรมและทางธรรมชาติของโลก

11.4.1 ร้อยละของงบประมาณของทอ้งถิน่ในแผนงานและ
โครงการด้านการสงวน การปอ้งกัน และการอนรัุกษ์มรดกทาง
วัฒนธรรมและมรดกทางธรรมชาติ ต่องบประมาณทั้งหมดของ
ทอ้งถิน่

เพิ่มขึน้จากปฐีาน ลดลงจากปฐีาน
เพิ่มขึน้ไม่นอ้ย
กวา่ 50 % 
จากปฐีาน

เปรียบเทยีบปฐีาน เทศบาล

ด้านความยัง่ยืนของสิง่แวดล้อม (Environmental Sustainability)

2. การใชป้ระโยชน์ที่ดิน

3. ความปลอดภยั

4. คุณภาพทรัพยากรสิง่แวดล้อม
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6.3 ยกระดับคุณภาพน้ า โดยลดมลพิษ ขจัดการทิ้ง
ขยะและลดการปล่อยสารเคมีและวสัดุอันตราย ลด
สัดส่วนน้ าเสียที่ไม่ผ่านกระบวนการลงคร่ึงหนึง่ และ
เพิ่มการน ากลับมาใช้ใหม่ทั่วโลก ภายในป ี2573

6.3.1 ร้อยละของปริมาณน้ าเสียที่ได้รับการบ าบดัอย่างปลอดภยั 
และร้อยละของปริมาณน้ าเสียที่สามารถน ากลับมาใช้ใหม่ ต่อ
ปริมาณน้ าเสียทั้งหมด > 50% 25.0 - 50% < 25.0% 50%

 ลดสัดส่วนน้ าเสียที่ไม่ผ่านกระบวนการลงคร่ึงหนึง่ และ
เพิ่มการน ากลับมาใช้ใหม่ - เปา้หมาย SDG

อจน./เทศบาล

11.6.1 ร้อยละของปริมาณขยะมลูฝอยในทอ้งถิน่ที่มีการจัดเก็บ
และก าจัดอย่างถูกหลักสุขาภบิาล ต่อปริมาณขยะมูลฝอยทั้งหมด > 75% 70-75% < 70% 100%

เปา้หมายแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของ
ประเทศ (2559-2564)  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม

ทสจ. /เทศบาล

11.6.2 จ านวนวนัใน 1 ป ีที่ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5 และ 
PM10) ในทอ้งถิน่อยูใ่นเกณฑ์มาตรฐาน

> 75% 70-75% < 70% 100%

ดัชนคุีณภาพอากาศ (Air Quality Index : AQI) 
มาตรฐานจากประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแหง่ชาติ
 และยุทธศาสตร์การจัดการมลพิษ ๒๐ ป ีและแผน
จัดการมลพิษ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

ทสจ.

11.5.1 อัตราส่วนผู้เสียชีวติ ผู้สูญหาย และผู้ได้รับผลกระทบจาก
ภยัพิบัติในทอ้งถิน่ ต่อประชากร 100,000 คน (จ าแนกตามเพศ 
กลุ่มรายได้ และความบกพร่องทางร่างกาย หากสามารถจ าแนก) ลดลงจากปฐีาน เพิ่มขึน้จากปฐีาน

ลดลงจากปี
ฐานไม่นอ้ยกวา่

 75 %

เปรียบเทยีบปฐีาน คณะผู้วจิัย ปภ จังหวดั

11.5.2 มลูค่าความสูญเสียทางเศรษฐกิจในทอ้งถิน่อัน
เนือ่งมาจากภยัพิบติัต่าง ๆ (อาท ิอัคคีภยั วาตภยั อุทกภยั ภยัแล้ง)
  รวมทั้งจากความเสียหายที่เกิดกับโครงสร้างพื้นฐานและการ
บริการขัน้พื้นฐานที่ส าคัญ

ลดลงจากปฐีาน เพิ่มขึน้จากปฐีาน
ลดลงจากปี

ฐานไม่นอ้ยกวา่
 75 %

เปรียบเทยีบปฐีาน คณะผู้วจิัย ปภ จังหวดั

11.b ภายในป ี2563 เพิ่มจ านวนเมืองและ
กระบวนการต้ังถิน่ฐานของมนษุย์ที่เลือกใช้และ
ด าเนนิการตามนโยบายและแผนที่บรูณาการ เพื่อ
น าไปสู่ความครอบคลุม ความมีประสิทธภิาพการใช้
ทรัพยากร การลดผลกระทบและปรับตัวต่อการ
เปล่ียนแปลงสภาพภมูิอากาศ มีภมูิต้านทางต่อภยั
พิบติั และใหพ้ัฒนาและด าเนนิการตามการบริหาร
ความเส่ียงจากภยัพิบติัแบบองค์รวมในทกุระดับ ให้
เปน็ไปตามกรอบการด าเนนิงานเซนไดเพื่อการลด
ความเส่ียงจากภยัพิบติั พ.ศ. 2558 – 2573

11.b.2 ร้อยละของงบประมาณของทอ้งถิน่และการสนบัสนนุจาก
ภาคส่วนต่าง ๆ ในด้านการลดความเสีย่งจากภยัพิบัติ ต่อ
งบประมาณทั้งหมด

> 10 % 5 - 10 % < 5 %
เพิ่มขึน้ไม่นอ้ย

กวา่ 10 %

เปรียบเทยีบปฐีาน คณะผู้วจิัย เทศบาล

11.6 ลดผลกระทบทางลบของเมืองต่อส่ิงแวดล้อม
ต่อหวัประชากร โดยรวมถึงการใหค้วามสนใจเปน็
พิเศษต่อคุณภาพอากาศและการจัดการของเสียของ
เทศบาลและอืน่ ๆ ภายในป ี2573

5. การจัดการมลพิษ

11.5 ลดจ านวนการตายและจ านวนคนที่ได้รับ
ผลกระทบ และลดการสูญเสียโดยตรงทางเศรษฐกิจที่
เกีย่วกับผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศของโลกที่
เกิดจากภยัพิบติั ซ่ึงรวมถึงภยัพิบติัที่เกีย่วกับน้ า โดย
มุง่เปา้ปกปอ้งคนจนและคนที่อยูใ่นสถานการณ์ที่
เปราะบาง ภายในป ี2573

6. การรับมอืภยัพิบัติ
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13.3.1 ร้อยละของสถานศึกษาทกุระดับในทอ้งถิน่ที่มีหลักสูตร
หรือกิจกรรมสร้างความตระหนักและความรู้เรื่องการ
เปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ การปรับตัว การลดผลกระทบ 
และการเตือนภยัล่วงหนา้ ต่อจ านวนสถานศึกษาทั้งหมด

>50% 30-50% <30% 100%

เปรียบเทยีบปฐีาน คณะผู้วจิัย เทศบาล/สถานศึกษาในพื้นที/่
กระทรวงศึกษาฯ

13.3.2 จ านวนโครงการหรือกิจกรรมการสร้างความตระหนัก
และความรู้เรื่องการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ การปรับตัว 
และการลดผลกระทบ ใหก้ับภาคส่วนต่าง ๆ ในทอ้งถิน่ รวมถึง
การมีระบบเตือนภยัล่วงหนา้ที่ได้รับการปฏบิติัอย่างต่อเนือ่งและ
ครอบคลุมทกุความเส่ียงของทอ้งถิน่

มี ไม่มี
มี และได้รับ
การปฏบิติั

อย่างต่อเนือ่ง

เปรียบเทยีบปฐีาน คณะผู้วจิัย เทศบาล/สถานศึกษาในพื้นที/่
กระทรวงศึกษาฯ

ด้านการเติบโตและประสิทธิภาพ
เชงินิเวศเศรษฐกิจ (Productivity 8.3 ส่งเสริมนโยบายที่มุง่การพัฒนาที่สนบัสนนุ

กิจกรรมที่มีผลิตภาพ การสร้างงานที่สมควร ความ
เปน็ผู้ประกอบการ ความสร้างสรรค์และนวตักรรม 
และส่งเสริมการเกิดและการเติบโตของวสิาหกิจราย
ย่อย ขนาดเล็ก และขนาดกลาง ซ่ึงรวมถึงผ่าน
ทางการเข้าถึงบริการทางการเงิน

8.3.1 อัตราการเติบโตของผู้ประกอบการและการจ้างงานนอก
ภาคการเกษตรในทอ้งถิน่ (รวมถึงผู้ประกอบการร้านค้า วสิาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดเล็ก  และวสิาหกิจชุมชน)

เพิ่มขึน้ 3% เพิ่มขึน้ 1-3% ไม่เพิ่มขึน้หรือลดลง เพิ่มขึน้ 10%

คณะผู้วจิัย (อ้างอิง : สถานการณ์ประเทศ ประมาณ 3% 
ต่อป)ี

ส านกังานสถิติจังหวดั/เทศบาล

8.5 บรรลุการจ้างงานเต็มที่และมีผลิตภาพ และการมี
งานที่สมควรส าหรับหญิงและชายทกุคน รวมถึง
เยาวชนและผู้มีภาวะทพุพลภาพ และใหม้ีการจ่ายที่
เทา่เทยีมสาหรับงานที่มีคุณค่าเทา่เทยีมกัน ภายในป ี
2573

8.5.2 ร้อยละของหนว่ยงานและสถานประกอบการในทอ้งถิน่ที่มี
การจ้างงานผู้ด้อยโอกาสและผู้พิการ ต่อจ านวนหนว่ยงานและ
สถานประกอบการที่จดทะเบยีนทั้งหมดในทอ้งถิน่ >90% 80-90% <80% 100%

คณะผู้วจิัย (อ้างอิง : สถานการณ์ประเทศ ทั้งการจ้างงาน
และส่งเงินสมทบ)

ส านกังานสถิติจังหวดั/เทศบาล

8.9 ภายในป ี2573 ออกนโยบายและน าไปปฏบิติั
เพื่อส่งเสริมการทอ่งเที่ยวที่ยัง่ยืนสร้างงานและ
ส่งเสริมวฒันธรรมและผลิตภณัฑ์ทอ้งถิน่

8.9.1 (ตัวชีว้ัดทางเลือกส าหรับเมอืงท่องเที่ยว) อัตราการเติบโต
ของรายได้ จากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของท้องถ่ิน (รวมถึง
จากการทอ่งเที่ยวโดยชุมชน) > 5%  4 -5 % < 4 % เติบโต 10 %

คณะผู้วจิัย (อ้างอิง : สถานการณ์ประเทศ เติบโต
ประมาณ 4-5%)

ส านกังานสถิติจังหวดั

12.5 ลดการผลิตของเสียโดยการปอ้งกัน การลด 
การแปรรูปเพื่อน ากลับมาใช้ใหม่ และการนามาใช้ซ้ า
 ภายในป ี2573

12.5.1 ร้อยละของวัสดุที่ถูกน ากลับมาใชใ้หมใ่นทอ้งถิน่ (รวมถึง
จากการด าเนนิงานในรูปแบบเศรษฐกิจหมุนเวยีน หากมี)

> 35% 30-35% < 30 % > 30%

แผนการจัดการคุณภาพส่ิงแวดล้อม พ.ศ. 2560-2564 ได้
ก าหนดเปา้หมายใหม้ีอัตราการน ากลับมาใช้ประโยชน ์
(Recycle) ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 30 ของปริมาณขยะมูล
ฝอยทั่วประเทศ (ปจัจุบนัค่าเฉล่ียประเทศ 34%)

เทศบาล/ทสจ.

12.7 ส่งเสริมแนวปฏบิติัด้านการจัดซ้ือจัดจ้างภาค
สาธารณะที่ยัง่ยืน ตามนโยบายและการใหล้าดับ
ความส าคัญของประเทศ

12.7.1 ร้อยละของรายการ หรือค่าใช้จ่ายในการจัดซ้ือจัดจ้าง
สินค้าและบริการที่เป็นมติรกับสิง่แวดล้อมของหนว่ยงานใน
เทศบาล ต่อปริมาณการจัดซ้ือจัดจ้างสินค้าและบริการทั้งหมด 
ในช่วง 1 ปทีี่ผ่านมา

>10% 5-10 % < 5% 10%

เปรียบเทยีบปฐีาน  คณะผู้วจิัย (อ้างอิง : ข้อมูลการจัดซ้ือ
จัดจ้างและบริการที่เปน็มิตรกับส่ิงแวดล้อม 
http://gp.pcd.go.th/)

เทศบาล 

7. การจ้างงาน

13.3 พัฒนาการศึกษา การสร้างความตระหนกัรู้ 
และขีดความสามารถของมนษุย์และของสถาบนัใน
เร่ืองการลดปญัหาการเปล่ียนแปลงสภาพภมูิอากาศ 
การปรับตัว การลดผลกระทบ และการเตือนภยั
ล่วงหนา้

8. วิถีการด าเนินชวีิตและการผลิต
ที่ยัง่ยืน
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12.a สนบัสนนุประเทศกาลังพัฒนาในการเสริมความ
แข็งแกร่งของขีดความสามารถด้านวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีที่จะขับเคล่ือนไปสู่รูปแบบการผลิตและ
การบริโภคที่ยัง่ยืนยิง่ขึน้

12.a.1 ร้อยละของจ านวนหนว่ยงาน และสถานประกอบการใน
ทอ้งถิน่ที่ได้รับการรับรองการด าเนินงานที่เป็นมติรกับ
สิง่แวดล้อม (เช่น สถานประกอบการที่ได้รับสิทธบิตัรสีเขียว 
โรงงานที่ได้รับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว หรือมาตรฐานด้าน
ส่ิงแวดล้อม) ต่อจ านวนสถานประกอบการทั้งหมด

>20 % 5-10% <5% 20%

คณะผู้วจิัย เทศบาล 

1.1 ภายในป ี2573 ขจัดความยากจนขัน้รุนแรง
ทั้งหมด ซ่ึงในปจัจุบนัวดัจากคนที่มีค่าใช้จ่ายดารงชีพ
รายวนัต่ ากวา่ $1.25 ต่อวนั

1.1.1 ร้อยละของจ านวนประชากรในทอ้งถิน่ที่ได้รับบตัร
สวสัดิการแหง่รัฐ ต่อจ านวนประชากรทั้งหมด หรือร้อยละผู้มีงาน
ท าในทอ้งถิน่ที่ครองชีพด้วยรายได้ต่ ากว่า 60 บาทต่อวัน ต่อ
จ านวนผู้มีงานท าทั้งหมด

0 - 5 % 5 - 10 % > 10 % 0%

สัดส่วนคนจนเฉล่ียประเทศไทย 8.6% (สศช. 2561) กระทรวงแรงงาน

8.5 บรรลุการจ้างงานเต็มที่และมีผลิตภาพ และการมี
งานที่สมควรสาหรับหญิงและชายทกุคน รวมถึง
เยาวชนและผู้มีภาวะทพุพลภาพ และใหม้ีการจ่ายที่
เทา่เทยีมสาหรับงานที่มีคุณค่าเทา่เทยีมกัน ภายในป ี
2573

8.5.1 รายได้เฉลีย่ต่อชัว่โมง ของผู้มีงานท าในทอ้งถิน่ จ าแนก
ตามอาชีพ เพศ อายุ และความบกพร่องของร่างกาย (เทา่ที่
สามารถจ าแนกได้) > 30 บาท ต่อ

ชัว่โมง
20-30 บาทต่อ

ชัว่โมง
< 20 บาทต่อชัว่โมง

40 บาทต่อ
ชัว่โมง

ค่าเฉล่ียประเทศไทย ค่าเฉล่ียทั่วประเทศ คือ 321.50 ต่อ 
วนั (คิด 8 ชัว่โมงต่อวนั) - ที่มา: 
ธนาคารแหง่ประเทศไทย / ส านกังาน
สถิติแหง่ชาติ

10. ความเท่าเทียมหญิงชาย 5.5 สร้างหลักประกันวา่ผู้หญิงจะมีส่วนร่วมอย่าง
เต็มที่และมีประสิทธผิลและมีโอกาสที่เทา่เทยีมในการ
เปน็ผู้นาในทกุระดับของการตัดสินใจในทางการเมือง 
เศรษฐกิจ และภาคสาธารณะ

5.5.1 ร้อยละของจ านวนผู้หญิงที่ด ารงต าแหน่งผู้บริหาร สมาชิก
สภา กรรมการบริหารองค์กรชุมชนต่าง ๆ และผู้น าชุมชนใน
ทอ้งถิน่ ต่อจ านวนผู้ด ารงต าแหนง่ทั้งหมด >30 % 15-30 % < 15 % 30%

คณะผู้วจิัย (อ้างอิง : ค่าเฉล่ียทั่วโลก 15%) เทศบาล

11. การมสี่วนร่วม

11.3 ยกระดับการพัฒนาเมืองและขีดความสามารถ
ใหค้รอบคลุมและยัง่ยืน เพื่อการวางแผนและการ
บริหารจัดการการต้ังถิน่ฐานของมนษุย์อย่างมีส่วน
ร่วม บรูณาการและยัง่ยืนในทกุประเทศ ภายในป ี
2573

11.3.2 การมสี่วนร่วม (ในการแสดงความคิดเหน็-ร่วมวางแผน-
ด าเนนิงาน-ติดตามผล) และความครอบคลุมของกลุม่ประชากรที่
เข้าร่วมในการวางแผนพัฒนาและบริหารจัดการเมือง (ทั้งผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียโดยตรงและโดยอ้อม รวมถึงกลุ่มเปราะบางต่าง ๆ)

มีระดับการมีส่วน
ร่วม 4 ด้าน และมี
ประชาชนเข้าร่วม

ทกุกลุ่ม

มีระดับการมีส่วน
ร่วม 3 ด้าน และมี
ประชาชนเข้าร่วม
มากกวา่ 2 กลุ่ม

มีระดับการมีส่วน
ร่วม 2 ด้าน และมี
ประชาชนเข้าร่วม
นอ้ยกวา่ 2 กลุ่ม

มีการมีส่วน
ร่วมทั้ง 4 ด้าน

 ทกุกลุ่ม

ระดับการมีส่วนร่วม/ ดัชนคีวามก้าวหนา้ของมนษุย์  (HAI
 )   ดัชนคุีณภาพชีวติคนไทย  (กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมัน่คงของมนษุย์)

เทศบาล

12. ความโปร่งใส

16.6.1 กระบวนการใชจ้่ายเงินของท้องถ่ินที่โปร่งใส  
ประกอบด้วย มีคณะกรรมการจัดซ้ือจัดจ้าง มีการเปดิเผยข้อมูล มี
การรับและตอบสนองต่อข้อร้องเรียน

มีกระบวนการใช้
จ่ายเงินของทอ้งถิน่

  3 ด้าน

มีกระบวนการใช้
จ่ายเงินของทอ้งถิน่

  2 ด้าน

มีกระบวนการใช้
จ่ายเงินของทอ้งถิน่

  1 ด้าน

มีกระบวนการ
ใช้จ่ายเงินของ
ทอ้งถิน่  3 ด้าน

คณะผู้วจิัย เทศบาล

13. ประสิทธิภาพ

16.6.2 ระดับความพึงพอใจของประชาชนผู้ใชบ้ริการ
สาธารณะในท้องถ่ิน ในด้านต่าง ๆ

> 95 % 90-95% < 90 % 100%

(อ้างอิง : ผลการส ารวจระดับประเทศ ความพึงพอใจต่อ
การบริการสาธารณะที่รัฐและทอ้งถิน่จัดใหป้ระชาชน = 
93.1% (ความเชือ่มัน่ต่อสถาบนัต่างๆ และความพึงพอใจ
ต่อการบริการสาธารณะ พ.ศ. 2560 สถาบนัพระปกเกล้า
 2561)

เทศบาล
16.6 พัฒนาสถาบนัที่มีประสิทธผิล มีความรับผิดรับ
ชอบ และโปร่งใสในทกุระดับ

9. ความเท่าเทียมด้านรายได้

ด้านความเท่าเทียมและการนับรวมทุกกลุม่คน (Equity and Social Inclusion)

ด้านธรรมาภบิาลการบริหารจัดการเมอืง (Governance)
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14. หุ้นส่วนความร่วมมอื

17.17 สนบัสนนุและส่งเสริมหุ้นส่วนความร่วมมือ
ระหวา่งภาครัฐ ภาครัฐ-ภาคเอกชน และประชาสังคม
 โดยสร้างบนประสบการณ์และกลยุทธด้์านทรัพยากร
ของหุ้นส่วน

17.17.1 จ านวน ประเภท และงบประมาณในแผนงานและ
โครงการด้านความร่วมมอืภาครัฐ-เอกชน และประชาสังคมใน
ทอ้งถิน่ เพิ่มขึน้> 10% ต่อปี

เพิ่มขึน้ 5-10% 
ต่อปี

เพิ่มขึน้ <5% ต่อปี
เพิ่มขึน้ >10%

 ต่อปี
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15. ขอ้มลูและการติดตามผล

17.18 ยกระดับการสนบัสนนุด้านการเสริมสร้างขีด
ความสามารถใหก้ับประเทศก าลังพัฒนา รวมถึง
ประเทศพัฒนานอ้ยที่สุดและรัฐก าลังพัฒนาที่เปน็
เกาะขนาดเล็ก ใหเ้พิ่มการมีอยูข่องข้อมูลทมีีคุณภาพ
 ทนัเวลาและเชือ่ถือได้ ที่จ าแนกตามรายได้ เพศ อายุ 
เชือ้ชาติพันธุ์ สถานะการอพยพ ความพิการ ต าแหนง่
ทางภมูิศาสตร์ และคุณลักษณะอืน่ๆ ที่เกีย่วข้อง
ตามบริทบของประเทศ ภายในป ี2563

17.18.1 มรีะบบรวบรวมและจัดเก็บขอ้มลูที่มคุีณภาพ ทันเวลา
 และเชือ่ถือได้ ที่จ าแนกตามลักษณะประชากร (เช่น รายได้ เพศ 
อายุ ชาติพันธุ์ ความบกพร่องของร่างกาย) และต าแหนง่ทาง
ภมูิศาสตร์ และคุณลักษณะอืน่ ๆ ที่จ าเปน็ของทอ้งถิน่ในการ
สนบัสนนุการตัดสินใจเชิงนโยบายในการวางแผนพัฒนาและ
บริหารจัดการเมือง มี ไม่มี

มีมีระบบ
รวบรวมและ

จัดเก็บข้อมูลที่
มีคุณภาพ 

ทนัเวลา และ
เชือ่ถือได้ที่ใช้
ในการวางแผน
และตัดสินใจ
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