
เทศบาลตำ บลอ้อมใหญ่

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ยั่งยืน 

เทศบาลตำ บลอ้อมใหญ่

โครงการแนวทางการขับเคลื่อนเป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และภาคีเพื่อการพัฒนาเมืองยั่งยืนในประเทศไทย

ด�ำเนินงำนโดยสถำบันสิ่งแวดล้อมไทย
 ภำยใต้กำรสนับสนุนจำกส�ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริม

วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)
และควำมร่วมมือกับเทศบำลต�ำบลอ้อมใหญ่

ประเดน็เป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนของ
เทศบาลตำ บลอ้อมใหญ่และสถานการณ์ปัจจุบัน

การจัดการขยะ*

>> เทศบำลจัดกำรขยะมูลฝอยได้ดี แต่มีแนวโน้มปริมำณขยะมำกข้ึนอย่ำง 
ต่อเนื่อง และกำรน�ำไปใช้ประโยชน์ มีสัดส่วนน้อย ควรเน้นกำรลดขยะต้นทำง
และกำรน�ำกลับไปใช้ประโยชน์ รวมถึงแนวทำงเศรษฐกิจหมุนเวียน

100%
คิดเป็น

ที่มำ : ระบบสำรสนเทศด้ำนกำรจัดกำรขยะมูลฝอย กรมควบคุมมลพิษ (2562)

7.47 
ตัน/วัน

ปริมาณขยะ

นำ ไปกำ จัด

6.79 
ตัน/ วัน

0.68
ตัน/วัน

นำ ไปใช้ประโยชน์

7.47 
ตัน/วัน

ปริมาณขยะ

นำ ไปกำ จัด

6.79 
ตัน/วัน

0.68
ตัน/วัน

นำ ไปใช้ประโยชน์

คิดเป็นร้อยละ 100

คุณภาพทรัพยากรน้ำ  และการจัดการน้ำ เสีย*

ที่มำ : ระบบฐำนข้อมูลคุณภำพน�้ำแหล่งน�้ำผิวดิน กรมควบคุมมลพิษ (2562)

ปี 
2557
-

2562

คุณภาพน้ำ แม่น้ำ ท่าจีน 
อยู่ในเกณฑ์เส่ือมโทรม
ถึงเส่ือมโทรมมาก (WQI 
25-55) โดยมีผลคะแนน 
ดัชนีคุณภาพน้ำ ในแหล่งน้ำ 
ผิวดิน (WQI) ดังน้ี 

>> พื้นท่ีเทศบำลมีกำรขยำยตัวของชุมชนและอุตสำหกรรมท�ำให้มีปริมำณน�้ำเสีย
มำก และยังไม่มีระบบบ�ำบัดน�้ำเสีย กำรก�ำกับดูแลน�้ำเสียอุตสำหกรรมเป็นไปตำม
มำตรฐำนกรมโรงงำนและเทศบำลยังพบเรื่องร้องเรียน

ปี 2557 เท่ากับ 47 
ปี 2560 เท่ากับ 51 
ปี 2561 เท่ากับ 52 
ปี 2562 เท่ากับ 56 

ค่ำดัชนีคุณภำพน�้ำ (Water Quality Index) จุดตรวจวัดคุณภำพน�้ำ แม่น�้ำท่ำจีน

การพัฒนาการศึกษา ส่งเสริมเด็กให้เรียนและมีงานทำ ในท้องถ่ินอย่างเท่าเทียม *
จำ นวนนักเรียน ในสังกัด
สำ นักงานเขตพ้ืนท่ี
ประถมศึกษา นครปฐม 
เขต 2 มีจำ นวนนักเรียน 
รวม 29,385 คน

จำ นวนผู้ผ่านเกณฑ์และประเมินผล
ทักษะภาษาอังกฤษระดับดีข้ึนไป 
คิดเป็น ร้อยละ 72.84 
ของจำ นวนนักเรียนท่ีเข้าสอบ

>> กำรศึกษำของพื้นที่เทศบำลต�ำบลอ้อมใหญ่อยู่ในเกณฑ์ดี แต่เน่ืองจำก 
พืน้ทีเ่มอืงอยูใ่กลก้รงุเทพฯ ท�ำใหผู้้ปกครองและนกัเรยีนนยิมไปเรยีนในกรงุเทพฯ 
มากกว่าและมักจะไม่กลับเข้ามาทำางานในพื้นที่

นักเรียนท่ีผ่านการประเมินทักษะ 
การคิดวิเคราะห์ ร้อยละ 100 
จากนักเรียนท้ังหมด

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และอุบัติเหตุทางถนน *

ที่มำ : ต�ำรวจภูธรจังหวัดนครปฐม (2561)

สถิติ
การเกิด
อุบัติเหตุ
ทางถนน

18:00-22:00 

2,081 ครั้ง

อุบัติเหตุ

2,421 คน
ผู้บาดเจบ็

52 ราย
ผู้เสียชีวิต

คิดเป็นจำ นวนผู้เสียชีวิต 

24.8 ต่อแสนประชากร

(ค่าเป้าหมาย : 5 ต่อแสนประชากร)
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>> พบว่ำมีแนวโน้มเพิ่มข้ึนท้ังคดีประทุษร้ายต่อชีวิต ร่างกาย  
และเพศ และคดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ ควรเพิ่มกำรด�ำเนินงำน 
เชิงป้องกันในกลุ่มเป้ำหมำยมำกขึ้น

  ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ยั่งยืน



การจัดการขยะ 
• ลดการผลิตของเสีย และเพิ่มการนำากลับมาใช้ใหม่ใน
กระบวนการผลิตอุตสาหกรรมและการใช้ประโยชน์จาก
กากอุตสาหกรรม

ตัวช้ีวัด : (1) ปริมำณขยะท่ีมีกำรจัดเก็บ 
และก�ำจัดอย่ำงถูกต้อง แยกเป็นขยะอันตรำย 
ขยะอุตสำหกรรม ขยะมูลฝอยท่ัวไป และ 
ขยะอินทรีย์ (2) ปริมำณขยะท่ีมีกำรเข้ำสู ่
กระบวนกำรรไีซเคิลหรือกำรน�ำไปใช้ประโยชน์
อื่น ๆ เพิ่มขึ้น

 คุณภาพอากาศ 
• จัดการการปล่อยของเสยีท่ีแหล่งกำาเนิด ในระยะส้ัน :  
ควบคมุตรวจสอบกำรปล่อยของเสยีอย่ำงเข้มงวดในช่วงวกิฤต 
ระยะยาว : ศกึษำแหล่งเชือ้เพลงิและเทคโนโลยีกำรเผำ
ไหม้ของโรงงำน โดยเฉพำะ SMEs เพื่อจัดท�ำข้อเสนอ
กำรปรับปรุงและกำรสนับสนุนทำงเทคนิคและเงินทุน
ให้ผู้ประกอบกำร
• ป้องกนักลุม่เส่ียงจากมลพษิ โดยตดิตัง้ระบบตรวจ
วดัคณุภำพอำกำศ พฒันำฐำนข้อมลูและระบบกำรตดิตำม
เฝ้ำระวงั ก�ำหนดมำตรกำรในระดบัคณุภำพอำกำศต่ำง ๆ    และ
ประชำสัมพนัธ์มำตรกำรกำรป้องกนักลุม่เสีย่ง และจดัท�ำ 

safety zone ในภำวะวกิฤต 
• รักษาและเพิ่มพื้นที่สีเขียว เพื่อเป็นแนวกันชน 
ป้องกันมลพิษ

ตวัช้ีวดั : (1) จ�ำนวนวันใน 1 ปีทีฝุ่่นละอองขนำดเลก็ 
เพิ่มขึ้น (2) จ�ำนวนและอำกำรจำกผลกระทบของ
กลุ่มเสี่ยงลดลง

• บังคับใช ้กฎหมายและสนับสนุน 
การบำาบัดนำา้เสยีอตุสาหกรรม โดยเฉพำะ
กำรติดตั้งและด�ำเนินงำนระบบบ�ำบัด 
น�้ำเสียในโรงงำน SMEs อย่ำงเคร่งครัด
• สำารวจและติดตั้งระบบรวบรวมและ
บำาบัดนำ้าเสียขนาดเล็กในพื้นที่เป้ำหมำย 
ได้แก่ ชุมชนริมคลอง และตลำด
• สนับสนุนการติดตั้งถังบำาบัดระดับ
ครัวเรือน โดยเฉพำะในชุมชนบ้ำนจัดสรร
และห้องเช่ำ

ยุทธศาสตร์
การพัฒนาที่ยั่งยืน
เทศบาลตำ บล 

อ้อมใหญ่

เปา้หมาย: ลดผลกระทบทำงลบตอ่สิง่แวดลอ้ม 
โดยเฉพำะกำรจดักำรของเสยีและคณุภำพอำกำศ 
ภำยในปี 2573

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 
ด้านการจัดการ
ขยะและมลพิษ
ทางอากาศ

เป้าหมาย: ลดจ�ำนวนผู้บำดเจ็บจำกอุบัติเหตุ 
ทำงถนนคร่ึงหน่ึง ภำยในปี 2563 และลดควำมรุนแรง 
ทุกรูปแบบ ในทุกแห่ง ให้ลดลงอย่ำงมีนัยส�ำคัญ

• สร้างแรงจูงใจให้นักเรียน และสร้างค่านิยม 
ให้กับผู้ปกครองเห็นความสำาคัญของการศึกษา 
ใกล้บ้าน และการทำางานในท้องถิ่น โดยพัฒนำ 
จดุเด่นของโรงเรยีน โดยเฉพำะกำรเรยีนกำรสอนที่
สอดคล้องกบัอำชพี และควำมต้องกำรของผูป้ระกอบ
กำรในท้องถิ่น พัฒนำด้ำนวิชำกำร และให้ทุน 
กำรศึกษำนกัเรยีนในพืน้ที่ 
• พฒันาโครงการความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบ 
โรงเรียน และชุมชน จัดกำรเรียนกำรสอนและ 
กำรสร้ำงงำน เช่น กำรให้ผูป้ระกอบกำรมำแนะน�ำ
อำชีพให้กบันกัเรยีน หรอื สอนวชิำชพีกำรท�ำ open 
house ของโรงงำน กำรวเิครำะห์ห่วงโซ่กำรผลติของ
โรงงำน โดยเน้นวสัดนุ�ำเข้ำกำรผลติของท้องถิน่ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 
ด้านการศึกษา
และการจ้างงาน 

เป้าหมาย: สร้ำงหลักประกันว่ำเด็กชำย
และเด็กหญิงทุกคนส�ำเร็จกำรศึกษำระดับ
ประถมศึกษำและมัธยมศึกษำที่มีคุณภำพ 
เท่ำเทียม และไม่มีค่ำใช้จ่ำย น�ำไปสู่ผลลัพธ์
ทำงกำรเรียนที่มีประสิทธิผล ภำยในปี 2573

• สร้างความร่วมมือกับผู้ประกอบการในด้าน 
การสนับสนุนการศึกษา เช่น มีนโยบำยในกำรรับ
พนักงำนท่ีมำจำกท้องถิ่น กำรให้ทุนกำรศึกษำกับ
นักเรียนในพื้นท่ี และกำรมีงำนรองรับ หรือโอกำส 
ในกำรฝึกงำนระหว่ำงเรียน

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 
ด้านคุณภาพ
ทรัพยากรน้ำ  
และการจัด
การน้ำ เสีย

เป้าหมาย: ยกระดับคุณภำพน�้ำ โดยลดมลพิษ 
ลดกำรท้ิงขยะ และลดกำรปล่อยสำรเคมีและลด
สดัส่วนน�ำ้เสยีทีไ่ม่ผ่ำนกระบวนกำรลงครึง่หนึง่ และ
เพิ่มกำรน�ำกลับมำใช้ใหม่ ภำยในปี 2573

• สร้างความรู้ความเข้าใจและรณรงค์
วนิยัจราจรให้กบัผูข้บัขีร่ถ รวมถงึแรงงำน
ข้ำมชำติในพื้นที่ โดยเน้นกลุ่มวัยรุ่นและ 
วัยท�ำงำนอำยุระหว่ำง 16-25 ปี
• จัดทำาเคร่ืองหมายจราจร 2 ภาษาท่ี
ชัดเจน หรือกำรใช ้ สัญลักษณ ์และ
ประชำสัมพันธ์ทั้งเอกสำรและออนไลน์
• เพิ่มอุปกรณ์ลดความเร็วในพื้นที่
ชุมชนหนำแน่น เช่น ตลำด และบริเวณ
พื้นที่โรงงำนที่มีแรงงำนจ�ำนวนมำก

ตวัช้ีวดั : ผูเ้สยีชีวติจำกอุบตัเิหตทุำงถนน
ในท้องถิ่นลดลง

ความปลอดภัยทางท้องถนน  

• รณรงค์การต่อต้านยาเสพติดและ
ความรนุแรง โดยด�ำเนนิงำนผ่ำนโครงกำร 
โรงงำนสขีำว สร้ำงควำมร่วมมอืกับสถำน 
ประกอบกำร ท้ังกำรสื่อสำรในโรงงำน 
ป้องกัน และบ�ำบดั คัดกรองตรวจสขุภำพ
อย่ำงสม�่ำเสมอผ่ำนระบบของโรงงำน 
และสนับสนุนตัวอย่ำงที่ดีในกิจกรรม
กีฬำ นันทนำกำร และอำสำสมัคร

ตัวช้ีวัด : จ�ำนวนผู้กระท�ำผิดในคดี
ยำเสพติด และผู้เสียหำยจำกคดีอำญำ
ท่ีท�ำให้เกิดกำรบำดเจ็บ เสียชีวิต หรือ
เสียทรัพย์สินในท้องถิ่นลดลง

ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน

 

ตวัช้ีวดั : (1) ปริมำณน�ำ้เสยีทีไ่ด้รบักำรบ�ำบดัเพิม่ข้ึน (2) น�ำ้ในคลองต่ำงๆ คณุภำพ
ดีขึ้น และสังเกตได้โดยเครือข่ำยเฝ้ำระวังคุณภำพน�้ำ เช่น น�้ำใสขึ้น ไม่มีกลิ่นเหม็น 
จ�ำนวนสัตว์น�้ำในธรรมชำติ (เช่น ปลำตะเพียน และกุ้งแม่น�้ำ) เพิ่มข้ึน (3) ผลกำร
ตรวจสอบคุณภำพน�้ำดีขึ้น เช่น ปริมำณสำรเคมีปนเปื้อนในน�้ำลดลง

• ติดตั้งระบบเติมอากาศในคลอง โดย
พลงังำนแสงอำทติย์ทกุคลองในพืน้ทีเ่ทศบำล
• รณรงค์สร้างจติสำานกึในการดแูลแหล่งนำา้ 
ไม่ทิ้งขยะ และไม่ปล่อยน�้ำเสียลงคลอง
• พัฒนาระบบเฝ้าระวังคุณภาพนำ้า
อย่างต่อเนื่อง โดยเครือข่ำยควำมร่วมมือ
รัฐ เอกชน และประชำชน รวมถึงให้ควำม
รู้ พัฒนำศักยภำพเครือข่ำยและระบบกำร
สื่อสำรข้อมูลระหว่ำงเครือข่ำยประชำชน

ตวัช้ีวดั : (1) เดก็และเยำวชนในท้องถิน่ ในระดบั
ชัน้ ป.6 และ ม.3 มคีวำมสำมำรถตำมเกณฑ์ในด้ำน
กำรอ่ำนคณิตศำสตร์ (2) เด็กและเยำวชนท่ีจบ 
กำรศกึษำและมงีำนท�ำในท้องถิน่เพิม่ขึน้

30
กม.

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 
ด้านความปลอดภัย

ทางท้องถนน 
และในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

30
กม.

 สร้ำงควำมเข้ำใจเกีย่วกบั SDGs กบัผูบ้รหิำร เจ้ำหน้ำท่ี และภำคกีำรพฒันำ และร่วมวำงแผนด�ำเนนิงำน 

 รวบรวม และวิเครำะห์ ข้อมลูเมืองตำมตวัชีว้ดัSDGs เพือ่จดัท�ำข้อมลูฐำนสนบัสนนุกำรตัดสนิใจ

 จัดเวทีประชุมหำรือกับผู้แทนภำคีพัฒนำเมืองในท้องถิ่น เพื่อหำรือ : 
 • ควำมสอดคล้องระหว่ำงยุทธศำสตร์นโยบำยและแผน ของท้องถิ่นกับ SDGs    
 • ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูล และข้อคิดเห็นจำกผู้เกี่ยวข้อง
 • พฒันำแผนในกำรน�ำ SDGs ไปปฏบิตัเิพื่อพัฒนำเมืองยั่งยืน ประกอบด้วย 
  1) ล�ำดับควำมส�ำคัญของเป้ำหมำย เป้ำประสงค์ และตัวชี้วัดท่ีเหมำะสมในบริบทและ 
    ควำมต้องกำรของท้องถิ่น 
  2) วิธีกำรด�ำเนินงำนเพื่อบรรลุเป้ำหมำยดังกล่ำวที่สอดคล้องกับวำระกำรพัฒนำที่ยั่งยืน  
    และบทบำทของภำคี

 ตรวจสอบควำมสอดคล้องระหว่ำงแผนปฏิบัติกำร SDGs กับแผนและยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
ท้องถิ่นและหำรือกับผู้เกี่ยวข้องในกำรน�ำไปปฏิบัติ 

กระบวนการวางเผนการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
(SDGs) เพื่อพัฒนาเมืองยั่งยืนสำ หรับเทศบาลตำ บลอ้อมใหญ่

• พฒันาเครอืข่ายภาคกีารคดัแยกและนำาขยะ
กลับมาใช้ประโยชน์ ได้แก่ ชุมชน โรงเรียน 
อุตสำหกรรม SMEs หอพักแรงงำนข้ำมชำติ 
และตลำด
• พฒันาพืน้ทีต้่นแบบการจัดการขยะอินทรีย์ 
ในโรงเรียน โรงงาน และตลาดสด โดยกำร
สนับสนุนวิทยำกร กำรศึกษำดูงำน และสร้ำง
เครือข่ำยแลกเปลี่ยนเรียนรู้

เป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน 
(Sustainable Development Goals: SDGs)
เป็นกรอบทศิทำงกำรพัฒนำของโลกภำยหลงัปี ค.ศ. 2015 (พ.ศ. 2558) มทีัง้หมด 17 เป้ำหมำย มุง่หวงั
แก้ปัญหำทีโ่ลกก�ำลงัเผชญิอยู ่เช่น ควำมยำกจน ควำมไม่เท่ำเทยีม สิง่แวดล้อม สภำวะโลกร้อน และ
สนัตภิำพ ด้วยแนวคิด “การไม่ทิง้ใครไว้ข้างหลงั” ตัง้เป้ำหมำยบรรลภุำยในปี ค.ศ. 2030  (พ.ศ. 2573)


