
๙๕ 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.2560-256๓) 

 องค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง 
อ าเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา 

 

 
  
 

  4.2 รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 

ความ
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

พันธกิจ 
ตัวช้ีวัดระดับ
เป้าประสงค์  
(ตัวช้ีวัดรวม) 

ค่าเป้าหมาย 
 
 
 

แนวทางการ
พัฒนา 

ตัวช้ีวัดระดับ
แนวทางการ

พัฒนา 
(ตัวช้ีวัดรวม) 

ความก้าว 
หน้าของ
เป้าหมาย 

ผลผลิต/โครงการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
หน่วยสนับสนุน 

60 ๖1 ๖2 ๖3 
ยุทธศาสตร์ที่ 

2 
ยุทธศาสตร์ที่ 

6 
ยุทธศาสตร์ที่ 

1 
พันธกิจที่ 1 โครงการ / 

กิจกรรม  จ านวน 
60  โครงการ 

15 30 45 60 แนวทางท่ี 
1.1-1.5 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
เดินทางและ
การติดต่อ 
สื่อสาร เพ่ิมข้ึน 
ร้อยละ 10 

ปีละ 15 
โครงการ 

๑) โครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน 
๒) โครงการก่อสร้างถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน 
๓) โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน  
๔) โครงการปรับปรุงถนน คสล. 
๕) โครงการก่อสร้างเหมืองส่งน้ า 
๖) โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. 
๗) โครงการขยายเขตท่อเมนต์ประปาภายใน

หมู่บ้าน  
๘) โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้น คสล. 
๙) โครงการขุดลอกสระน้ า/ล าห้วย/คลอง

สาธารณะ 
๑๐) โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ า คสล. 
๑๑) โครงการจัดซื้อท่อส่งน้ า 
๑๒) โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน 
๑๓) โครงการขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟ้าแรงต่ า

ภายในหมู่บ้าน  
๑๔) โครงการอินเตอร์เน็ตต าบลเพื่อบริการ

ประชาชน 
๑๕) อุดหนุนโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพศูนย์รวม

ข่าวสารจัดซื้อจัดจ้างของ อปท. ระดับอ าเภอ 
 

 

กองช่าง อบต. ส านักปลัด 
กองคลัง 

อบจ./ปภ.จ.นม./ 
อ าเภอ/จังหวัด 

 
 
 
 
 
 

แบบ ยท.04 



๙๖ 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.2560-256๓) 

 องค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง 
อ าเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา 

 

 
 
 
 
 
 

ความ
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

พันธกิจ 
ตัวช้ีวัดระดับ
เป้าประสงค์  
(ตัวช้ีวัดรวม) 

ค่าเป้าหมาย 
 
 
 

แนวทางการ
พัฒนา 

ตัวช้ีวัดระดับ
แนวทางการ

พัฒนา 
(ตัวช้ีวัดรวม) 

ความก้าว 
หน้าของ
เป้าหมาย 

ผลผลิต/โครงการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
หน่วยสนับสนุน 

60 ๖1 ๖2 ๖3 
ยุทธศาสตร์ที่ 

4 
ยุทธศาสตร์ที่ 

4,9 
ยุทธศาสตร์ที่ 

2 
พันธกิจที่ 2 โครงการ/ 

กิจกรรม จ านวน  
68 โครงการ 

17 34 51 68 แนวทางท่ี 
2.1-2.6 

ประชาชนได้รับ
การพัฒนา 
ส่งเสริม 
คุณภาพชีวิต 
เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 
10 

ปีละ 17 
โครงการ 

1) โครงการพัฒนาฟ้ืนฟูสมรรถภาพส าหรับผู้พิการ 
2) โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 
3) โครงการส่งเสริมศักยภาพสตรี 
4) โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 
5) โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยเด็ก 
6) โครงการป้องกันและแก้ปัญหาการตั้งครรภ์ก่อน

วัยอันควร 
7) โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก 
8) โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและคุมก าเนิด

สุนัขและแมว 
9) โครงการป้องกันและควบคุมโรคเอดส์ 
10)  อุดหนุนกิจการสาธารณสุขมูลฐานหมู่บ้าน

ให้แก่ อสม. 
11)  โครงการส่งเงินสมทบกองทุนหลักประกัน

สุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 
12)  โครงการ/กิจกรรมเพ่ิมทักษะให้แก่ อปพร. 
13)  โครงการ/กิจกรรมป้องกันและบรรเทาสา

ธารณภัย 
14)  โครงการ/กิจกรรม ป้องกันและแก้ไขปัญหายา

เสพติด 
15)  โครงการปกป้องสถาบันส าคัญของชาติ 
16)  โครงการ/กิจกรรม สนับสนุน ส่งเสริมคุณธรรม 

จริยธรรม 
17)  โครงการจัดการแข่งขันกีฬา 

 
 

ส านักปลัด อบต. กองช่าง 
กองคลัง 

กองการศึกษา 
พัฒนาชุมชน/ 
สาธารณสุข/ 

โรงเรียน 

 
 

แบบ ยท.04 



๙๗ 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.2560-256๓) 

 องค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง 
อ าเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา 

 

 
 
 
 
 
 

ความ
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

พันธกิจ 
ตัวช้ีวัดระดับ
เป้าประสงค์  
(ตัวช้ีวัดรวม) 

ค่าเป้าหมาย 
 
 
 

แนวทางการ
พัฒนา 

ตัวช้ีวัดระดับ
แนวทางการ

พัฒนา 
(ตัวช้ีวัดรวม) 

ความก้าว 
หน้าของ
เป้าหมาย 

ผลผลิต/โครงการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
หน่วยสนับสนุน 

60 ๖1 ๖2 ๖3 
ยุทธศาสตร์ที่ 

3,4 
ยุทธศาสตร์ที่ 

2,7 
ยุทธศาสตร์ที่ 

3 
พันธกิจที่ 3 โครงการ/

กิจกรรม จ านวน 
36 โครงการ 

9 18 27 36 แนวทางท่ี 
3.1-3.3 

ความส าเร็จ
ของโครงการ/ 
กิจกรรม  
ร้อยละ 80 

ปีละ 9 
โครงการ 

1) อุดหนุนโรงเรียนในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ 
2) อุดหนุนอาหารกลางวันให้โรงเรียนในเขตพ้ืนที่

รับผิดชอบและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
3) โครงการอาหารเสริม(นม) แก่เด็กนักเรียนใน

พ้ืนที่รับผิดชอบและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
4) โครงการจัดซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอน 
5) โครงการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 
6) โครงการ/กิจกรรม สนับสนุนส่งเสริม การ

อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

7) โครงการจัดงานวันพริกและของดีอ าเภอขาม
สะแกแสง 

8) โครงการจัดงานเนื่องในวันส าคัญของชาติ 
9) โครงการ/กิจกรรม การจัดงานเนื่องในวันส าคัญ

ทางศาสนา 
 

 

กองการศึกษา กองคลัง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ยท.04 



๙๘ 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.2560-256๓) 

 องค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง 
อ าเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ความ
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

พันธกิจ 
ตัวช้ีวัดระดับ
เป้าประสงค์  
(ตัวช้ีวัดรวม) 

ค่าเป้าหมาย 
 
 
 

แนวทางการ
พัฒนา 

ตัวช้ีวัดระดับ
แนวทางการ

พัฒนา 
(ตัวช้ีวัดรวม) 

ความก้าว 
หน้าของ
เป้าหมาย 

ผลผลิต/โครงการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
หน่วยสนับสนุน 

60 ๖1 ๖2 ๖3 
ยุทธศาสตร์ที่ 

4 
ยุทธศาสตร์ที่ 

8 
ยุทธศาสตร์ที่ 

4 
พันธกิจที่ 4 โครงการ/

กิจกรรม  จ านวน  
44  โครงการ 

11 22 33 44 แนวทางท่ี 
4.1-4.4 

ความส าเร็จ
ของโครงการ/ 
กิจกรรม  
ร้อยละ 80 

ปีละ 11 
โครงการ 

1) โครงการ/กิจกรรม ฝึกอบรมและศึกษาดูงาน
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงาน 

2) โครงการจัดหา/บ ารุงรักษา วัสดุ อุปกรณ์ 
เครื่องมือ ครุภัณฑ์ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

3) โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
4) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
5) สมทบกองทุนบ าเหน็จ บ านาญ ข้าราชการส่วน

ท้องถิ่น (กบท.) / กองทุนประกันสังคม 
6) โครงการประชุมประชาคมหมู่บ้าน / ต าบล 
7) ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาเผยแพร่ข่าวสาร / 

ส ารวจความพึงพอใจ 
8) โครงการจัดท าหรือสนับสนุนการด าเนินงาน   

5 ส. 
9) ค่าใช้จ่ายในการรังวัดที่/ทางสาธารณประโยชน์ 

ตรวจสอบแนวเขต 
10)  โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภา หรือ

ผู้บริหาร อบต. 
11)  โครงการจัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียน

ทรัพย์สิน 
 

ส านักปลัด อบต. กองช่าง 
กองการศึกษา 

กองคลัง 
 

 
 
 
 

แบบ ยท.04 



๙๙ 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.2560-256๓) 

 องค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง 
อ าเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความ
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

พันธกิจ 
ตัวช้ีวัดระดับ
เป้าประสงค์  
(ตัวช้ีวัดรวม) 

ค่าเป้าหมาย 
 
 
 

แนวทางการ
พัฒนา 

ตัวช้ีวัดระดับแนว
ทางการพัฒนา 
(ตัวช้ีวัดรวม) 

ความก้าว 
หน้าของ
เป้าหมาย 

ผลผลิต/โครงการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
หน่วยสนับสนุน 

60 ๖1 ๖2 ๖3 
ยุทธศาสตร์ที่ 

1 
ยุทธศาสตร์ที่ 

1,3 
ยุทธศาสตร์ที่ 

5 
พันธกิจที่ 5 โครงการ/

กิจกรรม จ านวน 
20 โครงการ  

5 10 15 20 แนวทางท่ี 
5.1-5.4 

ประชาชนมีรายได้
เพ่ิมข้ึนร้อยละ ๕ 
จากการจ าหน่วย
สินค้าเกษตร 
แปรรูป และสินค้า 
OTOP และ
สามารถพ่ึงตนเอง
ได้มากข้ึน 
 

ปีละ 5 
โครงการ 

1) โครงการฝึกอาชีพเสริม/จัดตั้งกลุ่มอาชีพ/
จัดตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชน 

2) โครงการด าเนินงานศูนย์บริการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบล 

3) โครงการส่งเสริม/สนับสนุนเศรษฐกิจพอเพียง 
4) การพัฒนาและส่งเสริมเกษตรกรรม 
5) โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้า OTOP 

 
 

ส านักปลัด อบต. พัฒนาชุมชน/ 
เกษตรอ าเภอ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 
5 

ยุทธศาสตร์ที่ 
10 

ยุทธศาสตร์ที่ 
6 

พันธกิจที่ 6 โครงการ/
กิจกรรม จ านวน 
12 โครงการ 

3 6 9 12 แนวทางท่ี 
6.1-6.2 

ความส าเร็จของ
โครงการ/กิจกรรม
การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม  
ร้อยละ 80 

ปีละ 3 
โครงการ 

1) โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

2) โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
3) โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะและบริหาร

จัดการขยะในชุมชน 
 
 

ส านักปลัด อบต. หมู่บ้าน/ 
เพาะช ากล้าไม้

จังหวัด 
 

 

แบบ ยท.04 




