
๘๗ 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.2560-2563) 

 องค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง 
อ าเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา 

 

  
บทที ่ ๔ 

รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

  
๔.๑  ประเด็นยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนาและตัวชี้วัด 

๑)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แนวทางการพัฒนา 
๑.1)  แนวทางการก่อสร้าง ปรับปรุงและบ้ารุงรักษาถนน สะพาน ทางระบายน ้า 
1.2)  แนวทางการก่อสร้าง ปรับปรุงและบ้ารุงรักษาแหล่งน ้า ประปา และการขยาย  
        เขตประปา 
1.3)  แนวทางการขยายเขตระบบจ้าหน่ายไฟฟ้า และไฟฟ้าสาธารณะ 
1.4)  แนวทางการก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค และการก่อสร้างอ่ืน ๆ 
1.5)  แนวทางการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร 

๒)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
แนวทางการพัฒนา 
๒.๑)  แนวทางการสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ  
       ผู้ด้อยโอกาส และผู้ติดเชื อเอดส์ (HIV) 
๒.๒)  แนวทางการส่งเสริม สนับสนุน และการพัฒนาด้านสาธารณสุข 
2.3)  แนวทางการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
2.4)  แนวทางการป้องกันและแก้ไขการแพร่ระบาดปัญหายาเสพติด การสร้างความมั่นคงและความ 
       เข้มแข็งให้แก่ชุมชน และสถาบันทางสังคม 
2.5)  แนวทางการพัฒนา ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
2.6) แนวทางการส่งเสริม สนับสนุนด้านกีฬา นันทนาการ และการจัดให้มีสถานที่ออกก้าลังกาย 
       และสวนสาธารณะ 

๓)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม 
แนวทางการพัฒนา 
๓.๑)  แนวทางการส่งเสริม สนับสนุนการศึกษา 
๓.๒)  แนวทางการส่งเสริม สนับสนุน อนุรักษ์ ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญา 
       ท้องถิ่น 
3.3)  แนวทางการเสริมสร้าง ท้านุบ้ารุง และการจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา 

๔)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
แนวทางการพัฒนา 
๔.๑)  แนวทางการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีขีด 
        ความสามารถในการพัฒนาด้านต่าง ๆ 
๔.๒)  แนวทางการบริหารจัดการภาครัฐที่ดี แบบบูรณาการ การมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กร 
       ทุกภาคส่วน 
๔.๓)  แนวทางการส่งเสริมประชาธิปไตย และการมีส่วนร่วมของประชาชน 
๔.๔)  แนวทางการด้าเนินงานตามแผนการกระจายอ้านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

 



๘๘ 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.2560-2563) 

 องค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง 
อ าเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา 

 

 
 
 

๕)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
แนวทางการพัฒนา 
๕.๑)  แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน และฝึกอบรมอาชีพให้แก่ประชาชน 
๕.๒)  แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมด้านการเกษตร 
๕.๓)  แนวทางการเสริมสร้างเศรษฐกิจพอเพียง 
5.4)  แนวทางการส่งเสริมพัฒนาสินค้า และร้านค้าชุมชน 

๖)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
แนวทางการพัฒนา 
๖.๑)  แนวทางการสร้างจิตส้านึก ตระหนัก ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๖.๒)  แนวทางการบริหารจัดการ การก้าจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน ้าเสียในชุมชน 
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 องค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง 
อ าเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา 

 

 
 

 
 4.1.1 ยุทธศาสตร์ (Strategy) ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
      1)  พันธกิจ ที ่1 จัดให้มีการบ้ารุงรักษาทางบกให้สะดวกรวดเร็ว และมีบริการสาธารณะด้านโครงสร้าง
พื นฐานที่จ้าเป็นให้เพียงพอและทั่วถึง 

    2) เป้าประสงค์ที่ 1 ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วในการเดินทางและการติดต่อสื่อสาร 
  

   เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ 
- ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วในการเดินทางและ
การติดต่อสื่อสาร 

- ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการเดินทาง
และการติดต่อสื่อสารเพ่ิมขึ น ร้อยละ 10 

 
    3) แนวทางการพัฒนา 
        แนวทางท่ี 1 การก่อสร้าง ปรับปรุงและบ้ารุงรักษาถนน สะพาน ทางระบายน ้า 
        แนวทางท่ี 2 การก่อสร้าง ปรับปรุงและบ้ารุงรักษาแหล่งน ้า ประปา และการขยายเขตประปา 
        แนวทางท่ี 3 การขยายเขตระบบจ้าหน่ายไฟฟ้า และไฟฟ้าสาธารณ 
        แนวทางท่ี 4 การก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค และการก่อสร้างอ่ืน ๆ 
        แนวทางที่ 5 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร 
    

แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดแนวทางการพัฒนา 
1. การก่อสร้าง ปรับปรุงและบ้ารุงรักษาถนน สะพาน  
    ทางระบายน ้า 
2. การก่อสร้าง ปรับปรุงและบ้ารุงรักษาแหล่งน ้า ประปา  
    และการขยายเขตประปา 
3. การขยายเขตระบบจ้าหน่ายไฟฟ้า และไฟฟ้าสาธารณะ 
 
4. การก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค และการก่อสร้างอ่ืน ๆ 
5. การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร 
 

1. จ้านวนการก่อสร้าง ปรับปรุงและบ้ารุงรักษาถนน  
    สะพาน ทางระบายน ้า 
2. จ้านวนแหล่งน ้าที่ได้รับการขุดลอก ปรับปรุงและ
พัฒนา จ้านวนการขยายเขตประปา 
3. จ้านวนการขยายเขตระบบจ้าหน่ายไฟฟ้าและไฟฟ้า
สาธารณะ 
4. จ้านวนการก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคและการ
ก่อสร้างอ่ืน ๆ 
5. จ้านวนการได้รับบริการสาธารณะอ่ืน ๆ 

 
        4) หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
   - กองช่าง 

        5) ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ 
  ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบโลจิสติกส์และการค้าเพ่ือเป็นศูนย์กลางความ
เจริญของภาคอีสานและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
 
 
 
 
 

แบบ ยท. ๐๓ 
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 4.1.2 ยุทธศาสตร์ (Strategy) ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
      1)  พันธกิจ ที่ 2 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิต การสาธารณสุข การกีฬา นันทนาการ  
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด การสร้างความเข้มแข็งให้แก่
ชุมชน และการปลูกจิตส้านึกด้านคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่ประชาชน 

    2) เป้าประสงค์ที่ 2 ประชาชนได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิต การสาธารณสุข การกีฬา 
นันทนาการ  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด การสร้างความ
เข้มแข็งให้แก่ชุมชน และการปลูกจิตส้านึกด้านคุณธรรม จริยธรรม  

  

   เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ 
- ประชาชนได้รับการส่งเสริมและสนบัสนุนการพฒันาคุณภาพ
ชีวิต  การสาธารณสุข การกีฬา นันทนาการ  การป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย การป้องกันและแก้ไขปญัหาการแพร่ระบาด
ของยาเสพติด การสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน และการปลูก
จิตส้านึกด้านคุณธรรม จริยธรรม  

- ประชาชนได้รับการพัฒนาดา้นสังคมและคุณภาพชีวิต 
อย่างยั่งยืน 

 

    3) แนวทางการพัฒนา 
        แนวทางที่ 1 การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี ผู้สงูอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้
ติดเชื อเอดส์ (HIV) 
        แนวทางที่ 2 การส่งเสริม สนับสนนุ และการพัฒนาดา้นสาธารณสุข 
        แนวทางที่ 3 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน 
        แนวทางที่ 4 การป้องกันและแก้ไขการแพร่ระบาดปัญหายาเสพติด การสรา้งความมัน่คงและความเข้มแข็ง
ให้แก่ชุมชน และสถาบนัทางสังคม 
        แนวทางที่ 5 การพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม 
        แนวทางที่ 6 การส่งเสริม สนับสนนุด้านกีฬา นันทนาการ และการจัดให้มีสถานที่ออกก้าลังกายและ
สวนสาธารณะ    

แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดแนวทางการพัฒนา 
1. การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก   สตรี  
    ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ตดิเชื อเอดส์  
2. การส่งเสริม สนับสนนุ และการพัฒนาด้านสาธารณสุข 
3. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และความปลอดภัย 
    ในชีวิตและทรัพย์สนิ 
4. การป้องกันและแก้ไขการแพร่ระบาดปญัหายาเสพติด การสร้าง 
    ความมั่นคงและความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน และสถาบนัทางสงัคม 
5. การพัฒนา ดา้นคุณธรรม จรยิธรรม 
 
6. การส่งเสริม สนับสนนุด้านกฬีา นนัทนาการ และการจัด 
    ให้มีสถานที่ออกก้าลังกายและสวนสาธารณะ 

1. จ้านวนเด็ก สตรี ผูสู้งอายุ ผูพ้ิการ ผู้ด้อยโอกาส และ
ผู้ติดเชื อเอดส์ ได้รับการดูแลและให้การสงเคราะห์ 
2. จ้านวนประชาชนทีไ่ด้รับการส่งเสริมสุขภาพอนามัย 
3. จ้านวนอุบตัิเหตุ สาธารณภัย มีจ้านวนลดลง 
 
4. จ้านวนปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดลดลง 
และชุมชนมีความเข้มแข็งขึ น 
5. ร้อยละของผู้ร่วมกิจกรรมมีจิตส้านึกดา้นคุณธรรม
จริยธรรมเพิ่มขึ น 
6. จ้านวนการได้รับบริการสาธารณะอื่น ๆ 

 

        4) หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
   - ส้านักปลัด,  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

        5) ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ 
  - ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบโลจิสติกส์และการค้าเพ่ือเป็นศูนย์กลางความ
เจริญของภาคอีสานและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

แบบ ยท. ๐๓ 
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 4.1.3 ยุทธศาสตร์ (Strategy) ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณีและ 
         วัฒนธรรม 
      1)  พันธกิจ ที่ 3 การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา การอนุรักษ์ ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

    2)  เป้าประสงค์ที่ 3 ประชาชนได้รับการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา การอนุรักษ์ ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

  

   เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ 
- ประชาชนได้รับการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา การ

อนุรักษ์ ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
 

- การศึกษา ศาสนา ศิลปะ วฒันธรรม จารีต ประเพณี 
และภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้รับการส่งเสริมและอนุรักษ์ให้
คงอยู่สืบไป 

 
    3) แนวทางการพัฒนา 
        แนวทางท่ี 1 การส่งเสริม สนับสนุนการศึกษา 
        แนวทางท่ี 2 การส่งเสริม สนับสนุน อนุรักษ์ ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญา 
     ท้องถิ่น 
        แนวทางท่ี 3 การเสริมสร้าง ท้านุบ้ารุง และการจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา 
  

แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดแนวทางการพัฒนา 
1. การส่งเสริม สนับสนุนการศึกษา 
 
2. การส่งเสริม สนับสนุน อนุรักษ์ ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต 
   ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
3. การเสริมสร้าง ท้านุบ้ารุง และการจัดกิจกรรมทาง 
    พระพุทธศาสนา 
 

1. จ้านวนประชาชนที่ได้รับการส่งเสริมการศึกษา 
    และได้รับการศึกษาเพ่ิมเติม 
2. จ้านวนประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม และร้อยละ 
    ความพึงพอใจของประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม 
3. จ้านวนประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมวันส้าคัญต่าง ๆ  
    ทางพระพุทธศาสนา 

 
        4) หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
   - กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   

        5) ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ 
  - ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาสังคมคุณภาพที่ทั่วถึงและยั่งยืนเพ่ือสู่การเป็นเมืองที่
น่าอยู่ 
 
 

 
 
 

แบบ ยท. ๐๓ 



๙๒ 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.2560-2563) 

 องค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง 
อ าเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา 

 

 
 
 

 4.1.4 ยุทธศาสตร์ (Strategy) ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
      1)  พันธกิจ ที ่4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐอย่างมีคุณภาพโดยเน้นการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนทุกภาคส่วน 

    2)  เป้าประสงค์ที่ 4 การบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและการบูรณาการ การมีส่วนร่วมเพ่ือเกิดความโปร่งใส 
  

   เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ 
- การบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและการบูรณาการ การมีส่วน
ร่วมเพ่ือเกิดความโปร่งใส 

- การบริหารจัดการภาครัฐมีการบูรณาการร่วมกัน
ระหว่างหน่วยงานตา่ง ๆ ในทุกรูปแบบอย่างยั่งยนื 

 
    3) แนวทางการพัฒนา 
        แนวทางท่ี 1 การส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีขีด 
               ความสามารถในการพัฒนาด้านต่าง ๆ 
        แนวทางท่ี 2 การบริหารจัดการภาครัฐที่ดี แบบบูรณาการ การมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กร 
                ทุกภาคส่วน 
        แนวทางท่ี 3 การส่งเสริมประชาธิปไตย และการมีส่วนร่วมของประชาชน 
        แนวทางท่ี ๔ การด้าเนินงานตามแผนการกระจายอ้านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  

แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดแนวทางการพัฒนา 
1. การส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและองค์กร 
   ปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีขีดความสามารถในการพัฒนาด้าน 
   ต่าง ๆ 
2. การบริหารจัดการภาครัฐที่ดี แบบบูรณาการ การมีส่วนร่วม 
    ของประชาชนและองค์กรทุกภาคส่วน 
3. การส่งเสริมประชาธิปไตย และการมีส่วนร่วมของประชาชน 
4. การด้าเนินงานตามแผนการกระจายอ้านาจให้แก่องค์กร 
    ปกครองส่วนท้องถิ่น 

1. ร้อยละของจ้านวนบุคลากรทีป่ฏิบัติงานอย่างมี 
    ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 
2. ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการ 
    บริหารงานของภาครัฐ 
3. จ้านวนประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม  
4. ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการ 
    บริหารงานของภาครัฐ 
     

 
        4) หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
   - ส้านักปลัด 

        5) ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ 
  - ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาสังคมคุณภาพที่ทั่วถึงและยั่งยืนเพ่ือสู่การเป็นเมืองที่
น่าอยู่ 
 
 

 
 
 

แบบ ยท. ๐๓ 



๙๓ 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.2560-2563) 

 องค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง 
อ าเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา 

 

 
 
 

 4.1.5 ยุทธศาสตร์ (Strategy) ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกจิ 
      1)  พันธกิจ ที ่5 ส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพ ให้กับประชาชน 

    2)  เป้าประสงค์ที่ 5 ประชาชนได้รับการสนับสนุนอาชีพ และมีรายได้เพียงพอ 
  

   เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ 
- ประชาชนได้รับการสนับสนุนอาชีพ และมีรายได้เพียงพอ - ร้อยละของจ้านวนประชาชนที่ได้รับการสนับสนนุ

อาชีพ และมีรายได้เพิ่มขึ น 
 

 
    3) แนวทางการพัฒนา 
        แนวทางท่ี 1 การพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน และฝึกอบรมอาชีพให้แก่ประชาชน 
        แนวทางท่ี 2 การพัฒนาและส่งเสริมด้านการเกษตร 
        แนวทางท่ี 3 การเสริมสร้างเศรษฐกิจพอเพียง 
        แนวทางท่ี 4 การส่งเสริมพัฒนาสินค้า และร้านค้าชุมชน 
  

แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดแนวทางการพัฒนา 
1. การพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน และฝึกอบรมอาชีพให้แก่ 
    ประชาชน 
2. การพัฒนาและส่งเสริมด้านการเกษตร 
3. การเสริมสร้างเศรษฐกิจพอเพียง 
4. การส่งเสริมพัฒนาสินค้าและร้านค้าชุมชน 

1. ร้อยละของประชาชนที่ได้รับการสนับสนุนและ 
    ฝึกอบรมอาชีพเสริม 
2. ร้อยละของประชาชนมีรายได้เพ่ิมมากขึ น 
3. รอ้ยละของประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม  
4. จ้านวนสินค้าที่ได้รับมาตรฐานการผลิต 
     

 
        4) หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
   - ส้านักปลัด 

        5) ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ 
  - ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาปัจจัยแวดล้อมทางการแข่งขันของอุตสาหกรรม
การเกษตรและเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานเพ่ือพัฒนาไปสู่ครัวของโลกและฐานการผลิตพลังงานสะอาด 
        : ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาสังคมคุณภาพท่ีทั่วถึงและยั่งยืนเพ่ือสู่การเป็นเมือง 
          ที่น่าอยู่ 

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ยท. ๐๓ 



๙๔ 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.2560-2563) 

 องค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง 
อ าเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา 

 

 
 

 

 4.1.6 ยุทธศาสตร์ (Strategy) ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์  และพัฒนา 
         ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
      1)  พันธกิจ ที ่6 การก้าจัดขยะ  สิ่งปฏิกูล ให้ถูกสุขลักษณะเพ่ือให้เกิดสภาพแวดล้อมที่ดี 

    2)  เป้าประสงค์ที่ 6 รักษาความสมดุลทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ปราศจากมลพิษ เพ่ือประชาชนมี
สุขภาพทีดี่ 

  

   เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ 
- รักษาความสมดุลทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้
ปราศจากมลพิษ เพ่ือประชาชนมีสุขภาพที่ดี 
 

- จ้านวนพื นที่ปา่ในชุมชนเพิ่มมากขึ น 
- จ้านวนปริมาณขยะมูลฝอย สิง่ปฏิกูล ในชุมชนลดลง 

 
    3) แนวทางการพัฒนา 
        แนวทางท่ี 1 การสร้างจิตส้านึก ตระหนัก ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
        แนวทางท่ี 2 การบริหารจัดการ การก้าจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน ้าเสียในชุมชน 
  

แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดแนวทางการพัฒนา 
1. การสร้างจิตส้านึก ตระหนัก ในการจัดการ 
    ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
2. การบริหารจัดการ การก้าจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล 
    และน ้าเสียในชุมชน 
 

1. จ้านวนพื นที่ป่าในชุมชนเพ่ิมมากขึ น 
 
2. ปริมาณขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน ้าเสียใน 
    ชุมชนลดลง 
     

 
        4) หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
   - ส้านักปลัด 

        5) ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ 
  - ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการบริหาร
จัดการน ้าอย่างบูรณาการ 
     

 
 

 
 
 

 

แบบ ยท. ๐๓ 




