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 ๓.๓  ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
โครงสร้างความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๓) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ยท. ๐๑ 

ยุทธศาสตร์จังหวัด พัฒนาปัจจยัแวดล้อม
ทางการแข่งขันของ
อุตสาหกรรมการเกษตร
และเช่ือมโยงหว่งโซ่
อุปทานเพื่อพัฒนาไปสู่
ครัวของโลกและฐาน
การผลิตพลังงานสะอาด 

พัฒนาระบบโลจิสตกิส์
และการค้าเพื่อเป็น
ศูนย์กลางความเจริญ
ของภาคอีสานและ
รองรับประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน 

พัฒนาศักยภาพการ
ท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์
เพื่อสร้างและกระจาย
รายได้สู่ประชาชนใน
พื้นที่ 

พัฒนาสังคมคุณภาพที่
ทั่วถึงและยั่งยืนเพือ่สู่
การเป็นเมืองที่น่าอยู ่

พัฒนาทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม และการ
บริหารจัดการน้า้อยา่ง
บูรณาการ 

ส่งเสริมการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย
และความมั่นคงของ
บ้านเมือง 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของ อปท. 

ในเขตจังหวัด 

การสานต่อแนวทาง
พระราชด้าร ิ

การพัฒนา
การศึกษา 

การพัฒนาการ
เกษตร 

การพัฒนาสังคม การพัฒนา
สาธารณสุข 

การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

การพัฒนาการ
ท่องเที่ยว ศาสนา-
วัฒนธรรม 
ประเพณี และกีฬา 

การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

การรักษาความ
ปลอดภัยในชวีิต
และทรัพย์สิน 

การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา อปท. 

การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

การพัฒนาด้านสังคม
และคุณภาพชวีิต 

การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
ประเพณีและ
วัฒนธรรม 

การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

การพัฒนาด้านการ
อนุรักษ์ และพัฒนา
ทรัพยากร ธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

แนวทางการ
พัฒนา 

1.1 การกอ่สร้าง ปรับปรุงและบา้รุงรักษา
ถนน สะพาน ทางระบายน้้า 

1.2 การกอ่สร้าง ปรับปรุงและบา้รุงรักษา
แหล่งน้้า ประปาและการขยายเขตประปา 

1.3 การขยายเขตระบบจา้หน่ายไฟฟ้า
และไฟฟ้าสาธารณะ 

1.5 การพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ และการสื่อสาร 

1.4 การกอ่สร้างระบบสาธารณูปโภค 
และการกอ่สร้างอื่น ๆ 

2.1 การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนา
คุณภาพชีวิต เด็ก สตรี ผู้สูงอาย ุผู้พิการ 
ผู้ด้อยโอกาส และผู้ติดเชื้อเอดส์ (HIV) 

2.2 การส่งเสริม สนับสนุน และการพฒันา
ด้านสาธารณสุข 

2.3 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั 
และความปลอดภัยในชวีิตและทรัพย์สิน 

2.4 การป้องกันและแก้ไขการแพร่ระบาด
ปัญหายาเสพติด การสร้างความมั่นคงและ
ความเข้มแข็งให้แกห่มู่ที่และสถาบันสังคม 

2.5 การพัฒนาดา้นคุณธรรม จริยธรรม 

2.6 การส่งเสริม สนับสนุนกีฬา 
นันทนาการและการจัดให้มีสถานที่ออก
ก้าลังกาย และสวนสาธารณะ 

3.1 การส่งเสริม สนับสนุน
การศึกษา 

3.2 การส่งเสริม สนับสนุน อนุรักษ ์
ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี 
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

3.3 การเสริมสร้าง ท้านุบ้ารุง และ
การจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา 

4.1 การส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพ
ของบุคลากรและองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นให้มีขีดความสามารถในการ
พัฒนาด้านต่าง ๆ 

4.2 การบริหารจัดการภาครัฐที่ดี
แบบบูรณาการ การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนและองค์กรทุกภาคส่วน 

4.3 การส่งเสริมประชาธิปไตย และ
การมีส่วนร่วมของประชาชน 

4.4 การด้าเนินงานตามแผนการ
กระจายอ้านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

5.1 การพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน 
และฝึกอาชพีให้แก่ประชาชน 

5.2 การพัฒนาและส่งเสริมด้าน
การเกษตร 

5.3 การเสริมสร้างเศรษฐกิจ
พอเพียง 

5.4 การส่งเสริมพัฒนาสินค้า และ
ร้านค้าชุมชน 

6.1 การสร้างจิตส้านกึ ตระหนกั 
ในการจัดการทรัพยากร ธรรมชาต ิ
และสิ่งแวดล้อม 

6.2 การบริหารจัดการ การก้าจัด
ขยะมูลฝอย สิ่งปฏกิูล และน้า้เสีย
ในชุมชน 
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(ต่อ) 

 

 แนวทางที่ 1.1 

๑) โครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายใน
หมู่บ้าน 

๒) โครงการก่อสร้างถนนลูกรังภายใน
หมู่บ้าน 

๓) โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายใน
หมู่บ้าน  

๔) โครงการปรับปรุงถนน คสล. 
๕) โครงการก่อสร้างเหมืองส่งน้้า 
๖) โครงการก่อสร้างรางระบายน้า้ คสล. 

แนวทางที่ 2.1 

1) โครงการพัฒนาฟื้นฟูสมรรถภาพ
ส้าหรับผู้พิการ 

2) โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอาย ุ

3) โครงการส่งเสริมศักยภาพสตรี 
4) โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาต ิ

 

แนวทางที่ 3.1 

1) อุดหนุนโรงเรียนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 
     2) อุดหนุนอาหารกลางวันให้โรงเรียนในเขต 
         พื้นที่รับผิดชอบและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
     3) โครงการอาหารเสริม(นม) แก่เด็กนักเรียน 
         ในพื้นที่รับผิดชอบและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
     4)  โครงการจัดซ้ือวัสดุส่ือการเรียนการสอน 
     5) โครงการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ 
         ภาษาอังกฤษ 

แนวทางที่ 4.1 

1) โครงการ/กิจกรรม ฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารงาน 

2) โครงการจัดหา/บ้ารุงรักษา วัสดุ 
อุปกรณ์ เครื่องมือ ครุภัณฑ์ เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพในการปฏิบัติงาน 

3) โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

4) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
5) สมทบกองทุนบ้าเหน็จ บ้านาญ 

ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) / 
กองทุนประกันสังคม 

แนวทางที่ 5.1 

1) โครงการฝึกอาชพีเสริม/จัดตั้งกลุ่มอาชีพ/
จัดตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชน 

2) โครงการด้าเนินงานศูนย์บริการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจ้าต้าบล 

แนวทางที่ 6.1 

1) โครงการสง่เสริมการอนุรักษ์ทรัพยากร  
    ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
2) โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 

แนวทางที่ 1.2 

๑) โครงการขยายเขตท่อเมนต์ประปา
ภายในหมูบ่้าน  

๒) โครงการก่อสร้างฝายน้า้ล้น คสล. 
๓) โครงการขุดลอกล้าหว้ย 
๔) โครงการขุดลอกสระน้้า 
๕) โครงการขุดลอกคลองสาธารณะ 
๖) โครงการก่อสร้างถังเก็บน้้า คสล. 
๗) โครงการจัดซ้ือท่อส่งน้้า 
๘) โครงการก่อสร้างระบบประปา

หมู่บ้าน 

แนวทางที่ 2.2 

1) โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยเด็ก 
2) โครงการป้องกันและแก้ปัญหาการ

ตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร 
3) โครงการควบคุมและป้องกันโรค

ไข้เลือดออก 
4) โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและ

คุมก้าเนิดสุนัขและแมว 
5) โครงการป้องกันและควบคุมโรคเอดส ์
6) อุดหนุนกิจการสาธารณสุขมูลฐาน

หมู่บ้านให้แก่ อสม. 
7) โครงการส่งเงินสมทบกองทุน

หลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพื้นที ่

แนวทางที่ 3.2 

 1) โครงการ/กจิกรรม สนับสนุนส่งเสริม การ  
       อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและ 
       ภูมิปญัญาท้องถิ่น 
   2) โครงการจัดงานวันพริกและของดีอ้าเภอ 
      ขามสะแกแสง 
   3) โครงการจัดงานเน่ืองในวันส้าคัญของชาติ 

แนวทางที่ 4.2 

1) โครงการประชุมประชาคมหมู่บา้น / 
ต้าบล 

2) ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาเผยแพร่
ข่าวสาร / ส้ารวจความพึงพอใจ 

3) โครงการจัดท้าหรือสนับสนุนการ
ด้าเนินงาน 5 ส. 

4) ค่าใช้จ่ายในการรังวัดที่/ทาง
สาธารณประโยชน์ ตรวจสอบแนว
เขต 

 

แนวทางที่ 5..2 

1) โครงการพัฒนาและส่งเสริมเกษตรกรรม 

แนวทางที่ 6.2 

1) โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะและบริหาร 
    จัดการขยะในชุมชน 

แนวทางที่ 1.3 

๑) โครงการขยายเขตระบบจา้หน่าย
ไฟฟ้าแรงต่้าภายในหมู่บา้น  

 

แนวทางที่ 2.3 

  1) โครงการ/กิจกรรมเพิ่มทักษะให้แก ่อปพร. 
  2) โครงการ/กิจกรรมป้องกันและบรรเทา 
      สาธารณภัย 

แนวทางที่ 3.3 

1)  โครงการ/กจิกรรม การจัดงานเน่ืองในวัน
ส้าคัญทางศาสนา 

 

แนวทางที่ 4.3 

1) โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภา 
หรือผู้บริหาร อบต. 

 

แนวทางที่ 5.3 

1) โครงการส่งเสริม/สนับสนุนเศรษฐกิจพอเพียง 

  

- 

แนวทางที่ 1.4 

- 

แนวทางที่ 2.4 
   1) โครงการ/กิจกรรม ป้องกันและแก้ไขปัญหา 
       ยาเสพติด 
   2)  โครงการปกป้องสถาบันสา้คัญของชาติ 

 

- 

แนวทางที่ 4.4 

1) โครงการจัดท้าแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน 

แนวทางที่ 5.4 

1) โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้า OTOP 

 

- 

แนวทางที่ 1.5 

1) โครงการอินเตอร์เน็ตต้าบลเพื่อ
บริการประชาชน 

2) อุดหนุนโครงการเพิ่มประสิทธภิาพ
ศูนย์รวมข่าวสารจัดซ้ือจัดจา้งของ 
อปท. ระดับอา้เภอ 

แนวทางที่ 2.5 

   1) โครงการ/กิจกรรม สนับสนุน ส่งเสริม             
คุณธรรม จริยธรรม 

 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 แนวทางที่ 2.6 

1) โครงการจัดการแข่งขันกีฬา 

 

- 

 

- 

 

- 

 - 

 

 

ผลผลิต/โครงการ 

แบบ ยท. ๐๑ 
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แนวทางท่ี 1.๑ ๗) โครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน 
๘) โครงการก่อสร้างถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน 
๙) โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน  
๑๐) โครงการปรับปรุงถนน คสล. 
๑๑) โครงการก่อสร้างเหมืองส่งน้้า 
๑๒) โครงการก่อสร้างรางระบายน้้า คสล. 

 
แนวทางท่ี 1.๒ ๙) โครงการขยายเขตท่อเมนต์ประปาภายในหมู่บ้าน  

๑๐) โครงการก่อสร้างฝายน้้าล้น คสล. 
๑๑) โครงการขุดลอกล้าห้วย 
๑๒) โครงการขุดลอกสระน้้า 
๑๓) โครงการขุดลอกคลองสาธารณะ 
๑๔) โครงการก่อสร้างถังเก็บน้้า คสล. 
๑๕) โครงการจัดซื้อท่อส่งน้้า 
๑๖) โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน 

 
แนวทางท่ี 1.3 ๒) โครงการขยายเขตระบบจ้าหน่ายไฟฟ้าแรงต่้าภายในหมู่บ้าน  

 
 

แนวทางท่ี 1.4      - 
 
 

แนวทางท่ี 1.5 3) โครงการอินเตอร์เน็ตต้าบลเพื่อบริการประชาชน 
4) อุดหนุนโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพศูนย์รวมข่าวสารจัดซื้อจัดจ้างของ อปท. ระดับอ้าเภอ 

 
     

แนวทางท่ี 2.๑ 5) โครงการพัฒนาฟ้ืนฟูสมรรถภาพส้าหรับผู้พิการ 
6) โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 
7) โครงการส่งเสริมศักยภาพสตรี 
8) โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 

 
แนวทางท่ี 2.2 8) โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยเด็ก 

9) โครงการป้องกันและแก้ปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร 
10) โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก 
11) โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและคุมก้าเนิดสุนัขและแมว 
12) โครงการป้องกันและควบคุมโรคเอดส์ 
13) อุดหนุนกิจการสาธารณสุขมูลฐานหมู่บ้านให้แก่ อสม. 
14) โครงการส่งเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 

 
แนวทางท่ี 2.3 1) โครงการ/กิจกรรมเพ่ิมทักษะให้แก่ อปพร. 

2) โครงการ/กิจกรรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 

แนวทางท่ี 2.4 1) โครงการ/กิจกรรม ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
2) โครงการปกป้องสถาบันส้าคัญของชาติ 

 
แนวทางท่ี 2.5 1) โครงการ/กิจกรรม สนับสนุน ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 

 
แนวทางท่ี 2.6 1) โครงการจัดการแข่งขันกีฬา 

 

 

ผลผลิต/โครงการ 
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 องค์การบริหารส่วนต าบขาาสสแแกแสง 
อ าเภอาาสสแแกแสง  จังหวัดนครราชสีสา 

 

 

 

 

 

 

   

  แนวทางที่ 3.1 1) อุดหนุนโรงเรียนในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ 
2) อุดหนุนอาหารกลางวันให้โรงเรียนในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
3) โครงการอาหารเสริม(นม) แก่เด็กนักเรียนในพ้ืนที่รับผิดชอบและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
4) โครงการจัดซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอน 
5) โครงการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 

 
แนวทางท่ี 3.2 1) โครงการ/กิจกรรม สนับสนุนส่งเสริม การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิ

ปัญญาท้องถิ่น 
2) โครงการจัดงานวันพริกและของดีอ้าเภอขามสะแกแสง 
3) โครงการจัดงานเนื่องในวันส้าคัญของชาติ 

แนวทางท่ี 3.3      1)  โครงการ/กิจกรรม การจัดงานเนื่องในวันส้าคัญทางศาสนา 
 

 

แนวทางท่ี 4.๑ 6) โครงการ/กิจกรรม ฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงาน 
7) โครงการจัดหา/บ้ารุงรักษา วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ ครุภัณฑ์ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการ

ปฏิบัติงาน 
8) โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
9) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
10) สมทบกองทุนบ้าเหน็จ บ้านาญ ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) / กองทุนประกันสังคม 

 
แนวทางท่ี 4.๒ 5) โครงการประชุมประชาคมหมู่บ้าน / ต้าบล 

6) ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาเผยแพร่ข่าวสาร / ส้ารวจความพึงพอใจ 
7) โครงการจัดท้าหรือสนับสนุนการด้าเนินงาน 5 ส. 
8) ค่าใช้จ่ายในการรังวัดที่/ทางสาธารณประโยชน์ ตรวจสอบแนวเขต 

 
แนวทางท่ี 4.3 2) โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภา หรือผู้บริหาร อบต. 

 
แนวทางท่ี 4.4 2) โครงการจัดท้าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 

 
 

แนวทางท่ี 5.1 1) โครงการฝึกอาชีพเสริม/จัดตั้งกลุ่มอาชีพ/จัดตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชน 
2) โครงการด้าเนินงานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ้าต้าบล 

แนวทางท่ี 5.2 1) โครงการพัฒนาและส่งเสริมเกษตรกรรม 
 

แนวทางท่ี 5.3 1) โครงการส่งเสริม/สนับสนุนเศรษฐกิจพอเพียง 
 

แนวทางท่ี 5.๔ 1) โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้า OTOP 

 

แนวทางท่ี 6.๑ 1) โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
2) โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 

 
แนวทางท่ี 6.๒ 1) โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะและบริหารจัดการขยะในชุมชน 

 
 

แบบ ยท. ๐๑ 

 

ผลผลิต/โครงการ 




