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ค ำน ำ 
 

  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที่  มท  0810.3/ว 7467  ลงวันที่  14  ธันวาคม  
2563  เรื่อง  แนวทางการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (พ.ศ. 2566-2570)  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  
ข้อ  18  ก าหนดให้แผนพัฒนาท้องถิ่น  กรณีองค์การบริหารส่วนต าบลให้จัดท าหรือทบทวนให้แล้วเสร็จภายในเดือน
ตุลาคมก่อนปีงบประมาณถัดไป  โดยมีแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2566-2570)  ดังนี้  1.  การ
ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)  ให้องค์การบริหารส่วนต าบล  ถือปฏิบัติตามข้อ  17  แห่งระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    พ.ศ. 2548  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  
2.  การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  สามารถน าข้อมูลจากแผนพัฒนาท้องถิ่น  ฉบับปัจจุบัน  
มาทบทวนและปรับใช้ในการจัดท าหรือทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น   (พ.ศ. 2566-2570)  โดยพิจารณาให้มีความ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร์จังหวัด  ยุทธศาสตร์
กลุ่มจังหวัด  แผนพัฒนาจังหวัด  แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด  แผนพัฒนาภาค  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
ยุทธศาสตร์ชาติ  20  ปี  และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน  (Sustainable Development  Goals;  SDGs)  โดยใน
การจัดท าประชาคมท้องถิ่น  ให้ด าเนินการตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  3.  ให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  ตามเค้าโครงแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (พ.ศ. 2566-2570) 
  องค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง  ขอขอบคุณทุกฝ่ายที่ได้ให้ความร่วมมือในการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2566-2570)  ทั้งภาครัฐ  ภาคเอกชน  คณะกรรมการพัฒนาฯ  คณะกรรมการ สนับสนุน
ฯ  ประชาคมท้องถิ่น  ก านัน  ผู้ใหญ่บ้าน  กลุ่มผู้น าหมู่บ้าน  ประชาชน  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบล  ตลอดจนพนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้างประจ า  และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลขาม
สะแกแสงทุกท่าน  และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฉบับนี้  จะเป็น
ประโยชน์ในการน าไปพัฒนาท้องถิ่นให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดแก่ประชาชนและประเทศชาติ  ต่อไป 
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ส่วนที่ ส่วนที่   11  
 
 
 ประวัติความเป็นมา 

ต ำบลขำมสะแกแสง  เป็นหนึ่งใน  7  ต ำบล  ที่อยู่ในเขตพ้ืนที่กำรปกครองของอ ำเภอขำมสะแกแสง  
เป็นจุดศูนย์กลำงที่ตั้งอ ำเภอขำมสะแกแสง  เดิมนั้นเป็นส่วนหนึ่งของอ ำเภอโนนสูง  โดยแบ่งเขตกำรปกครอง
ออกจำกอ ำเภอโนนสูง  เป็นกิ่งอ ำเภอขำมสะแกแสง  เมื่อวันที่  25  พฤศจิกำยน  พ.ศ. 2511  และยกฐำนะเป็น
อ ำเภอขำมสะแกแสง  เมื่อวันที่  29  มิถุนำยน  พ.ศ. 2516  เป็นอ ำเภอท่ี  19  ของจังหวัดนครรำชสีมำ   

 

           การยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนต าบล 
      องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลขำมสะแกแสง  ได้รับกำรยกฐำนะจำกสภำต ำบลเป็นองค์กำรบริหำร       
ส่วนต ำบล  เมื่อวันที่ 30 มีนำคม  2539  ตำมประกำศกระทรวงมหำดไทย  ปัจจุบันตั้งอยู่  ณ  บ้ำนเลขท่ี  33      
หมู่ที่  3  ถนนขำมสะแกแสง-บ้ำนหนุก  ต ำบลขำมสะแกแสง  อ ำเภอขำมสะแกแสง  จังหวัดนครรำชสีมำ 

 

 ค าขวัญประจ าต าบล 

“เพลงโคราชบ้านหนุก  ปลูกพริกพันธุ์ดี  กลุ่มสตรีตัดเย็บเสื้อผ้า  ภูมิปัญญาท้องถิ่น            
ศาสตร์ศิลป์ประเพณีไทย” 

 

วิสัยทัศน์ในการพัฒนาต าบล 

 “เป็นต าบลท่ีน่าอยู่  เชิดชูประเพณี  วัฒนธรรม  เลิศล้ าธรรมาภิบาล” 
 

1.  ด้านกายภาพ   
 1.1  ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ต าบล 
 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลขำมสะแกแสง  ตั้งอยู่ในอ ำเภอขำมสะแกแสง  จังหวัดนครรำชสีมำ  ระหว่ำง
เส้นรุ้งที่  15  องศำ  16  ลิปดำเหนือกับ  15  องศำ  32  ลิปดำเหนือ  เส้นแวงที่  102  องศำ  07  ลิปดำ
ตะวันออกกับ  102  องศำ  15  ลิปดำตะวันออก  อยู่ห่ำงจำกท่ีว่ำกำรอ ำเภอขำมสะแกแสง  มำทำงทิศ
ตะวันออก  ระยะทำงประมำณ  2  กิโลเมตร  และอยู่ห่ำงจำกศำลำกลำงจังหวัดนครรำชสีมำ  มำทำงอ ำเภอ 
โนนไทยแยกเข้ำอ ำเภอขำมสะแกแสง  ระยะทำงประมำณ  52  กิโลเมตร  มีเนื้อที่ประมำณ  60  ตำรำง
กิโลเมตร  หรือประมำณ  37,500  ไร่ 
 
 
 
 
 
 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพ้ืนฐาน 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2566-2570) 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง  อ าเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา 
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 มีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ของต าบลต่าง   ดังนี้ 
ทิศเหนือ    ติดต่อกับ  ต ำบลเมืองเกษตร  อ ำเภอขำมสะแกแสง  จังหวัดนครรำชสีมำ 

 ทิศใต้     ติดต่อกับ  ต ำบลขำมเฒ่ำ  อ ำเภอโนนสูง  จังหวัดนครรำชสมีำ 
 ทิศตะวันออก    ติดต่อกับ  ต ำบลเมืองนำท  อ ำเภอขำมสะแกแสง  จังหวัดนครรำชสีมำ 
 ทิศตะวันตก      ติดต่อกับ  ต ำบลพะงำด  อ ำเภอขำมสะแกแสง  จังหวัดนครรำชสีมำ 
 

 1.2  ลักษณะภูมิประเทศ 
 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลขำมสะแกแสง  อยู่สูงจำกระดับน้ ำทะเลปำนกลำง  ตั้งแต่ระดับควำมสูง    
170  เมตร  ถึง  210  เมตร พ้ืนที่มีควำมลำดเทจำกด้ำนทิศเหนือไปสู่ทิศใต้ของต ำบล  ประกอบด้วยพื้นที่     
ลูกคลื่นรอบตื้นทำงทิศเหนือของต ำบล  และพ้ืนที่รำบในตอนกลำงถึงตอนใต้ของพื้นที่ต ำบล   

 

 1.3  ลักษณะภูมิอากาศ 
 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลขำมสะแกแสง  มีลักษณะภูมิอำกำศ  ดังนี้   

- ช่วงฤดูหนำว  เริ่มตั้งแต่  เดือนพฤศจิกำยน -  เดือนกุมภำพันธ์ 
- ช่วงฤดูร้อน  เริ่มตั้งแต่  กลำงเดือนมีนำคม  ถึงพฤษภำคม  โดยเฉพำะในเดือนเมษำยนจะ

เป็นเดือนที่มีอำกำศร้อนมำกที่สุด 
- ช่วงฤดูฝน  เริ่มตั้งแต่  เดือนมิถุนำยน – เดือนตุลำคม  หลังจำกนั้นฝนจะเริ่มน้อยลง 

 

 1.4  ลักษณะของดิน 
 สภำพของดินในเขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลขำมสะแกแสง  ส่วนใหญ่เป็นดินเค็มและดินเหนียวร่วน  
ปนทรำย  เก็บควำมชุ่มชื้นได้ค่อนข้ำงน้อย   
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2.  ด้านการเมือง/การปกครอง   
 2.1  เขตการปกครอง 
      ต ำบลขำมสะแกแสงแบ่งกำรปกครองออกเป็น  15  หมู่บ้ำน  พ้ืนที่เต็มทั้งหมู่บ้ำน ได้แก่ หมู่ที่ 4     
หมู่ที่ 5 หมู่ที่ 6  หมู่ที่ 7  หมู่ที่ 8  หมู่ที่ 9  หมู่ที่ 10  หมู่ที่ 11  หมู่ที่ 12  หมู่ที่ 14  และหมู่ที่ 15 
พ้ืนที่บำงส่วนของหมู่บ้ำน  หมู่ที่  1  หมู่ที่ 2  หมู่ที่ 3  และหมู่ที่ 13  ดังนี้ 
   หมู่ที่  1  บ้ำนขำม  ก ำนัน    คือ   นำงจิตสุภำ  ศรีม่วงกลำง 
   หมู่ที่  2  บ้ำนสันติสุข  ผู้ใหญ่บ้ำน   คือ   นำงสิรวีย์  พงษ์เดชสิทธิ์ 
   หมู่ที่  3  บ้ำนสะแกรำษฎร์ ผู้ใหญ่บ้ำน   คือ   นำยรัชชำนนท์  เครื่องกลำง 
   หมู่ที่  4  บ้ำนหนุก  ผู้ใหญ่บ้ำน   คือ   นำยเวช  แก้วเกิด 
   หมู่ที่  5  บ้ำนนำมำบ  ผู้ใหญ่บ้ำน  คือ   นำยสนิท  พกกลำง 
   หมู่ที่  6  บ้ำนด่ำนช้ำง  ผู้ใหญ่บ้ำน คือ   นำงฉวี  ปำนกลำง 
   หมู่ที่  7  บ้ำนโนนหญ้ำคำ ผู้ใหญ่บ้ำน คือ   นำยณัชพล  ภู่ระย้ำ 
   หมู่ที่  8  บ้ำนห้วยฉลุง  ผู้ใหญ่บ้ำน คือ   นำยอำนนท์  บุญยงค์ 
   หมู่ที่  9  บ้ำนคู  ผู้ใหญ่บ้ำน คือ   นำยธนูเทพ  วัชรเมฆขลำ 
   หมู่ที่  10  บ้ำนบุละกอ ผู้ใหญ่บ้ำน คือ   นำยล้อม  ศรีกลำง 
   หมู่ที่  11  บ้ำนหนองจำน ผู้ใหญ่บ้ำน คือ   นำงลั่นทม  เนตรทิพวัลย์ 
   หมู่ที่  12  บ้ำนโนนแจง ผู้ใหญ่บ้ำน คือ   นำยทองบู๊  กองเงินกลำง 
   หมู่ที่  13  บ้ำนหนองมะค่ำ ผู้ใหญ่บ้ำน คือ   นำยวัลลภ  เหล็กคงสันเทียะ 
   หมู่ที่  14  บ้ำนริมบึง  ผู้ใหญ่บ้ำน คือ   นำงสำยันต์  โทนหงส์ษำ 
   หมู่ที่  15  บ้ำนโนนสะอำด ผู้ใหญ่บ้ำน คือ   นำยพิเชษฐ์  ขอห้องกลำง 
 
  2.2   การเลือกตั้ง 
  ประชำชนในเขต  อบต. ขำมสะแกแสง  ส่วนใหญ่เข้ำร่วมกิจกรรมทำงกำรเมืองเสมอมำ  นอกจำกนั้นยัง
มีส่วนร่วมในกำรบริหำรงำน  กำรช่วยเหลืองำนของ  อบต. ร่วมเสนอแนะในกิจกรรมของ อบต.  ในกำร
ด ำเนินงำนต่ำงๆ  เช่น  กำรประชุมประชำคมในกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น  ฯลฯ 
  ปัจจุบันนำยก  อบต. ขำมสะแกแสง  และสมำชิกสภำ  อบต. ขำมสะแกแสง  มำจำกค ำสั่งคณะรักษำ
ควำมสงบแห่งชำติ  (คสช.)  ตำมค ำสั่งที่  1/2557  เรื่อง  กำรได้มำซึ่งสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่น
เป็นกำรชั่วครำว  ยังไม่มีกำรเลือกตั้ง  ซึ่งประกอบด้วย 
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  (1)  คณะผู้บริหาร  ประกอบด้วย 
 1.  นำงดอกไม้  พำกลำง   นำยก  อบต. 
 2.  นำยตุลชัย  ดังกลำง  รองนำยก  อบต. 
 3.  นำยปภพ  มุ่งแฝงกลำง รองนำยก  อบต. 
 4.  นำงสำยใย  วัชรเมฆขลำ เลขำนุกำรนำยก  อบต. 
    (2)  สมาชิกสภา  อบต.  ประกอบด้วย 
 1.  นำยปั่น  ฝ่ำยกลำง  ประธำนสภำ  อบต. 
 2.  นำยสมหมำย  เวสันเทียะ รองประธำนสภำ  อบต. 
 3.  นำยนำค  พลัดกลำง  สมำชิกสภำ  อบต.  หมู่ที่  1 
 4.  นำยช้อย  หันสันเทียะ  สมำชิกสภำ  อบต.  หมู่ที่  1 
 5.  นำงจวง  ฝ่ำยกลำง  สมำชิกสภำ  อบต.  หมู่ที่  2 
 6.  นำยสมชำติ  เกิดกลำง  สมำชิกสภำ  อบต.  หมู่ที่  3 
 7.     -เสียชีวิต-   สมำชิกสภำ  อบต.  หมู่ที่  3 
 8.  นำยพิมพ์  ดวงกลำง  สมำชิกสภำ  อบต.  หมู่ที่  4 
 9.      –ลำออก-   สมำชิกสภำ  อบต.  หมู่ที่  5 
 10.  นำยสว่ำง  กลีบกลำง สมำชิกสภำ  อบต.  หมู่ที่  5 
 11.  นำยฮิน  จงย่อกลำง  สมำชิกสภำ  อบต.  หมู่ที่  6    

12.  นำยเฉลิม  หวังหมู่กลำง สมำชิกสภำ  อบต.  หมู่ที่  6 
 13.  นำยแย้ม  ชอบมะลัง  สมำชิกสภำ  อบต.  หมู่ที่  7 
 14.  นำยประเทือง  แจ้งโรจน์ สมำชิกสภำ  อบต.  หมู่ที่  7 
 15.  นำยมำนพ  แสพลกรัง สมำชิกสภำ  อบต.  หมู่ที่  8 
 16.  นำยถนอมศักดิ์  สมำนมิตร สมำชิกสภำ  อบต.  หมู่ที่  8 
 17.  นำยหม่ำว  อ่ ำกลำง  สมำชิกสภำ  อบต.  หมู่ที่  9 
 18.  นำยสมบูรณ์  มุ่งเขตกลำง สมำชิกสภำ  อบต.  หมู่ที่  9 
 19.  นำงหวอง  หวังกลุ่มกลำง สมำชิกสภำ  อบต.  หมู่ที่  10 
 20.  นำงเสงี่ยม  หวังกลุ่มกลำง สมำชิกสภำ  อบต.  หมู่ที่  10 
 21.  นำยมำนะ  เอกกลำง  สมำชิกสภำ  อบต.  หมู่ที่  11 
 22.  นำยอนันต์  กึ่งกลำง  สมำชิกสภำ  อบต.  หมู่ที่  11 
 23.  นำงฉลวย  หวังฟังกลำง สมำชิกสภำ  อบต.  หมู่ที่  12 
 24.  นำงพนอ  กองเงินกลำง สมำชิกสภำ  อบต.  หมู่ที่  12 
 25.  นำยส ำอำง  มุ่งเมืองกลำง สมำชิกสภำ  อบต.  หมู่ที่  13 
 26.  นำยแขนง  มุ่งแฝงกลำง สมำชิกสภำ  อบต.  หมู่ที่  13 
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 27.  นำงรุ่งนภำ  จังหวัดกลำง สมำชิกสภำ  อบต.  หมู่ที่  14 
 28.  นำยสังคม  โทนหงส์ษำ สมำชิกสภำ  อบต.  หมู่ที่  14 
 29.  นำยภัย  เพียงขุนทด  สมำชิกสภำ  อบต.  หมู่ที่  15 
 30.  นำยวิวัฒน์  มุ่งร่มกลำง สมำชิกสภำ  อบต.  หมู่ที่  15 
 31.  นำงสำวพรพนำรัช  พงศ์เกสรินทร์  เลขำนุกำรสภำ  อบต.  

 
3.  ประชากร   
 3.1  ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร 
 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลขำมสะแกแสง  มีจ ำนวนครัวเรือน  2,183  ครัวเรือน  
จ ำนวน  7,124  คน  แยกเป็น  ชำย  3,536  คน  หญิง  3,588  คน   และมีควำมหนำแน่นของประชำกรเฉลี่ย  
119  คน/ตำรำงกิโลเมตร  

ตารางแสดงจ านวนประชากรและครัวเรือนในต าบลขามสะแกแสง 
 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน 
จ านวน

ครัวเรือน 
จ านวนประชากร 

หมายเหตุ 
ชาย หญิง รวม 

1 บ้ำนขำม 31 32 32 64 เฉพำะในเขต อบต. 
2 บ้ำนสันติสุข 106 66 62 128 เฉพำะในเขต อบต. 
3 บ้ำนสะแกรำษฎร์ 102 105                                                                                                                                                                                                                                                               114 219 เฉพำะในเขต อบต. 
4 บ้ำนหนุก 203 319 318 637  
5 บ้ำนนำมำบ 123 193 204 397  
6 บ้ำนด่ำนช้ำง 125 222 207 429  
7 บ้ำนโนนหญ้ำคำ 152 270 274 544  
8 บ้ำนห้วยฉลุง 146 282 280 562  
9 บ้ำนคู 144 259 281 540  
10 บ้ำนบุละกอ 145 256 265 521  
11 บ้ำนหนองจำน 277 543 567 1,110  
12 บ้ำนโนนแจง 126 227 267 494  
13 บ้ำนหนองมะค่ำ 132 97 71 168 เฉพำะในเขต อบต. 
14 บ้ำนริมบึง 156 241 248 489  
15 บ้ำนโนนสะอำด 215 424 398 822  
 รวม 2,183 3,536 3,588 7,124  

ที่มำ :  ข้อมูลทะเบียนรำษฎร  อ ำเภอขำมสะแกแสง  จังหวัดนครรำชสีมำ  ณ  เดือน สิงหำคม  พ.ศ. 2564  
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รูป 1 จ านวนประชากรต าบลขามสะแกแสง หมู่ที่ 1-15 
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รูป 2 จ านวนครัวเรือนต าบลขามสะแกแสง หมู่ที่ 1-15 
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ตารางแสดงสถิติจ านวนประชากรย้อนหลัง  5  ป   ของต าบลขามสะแกแสง 
 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน 
จ านวนประชากร 

หมายเหตุ ป  
2558 

ป  
2559 

ป  
2560 

ป  
2561 

ป  
2562 

ป  
2563 

1 บ้ำนขำม 35 43 44 47 51 62 เฉพำะในเขต อบต. 
2 บ้ำนสันติสุข 116 122 118 120 125 130 เฉพำะในเขต อบต. 
3 บ้ำนสะแกรำษฎร์ 185 189 208 211 227 217 เฉพำะในเขต อบต. 
4 บ้ำนหนุก 655 634 637 636 631 634  
5 บ้ำนนำมำบ 411 412 398 398 396 399  
6 บ้ำนด่ำนช้ำง 439 443 455 451 444 439  
7 บ้ำนโนนหญ้ำคำ 571 561 563 561 554 557  
8 บ้ำนห้วยฉลุง 575 588 584 587 585 565  
9 บ้ำนคู 550 553 556 550 546 539  
10 บ้ำนบุละกอ 518 518 515 514 516 518  
11 บ้ำนหนองจำน 1,122 1,121 1,112 1,113 1,120 1,115  
12 บ้ำนโนนแจง 465 469 466 470 489 488  
13 บ้ำนหนองมะค่ำ 120 138 137 141 151 166 เฉพำะในเขต อบต. 
14 บ้ำนริมบึง 470 477 485 482 484 488  
15 บ้ำนโนนสะอำด 813 828 824 825 831 816  
 รวม 7,045 7,096 7,102 7,106 7,150 7,133  
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 3.2  ช่วงอายุและจ านวนประชากร 
 

ช่วงอายุ ชาย หญิง รวม 

1. วัยทำรก และเด็กเล็ก 
(แรกเกิดถึง  5 ขวบ)  

174 162 336 

2. วัยเด็กโต   (อำยุ 6-11 ปี)  
 

241 222 463 

3. วัยรุ่น   (อำย1ุ2-20ปี) 
 

398 376 774 

4. วัยผู้ใหญ ่(อำยุ21-59 ปี) 
 

2,052 2,040 4,092 

5. วัยสูงอำยุ    
   (อำยุ 60 ปี ข้ึนไป) 

671 788 1,459 

รวม 3,536 3,588 7,124 

 
4.   สภาพทางสังคม 

4.1  การศึกษา 
    -  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก  อบต. ขำมสะแกแสง  จ ำนวน  1  แห่ง  มีผู้ดูแลเด็กเล็ก  จ ำนวน  2  คน  
มีนักเรียน  จ ำนวน       คน     
    -   โรงเรียนประถมศึกษำ  4  แห่ง     
 

ที ่ ชื่อโรงเรียน 
จ านวนครู/
อาจารย์ 

พนักงาน
ราชการ/
ลูกจ้าง รวม 

จ านวน 
นักเรียน 

(อนุบาล–ป.6) รวม 

โรงเรียนขยาย
โอกาสทาง
การศึกษา 

(ม. 1–ม. 3) 
รวม 

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 
1 บ้ำนหนุก 1 7 1 5 14 42 32 74 4 4 8 
2 บ้ำนหนองจำน 4 12 1 3 20 74 71 145 38 21 59 
3 บ้ำนคู(ประชำอุปถัมภ์) 1 5 2 1 9 30 30 60 ไม่มี 
4 บ้ำนหญ้ำคำโนนแจง 2 3 - 2 7 38 32 70 ไม่มี 

 

 
 
 
-  โรงเรียนมัธยมศึกษำ  1  แห่ง  ได้แก่ 
    - โรงเรียนขำมสะแกแสง จ ำนวนผู้บริหำร/ครู/พนักงำนรำชกำร/บุคลำกรทำงกำรศึกษำ/เจ้ำหน้ำที่ 
                ชำย  39 คน  หญิง  54 คน  รวม   93 คน   
                จ ำนวนนักเรียน  ชำย  731  คน  หญิง  769  คน  รวม  1,500  คน 

 
 

http://www.elearning.msu.ac.th/opencourse/0709451/page04_02_01.html
http://www.elearning.msu.ac.th/opencourse/0709451/page04_02_01.html
http://www.elearning.msu.ac.th/opencourse/0709451/page04_02_02.html
http://www.elearning.msu.ac.th/opencourse/0709451/page04_02_03.html
http://www.elearning.msu.ac.th/opencourse/0709451/page04_02_04.html
http://www.elearning.msu.ac.th/opencourse/0709451/page04_02_05.html
http://www.elearning.msu.ac.th/opencourse/0709451/page04_02_05.html
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  4.2  สาธารณสุข 
    -  โรงพยำบำลของรัฐ  ขนำด  60  เตียง  1  แห่ง  ได้แก่ 
    -  โรงพยำบำลขำมสะแกแสง  (สถำนที่ตั้ง  บ้ำนหนองมะค่ำ  หมู่ที่  13)  
      บุคลากร  
       -  แพทย์     5 คน 
       -  พยำบำลวิชำชีพ   50 คน 
       -  เภสัชกร     4 คน 
       -  ทันตแพทย์     2 คน 
       -  นักวิชำกำรสำธำรณสุข    5 คน 
       -  เจ้ำหน้ำที่  บุคลำกรอ่ืน ๆ 30 คน 
       -  พนักงำน  ลูกจ้ำง  105 คน 
       -  จ ำนวนผู้ป่วยเฉลี่ยต่อวัน 287 คน  (ผู้ป่วยนอก)  
       -  จ ำนวนผู้ป่วยเฉลี่ยต่อเดือน    8,610 คน (ข้อมูลเดือน ก.ย. 64)   
    - ศูนย์สำธำรณสุขมูลฐำนประจ ำหมู่บ้ำน  15  แห่ง  (หมู่ท่ี  1- 15) 
    - อัตรำกำรมีและใช้ส้วมรำดน้ ำ  ร้อยละ  100 
 

 4.3  อาชญากรรม 
 อบต. ขำมสะแกแสง  ไม่มีอำชญำกรรมเกิดขึ้นในพ้ืนที่ 
 

 4.4  ยาเสพติด 
 ปัญหำยำเสพติดในเขตพ้ืนที่  อบต.ขำมสะแกแสง  จำกกำรที่ได้รับข้อมูลจำกสถำนีต ำรวจขำมสะแกแสง  
พบว่ำ  สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของยำเสพติด  มีผู้ที่ยุ่งเกี่ยวกับยำเสพติด  แต่เมื่อเปรียบเทียบกับพ้ืนที่อ่ืนๆ  
ยังถือว่ำน้อยมำก  ซึ่งในกำรนี้ได้รับควำมร่วมมือเป็นอย่ำงดีกับกลุ่มผู้น ำท้องที่  ประชำชน  ร่วมกับ  อบต. ขำม
สะแกแสง  ที่ช่วยกันสอดส่องดูแลกันอยู่เป็นประจ ำ 
 กำรแก้ไขปัญหำของ  อบต. สำมำรถท ำได้เฉพำะตำมอ ำนำจหน้ำที่เท่ำนั้น  เช่น  กำรรณรงค์          
กำรประชำสัมพันธ์  กำรฝึกอบรมให้ควำมรู้  กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำต้ำนยำเสพติด  ฯลฯ  ซึ่งทำง  อบต.      
ขำมสะแกแสง  ได้ด ำเนินกำรจัดกิจกรรมดังกล่ำวอย่ำงต่อเนื่อง 
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 4.5  การสังคมสงเคราะห์ 
 - อบต. ขำมสะแกแสง  ได้ด ำเนินกำรด้ำนสังคมสงเครำะห์  ดังนี้ 

1. ด ำเนินกำรจ่ำยเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอำยุ  ผู้พิกำร  และผู้ป่วยเอดส์  ทั้งกำรโอนเงินเข้ำบัญชี
โดยตรง  และกำรลงพ้ืนที่หมู่บ้ำนเพื่อจ่ำยเงินให้กับผู้สูงอำยุ  ผู้พิกำร  และผู้ป่วยเอดส์   ในหมู่บ้ำน  

2. รับลงทะเบียนและประสำนโครงกำรเงินอุดหนุนเพ่ือกำรเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 
3. ประสำนกำรท ำบัตรผู้พิกำร 
 

- จ ำนวนผู้อำยุ  ผู้พิกำร  และผู้ป่วยเอดส์  ในเขต  อบต. ขำมสะแกแสง   
  -  ผู้สูงอำยุที่ได้รับเงินสงเครำะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุ  จ ำนวน  1,367  คน 
  -  ผู้พิกำรที่ได้รับเงินสงเครำะห์เบี้ยยังชีพผู้พิกำร  จ ำนวน  303  คน 
  -  ผู้ป่วยเอดส์ที่ได้รับเงินสงเครำะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์  จ ำนวน  2  คน 
5.  ระบบบริการพื้นฐาน   
 5.1  การคมนาคมขนส่ง 
  -  มีถนนลำดยำงเข้ำถึงหมู่บ้ำน  จ ำนวน  9  หมู่บ้ำน  ได้แก่  หมู่ที่ 1-4,5,7,9,10,14 และ 15 

-  มีถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้ำถึงหมู่บ้ำน  จ ำนวน  5  แห่ง  ได้แก่  หมู่ที่  3,4,5,6,8,11,12 
   

   - ถนนลำดยำง  (แขวงทำงหลวงชนบท) จ ำนวน   2  สำย  ระยะทำง      8.34     กิโลเมตร 
   - ถนนลำดยำง  (อบจ.)   จ ำนวน   1  สำย  ระยะทำง      8.00     กิโลเมตร 
   - ถนนลำดยำง  (อบต.)   จ ำนวน   2  สำย  ระยะทำง      3.87     กิโลเมตร 
   - ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.)  จ ำนวน  65  สำย ระยะทำง      24.23   กิโลเมตร 
   - ถนนหินคลุก    จ ำนวน  23  สำย ระยะทำง     23.90    กิโลเมตร
   - ถนนลูกรัง    จ ำนวน  48  สำย ระยะทำง     44.00    กิโลเมตร
   - ถนนดิน    จ ำนวน    4  สำย ระยะทำง       3.35    กิโลเมตร 
 

 5.2  การไฟฟ้า 
     - หมู่บ้ำนที่ใช้ไฟฟ้ำ  จ ำนวน  15  หมู่บ้ำน   จ ำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้ำใช้   2,183  ครัวเรือน 

คิดเป็นร้อยละ  100 
 

 5.3  การประปา 
  - หมู่บ้ำนที่ใช้น้ ำประปำ  จ ำนวน  15  หมู่บ้ำน  จ ำนวนครัวเรือนที่มีน้ ำประปำใช้          
2,183  ครัวเรือน  คิดเป็นร้อยละ  100  โดยเป็นประปำท่ีหมู่บ้ำนบริหำรจัดกำรเอง  ได้แก่  หมู่ที่  4,5,6,7, 
8,9,10,11,12,14  และ 15  และใช้น้ ำประปำของเทศบำลต ำบลขำมสะแกแสง  ได้แก่  หมู่ที่  1,2,3  และ 13      
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5.4  โทรศัพท์   
-  สถำนีโทรคมนำคม  (เสำส่งสัญญำณ)  จ ำนวน  4  แห่ง  
  1.  บริษัท แอดวำนซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ำกัด (มหำชน)    จ ำนวน  1  แห่ง   
  2.  บริษัท ทรู  คอร์ปอเรชั่น  จ ำกัด (มหำชน)     จ ำนวน  1  แห่ง 
  3.  บริษัท  กสท. โทรคมนำคม  จ ำกัด (มหำชน)    จ ำนวน  2  แห่ง    

 5.5  ระบบโลจิสติกท์ (Logistics) หรือการขนส่ง   
 - มีถนนเส้นหลักท่ีขนส่งผลผลิตได้สะดวก รวดเร็ว  คือ  ถนนเส้นขำมสะแกแสง-คง  ออกสู่ถนน
มิตรภำพ  ถนนขำมสะแกแสง-โนนไทย สำมำรถเชื่อมต่อถนนมิตรภำพได้สะดวกทั้งสองเส้นทำง 
6.  ระบบเศรษฐกิจ 

 6.1  การเกษตร 
 อำชีพหลักของประชำชนในต ำบลขำมสะแกแสงส่วนใหญ่ประกอบอำชีพเกษตรกรรม  เช่น  กำรท ำนำ
ปลูกข้ำว  กำรท ำสวนพริก  กำรปลูกข้ำวโพด  กำรปลูกอ้อย  กำรปลูกมันส ำปะหลัง  กำรปลูกถั่วลิสง  และกำรปลูก
ผัก  เป็นต้น 

 

  6.2  การประมง 
  ไม่มีกำรท ำประมงในรูปแบบเชิงกำรค้ำ  มีเพียงกำรเลี้ยงสัตว์น้ ำไว้เพื่อกำรบริโภคในครัวเรือน 
 

  6.3  การปศุสัตว์ 
 อำชีพรองของประชำชนในต ำบลขำมสะแกแสง  ได้แก่  กำรเลี้ยงสัตว์  เช่น  กำรเลี้ยงวัว  กำรเลี้ยงควำย  
กำรเลี้ยงหมู  กำรเลี้ยงไก่  กำรเลี้ยงเป็ด  เป็นต้น   
 

 6.4  การบริการ/หน่วยธุรกิจในเขต  อบต. ขามสะแกแสง 
   - ร้ำนขำยของช ำ   88 แห่ง   
   - ร้ำนขำยอำหำร   2 แห่ง 
   - ร้ำนซ่อมมอเตอร์ไซด์   1 แห่ง 
   - ร้ำนซ่อมรถยนต์   4 แห่ง 
    - ร้ำนซ่อมเครื่องจักรกลทำงกำรเกษตร 3 แห่ง 
   - ร้ำนซ่อมเครื่องเสียงรถยนต์  1 แห่ง 
   - ร้ำนล้ำงอัดฉีดรถ   2 แห่ง 
   - ร้ำนขำยข้ำวสำร   1 แห่ง 
   - โรงส ี    4 แห่ง      
   - สหกรณ์กำรเกษตร    1 แห่ง 
   - สถำนตรวจสภำพรถ   1 แห่ง 
   - ฟำร์มไก่    1 แห่ง 
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   - ตลำดนัดขำยสินค้ำทั่วไป  1 แห่ง 
   - คลังเก็บสินค้ำ    1 แห่ง 
   - ลำนซื้อผลผลิตทำงกำรเกษตร  2 แห่ง 
   - สถำนีบริกำรน้ ำมันเชื้อเพลิง  3 แห่ง 
   - รีสอร์ท    1 แห่ง 
   - โรงแรม    1 แห่ง 
 

  6.5  การท่องเที่ยว 
    - 
 

 6.6  อุตสาหกรรม 
    - 
 

 6.7  การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
   องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลขำมสะแกแสง  มีกำรรวมกลุ่มอำชีพตำมโครงกำรเศรษฐกิจชุมชน  
ดังต่อไปนี้ 
  1.  บ้ำนขำม  หมู่ที่  1  ได้แก่ 
   - กลุ่มปลูกข้ำว  จ ำนวนสมำชิก  8  คน  เงินกองทุน  100,000  บำท   
  2.  บ้ำนสะแกรำษฎร์  หมู่ที่  3  ได้แก่ 
   - กลุ่มปลูกพริก  จ ำนวนสมำชิก  20  คน  เงินกองทุน  100,000  บำท   
     3.  บ้ำนหนุก  หมู่ที่  4  ได้แก่ 
   - กลุ่มปลูกพริก  จ ำนวนสมำชิก  30  คน  เงินกองทุน  100,000  บำท 
  4.  บ้ำนนำมำบ  หมู่ที่  5  ได้แก่ 
   - กลุ่มปลูกข้ำว  จ ำนวนสมำชิก  26  คน  เงินกองทุน  100,000  บำท 
  5.  บ้ำนด่ำนช้ำง  หมู่ที่  6  ได้แก่ 
   - กลุ่มปลูกพริก  จ ำนวนสมำชิก  30  คน  เงินกองทุน  100,000  บำท   
  6.  บ้ำนโนนหญ้ำคำ  หมู่ที่  7  ได้แก่   
   - กลุ่มปลูกข้ำวโพด  จ ำนวนสมำชิก  10  คน  เงินกองทุน  100,000  บำท 
  7.  บ้ำนห้วยฉลุง  หมู่ที่  8  ได้แก่ 
   - กลุ่มปลูกพริก  จ ำนวนสมำชิก  42  คน  เงินกองทุน  100,000  บำท      
  8.  บ้ำนคู  หมู่ที่  9  ได้แก่ 
   - กลุ่มปลูกข้ำว  จ ำนวนสมำชิก  31  คน  เงินกองทุน  100,000  บำท 
  9.  บ้ำนบุละกอ  หมู่ที่  10  ได้แก่   
   - กลุ่มปลูกข้ำวโพด  จ ำนวนสมำชิก  18  คน  เงินกองทุน  100,000  บำท      
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  10.  บ้ำนหนองจำน  หมู่ที่  11  ได้แก่ 
   - กลุ่มปลูกพริก  จ ำนวนสมำชิก  45  คน  เงินกองทุน  100,000  บำท      
  11.  บ้ำนโนนแจง  หมู่ที่  12  ได้แก่ 
   - กลุ่มปลูกพริก  จ ำนวนสมำชิก  41  คน  เงินกองทุน  100,000  บำท 
  12.  บ้ำนหนองมะค่ำ  หมู่ที่  13  ได้แก่ 
   - กลุ่มปลูกพริก  จ ำนวนสมำชิก  19  คน  เงินกองทุน  100,000  บำท 
  13.  บ้ำนริมบึง  หมู่ที่  14  ได้แก่ 
   - กลุ่มปลูกพริก  จ ำนวนสมำชิก  42  คน  เงินกองทุน  100,000  บำท 
  14.  บ้ำนโนนสะอำด  หมู่ที่  15  ได้แก่ 
   - กลุ่มปลูกพริก  จ ำนวนสมำชิก  14  คน  เงินกองทุน  50,000  บำท 
   - กลุ่มเลี้ยงไก่  จ ำนวนสมำชิก  23  คน  เงินกองทุน  50,000  บำท  
   

 6.8  แรงงาน 
     - 

 

7.  ศาสนา  ประเพณี  วัฒนาธรรม 
 7.1  การนับถือศาสนา 

    - ประชำชนในต ำบลขำมสะแกแสงส่วนใหญ่นับถือศำสนำพุทธ 
    - สถำบันและองค์กรทำงศำสนำ  มีวัด  6  แห่ง  ได้แก่ 
     - วัดบ้ำนหนุก  (สถำนที่ตั้ง  บ้ำนหนุก  หมู่ที่  4)   
     - วัดบ้ำนนำมำบ  (สถำนที่ตั้ง  บ้ำนนำมำบ  หมู่ที่  5) 
     - วัดบ้ำนคู  (สถำนที่ตั้ง  บ้ำนคู  หมู่ที่  9) 
     - วัดบ้ำนบุละกอ  (สถำนที่ตั้ง  บ้ำนบุละกอ  หมู่ที่  10) 
     - วัดบ้ำนหนองจำน  (สถำนที่ตั้ง  บ้ำนหนองจำน  หมู่ที่  11)   
     - วัดบ้ำนหญ้ำคำโนนแจง  (สถำนที่ตั้ง  บ้ำนริมบึง  หมู่ที่  14)   

     

  7.2  ประเพณีและงานประจ าป    
 ประเพณีที่ส ำคัญของต ำบล  ได้แก่  งำนบุญขึ้นปีใหม่  งำนบุญสำรทไทย  กำรรดน้ ำผู้สูงอำยุใน  
วันสงกรำนต์  กำรท ำบุญตักบำตรและกำรถวำยเทียนวันเข้ำพรรษำ  กำรตักบำตรวันออกพรรษำ 

      กำรจัดงำนประจ ำปี  ได้แก่   กำรจัดงำนบวงสรวงท่ำนท้ำวสุรนำรี   
 

  7.3  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ภาษาถิ่น 
   ภูมิปัญญำท้องถิ่น  ได้แก่  กำรท ำเครื่องจักสำนจำกไม้ไผ่  กำรทอเสื่อด้วยต้นกก  หมอสมุนไพร
พ้ืนบ้ำน  กำรถักแห  และศิลปะกำรแสดงพ้ืนบ้ำน  เช่น  กำรแสดงร ำโทน  กำรร้องเพลงโครำช   
   ภำษำถิ่น  ที่ใช้ในท้องถิ่น  ได้แก่  ภำษำโครำช         
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  7.4  สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก 
    สินค้ำและของที่ระลึก  ได้แก่  ผลิตภัณฑ์แปรรูปจำกพริก  เช่น  พริกป่น  พริกแห้ง  น้ ำพริกเผำ 

 
8.  ทรัพยากรธรรมชาติ 
 8.1  น้ า 
  -  มีสระน้ ำสำธำรณะ  จ ำนวน  16  แห่ง  เนื้อท่ี  91  ไร่  -  งำน  26  ตำรำงวำ 
  -  มีบึงสำธำรณะขนำดใหญ่  จ ำนวน   1  แห่ง  เนื้อท่ี  118  ไร่  1  งำน  54  ตำรำงวำ 

ลักษณะของแหล่งน้ ำ 
  มีปริมำณน้ ำในล ำห้วย  สระ  หนอง  ค่อนข้ำงน้อยมำก  และกำรท ำกำรเกษตรต้องอำศัย
ปริมำณน้ ำฝนตำมธรรมชำติเป็นหลัก  ถ้ำบำงปีฝนแล้งก็จะขำดแคลนน้ ำในกำรอุปโภค  บริโภค  และน้ ำใช้ใน
กำรท ำกำรเกษตร  มีแหล่งเก็บน้ ำที่ส ำคัญของต ำบล  คือ  บึงหนองโป่ง  อ่ำงเก็บน้ ำห้วยร่วม  และฝำยท่ำอีโด่ง   

         8.1.1  ข้อมูลด้ำนแหล่งน้ ำทำงกำรเกษตร 
- ห้วย/ล ำธำร   จ ำนวน  6  แห่ง 
- คลอง     จ ำนวน  8  แห่ง 
- หนองน้ ำ/บึง   จ ำนวน  1  แห่ง 
- อ่ำงเก็บน้ ำ   จ ำนวน  1  แห่ง 
- ฝำย   จ ำนวน  3  แห่ง 
- สระ   จ ำนวน  16  แห่ง 

         8.1.2  ข้อมูลด้ำนแหล่งน้ ำกิน  น้ ำใช้  (น้ ำเพื่อกำรอุปโภค-บริโภค) 
- บ่อบำดำลสำธำรณะ จ ำนวน  3  แห่ง 
- บ่อน้ ำตื้นสำธำรณะ จ ำนวน  -  แห่ง 
- ประปำหมู่บ้ำน  จ ำนวน  15  แห่ง 
- แหล่งน้ ำธรรมชำติ จ ำนวน  -  แห่ง 

 

8.2  ป่าไม้  มีจ ำนวน  1  แห่ง  เนื้อท่ี  8   ไร่  1 งำน  18  ตำรำงวำ    

ลักษณะของไม้และป่ำไม้ 
       สภำพพ้ืนที่โดยทั่วไปเป็นที่รำบ มีป่ำไม้ที่เกิดจำกกำรปลูกป่ำ จ ำนวน 8 ไร่ 1 งำน 18 ตร.ว.       

ในพ้ืนที ่
 
9.  อ่ืน   

    9.1  ข้อมูลด้านการเกษตร 
  - กำรท ำนำในต ำบลมีพ้ืนที่ท ำนำทั้งหมด  19,800  ไร่  จ ำนวน  1,210  ครัวเรือน 
  - กำรท ำสวนในต ำบลมีพ้ืนที่ท ำสวนทั้งหมด  4,742  ไร่  จ ำนวน  690  ครัวเรือน   

 - กำรปลูกพริกในต ำบลมีพ้ืนที่ปลูกพริกทั้งหมด  622   ไร่  จ ำนวน  363  ครัวเรือน   
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       9.2 มวลชนจัดตั้ง  
 -  สภำวัฒนธรรมประจ ำต ำบล  จ ำนวน   37   คน 
 -  ลูกเสือชำวบ้ำน  จ ำนวน   137   คน 
 -  อสม.   จ ำนวน   148   คน 
 -  อช.   จ ำนวน   60    คน 
 -  กลุ่มสตรีแม่บ้ำน  จ ำนวน   80    คน 
 -  อปพร.  (อำสำสมัครป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือน)  จ ำนวน   134   คน 
 -  อสป.  (อำสำสมัครปกป้องสถำบัน)   จ ำนวน   121   คน 
 -  กลุ่มออมทรัพย์  จ ำนวน   15   หมู่บ้ำน 
 -  กลุ่มประสำนพลังแผ่นดินต้ำนยำเสพติด  จ ำนวน   15   หมู่บ้ำน 
 -  ศูนย์เยำวชน     จ ำนวน   15   หมู่บ้ำน  

 

 9.3  พนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้างประจ า  และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนต าบล 
9.3.1  จ านวนบุคลากรในองค์กร  จ านวน  29  คน 

- พนักงำนส่วนต ำบล  12 คน 
- ลูกจ้ำงประจ ำ     1 คน 
- พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ   10 คน 
- พนักงำนจ้ำงทั่วไป          6 คน 

   
 

          9.3.2  จุดเด่นของพื้นที่  (ที่เอ้ือต่อกำรพัฒนำต ำบล)   
ประชำชนต ำบลขำมสะแกแสง  เป็นสังคมระบบเครือญำติ  มีนิสัยโอบอ้อมอำรี มีควำมสำมัคคี  

พ่ึงพำอำศัยกัน  เป็นสังคมเกษตรกรรม และมีองค์กรพ้ืนฐำนระดับต ำบล  ประชำชนในหมู่บ้ำนเข้ำมำมีบทบำท
และมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำท้องถิ่นตนเอง  เช่น  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  ประชำคมต ำบล  ประชำคม
หมู่บ้ำนคณะกรรมกำรหมู่บ้ำน  กลุ่มสตรีแม่บ้ำน  และมีบำงหมู่บ้ำนในเขตพ้ืนที่ยังคงรักษำไว้ซึ่งวัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่น  ภูมิปัญญำชำวบ้ำน  เข่น  บ้ำนหนุก  หมู่ที่  4  มีกำรสืบสำนกำรร้องเพลงโครำช  โดยกำร
ถ่ำยทอดให้เด็กนักเรียน  เป็นต้น  บ้ำนบุละกอ หมู่ที่ 10  ได้รับคัดเลือกเป็นหมู่บ้ำนนวัติวิถี ซึ่งองค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลขำมสะแกแสง ต้องพัฒนำให้ยั่งยืนต่อไป 



 

 

 

     ส่วนที่  2   
     ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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ส่วนที่ ส่วนที่   22  
 
 

1.  ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
 
    
  การจัดท าแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล จะต้องมีความสัมพันธ์ระหว่างแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสู่ความมั่นคง  มั่งคั่ง  และยั่งยืน  โดยแผนยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี (พ.ศ. 2561 –2580)  สรุปย่อได้  ดังนี้ 
    
1. ความเป็นมา 

โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๖๕ ก าหนดให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติ เป็น
เป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนต่าง ๆ  ให้
สอดคล้องและบูรณาการกันเพื่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว โดยให้เป็นไป ตามที่ก าหนด
ในกฎหมายว่าด้วยการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติและต่อมาได้มีการตราพระราชบัญญัติ  การจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ
พ.ศ. ๒๕๖๐ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ โดยก าหนดให้มี การแต่งตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์
ชาติเพ่ือรับผิดชอบในการจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติก าหนดวิธีการ การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าร่าง
ยุทธศาสตร์ชาติในการติดตาม การตรวจสอบ และการ  ประเมินผล รวมทั้งก าหนดมาตรการส่งเสริมและ
สนับสนุนให้ประชาชนทุกภาคส่วนด าเนินการ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือให้เป็นไปตามที่ก าหนดใน
พระราชบัญญัติการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติพ.ศ. ๒๕๖๐ คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติได้แต่งตั้งคณะกรรมการ
จัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านต่าง ๆ รวม ๖ คณะ อันประกอบด้วยคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านความ
มั่นคง คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน คณะกรรมการจัดท า
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการสร้างโอกาส และความเสมอภาคทางสังคม คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโต
บนคุณภาพ ชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและ
พัฒนา ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือรับผิดชอบในการด าเนินการจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติให้เป็นไปตาม  
หลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขท่ีก าหนด ตลอดจนได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และหน่วยงาน
ของรัฐที่เกี่ยวข้องอย่างกว้างขวางเพ่ือประกอบการพิจารณาจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติตามที่  กฎหมายก าหนด
แล้ว ยุทธศาสตร์ชาติ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทย  ตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งจะต้องน าไปสู่การปฏิบัติเพ่ือให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทย
มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ  เศรษฐกิจพอเพียง” 
ภายในช่วงเวลาดังกล่าว เพื่อความสุขของคนไทยทุกคน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) 
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2. สาระส าคัญ 
     2.1 สภาพแวดล้อม 

การพัฒนาประเทศไทยนับตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑ เป็นต้นมา ได้ส่งผลให้
ประเทศมีการพัฒนาในทุกมิติทั้งในด้านเศรษฐกิจที่ประเทศไทยได้รับการยกระดับ  เป็นประเทศในกลุ่มบนของ
กลุ่มประเทศระดับรายได้ปานกลาง ในด้านสังคมที่มีการพัฒนาคุณภาพชีวิต ของประชาชนส่งผลให้ประเทศไทย
หลุดพ้นจากการเป็นประเทศยากจน และในด้านสิ่งแวดล้อม ที่ประเทศไทยมีข้อได้เปรียบในความหลากหลายเชิง
นิเวศ อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยยังมีความท้าทาย ต่อการพัฒนาที่ส าคัญ อาทิอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจใน
ปี๒๕๖๐ ที่ร้อยละ ๓.๙ ถือว่าอยู่ใน ระดับต่ ากว่าศักยภาพ เมื่อเทียบกับร้อยละ ๖.๐ ต่อปีในช่วงเวลาเกือบ ๖ 
ทศวรรษท่ีผ่านมา โดยมีสาเหตุ หลักจากการชะลอตัวของการลงทุนภายในประเทศและสถานการณ์เศรษฐกิจโลก
ที่ยังไม่ฟ้ืนตัวได้เต็มที่ โครงสร้างเศรษฐกิจไทยที่ยังไม่สามารถขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ  
ภาคบริการและภาคเกษตรมีผลิตภาพการผลิตในระดับต่ า ขาดการน าเทคโนโลยีเข้ามาเพ่ิมประสิทธิภาพ ในการ
ผลิต ประกอบกับแรงงานไทยยังมีปัญหาเรื่องคุณภาพและสมรรถนะที่ไม่สอดคล้องกับ  ความต้องการในการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาของประเทศ นอกจากนั้น ศักยภาพและคุณภาพของประชากรไทยทุกช่วงวัยยังคงเป็นปัจจัย
ท้าทายส าคัญ ต่อการพัฒนาประเทศ แม้ว่าการเข้าถึงระบบบริการสาธารณะ การศึกษา บริการสาธารณสุข 
โครงสร้าง พ้ืนฐานต่าง ๆ และการคุ้มครองทางสังคมอ่ืน ๆ ของคนไทยมีความครอบคลุมเพ่ิมมากขึ้น แต่ยังคงมี  
ปัญหาเรื่องคุณภาพการให้บริการที่มีมาตรฐานแตกต่างกันระหว่างพ้ืนที่ ซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุหลั ก ที่ท าให้
ประเทศไทยยังคงมีปัญหาความเหลื่อมล้ าในหลายมิติขณะที่ปัญหาด้านความยากจนยังคงเป็น ประเด็นท้าทายใน
การยกระดับการพัฒนาประเทศให้ประชาชนมีรายได้สูงขึ้นและแก้ปัญหาความเหลื่อม ล้ า อย่างยั่งยืน 
ขณะเดียวกันการวางกลยุทธ์ระยะยาวในการฟื้นฟูการใช้และการรักษาทรัพยากร อย่างบูรณาการเพ่ือการพัฒนา
ประเทศท่ีผ่านมายังขาดความชัดเจน ส่งผลให้ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมของประเทศยังมีปัญหาการใช้
อย่างสิ้นเปลืองและเสื่อมโทรมลงอย่างรวดเร็ว ทั้งนี้ปัญหาดังกล่าวข้างต้นมีสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ การ พัฒนาประเทศขาดความต่อเนื่องและความยืดหยุ่นในการตอบสนองต่อความ
ต้องการและปัญหาของ ประชาชน ขณะที่ความมั่นคงภายในประเทศยังมีหลายประเด็นที่ต้องเสริมสร้างให้เกิด
ความเข้มแข็ง ลด ความขัดแย้งทางความคิดและอุดมการณ์ที่มีรากฐานมาจากความเหลื่อมล้ า ความไม ่เสมอภาค 
การขาดความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม และปัญหาการขาดเสถียรภาพทางการเมือง ตลอดจนส่งเสริมคนใน
ชาติให้ยึดมั่นสถาบันหลักเป็นศูนย์รวมจิตใจให้เกิดความรักและความสามัคคี ในขณะเดียวกัน การเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างประชากรที่มีสัดส่วนประชากรวัยแรงงานและ วัยเด็กที่ลดลงและประชากรสูงอายุที่เพ่ิมขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง จะเป็นปัจจัยเสี่ยงส าคัญที่จะท าให้การพัฒนา ประเทศในมิติต่าง ๆ มีความท้าทายมากขึ้น ทั้งในส่วน
ของเสถียรภาพทางการเงินการคลังของประเทศในการจัดสวัสดิการเพ่ือดูแลผู้สูงอายุที่เพ่ิมสูงขึ้น การลงทุนและ
การออม การเจริญ เติบ โต  ทางเศรษฐกิจของประเทศ ความมั่ นคงทางสั งคม การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ซึ่งจะเป็นประเด็นท้าทายต่อการขับเคลื่อนประเทศไปสู่การเป็นประเทศพัฒนา
แล้ว ๒. ปัจจัยและแนวโน้มที่คาดว่าจะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศ  แม้ว่าประเทศไทยจะมีต าแหน่งที่ตั้งที่
สามารถเป็นศูนย์กลางในการเชื่อมโยงในภูมิภาคและเป็น ประตูสู่เอเชีย แต่การที่มีอาณาเขตติดกับประเทศเพ่ือน
บ้านหลายประเทศ ท าให้ปัญหาด้านเขตแดนกับ ประเทศเพ่ือนบ้านยังคงเป็นความท้าทายด้านความมั่นคงใน 
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อนาคต นอกจากนี้ประเทศไทยยังคงต้องให้ ความส าคัญกับปัญหาด้านความมั่นคงอ่ืน ๆ ที่มีความซับซ้อน 
ละเอียดอ่อน และมีความเชื่อมโยงกัน หลายมิติที่อาจเป็นประเด็นท้าทายต่อการสร้างบรรยากาศความไว้วางใจ
ระหว่างรัฐกับประชาชน และระหว่างประชาชนกับประชาชน ซึ่งรวมถึงการสร้างความสามัคคีของคนในชาติที่จะ
น าไปสู่ การแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างกลุ่มประชากรไทยที่มีแนวคิดและความเชื่อที่แตกต่างกันอย่างยั่งยืน 
นอกจากนี้การขยายอิทธิพลและการเพ่ิมบทบาทของประเทศมหาอ านาจ ที่อาจก่อให้เกิดการ  เปลี่ยนแปลงไปสู่
ระบบหลายขั้วอ านาจ หรือเกิดการย้ายขั้วอ านาจทางเศรษฐกิจ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อ เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ
ของประเทศในอนาคตขณะที่องค์กรที่ไม่ใช่รัฐอาทิองค์การระหว่างประเทศและ บรรษัทข้ามชาติจะมีบทบาทมาก
ขึ้นในการก าหนดกฎ ระเบียบ ทิศทางความสัมพันธ์ และมาตรฐานสากลต่าง ๆ ทั้งในด้านความมั่นคง และ
เศรษฐกิจ รวมทั้งการรวมกลุ่มเศรษฐกิจ และการเปิดเสรีในภูมิภาคที่น าไปสู่ความเชื่อมโยงในทุกระบบ อาจ
ก่อให้เกิดความเสี่ยงด้านอาชญากรรม ข้ามชาติและเศรษฐกิจนอกระบบ รวมทั้งปัญหายาเสพติด การค้ามนุษย์
และการลักลอบเข้าเมือง ในทางกลับกัน ความเปลี่ยนแปลงจากโลกาภิวัตน์และความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์  
และเทคโนโลยีที่ได้รับการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดจะก่อให้เกิดนวัตกรรมอย่างพลิกผัน อาทิเทคโนโลยี 
ปัญญาประดิษฐ์อินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ หุ่นยนต์และโดรน เทคโนโลยี  พันธุกรรม
สมัยใหม่และเทคโนโลยีทางการเงิน ซึ่งตัวอย่างแนวโน้มการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดด เหล่านี้คาดว่าจะ
เป็นปัจจัยสนับสนุนหลักท่ีช่วยท าให้เศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้ม ที่จะกลับมาขยายตัวได้เข้มแข็งขึ้น 
แนวโน้มส าคัญที่จ าเป็นต้องมีการติดตามอย่างใกล้ชิด อาทิ  การรวมกลุ่มทางการค้าและการลงทุนที่จะมีความ
หลากหลายเพ่ิมมากขึ้น การแข่งขันที่คาดว่าจะรุนแรงขึ้น  ในการเพ่ิมผลิตภาพและสร้างความหลากหลายของ
สินค้าและบริการที่ตอบโจทย์รูปแบบชีวิตใหม่ๆ นอกจากนั้น ประเทศไทยคาดว่าจะเข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัย
ระดับสุดยอดในปี ๒๕๗๔ จะก่อให้เกิดโอกาสใหม่ๆ ในการตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคสูงอายุที่จะ
มีสัดส่วนเพ่ิมขึ้น อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการคาดการณ์ว่าครอบครัวไทยจะมีขนาดเล็กลงและมีรูปแบบที่
หลากหลายมากขึ้น ประชากรในประเทศไทยจะมีช่วงอายุที่แตกต่างกันและจะมีกลุ่มคนช่วงอายุใหม่ๆ เพ่ิมขึ้น 
ซึ่งจะส่งผล ต่อทัศนคติและพฤติกรรมที่แตกต่างกัน ดังนั้น การเตรียมความพร้อมของประชากรให้มีคุณภาพ และ
การน าเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้ในการผลิตและการบริการของประเทศจะเป็นความท้าทาย  ส าคัญในระยะ
ต่อไป  ในขณะเดียวกัน โครงสร้างประชากรที่เข้าสู่สังคมสูงวัย อาจท าให้เกิดความต้องการแรงงาน  ต่างชาติเพ่ิม
มากขึ้นเพ่ือทดแทนจ านวนแรงงานไทยที่ลดลง ซึ่งปัจจัยด้านการเปิดเสรีในภูมิภาค  และความก้าวหน้าของการ
พัฒนาระบบคมนาคมขนส่งในภูมิภาคจะท าให้การเคลื่อนย้ายแรงงานและ การย้ายถิ่นมีความสะดวกมากขึ้น 
และเป็นปัจจัยส าคัญที่จะท าให้เกิดการเคลื่อนย้ายประชากรเข้าออก  ประเทศเพ่ิมมากขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่ม
ประชากรที่มีศักยภาพซึ่งมีแนวโน้มในการเคลื่อนย้ายไปเรียนหรือ ท างานในทั่วทุกมุมโลกสูงขึ้น ทั้งนี้การย้ายถิ่น
ส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์เพ่ือแสวงหาโอกาสทางเศรษฐกิจ ที่ดีขึ้น จึงอาจจะเป็นไปได้ที่ประเทศไทยจะยังคงเป็น
ประเทศผู้รับของประชากรจากประเทศเพ่ือนบ้าน ขณะที่ประชากรไทยโดยเฉพาะแรงงานทักษะอาจมีแรงจูงใจ
ในการย้ายถิ่นไปยังประเทศที่มีระดับการ พัฒนาที่ดีกว่า อาจท าให้การแย่งชิงแรงงานมีความรุนแรงมากข้ึน ซึ่งจะ
ยิ่งท าให้เกิดความเสี่ยงต่อ การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงของบริบทสังคมไทย  นอกจากนี้
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศคาดว่าจะมีความรุนแรงมากขึ้น ทั้งในเชิงความผันผวน ความถี่ 
และขอบเขตที่กว้างขวางมากขึ้น ซึ่งจะสร้างความเสียหายต่อชีวิต และทรัพย์สิน ระบบโครงสร้างพ้ืนฐานที่จ าเป็น 
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ตลอดจนระบบผลิตทางการเกษตรที่สัมพันธ์ต่อเนื่อง กับความมั่นคงด้านอาหารและน้ า ขณะที่ระบบนิเวศต่าง ๆ 
มีแนวโน้มเสื่อมโทรมลง และมีความเป็นไปได้ ค่อนข้างสูงในการสูญเสียความสามารถในการรองรับความต้องการ
ของมนุษย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ดีระดับความรุนแรงของผลกระทบอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลง
ภูมิอากาศโลกและความเสื่อมโทรม ของระบบนิเวศต่างๆดังกล่าวที่แต่ละประเทศจะต้องเผชิญจะมีความแตกต่าง
กัน ท าให้การเป็นสังคมสีเขียว การรักษาและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างบูรณาการ
จะได้รับความส าคัญ และความสนใจจากนานาประเทศรวมทั้งประเทศไทยเพ่ิมมากขึ้น พลังงานทดแทนและ
พลังงานทางเลือก รวมถึงการสร้างสมดุลความมั่นคงด้านพลังงานและอาหารมีแนวโน้มที่จะมีความส าคัญเพ่ิม
มากขึ้น กฎระเบียบและข้อตกลงด้านสิ่งแวดล้อมจะมีความเข้มข้นและเข้มงวดขึ้น โดยกรอบการพัฒนา  ตาม
ข้อตกลงระหว่างประเทศต่างๆ ที่ส าคัญ เช่น เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และบันทึกความตกลงปารสี  จะได้รับ
การน าไปปฏิบัติอย่างจริงจังมากยิ่งขึ้น แนวโน้มเหล่านี้จะก่อให้เกิดความท้าทายต่อการพัฒนาประเทศในหลาย
มิติทั้งในส่วนของ การจ้างงานและอาชีพ สาขาการผลิตและบริการใหม่ๆความมั่นคงของประเทศอันเกิดจากภัย
คุกคามและ ความเสี่ยงด้านอ่ืน ๆ ที่ซับซ้อนขึ้น อาชญากรรมไซเบอร์รูปแบบการก่อสงครามที่ใช้เทคโนโลยี  เป็น
เครื่องมือการเคลื่อนย้ายอย่างเสรีและรวดเร็วของผู้คน เงินทุน ข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้เทคโนโลยี  และสินค้า
และบริการ การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่รวดเร็วและคาดการณ์ได้ยาก  การเกิดขึ้นของโรค
ระบาดและโรคอุบัติใหม่ที่จะส่งผลให้การเฝ้าระวังด้านการสาธารณสุขในประเทศมีความส าคัญมากขึ้นอาจน า 
ไปสู่ปัญหาความเหลื่อมล้ าที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นได้หากไม่มีมาตรการ ที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันและ
รองรับผลกระทบต่าง ๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ซึ่งรวมถึงการเตรียม  ความพร้อมเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงทาง
เทคโนโลยีและนวัตกรรมแบบพลิกผันที่จะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากการเข้าถึงเทคโนโลยี
โครงสร้างพ้ืนฐาน และองค์ความรู้สมัยใหม่มีระดับ  ความแตกต่างกันระหว่างกลุ่มประชากรต่าง ๆ โดยการ
เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมดังกล่าวจะส่งผลต่อทั้งการจ้างงานและอาชีพที่จะมีรูปแบบและ
ลักษณะงานที่เปลี่ยนไป มีความต้องการแรงงาน ที่มีสมรรถนะสูงเพ่ิมมากขึ้น หลายอาชีพอาจหายไปจากตลาด
งานในปัจจุบันและบางอาชีพจะถูกทดแทน  ด้วยระบบอัตโนมัติโดยเฉพาะอาชีพที่ต้องการทักษะระดับต่ า 
ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อความมั่นคงและ คุณภาพชีวิตของประชาชนที่ปรับตัวไม่ทันหรือขาดความรู้และทักษะที่
ทันกับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป กระแสโลกาภิวัตน์ที่จะท าให้เกิดการพัฒนาขยายความเป็นเมือง วิถีชีวิตที่
เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว รวมทั้ง การเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศที่อาจจะมีความแปรปรวนมากยิ่งขึ้น ซึ่ง
ปัจจัยทั้งหมดดังกล่าว จะส่งผลให้ปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ าของประเทศมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น 
จากปัจจัยและแนวโน้มที่คาดว่าจะส่งผลต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในมิติต่าง ๆ ข้างต้น เห็นได้ว่าบริบท
และสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกประเทศมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลง อย่างรวดเร็ว มีพลวัตสูง และมี
ความซับซ้อนหลากหลายมิติซึ่งจะส่งผลต่ออนาคตการพัฒนาประเทศอย่างมาก ดังนั้น การพัฒนาประเทศจึง
จ าเป็นต้องมียุทธศาสตร์การพัฒนาที่ครอบคลุมทุกมิติและ ทุกด้านการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง มีความร่วมมือใน
ลักษณะประชารัฐจากภาคส่วนต่าง ๆ ในรูปแบบของ หุ้นส่วนการพัฒนาที่เป็นการด าเนินงานอย่างบูรณาการ 
เนื่องจากทุกมิติการพัฒนามีความเกี่ยวข้อง ซึ่งกันและกัน โดยประเทศไทยจ าเป็นต้องมีทรัพยากรมนุษย์ที่มี
คุณภาพ มีความรู้สมรรถนะ และทักษะ ที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ สามารถรู้เท่าทันและปรับตัวให้
สามารถด าเนินชีวิตได้อย่าง มีความสุข มีอาชีพที่มั่นคง สร้างรายได้ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์และ
กติกาใหม่ ๆ 
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และ มาตรฐานที่สูงขึ้น โดยเฉพาะในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วซึ่งจ าเป็นต้องมีการพัฒนาระบบ  และ
ปัจจัยส่งเสริมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องไปพร้อมกัน ทั้งในส่วนของระบบการเรียนการสอน และการพัฒนา ทักษะฝีมือที่
สอดคล้องกันกับการพัฒนาของคนในแต่ละช่วงวัย ระบบบริการสาธารณะ โครงสร้าง  พ้ืนฐาน รวมทั้งการให้
ความส าคัญกับการส่งเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อให้ประเทศไทยสามารถ ยกระดับเป็นเจ้าของเทคโนโลยี
และนวัตกรรมก้าวทันโลก จากการต่อยอดการพัฒนาบนพ้ืนฐานนโยบาย ไทยแลนด์๔.๐ ส่งผลให้เกิดการสร้าง
ห่วงโซ่มูลค่าทางเศรษฐกิจในทั้งภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตร และภาคบริการ กระจายผลประโยชน์จากการ
พัฒนา ลดปัญหาความเหลื่อมล้ า และน าไปสู่การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกภาคส่วน  นอกจากนี้
ประเทศไทยต้องให้ความส าคัญกับการสร้างสมดุลความมั่นคงด้านพลังงานและ อาหาร การรักษาไว้ซึ่งความ
หลากหลายเชิงนิเวศ การส่งเสริมการด าเนินชีวิตและธุรกิจ และการพัฒนา  และขยายความเป็นเมืองที่เติบโต
อย่างต่อเนื่องที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมกับการมีข้อก าหนดของ  รูปแบบและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องกับ
ลักษณะการใช้พ้ืนที่ที่ชัดเจน ขณะที่การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และระบบโลจิสติกส์กฎหมาย ระบบภาษีต้องมี
กลยุทธ์การพัฒนาที่สามารถอ านวยความสะดวก และส่งเสริมให้ประเทศมีศักยภาพการแข่งขันที่สูงขึ้น และ
สามารถใช้จุดแข็งในเรื่องต าแหน่งที่ตั้ง ทางภูมิศาสตร์ของประเทศให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศมากขึ้น 
รวมทั้งให้ความส าคัญของ การรวมกลุ่มความร่วมมือกับนานาประเทศในระดับภูมิภาคและระดับโลก เพื่อกระชับ
และสร้าง สัมพันธไมตรีเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางการทูต ซึ่งจะก่อให้เกิดการสร้างพลังทางเศรษฐกิจและรักษา 
ความมั่นคงของประเทศ โดยจ าเป็นต้องสร้างความพร้อมในการที่จะยกระดับมาตรฐานและมีการปฏิบัติให้เป็นไป
ตามระเบียบกติกาสากลในด้านต่าง ๆ ขณะเดียวกันประเทศไทยจ าเป็นต้องเร่งให้มีการปฏิรูป ระบบราชการและ
การเมืองเพ่ือให้เกิดการบริหารราชการที่ดีและมีเสถียรภาพทางการเมือง มีการ  ส่งเสริมคนในชาติให้ยึดมั่น
สถาบันหลักเป็นศูนย์รวมจิตใจเพ่ือให้เกิดความรักความสามัคคีและลดความ  ขัดแย้งภายในประเทศ โดยที่
นโยบายการพัฒนาต่าง ๆ จ าเป็นต้องค านึงถึงความสอดคล้องกับโครงสร้าง และลักษณะพฤติกรรมของประชากร
ที่อาจจะมีความแตกต่างจากปัจจุบันมากขึ้น ดังนั้น ภายใต้เงื่อนไขโครงสร้างประชากร โครงสร้างเศรษฐกิจ 
สภาพสังคม สภาพภูมิอากาศ สิ่งแวดล้อม และปัจจัยการพัฒนาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ส่งผลให้ประเทศไทย
จ าเป็นต้องมีการวางแผน การพัฒนาที่รอบคอบและครอบคลุม อย่างไรก็ตาม หลายประเด็นพัฒนาเป็นเรื่องที่
ต้องใช้ระยะเวลาในการ ด าเนินงานเพ่ือให้เกิดการปรับตัวซึ่งจะต้องหยั่งรากลึกลงไปถึงการเปลี่ยนแปลงในเชิง
โครงสร้าง การขับเคลื่อนการพัฒนาให้ประเทศเจริญก้าวหน้าไปในอนาคตจึงจ าเป็นต้องก าหนดวิสัยทัศน์ในระยะ
ยาว ที่ต้องบรรลุ พร้อมทั้งแนวยุทธศาสตร์หลักในด้านต่าง ๆ เพ่ือเป็นกรอบในการขับเคลื่อนการพัฒนา อย่าง
บูรณาการบนพ้ืนฐานประชารัฐเพ่ือยกระดับจุดแข็งและจุดเด่นของประเทศ และปรับปรุงแก้ไข  จุดอ่อนและจุด
ด้อยต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ โดยยุทธศาสตร์ชาติจะเป็นเป้าหมายใหญ่ในการขับเคลื่อน  ประเทศ และถ่ายทอด
ไปสู่แผนในระดับอ่ืน ๆ เพื่อน าไปสู่การปฏิบัติทั้งในระดับยุทธศาสตร์ภารกิจ และพ้ืนที่ซึ่งรวมถึงพ้ืนที่พิเศษต่าง ๆ 
อาทิเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เพ่ือให้การพัฒนาประเทศสามารถด าเนินการได้
อย่างมั่นคง มั่งค่ัง และ ยั่งยืน 
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2.2 วิสัยทัศน์ 
 “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลัก ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพ่ือสนองตอบ ต่อผลประโยชน์
แห่งชาติอันได้แก่ การมีเอกราช อธิปไตย การด ารงอยู่อย่างมั่นคง และยั่งยืนของ  สถาบันหลักของชาติและ
ประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุข เป็นปึกแผ่น มีความมั่นคงทางสังคม
ท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์  ความเจริญเติบโตของชาติความเป็นธรรม
และความอยู่ดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืนของฐาน ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทางพลังงาน
และอาหาร ความสามารถในการรักษา ผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมระหว่าง
ประเทศ และการอยู่ร่วมกัน อย่างสันติประสานสอดคล้องกันด้านความม่ันคงในประชาคมอาเซียนและประชาคม
โลกอย่างมีเกียรติ และศักดิ์ศรี ความมั่นคง หมายถึง การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้ง
ภายในประเทศ และภายนอกประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล 
และ มีความมั่นคงในทุกมิติทั้งมิติทางการทหาร เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง เช่น ประเทศ  มี
ความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น ประมุข 
สถาบันชาติศาสนา พระมหากษัตริย์มีความเข้มแข็งเป็นศูนย์กลางและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ  ของประชาชน มี
ระบบการเมืองที่มั่นคงเป็นกลไกที่น าไปสู่การบริหารประเทศที่ต่อเนื่องและโปร่งใสตาม  -๖- หลักธรรมาภิบาล 
สังคมมีความปรองดองและความสามัคคีสามารถผนึกก าลังเพ่ือพัฒนาประเทศ ชุมชน มีความเข้มแข็ง ครอบครัว
มีความอบอุ่น ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่มั่นคงพอเพียง  กับการด ารงชีวิต มีการออม
ส าหรับวัยเกษียณ ความมั่นคงของอาหาร พลังงาน และน้ า มีที่อยู่อาศัย และความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน 
ความมั่งคั่ง หมายถึง ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและมีความยั่งยืน  จนเข้าสู่กลุ่ม
ประเทศรายได้สูง ความเหลื่อมล้ าของการพัฒนาลดลง ประชากรมีความอยู่ดีมีสุขได้รับ ผลประโยชน์จากการ
พัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมากขึ้น และมีการพัฒนาอย่างทั่วถึงทุกภาคส่วน มีคุณภาพชีวิตตามมาตรฐานของ
องค์การสหประชาชาติไม่มีประชาชนที่อยู่ ในภาวะความยากจน  เศรษฐกิจในประเทศมีความเข้มแข็ง 
ขณะเดียวกันต้องมีความสามารถในการแข่งขันกับประเทศต่าง ๆ  ทั้งในตลาดโลกและตลาดภายในประเทศ
เพ่ือให้สามารถสร้างรายได้ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ ตลอดจนมีการสร้างฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่ง
อนาคตเพ่ือให้สอดรับกับบริบทการพัฒนา ที่เปลี่ยนแปลงไป และประเทศไทยมีบทบาทท่ีส าคัญในเวทีโลก และมี
ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ และการค้าอย่างแน่นแฟ้นกับประเทศในภูมิภาคเอเชีย เป็นจุดส าคัญของการ
เชื่อมโยงในภูมิภาค ทั้งการ คมนาคมขนส่ง การผลิต การค้า การลงทุน และการท าธุรกิจ เพ่ือให้เป็นพลังในการ
พัฒนา นอกจากนี้ ยังมีความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาต่อเนื่องไปได้ได้แก่ ทุนมนุษย์ทุนทาง
ปัญญา ทุนทางการเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ความยั่งยืน หมายถึง การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้และคุณภาพชีวิตของ  ประชาชนให้เพ่ิมขึ้น
อย่างต่อเนื่อง ซึ่ งเป็นการเจริญ เติบโตของเศรษฐกิจที่อยู่บนหลักการใช้การรักษา  และการฟ้ืนฟูฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติจนเกินพอดีไม่สร้างมลภาวะ ต่อสิ่งแวดล้อมจนเกิน
ความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศ การผลิตและการบริโภค  เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ
สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ทรัพยากรธรรมชาติมี  ความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นและสิ่งแวดล้อมมี
คุณภาพดีขึ้น คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความ เอ้ืออาทร เสียสละเพ่ือผลประโยชน์ส่วนรวม รัฐบาลมี
นโยบายที่มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืน และให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน และทุกภาคส่วน
ในสังคมยึดถือและปฏิบัติตาม หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการพัฒนาอย่างสมดุล มีเสถียรภาพ และ
ยั่งยืน 
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 โดยมีเป้าหมายการพัฒนาประเทศคือ“ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนา อย่าง
ต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยยกระดับศักยภาพของประเทศใน หลากหลายมิติ 
พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดีเก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาส และความเสมอภาคทางสังคม 
สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีภาครัฐของ  ประชาชนเพ่ือประชาชนและ
ประโยชน์ส่วนรวม โดยการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ ประกอบด้วย  
 ๑) ความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย  
 ๒) ขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้  
 ๓) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ  
 ๔) ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคม  
 ๕) ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดล้อม และความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ  
 ๖) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ 
 

2.3 ยุทธศาสตร์ชาติ 
 เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถยกระดับการพัฒนาให้บรรลุตามวิสัยทัศน์“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง 
ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และเป้าหมายการพัฒนา
ประเทศข้างต้น จึงจ าเป็นต้องก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศระยะยาว ที่จะท าให้ประเทศไทยมีความ
มั่นคงในเอกราชและอธิปไตย มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงจากปัจจัย ภายในและภายนอกประเทศในทุกมิติ
ทุกรูปแบบและทุกระดับ ภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม และ  ภาคบริการของประเทศได้รับการพัฒนา
ยกระดับไปสู่การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการสร้างมูลค่าเพ่ิม และพัฒนากลไกที่ส าคัญในการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจใหม่ที่จะสร้างและเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันของ ประเทศ เพ่ือยกระดับฐานรายได้ของประชาชนใน
ภาพรวมและกระจายผลประโยชน์ไปสู่ภาคส่วนต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม คนไทยได้รับการพัฒนาให้เป็นคนดีเก่ง 
มีวินัย ค านึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม และมีศักยภาพในการคิดวิเคราะห์สามารถ “รู้รับ ปรับใช้” เทคโนโลยีใหม่
ได้อย่างต่อเนื่อง สามารถเข้าถึง บริการพ้ืนฐาน ระบบสวัสดิการ และกระบวนการยุติธรรมได้อย่างเท่าเทียมกัน 
โดยไม่มีใครถูกทิ้ง ไว้ข้างหลัง การพัฒนาประเทศในช่วงระยะเวลาของยุทธศาสตร์ชาติจะมุ่งเน้นการสร้างสมดุล
ระหว่าง การพัฒนาความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในรูปแบบ  
“ประชารัฐ” โดยประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง ยุทธศาสตร์ชาติ  ด้านการ
สร้างความสามารถในการแข่งขัน ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ  ทรัพยากรมนุษย์ 
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ยุทธศาสตร์ชาติ  ด้านการสร้างการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุล  และพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ โดยแต่ละยุทธศาสตร์มีเป้าหมายและประเด็นการพัฒนาดังนี้  
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 ๔.๑ ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง มีเป้าหมายการพัฒนาที่ส าคัญ คือ ประเทศชาติมั่นคง ประชาชน
มีความสุข เน้นการบริหารจัดการสภาวะแวดล้อมของประเทศให้มีความมั่นคง ปลอดภัย เอกราช อธิปไตย และมี
ความสงบเรียบร้อยในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับชาติสังคม ชุมชน มุ่งเน้นการพัฒนาคน  เครื่องมือ เทคโนโลยีและ
ระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ให้มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคาม และภัยพิบัติได้ทุกรูปแบบ และทุกระดับ
ความรุนแรง ควบคู่ไปกับการป้องกันและแก้ไขปัญหา ด้านความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน และที่อาจจะเกิดขึ้นใน
อนาคต ใช้กลไกการแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการ ทั้งกับส่วนราชการ ภาคเอกชน ประชาสังคม และองค์กรที่ไม่ใช่
รัฐ รวมถึงประเทศเพ่ือนบ้าน และมิตรประเทศท่ัวโลกบนพ้ืนฐานของหลักธรรมาภิบาล เพ่ือเอ้ืออ านวยประโยชน์
ต่อการด าเนินการ ของยุทธศาสตร์ชาติด้านอ่ืน ๆ ให้สามารถขับเคลื่อนไปได้ตามทิศทางและเป้าหมายที่ก าหนด 
 ๔.๒ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน มีเป้าหมายการพัฒนา ที่มุ่งเน้นการ
ยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติบนพ้ืนฐานแนวคิด ๓ ประการ ได้แก่ 
   (๑) “ต่อยอดอดีต” โดยมองกลับไปที่รากเหง้าทางเศรษฐกิจ อัตลักษณ์วัฒนธรรม ประเพณีวิถี
ชีวิต และจุดเด่นทางทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย รวมทั้งความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศ  ใน
ด้านอ่ืน ๆ น ามาประยุกต์ผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือให้สอดรับกับบริบทของ  เศรษฐกิจและ
สังคมโลกสมยัใหม่  
  (๒) “ปรับปัจจุบัน” เพ่ือปูทางสู่อนาคต ผ่านการพัฒนาโครงสร้าง พ้ืนฐานของประเทศในมิติ
ต่าง ๆ ทั้งโครงข่ายระบบคมนาคมและขนส่ง โครงสร้างพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและดิจิทัล และการปรับ
สภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการอนาคต และ  
  (๓) “สร้างคุณค่าใหม่ในอนาคต” ด้วยการเพ่ิมศักยภาพของผู้ประกอบการ พัฒนาคนรุ่นใหม่ 
รวมถึงปรับรูปแบบธุรกิจ เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของตลาด ผสมผสานกับยุทธศาสตร์ที่รองรับ  อนาคต 
บนพ้ืนฐานของการต่อยอดอดีตและปรับปัจจุบัน พร้อมทั้งการส่งเสริมและสนับสนุนจากภาครัฐ  ให้ประเทศไทย
สามารถสร้างฐานรายได้และการจ้างงานใหม่ ขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุน  ในเวทีโลก ควบคู่ไปกับการ
ยกระดับรายได้และการกินดีอยู่ดีรวมถึงการเพ่ิมขึ้นของคนชั้นกลาง และลดความเหลื่อมล้ าของคนในประเทศได้
ในคราวเดียวกัน  
 ๔.๓ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ มีเป้าหมาย การพัฒนา
ที่ส าคัญเพ่ือพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดีเก่ง และมีคุณภาพ โดยคนไทย  มีความพร้อมทั้งกาย 
ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้านและมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย  มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและ
ผู้อ่ืน มัธยัสถ์อดออม โอบอ้อมอารีมีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติมีหลักคิดที่ถูกต้อง มีทักษะที่
จ าเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ มีทักษะสื่อสาร ภาษาอังกฤษและภาษาที่สาม และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรักการ
เรียนรู้และการพัฒนาตนเอง อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทยที่มีทักษะสูง เป็นนวัตกร นักคิด 
ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่ และอ่ืน ๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง  
 ๔.๔ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม มีเป้าหมาย การพัฒนาที่ให้
ความส าคัญกับการดึงเอาพลังของภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาคเอกชน ประชาสังคม ชุมชน ท้องถิ่น มาร่วมขับเคลื่อน 
โดยการสนับสนุนการรวมตัวของประชาชนในการร่วมคิดร่วมท า เพ่ือส่วนรวม การกระจายอ านาจและความ
รับผิดชอบไปสู่กลไกบริหารราชการแผ่นดินในระดับท้องถิ่น การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการจัดการ
ตนเอง และการเตรียมความพร้อมของประชากรไทย ทั้งในมิติสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อมให้
เป็นประชากรที่มีคุณภาพ สามารถพ่ึงตนเอง และท าประโยชน์แก่ครอบครัว ชุมชน และสังคมให้นานที่สุด โดยรัฐ
ให้หลักประกันการเข้าถึงบริการและ สวัสดิการที่มีคุณภาพอย่างเป็นธรรมและทั่วถึง  
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 ๔.๕ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีเป้าหมาย
การพัฒนาที่ส าคัญเพ่ือน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่ งยืนในทุกมิติ  ทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อม ธรรมาภิบาล และความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างกัน  ทั้งภายในและภายนอกประเทศอย่าง
บูรณาการ ใช้พ้ืนที่เป็นตัวตั้งในการก าหนดกลยุทธ์และแผนงาน และการให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้เข้ามามีส่วนร่วม
ในแบบทางตรงให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้โดยเป็น การด าเนินการบนพ้ืนฐานการเติบโตร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็น
ทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิต โดยให้ความส าคัญกับการสร้างสมดุลทั้ง ๓ ด้าน อันจะน าไปสู่ความ
ยั่งยืนเพื่อคนรุ่นต่อไปอย่างแท้จริง  
 ๔.๖ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ มีเป้าหมายการ
พัฒนาที่ส าคัญเพ่ือปรับเปลี่ยนภาครัฐที่ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพ่ือประชาชน และประโยชน์ส่วนรวม” 
โดยภาครัฐต้องมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ แยกแยะบทบาท หน่วยงานของรัฐที่ท าหน้าที่ในการก ากับ
หรือในการให้บริการในระบบเศรษฐกิจที่มีการแข่งขัน มีสมรรถนะสูง ยึดหลักธรรมาภิบาล ปรับวัฒนธรรมการ
ท างานให้มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม  มีความทันสมัย และพร้อมที่ จะปรับตัวให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การน านวัตกรรม เทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ ระบบการ
ท างานที่เป็นดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่า และปฏิบัติงานเทียบได้กับมาตรฐานสากล รวมทั้งมีลักษณะเปิด
กว้าง เชื่อมโยงถึงกันและเปิดโอกาสให้ ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชน
ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และ โปร่งใส โดยทุกภาคส่วนในสังคมต้องร่วมกันปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต 
ความมัธยัสถ์และสร้าง จิตส านึกในการปฏิเสธไม่ยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบอย่างสิ้นเชิง นอกจากนั้น 
กฎหมายต้องมีความ ชัดเจน มีเพียงเท่าที่จ าเป็น มีความทันสมัย มีความเป็นสากล มีประสิทธิภาพ และน าไปสู่
การลด ความเหลื่อมล้ าและเอ้ือต่อการพัฒนา โดยกระบวนการยุติธรรมมีการบริหารที่มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม 
ไม่เลือกปฏิบัติและการอ านวยความยุติธรรมตามหลักนิติธรรม 
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เนื่องด้วยในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น  จะต้อง
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจะต้อง
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)  

ดังนั้น  เพ่ือให้การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ขององค์การบริหารส่วนต าบล
ขามสะแกแสง   มีความสอดคล้องกับทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 องค์การบริหาร
ส่วนต าบล จึงได้น าทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติดังกล่าวมาประกอบในการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ขององค์การบริหารส่วนต าบล  ซึ่งทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 มีรายละเอียดดังนี้  
1. กรอบแนวคิดและหลักการ 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560–2564) ได้จัดท าขึ้นในช่วงเวลา ของการ
ปฏิรูปประเทศท่ามกลางสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและเชื่อมโยงกันใกล้ชิดกันมากขึ้น  โดยได้
น้อมน าหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นปรัชญาน าทางในการพัฒนาประเทศต่อเนื่องจาก แผน
พัฒนาฯ ฉบับที่ 9-11 เพ่ือเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยให้สังคมไทยสามารถยืนหยัดอยู่ได้อย่างมั่นคง เกิด
ภูมิคุ้มกัน และมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม ส่งผลให้การพัฒนาประเทศสู่ความสมดุลและ ยั่งยืน 
ในการจัดท าแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ครั้งนี้ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติ 
(สศช.) ได้จัดท าบนพื้นฐานของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) ซึ่งเป็นแผนแม่บท หลักของการพัฒนา
ประเทศ และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่ งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) รวมทั้งการปรับ
โครงสร้างประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย 4.0 ตลอดจนประเด็นการปฏิรูปประเทศ นอกจากนั้น ได้ให้ความส าคัญ
กับการมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วนทั้งในระดับกลุ่มอาชีพ ระดับภาค และ  ระดับประเทศในทุก
ขั้นตอนของแผนฯ อย่างกว้างขวางและต่อเนื่องเพ่ือร่วมกันก าหนดวิสัยทัศน์และ  ทิศทางการพัฒนาประเทศ 
รวมทั้งร่วมจัดท ารายละเอียดยุทธศาสตร์ของแผนฯ เพ่ือมุ่งสู่ “ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ” การพัฒนา
ประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จึงเป็นจุดเปลี่ยนที่ส าคัญในการเชื่อมต่อกับ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีใน
ลักษณะการแปลงยุทธศาสตร์ระยะยาวสู่การปฏิบัติ โดยในแต่ละยุทธศาสตร์ของ  แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ได้
ก าหนดประเด็นการพัฒนา พร้อมทั้งแผนงาน/โครงการส าคัญที่ต้องด าเนินการให้ เห็นผลเป็นรูปธรรมในช่วง 5 ปี
แรกของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติเพ่ือเตรียมความพร้อมคน สังคม และ ระบบเศรษฐกิจของประเทศให้
สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม ขณะเดียวกัน ยังได้ก าหนดแนวคิดและ
กลไกการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลที่ชัดเจนเพ่ือก ากับให้  การพัฒนาเป็นไปอย่างมีทิศทางและเกิด
ประสิทธิภาพ น าไปสู่การพัฒนาเพื่อประโยชน์สุขท่ียั่งยืนของสังคมไทย 

1.1 หลักการส าคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) การพัฒนา
ประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จะมุ่งบรรลุเป้าหมายในระยะ 5 ปี ที่จะสามารถต่อยอดในระยะต่อไป
เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาระยะยาวตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีโดยมี หลักการส าคัญของแผนพัฒนาฯ ดังนี้  

 
 
 
 
 
 

1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
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1. ยึด “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ต่อเนื่องมาตั้งแต่แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 เพ่ือให้ เกิดบูรณา
การการพัฒนาในทุกมิติอย่างสมเหตุสมผล มีความพอประมาณ และมีระบบภูมิคุ้มกันและ  การบริหารจัดการ
ความเสี่ยงที่ดีซึ่งเป็นเงื่อนไขจ าเป็นส าหรับการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยมุ่งเน้นการพัฒนาคนให้มี ความเป็นคนที่
สมบูรณ์ สังคมไทยเป็นสังคมคุณภาพ สร้างโอกาสและมีที่ยืนให้กับทุกคนในสังคมได้ด าเนินชีวิต ที่ดีมีความสุข
และอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ ในขณะที่ระบบเศรษฐกิจของประเทศก็เจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง มีคุณภาพ และ
มีเสถียรภาพ การกระจายความมั่งคั่งอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม เป็นการเติบโตที่เป็นมิตรกับ  สิ่งแวดล้อม รักษา
ความหลากหลายทางชีวภาพ ชุมชนวีถีชีวิต ค่านิยม ประเพณีและวัฒนธรรม  

2. ยึด “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” มุ่งสร้างคุณภาพชีวิตและสุขภาวะที่ดีส าหรับคนไทย พัฒนาคนให้
มีความเป็นคนที่สมบูรณ์มีวินัย ใฝ่รู้ มีความรู้ มีทักษะ มีความคิดสร้างสรรค์ มีทัศนคติที่ดี รับผิดชอบต่อสังคม มี
จริยธรรมและคุณธรรม พัฒนาคนทุกช่วงวัยและเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ  อย่างมีคุณภาพ รวมถึง
การสร้างคนให้ใช้ประโยชน์และอยู่กับสิ่งแวดล้อมอย่างเกื้อกูล อนุรักษ์ฟ้ืนฟู ใช้ประโยชน์  ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม  

3. ยึด “วิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี” มาเป็นกรอบของวิสัยทัศน์ประเทศไทย ในแผนพัฒนาฯ 
ฉบับที่ 12 วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วย การพัฒนาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจ าาชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” โดย ที่วิสัยทัศน์ดังกล่าว
สนองตอบต่อผลประโยชน์แห่งชาติ ได้แก่ การมีเอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแห่ง ๕  

4. ยึด “เป้าหมายอนาคตประเทศไทยปี 2579” ที่เป็นเป้าหมายในยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี มาเป็นกรอบ
ในการก าหนดเป้าหมายที่จะบรรลุใน 5 ปีแรกและเป้าหมายในระดับย่อยลงมา โดยที่เป้าหมาย และตัวชี้วัดใน
ด้านต่างๆ มีความสอดคล้องกับกรอบเป้าหมายที่ยั่งยืน (SDGs) ทั้งนี้ เป้าหมายประเทศไทยใน ปี 2579 ซึ่งเป็นที่
ยอมรับร่วมกันนั้นพิจารณาจากทั้งประเด็นหลักและลักษณะของการพัฒนา ลักษณะฐานการ  ผลิตและบริการ
ส าคัญของประเทศ ลักษณะของคนไทยและสังคมไทยที่พึงปรารถนา และกลุ่ มเป้าหมายใน สังคมไทย โดย
ก าหนดไว้ดังนี้ “เศรษฐกิจและสังคมไทยมีการพัฒนาอย่างมั่นคงและยั่งยืนบนฐานการพัฒนา ที่ยั่งยืน สังคมไทย
เป็นสังคมที่เป็นธรรมมีความเหลื่อมล้ าน้อย คนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เป็นพลเมืองที่มีวินัย ตื่นรู้และเรียนรู้ได้
ด้วยตนเองตลอดชีวิต มีความรู้ มีทักษะและทัศนคติที่เป็นค่านิยมที่ดี มีสุขภาพร่างกายและ จิตใจที่สมบูรณ์ มี
ความเจริญเติบโตทางจิตวิญญาณ มีจิตสาธารณะและท าประโยชน์ต่อส่วนรวม มีความเป็น พลเมืองไทย พลเมือง
อาเซียน และพลเมืองโลก ประเทศไทยมีบทบาทที่ส าคัญในเวทีนานาชาติ ระบบ เศรษฐกิจตั้งอยู่บนฐานของการ
ใช้นวัตกรรมน าดิจิทัล สามารถแข่งขันในการผลิตได้และค้าขายเป็น มีความเป็น  สังคมประกอบการ มีฐานการ
ผลิตและบริการที่มีคุณภาพและรูปแบบที่โดดเด่นเป็นที่ต้องการในตลาดโลก เป็นฐานการผลิตและบริการที่ส าคัญ 
เช่น การให้บริการคุณภาพทั้งด้านการเงิน ระบบโลจิสติกส์ บริการด้านสุขภาพ และท่องเที่ยวคุณภาพ เป็นครัว
โลกของอาหารคุณภาพและปลอดภัย เป็นฐานอุตสาหกรรมและบริการ อัจฉริยะที่เป็นอุตสาหกรรมแห่งอนาคตที่
ใช้นวัตกรรม ทุนมนุษย์ทักษะสูงและเทคโนโลยีอัจฉริยะ มาต่อยอด  ฐานการผลิตและบริการที่มีศักยภาพใน
ปัจจุบันและพัฒนาฐานการผลิตและบริการใหม่ๆ เพ่ือน าประเทศไทย ไปสู่การมีระบบเศรษฐกิจ สังคม และ
ประชาชนที่มีความเป็นอัจฉริยะ” 
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5. ยึด “หลักการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ลดความเหลื่อมล้ าและขับเคลื่อนการเจริญเติบโต จากการ
เพ่ิมผลิตภาพการผลิตบนฐานของการใช้ภูมิปัญญาและนวัตกรรม” แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 มุ่งเน้น การสร้าง
ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่มีความครอบคลุมทั่วถึงเพ่ือเพ่ิมขยายฐานกลุ่มประชากรชั้นกลางให้  กว้างขึ้น 
โดยก าหนดเป้าหมายในการเพ่ิมโอกาสทางเศรษฐกิจ โอกาสทางสังคม และรายได้ของกลุ่มประชากร  รายได้
ต่ าสุดร้อยละ 40 ให้สูงขึ้น นอกจากนี้การเพ่ิมผลิตภาพการผลิตบนฐานของการใช้ภูมิปัญญาและพัฒนา 
นวัตกรรมนับเป็นหัวใจส าคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาในระยะต่อไปส าหรับทุกภาคส่วนในสังคมไทย โดยที่
เส้นทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วนั้นก าหนดเป้าหมายทั้งในด้านรายได้ ความเป็นธรรม การ
ลดความเหลื่อมล้ าและขยายฐานคนชั้นกลาง การสร้างสังคมที่มีคุณภาพและมีธรรมาภิบาล และความเป็น  มิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม  

6. ยึด “หลักการน าไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปีที่ต่อยอดไปสู่ ผลสัมฤทธิ์ที่เป็น
เป้าหมายระยะยาว” จากการที่แผนพัฒนาฯ เป็นกลไกเชื่อมต่อในล าดับแรกที่จะก ากับและ ส่งต่อแนวทางการ
พัฒนาและเป้าหมายในยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปีให้เกิดการปฏิบัติในทุกระดับและในแต่ละด้าน อย่างสอดคล้องกัน 
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จึงให้ความส าคัญกับการใช้กลไกประชารัฐที่เป็นการรวมพลัง ขับเคลื่อนจากทั้งภาครัฐ 
เอกชน และประชาชน และการก าหนดประเด็นบูรณาการของการพัฒนาที่มีล าดับความส าคัญสูง และได้ก าหนด
ในระดับแผนงาน/โครงการส าคัญที่จะตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาได้อย่าง แท้จริง รวมทั้งการก าหนด
เป้าหมายและตัวชี้วัดที่มีความครอบคลุมหลากหลายมิติมากกว่าในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ผ่านๆ มา ในการก าหนด
เป้าหมายได้ค านึงถึงความสอดคล้องกับเป้าหมายระยะยาวของยุทธศาสตร์ชาติ และการเป็นกรอบก ากับ
เป้าหมายและตัวชี้วัดในระดับย่อยลงมาที่จะต้องถูกส่งต่อและก ากับให้สามารถ ด าเนินการให้เกิดขึ้นอย่างมี
ผลสัมฤทธิ์ภายใต้กรอบการจัดสรรงบประมาณ การติดตามและประเมินผลการใช้  จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน
และการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการรวมทั้งการพัฒนาระบบราชการที่ 6 สอดคล้องเป็นสาระเดียวกัน
หรือเสริมหนุนซึ่งกันและกัน แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จึงก าหนดประเด็นบูรณาการ เพ่ือการพัฒนาเพ่ือเป็น
แนวทางส าคัญประกอบการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน รวบรวมและก าหนดแผนงาน/ โครงการส าคัญในระดับ
ปฏิบัติและก าหนดจุดเน้นในการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ในระดับสาขาการผลิตและบริการและ  จังหวัดที่เป็นจุด
ยุทธศาสตร์ส าคัญในด้านต่างๆ  

1.2 จุดเปลี่ยนส าคัญในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ 12 แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 นับว่าเป็นจุด
เปลี่ยนที่ส าคัญในหลายเรื่อง ได้แก่ (1) การก ากับกรอบเป้าหมายและแนวทางการพัฒนาหลัก ในระยะยาวด้วย
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดยที่แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 เป็นกลไกเชื่อมโยงสู่การขับเคลื่อน การพัฒนาโดยก าหนด
เป้าหมายที่จะต้องบรรลุและแนวทางพัฒนาที่ต้องด าเนินการในช่วง 5 ปีแรกของ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (2) การ
ปรับเปลี่ยนเรื่องการเชื่อมต่อกับการแปลงแผนสู่การปฏิบัติให้มีกรอบและ ทิศทางในการก ากับที่ชัดเจนขึ้น นั่นคือ 
แผนพัฒนาฯ ฉบับนี้ได้ก าหนดแนวทางการพัฒนาในรายละเอียดที่จะ เชื่อมต่อถึงการปฏิบัติโดยได้ก าหนด
แผนงาน/โครงการกลุ่มส าคัญๆ ที่ต้องด าเนินการในระดับแผนงานและ โครงการส าคัญ ในช่วง 5 ปีแรกของการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบัติเพ่ือให้เกิดความชัดเจนใน  การปฏิบัติโดยใช้กลไกแผนเฉพาะด้าน 
ยุทธศาสตร์กระทรวง แผนการพัฒนาภาค แผนพัฒนาจังหวัดและ กลุ่มจังหวัด และแผนปฏิบัติการประจ าปีของ
หน่วยงานต่างๆ ในการขับเคลื่อนตามแนวยุทธศาสตร์นั้นๆ ให้บรรลุผล โดยจะต้องมีการจัดสรรงบประมาณแบบ 
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บูรณาการประเด็นการพัฒนาและเชิงพ้ืนที่และ มีการก าหนดตัวชี้วัดในการติดตามและประเมินผลที่เป็นระบบ
เชื่อมโยงที่สามารถสะท้อนถึงผลลัพธ์และ ผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาได้อย่างแท้จริง ซึ่งในช่วง 5 ปีต่อจากนี้ไป
ระบบการจัดสรรงบประมาณ การบริหาร จัดการงบประมาณแผ่นดิน แผนส าหรับการบริหารราชการแผ่นดิน 
กฎระเบียบเรื่องวินัยการเงินการคลัง ภาครัฐ และระบบการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาและระบบการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงานภาครัฐจะต้องมี
การเปลี่ยนแปลงอย่างมากเพ่ือการรองรับ  ความท้าทายในการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติที่สัมฤทธิ์ผล ใน
ขณะเดียวกันแนวทางการพัฒนาซึ่งเป็นรายละเอียด  ภายใต้ยุทธศาสตร์ทั้ง 10 ยุทธศาสตร์นั้นได้ก าหนดให้
ครอบคลุมในหลากหลายประเด็นและแนวทาง การพัฒนาเฉพาะด้านซึ่งหน่วยงานรับผิดชอบได้ก าหนดไว้แล้ว
ภายใต้แผนเฉพาะด้านหรือก าลังด าเนินการ ทั้งนี้ มีจุดประสงค์เพ่ือการบูรณาการประเด็นการพัฒนาและเพ่ือ
สนับสนุนให้เกิดการด าเนินการอย่างต่อเนื่องและ เกิดการต่อยอดให้สามารถด าเนินการได้สัมฤทธิ์ผล (3) แผน
พัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ก าหนดแนวทางการพัฒนา จังหวัด ภาค และเมืองที่ก าหนดพ้ืนที่เป้าหมายและสาขาการ
ผลิตและบริการเป้าหมายที่เป็นแนวทางปฏิบัติ ที่ชัดเจนลงไปเพ่ือก ากับให้การขับเคลื่อนการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ 
จังหวัด ภาค และเมืองเกิดผลสัมฤทธิ์โดย สอดคล้องกับเป้าหมายรวมของประเทศ และ (4) แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 
12 ได้ก าหนดประเด็นและแนวทาง ที่สนับสนุนการขับเคลื่อนประเด็นการปฏิรูปประเทศที่สภาปฏิรูปแห่งชาติ
และสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปได้เสนอ โดยมุ่งเน้นในเรื่องที่มีความชัดเจนและต้องเร่งด าเนินการให้แล้วเสร็จ
ในช่วง 5 ปีต่อจากนี้ไป ซึ่งนับว่าเป็น ทั้งช่วงเวลาส าคัญของการปฏิรูปประเทศและวางรากฐานเพ่ือการพัฒนาใน
ระยะยาวให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน นอกจากนั้น แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ยังคงมุ่งเสริมสร้างกลไกการ
พัฒนาให้มีประสิทธิภาพและ สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เป็นปัจจุบันมากขึ้นทั้งกลไกที่เป็นกฎหมายและกฎ 
ระเบียบต่างๆ และกลไก การท างานในรูปแบบของคณะกรรมการหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ในทุกระดับ ให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ ลดความซ้ าซ้อนทั้งในระดับประเทศ
และระดับพื้นที่ ให้ด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และในขณะเดียวกันก็เพ่ิมบทบาทของกลไกภาคองค์ความรู้ 
เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ให้เป็นเครื่องมือหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาในทุกภาคส่วน 
2. สถานะของประเทศ 

2.1 ด้านเศรษฐกิจ 
 เมื่อพิจารณาอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจตั้งแต่แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 1 เป็นต้นมา พบว่าเศรษฐกิจ
ไทยขยายตัวในอัตราสูงในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 1 ถึงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 6 (พ.ศ.2504 - พ.ศ.2534) ก่อนที่
จะเริ่มชะลอตัวในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 7 เมื่อการส่งออกและการลงทุน เริ่มชะลอตัว ก่อนที่จะเกิดวิกฤต
เศรษฐกิจและการเงินครั้งเลวร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์การพัฒนาประเทศไทย ในปี 2540 และการวางแผนเพ่ือ
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศหลังจากที่ประเทศเผชิญกับภาวะ วิกฤตทางการเงินอย่างรุนแรงในปี 
2540 ต่อเนื่องถึงปี 2541 ได้น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นแนวทางปฏิบัติตั้งแต่แผนพัฒนาฯ 
ฉบับที่ 9 ต่อเนื่องมาจนถึงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 เพ่ือให้ทุกภาค ส่วนสร้างภูมิคุ้มกันและมีการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงที่เหมาะสม ประสบการณ์ในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจและ การเงินในปี 2540 – 2541 ได้ส่งผลให้ภาครัฐ
และภาคเอกชนปรับตัวในการบริหารความเสี่ยงและสร้าง ภูมิคุ้มกันให้ดีขึ้นตามแนวคิดการบริหารจัดการที่ดี
ได้แก่ การด าเนินการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส รับผิด รับชอบ และตรวจสอบได้อย่างเป็นระบบดีขึ้น มีการก ากับ 
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ดูแลวินัยทางการเงินการคลังที่ก าหนดกรอบของ ความยั่งยืนทางการคลังเป็นแนวปฏิบัติที่ดีขึ้นและฐานะการคลัง
มีความมั่นคงมากขึ้น และฐานะเงินส ารอง ระหว่างประเทศอยู่ในระดับสูง มีการปรับปรุงในเรื่องกฎหมาย 
กฎระเบียบต่างๆ ให้มีการด าเนินการอย่างเป็น ระบบและสอดคล้องกับโครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคมมากข้ึน 
มีการสร้างความเป็นธรรมให้กับกลุ่มต่างๆ โดยสามารถคุ้มครองผู้บริโภคและประชาชนจากการถูกเอารัดเอา
เปรียบได้ดีขึ้น และสร้างบรรยากาศของ การแข่งขันในตลาดและด าเนินมาตรการสนับสนุนให้การด าเนินธุรกิจใน
ประเทศไทยมีความสะดวกคล่องตัว มากขึ้น รวมทั้งการบริหารจัดการเศรษฐกิจมหภาคก็มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
และตั้งแต่แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 เป็นต้นมาประเทศไทยก็ให้ความส าคัญในการขยายการลงทุนในโครงสร้าง
พ้ืนฐานที่เป็นระบบโครงข่ายในเชิง ยุทธศาสตร์การพัฒนามากข้ึน มีการตั้งเป้าหมายในการเพ่ิมการลงทุนเพ่ือการ
วิจัยและพัฒนาและจัดสรร งบประมาณเพ่ือการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมมากขึ้นตามล าดับ 
รวมทั้งการที่ทุกภาคส่วน ได้น าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักในการพัฒนาในทุกระดับเป็นวง
กว้างมากขึ้นก็ได้ส่งผลให้  ประเทศสามารถผ่านพ้นวิกฤตต่างๆ หลังจากนั้นได้ดีขึ้น  10 อย่างไรก็ดี เมื่อ
เปรียบเทียบกับหลายประเทศนับว่าอันดับขีดความสามารถในการแข่งขันของ ไทยปรับตัวดีขึ้นช้าและลดลงใน
บางช่วงเวลาที่เศรษฐกิจผันผวน ทั้งนี้ อันดับความสามารถในการแข่งขันซึ่งจัด โดย International Institute for 
Management Development (IMD) ของประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 30 จากจ านวนประเทศทั้งหมด 59 
ประเทศ ตั้งแต่ปี 2555 เป็นต้นมา และล่าสุดในปี 2559 อันดับได้ปรับดีขึ้น เล็กน้อยเป็นอันดับที่ 28 จากจ านวน
ประเทศทั้งหมด 61 ประเทศ ซึ่งชี้ว่าความสามารถในการแข่งขันโดยรวม ของไทยในช่วง 5 ปีของแผนพัฒนาฯ 
เมื่อเทียบกับต่างประเทศยังปรับตัวดีขึ้นได้น้อยมาก ส าหรับความยาก ง่ายในการด าเนินธุรกิจ (Ease of Doing 
Business: EODB) ล่าสุดในปี 2559 ไทยอยู่ในอันดับที่ 49 จาก จ านวนประเทศทั้งหมด 189 ประเทศ จวบจนถึง
ปัจจุบันกล่าวได้ว่าข้อจ ากัดต่อการเพ่ิมขีดความสามารถ ในการแข่งขันของไทยในช่วงที่ผ่านมานั้นเกิดจากปัจจัย
หลักทั้งในเรื่องปัญหาคุณภาพคนต่ า การลงทุนในการวิจัยและพัฒนาเพ่ือพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมยังมีน้อย คุณภาพของโครงสร้าง พ้ืนฐานยังไม่ดีและระบบโลจิสติกส์ขาดความเป็นระบบที่สมบูรณ์จึงมี
ต้นทุนสูง และปัญหาในด้านบริหาร จัดการของภาครัฐและกฎระเบียบต่างๆ ที่ล้าสมัยและขาดประสิทธิผลในการ
บังคับใช้ รวมทั้งปัญหาคอร์รัปชัน และเมื่อเผชิญกับปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจโลกเป็นครั้งคราวและภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติเช่นการเกิดอุทกภัยครั้ง ใหญ่ในปี 2554 เศรษฐกิจไทยก็มีความผันผวนได้ง่าย และโดยรวมเศรษฐกิจ
ขยายตัวในอัตราที่ต่ ากว่าศักยภาพมาต่อเนื่องหลายปี โดยในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9, 10 และ 11 เศรษฐกิจ
ไทยขยายตัวในอัตรา ร้อยละ 5.8  3.0 และ 3.4 ตามล าดับ และรวมช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่  8-11 เศรษฐกิจ
ขยายตัวเพียงเฉลี่ย ร้อยละ 3.1 และมีความชัดเจนว่าในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ประเทศไทยอยู่ใน
สถานการณ์ที่ก าลัง สูญเสียความได้เปรียบอย่างชัดเจนมากขึ้นทั้งในด้านต้นทุนแรงงานและยังไม่สามารถแข่งขัน
กับประเทศที่มี ความก้าวหน้าและความสามารถในการแข่งขันทางนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ได้ ซึ่งจะ
เป็นอุปสรรค ส าคัญต่อการพัฒนาประเทศเป็นประเทศท่ีพัฒนาแล้วได้  
 ในขณะที่โครงสร้างการผลิตได้เปลี่ยนผ่านจากภาคเกษตรไปสู่ภาคอุตสาหกรรมและบริการ  อย่าง
ต่อเนื่อง ภาคอุตสาหกรรมมีการสั่งสมองค์ความรู้และเทคโนโลยีการผลิตเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง มีการเปลี่ยนผ่าน
จากการผลิตอุตสาหกรรมขั้นปฐมโดยการลงทุนต่างชาติในระยะแรก มาเป็นโครงสร้างที่มีการ  ใช้เทคโนโลยีที่
ซับซ้อนมากขึ้นโดยการร่วมลงทุนของนักลงทุนไทยมีสัดส่วนสูงขึ้น ประเทศไทยกลายเป็นฐาน การส่งออกสินค้า 
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อุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงที่ส าคัญมากขึ้น เช่นเดียวกับการผลิตสาขาบริการขยายฐาน  กว้างขึ้นจาก
บริการดั้งเดิมในกลุ่มท่องเที่ยวโดยมีความเชี่ยวชาญหลากหลายมากขึ้นตามล าดับทั้งในด้าน การเงิน บริการ
สุขภาพ และอ่ืนๆ อย่างไรก็ดี การพัฒนาในภาคเกษตรมีความล่าช้ากว่าในสาขาเศรษฐกิจอื่นๆ ผลิตภาพการผลิต
ต่ าเนื่องจากการน าเทคโนโลยีเข้ามาใช้สนับสนุนมีน้อย ในขณะที่คุณภาพดินแย่ลง มีการใช้  ที่ดินไม่เหมาะสม 
และการบริหารจัดการน้ ายังไม่เป็นระบบ สาขาเกษตรต้องเผชิญกับความผันผวนของสภาพ ภูมิอากาศและราคา
สินค้าโดยไม่มีระบบประกันความเสี่ยงที่เหมาะสม การให้ความช่วยเหลือโดยรัฐในลักษณะ ของการอุดหนุนโดย
ไม่ได้ยึดโยงเข้ากับการเพ่ิมประสิทธิภาพจึงเป็นภาระงบประมาณในระดับสูงอย่างต่อเนื่อง  
 ในด้านสังคม ศักยภาพและระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยหลายด้านยังต่ ากว่าเป้าหมายและไม่สอดคล้อง
กับทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมบนฐานความรู้ ปัญหาส าคัญ เช่น การศึกษาและการเรียนรู้ของคนไทย
ยังมีปัญหาเชิงคุณภาพ เด็กปฐมวัยยังมีพัฒนาการที่ล่าช้ากว่าวัยเพราะครอบครัวไม่มีความรู้และขาดเวลาในการ
เลี้ยงดูอย่างเหมาะสม และเด็กวัยเรียนยังมีปัญหาด้านสติปัญญาเพราะคุณภาพการศึกษาไทยอยู่ในระดับต่ า  
ประกอบกับการขาดการฝึกทักษะที่แปลงความรู้สู่ทักษะที่เพียงพอ จึงส่งผลให้วัยแรงงานมีผลิตภาพการผลิตต่ า  
อีกปัญหาหนึ่งที่ส าคัญและเป็นข้อจ ากัดต่อการพัฒนาทุนมนุษย์ของไทย  คือการที่คนไทยส่วนใหญ่ยังมีพฤติกรรม
และปัจจัยแวดล้อมที่เสี่ยงต่อการท าลายสุขภาพ จนท าให้ประชากรที่เจ็บป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเพ่ิมมากขึ้น
และเสียชีวิตก่อนวัยอันควรจากโรคไม่ติดต่อเนื่องจากมีพฤติกรรม  การบริโภคที่ไม่เหมาะสมและขาดการออก
ก าลังกายอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งปัจจัยแวดล้อมอ่ืนๆ ได้แก่ การมี การศึกษาและรายได้น้อยท าให้ขาดความรู้ความ
เข้าใจและทางเลือกในการด าเนินชีวิต อาทิ ความเสี่ยงในการ บริโภคอาหารไม่ปลอดภัย การผจญกับปัญหา
มลพิษในอากาศ และการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน  
 ในขณะเดียวกัน ประเทศไทยก็มีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรที่จะ  ส่งผลต่อ
คุณภาพชีวิต ศักยภาพทางเศรษฐกิจ และสภาพทางสังคมในด้านต่างๆ โครงสร้างประชากรไทยได้ เปลี่ยนแปลง
เข้าสู่สังคมสูงวัยมากขึ้นตามล าดับและจะเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์เมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 โดยที่
สัดส่วนผู้สูงอายุจะเพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ 19.8 ของจ านวนประชากรทั้งหมด ในขณะที่จ านวน ประชากรวัยแรงงาน
ได้เริ่มลดลงมาตั้งแต่ปี 2558 เป็นต้นมา ส่งผลให้เกิดการขาดแคลนแรงงานในภาวะที่ ผลิตภาพแรงงานไทยยังต่ า 
เนื่องจากปัญหาคุณภาพแรงงาน ความล่าช้าในการพัฒนาเทคโนโลยี และปัญหา  การบริหารจัดการจึงเป็น
ข้อจ ากัดในการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันและศักยภาพการเจริญเติบโตทาง  เศรษฐกิจของประเทศ 
รวมทั้งการสร้างรายได้และการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนด้วย และเมื่อ ประกอบกับคุณภาพคนที่ยังต่ า
ในทุกช่วงวัยที่จะส่งผลกระทบต่อเนื่องกันก็จะยิ่งเป็นอุปสรรคส าหรับการพัฒนา ประเทศ ตั้งแต่พัฒนาการไม่
สมวัยในเด็กปฐมวัย ผลลัพธ์ทางการศึกษาของเด็กวัยเรียนค่อนข้างต่ า การพัฒนา ความรู้และทักษะของแรงงาน
ไม่ตรงกับตลาดงาน ขณะที่ผู้สูงอายุมีปัญหาสุขภาพและมีแนวโน้มอยู่คนเดียว  สูงขึ้น รวมทั้งการเลื่อนไหลของ
วัฒนธรรมต่างชาติที่เข้ามาในประเทศไทยผ่านสังคมยุคดิจิทัลโดยที่คนไทย จ านวนไม่น้อยยังไม่สามารถคัดกรอง
และเลือกรับวัฒนธรรมได้อย่างเหมาะสม ส่งผลต่อวิกฤตค่านิยม ทัศนคติ และพฤติกรรมในการด าเนินชีวิต 
 นอกจากนี้ การแก้ไขปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ ายังต้องเร่งด าเนินการให้บรรลุ เป้าหมาย 
ปัจจุบันความยากจนยังกระจุกตัวหนาแน่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ ในขณะที่  ความแตกต่าง
ของรายได้ระหว่างกลุ่มคนรวยที่สุดกับกลุ่มคนจนที่สุดแตกต่างกันถึง 34.9 เท่าในปี 2556 สาเหตุพ้ืนฐานส าคัญ 
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มาจากคุณภาพบริการทางสังคมที่เป็นส่วนส าคัญในการพัฒนาคนมีความแตกต่างกัน ระหว่างในพ้ืนที่และเมือง 
โครงสร้างเศรษฐกิจที่ไม่สมดุล การกระจายโอกาสของการพัฒนายังไม่ทั่วถึ ง และการ เข้าถึงกระบวนการ
ยุติธรรมยังมีความเหลื่อมล้ า รวมทั้งโอกาสการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้ แหล่งทุน และ บริการทางสังคม
ที่มีคุณภาพส าหรับประชาชนที่อยู่ในพ้ืนที่ห่างไกลก็มีในวงแคบกว่าซึ่งในอนาคตนั้นมีแนวโน้ม  ที่จะมีความเสี่ยง
มากขึ้น ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีที่รวดเร็วในทุกด้าน ความเหลื่อมล้ ามีความรุนแรงมากขึ้น แต่
ในด้านการพัฒนาชุมชนซึ่งเป็นจุดเน้นส าคัญมาตลอดช่วง  แผนพัฒนาฯ ที่ผ่านมาส่งผลให้ ชุมชนมีความเข้มแข็ง
มากขึ้น มีการรวมกลุ่มเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายเพ่ือท ากิจกรรมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพ่ือ
แก้ปัญหาและสนองตอบความต้องการของชุมชนได้ดีขึ้น อาทิ ชุมชนจัดการภัยพิบัติ  การจัดท าแผนชุมชนที่
ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ และบูรณาการเป็นแผนต าบลเพ่ือเชื่อมโยงกับแผนขององค์กร  ปกครองส่วนท้องถิ่น 
แผนพัฒนาอ าเภอ และแผนพัฒนาจังหวัด และการรวมกันเป็นกลุ่มธุรกิจชุมชนและอาชีพ ร้อยละ ๓๒.๕๑ และ
องค์กรการเงินร้อยละ ๒๖.๗๗ ขององค์กรทั้งหมด  
 ในด้ านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้ อมนั บ ว่ ายั ง เป็ นปัญ หาส า คัญ ของประเทศไทย 
ทรัพยากรธรรมชาติถูกน าไปใช้ในการพัฒนาจ านวนมากและเกิดความเสื่อมโทรมลงมากอย่างต่อเนื่อง มีปัญหา 
ความขัดแย้งในการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติมากขึ้นทั้งระหว่างรัฐและประชาชน และระหว่างประชาชน  
ในกลุ่มต่างๆ กันเอง ประกอบกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศมีลักษณะรวมศูนย์  
ขาดการเชื่อมโยงกับพ้ืนที่ ส่งผลกระทบต่อปัญหาต่างๆ ได้แก่ พ้ืนที่ป่ าไม้ลดลง ทรัพยากรดินเสื่อมโทรมท าให้  
ความหลากหลายทางชีวภาพถูกคุกคาม ระบบนิเวศชายฝั่งถูกท าลาย และทรัพยากรน้ ายังมีส่วนที่ไม่สามารถ 
จัดสรรได้ตามความต้องการ ปัญหาสิ่งแวดล้อมเพ่ิมสูงขึ้นตามการขยายตัวของเศรษฐกิจและชุมชนเมือง โดยมี  
ปัญหาส าคัญๆ เช่น ปัญหาขยะมูลฝอยยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพ การเกิดขยะมูลฝอยเฉลี่ยต่อ คน
ต่อวันเพ่ิมสูงขึ้นเป็น 1.11 กิโลกรัม/คน/วัน ในปี 2557 ปริมาณขยะสะสมตกค้างเพ่ิมสูงขึ้นถึง 30.8 ล้านตัน ในปี 
2557 ขยะอิเล็กทรอนิกส์มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นร้อยละ 10 ต่อปี  ขณะที่การจัดการของเสียอันตราย  จาก
ภาคอุตสาหกรรมสามารถจัดการได้ประมาณร้อยละ 70 นอกจากนั้น ยังมีปัญหามลพิษทางอากาศยังเกิน 
มาตรฐานหลายแห่ง ในปี 2557 พบสารมลพิษทางอากาศเกินค่ามาตรฐานในหลายพ้ืนที่ของประเทศและ ที่เป็น
ปัญหาส าคัญ ได้แก่ ฝุ่นละออง ก๊าซโอโซน และสารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs) ขณะเดียวกันคุณภาพน้ า ที่อยู่ใน
เกณฑ์ดีมีแนวโน้มลดลง สาเหตุส าคัญมาจากการชะหน้าดินที่มีปุ๋ยตกค้างจากการเกษตรและการปศุสัตว์  และ
ระบบบ าบัดน้ าเสียรวมของชุมชนมีจ านวนไม่เพียงพอ ส าหรับปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกยังมี แนวโน้ม
เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องแม้ว่าอัตราการขยายตัวจะลดลงเป็นร้อยละ 3.3 ต่อปีเนื่องจากมาตรการการลด ก๊าซเรือน
กระจกต่างๆ และการกักเก็บก๊าซเรือนกระจกในภาคป่าไม้และการใช้ประโยชน์ที่ดินมีแนวโน้มเพ่ิม มากข้ึน ส่งผล
ให้เพ่ิมการดูดกลับและช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยรวมของประเทศ นอกจากนี้  สภาพ
ภูมิอากาศที่มีการเปลี่ยนแปลงผันผวนมากขึ้น ประเทศไทยต้องประสบกับภัยพิบัติทางธรรมชาติโดยเฉพาะ 
อุทกภัยและภัยแล้งที่มีความรุนแรงมากขึ้น ซึ่งส่งผลกระทบต่อภาคเศรษฐกิจภายในประเทศและห่วงโซ่การผลิต  
ทั้งภายในประเทศและของโลกในระดับที่รุนแรงกว่าในอดีตมาก การแพร่กระจายของหมอกควันก็เป็นปัญหา  
รุนแรงขึ้นกระทบสุขภาพอนามัยของประชาชนและการด าเนินธุรกิจด้านการท่องเที่ยวในบางช่วงเวลา ซึ่งมี 
สาเหตุจากการเผาป่าเพ่ือท าการเกษตรในพ้ืนที่ป่าไม้และการเผาป่าเพ่ือการเก็บเก่ียวผลผลิตในพ้ืนที่เกษตร ทั้งใน
ประเทศและในประเทศเพ่ือนบ้านที่มีอาณาเขตติดต่อกัน และปัญหาการท าประมงผิดกฎหมาย 
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 ภายใต้ประเด็นข้อจ ากัดและความท้าทายดังกล่าวทั้งโครงสร้างเศรษฐกิจและสังคมไทยที่เป็น  จุดอ่อน
และการบริหารจัดการที่ขาดประสิทธิภาพและความโปร่งใสดังกล่าว จะส่งผลให้ประเทศไทยยิ่งต้อง เผชิญกับแรง
กดดันและความเสี่ยงมากขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่กระแสโลกาภิวัตน์เข้มข้นขึ้น เป็นโลก ไร้พรมแดนอย่างแท้จริง 
โดยที่การเคลื่อนย้ายของผู้คน สินค้าและบริการ เงินทุน องค์ความรู้ เทคโนโลยี ข้อมูล และข่าวสารต่างๆ เป็นไป
อย่างเสรี ส่งผลให้การแข่งขันในตลาดโลกรุนแรงขึ้นตามล าดับ โดยมีการรวมตัวด้าน เศรษฐกิจของกลุ่มต่างๆ ใน
โลกมีความเข้มข้นขึ้น มีการเร่งพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีใหม่ และนวัตกรรม เพ่ิมข้ึนและส่งผลให้ผลิตภาพ
ในหลายๆ ประเทศเพ่ิมขึ้นเร็วกว่าของประเทศไทย ประเทศเศรษฐกิจใหม่หลาย  ประเทศมีขีดความสามารถใน
การแข่งขันมากขึ้น เช่น จีน อินเดีย ละตินอเมริกา และเวียดนามซึ่งแรงงานมี ราคาถูกและใช้มาตรการอ่ืน
ประกอบในการดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศได้เพ่ิมขึ้น จึงสามารถแข่งขันใน  ตลาดสินค้าอุตสาหกรรม
ระดับกลางๆ ได้มากขึ้น ในขณะที่สถานการณ์เศรษฐกิจและการเมืองโลกก็มีความ  ผันผวนง่ายขึ้น วิกฤต
เศรษฐกิจโลกและในภูมิภาคต่างๆ ของโลกเกิดบ่อยครั้งขึ้น นอกจากนั้น ในอีกด้านหนึ่ง การเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์
ของโลกและแรงขับเคลื่อนของเทคโนโลยีสมัยใหม่รวมทั้งความเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิด ของสังคมโลกได้ท าให้เกิด
ภัยคุกคามและความเสี่ยงด้านอ่ืนๆ ที่ซับซ้อนขึ้น อาทิ การก่อการร้าย โรคระบาด  เครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติ 
และการก่อการร้าย อาชญากรรมข้ามชาติมีหลากหลายรูปแบบและวิธีการ  ที่ซับซ้อนมากขึ้น เพราะมีการ
เชื่อมโยงในภูมิภาคและพัฒนาการสื่อสารด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย อาทิ ค้ายาเสพ  ติดข้ามชาติ ปัญหาแรงงาน
ต่างด้าว ค้ามนุษย์ข้ามชาติ ลักลอบเข้าเมือง ใช้แรงงานเด็กและค้าประเวณี และฟอก เงินขณะที่การเปลี่ยนแปลง
ภูมิอากาศโลกก็มีความผันผวนรุนแรงขึ้นซึ่งล้วนแล้วเป็นความเสี่ยงในการด ารงชีวิต ของประชาชน การบริหาร
จัดการทางธุรกิจ และการบริหารราชการแผ่นดินของภาครัฐ ในขณะเดียวกันความ เสี่ยงและข้อจ ากัดที่เกิดจาก
สภาพภูมิอากาศผันผวนรุนแรงต่อการด าเนินธุรกิจและการด าเนินชีวิตของผู้คนก็ เพ่ิมขึ้น กฎเกณฑ์และ
กฎระเบียบของสังคมโลกจึงมีความเข้มงวดมากขึ้นทั้งในเรื่องการปลดปล่อยมลพิษ สิทธิ  มนุษยชน และ
กฎระเบียบทางการเงิน  
 เงื่อนไขและสภาพแวดล้อมในด้านต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกประเทศดังกล่าวจะเป็น  แรงกดดันให้
ประเทศไทยต้องปรับตัวและมีการบริหารความเสี่ยงอย่างชาญฉลาดมากขึ้น โดยที่การปรับตัว จะต้องหยั่งรากลึก
ลงไปถึงการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างเพ่ือแก้จุดอ่อนและควบคู่กับการสร้างกลไกเชิงรุก  ให้จุดแข็งของ
ประเทศเป็นประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ หากไม่สามารถแก้ปัญหาและ ปฏิรูปให้สัมฤทธิ์
ผลได้ในระยะ 4-5 ปีต่อจากนี้ไป ประเทศไทยจะสูญเสียความสามารถในการแข่งขัน รายได้ เฉลี่ยของประชาชน
จะไม่สามารถยกระดับให้ดีขึ้นได้ คุณภาพคนโดยเฉลี่ยจะยังต่ า และปัญหาความเหลื่อมล้ า จะรุนแรงขึ้น รวมทั้ง
ทรัพยากรจะร่อยหรอเสื่อมโทรมลงไปอีก ในที่สุดการพัฒนาประเทศจะไม่สามารถยั่งยืน ไปได้ในระยะยาว และ
ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายการเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วภายในปี 2579 ซึ่งเป็นอนาคต ประเทศไทยที่ก าหนดไว้
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ดังนั้น ช่วงเวลา 5 ปีของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติฉบับที่ ๑๒ จึง
เป็นช่วงเวลาส าคัญที่ประเทศไทยต้องปฏิรูปและปรับเปลี่ยนอย่างเป็นระบบครั้งใหญ่  เพ่ือให้โครงสร้างทาง
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศเหมาะสมกับภูมิทัศน์ใหม่ของโลก ยืดหยุ่นปรับตัวได้เร็ว สามารถรับมือกับความ 
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เสี่ยงและภัยคุกคามแบบใหม่ได้และสามารถอาศัยโอกาสจากการเปลี่ยนแปลงบริบทโลก มาสร้างประโยชน์สุข
ให้กับคนในชาติได้ไม่ว่าจะเป็นการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจและสังคม การลงทุนเพ่ือ  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรมการด ารงชีวิต การท างาน การเรียนรู้การมี
ระเบียบวินัย และการมีความรับผิดชอบ ซึ่งจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอาศัย ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการ
ด าเนินการร่วมกันอย่างเป็นเอกภาพ มีการจัดล าดับความส าคัญและแบ่ง หน้าที่รับผิดชอบอย่างชัดเจนของผู้ที่
เกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหานั้นๆ ซึ่งการด าเนินการดังกล่าวจะต้องให้ ความส าคัญของความเชื่อมโยงของ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาทุกระดับอย่างสอดคล้องกัน มีระบบงบประมาณ ที่มุ่งเน้นการบูรณาการการพัฒนา การ
พัฒนาในระดับพ้ืนที่ และการพัฒนาที่ต่อเนื่อง มีการลงทุนเพ่ือการวิจัย  และพัฒนารวมถึงการลงทุนเพ่ือการ
พัฒนาทุนมนุษย์เพ่ิมขึ้น ในขณะเดียวกันก็จะต้องมีตัวชี้วัดภายใต้ระบบ  ติดตามประเมินผลที่สนองตอบต่อ
ประเด็นการพัฒนาได้อย่างแท้จริง 
3. บริบทการเปลี่ยนแปลงและภาพอนาคตประเทศไทย 
 3.1 สถานการณ์และแนวโน้มภายนอก  
  (1) สถานการณ์และแนวโน้มเศรษฐกิจโลก และผลกระทบต่อประเทศไทย  เศรษฐกิจโลกใน
ระยะ ๕ ปีข้างหน้ายังมีแนวโน้มขยายตัวช้าและมีความเสี่ยงจากความผันผวน ในระบบเศรษฐกิจและการเงินโลก
ในเกณฑ์สูง ซึ่งส่งผลให้ประเทศไทยต้องเผชิญกับความเสี่ยงส าคัญ ได้แก่ ความไม่แน่นอนของการปรับเปลี่ยนทิศ
ทางการด าเนินนโยบายการเงินของมหาอ านาจทางเศรษฐกิจ อาทิ สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป และญี่ปุ่น ซึ่งจะ
ส่งผลกระทบต่อภาคการเงิน และการประกอบธุรกิจของไทย นอกจากนี้ การเปิดเสรีทางการค้าก่อให้เกิดการ
แข่งขันที่รุนแรงขึ้น รวมทั้งภาคการบริการและการท่องเที่ยว ท าให้ ประเทศไทยต้องมีการปรับตัวเพ่ือให้สามารถ
แข่งขันได้ อย่างไรก็ตาม การเปิดเสรีทางการค้าดังกล่าวจะเป็น  โอกาสของประเทศไทยในการใช้ประโยชน์จาก
ความเชื่อมโยงในอนุภูมิภาคและภูมิภาคให้สนับสนุนการพัฒนา ห่วงโซ่มูลค่าร่วมกัน ทั้งนี้ ปัจจัยภายนอกที่คาด
ว่าจะส่งผลต่อเศรษฐกิจไทยอย่างมีนัยส าคัญ ได้แก่ 
  (2) การวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดดเป็นกุญแจส าคัญต่อ 
การพัฒนาเศรษฐกิจสังคม สิ่งแวดล้อม และเปลี่ยนวิถีการด ารงชีวิตของคนในทุกสังคม ทุกเพศ ทุกวัย ในช่วงที่
ผ่านมาการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เช่น เทคโนโลยีสื่อสาร และ  เทคโนโลยีชีวภาพ ได้ท าให้รูปแบบ
การผลิต การด าเนินธุรกิจ และการใช้ชีวิตของประชาชนเปลี่ยนแปลงไป อย่างรวดเร็ว มนุษย์สามารถสื่อสารทั้ง
ภาพและเสียงได้อย่างไร้พรมแดน การท าธุรกิจและธุรกรรมบนโครงข่ายดิจิทัลเพ่ิมมากขึ้น ประเทศที่ใช้
เทคโนโลยีเป็นฐานการพัฒนาเศรษฐกิจท าให้การเติบโตทางเศรษฐกิจเป็นไป อย่างก้าวกระโดด เช่น การลงทุน
วิจัยและพัฒนาอย่างมากในประเทศเกาหลีใต้ได้ผลักดันผลิตภัณฑ์มวลรวมใน ประเทศให้เติบโตอย่างก้าวกระโดด
จาก 67,000 ล้านดอลลาร์ สรอ. ในปี 2523 เป็น 561,000 ล้าน ดอลลาร์ สรอ. ในปี 2533 หรือขยายตัว
ประมาณ 8.3 เท่าภายใน 20 ปีและกรณีประเทศจีนท าให้ GDP เพ่ิมขึ้นจาก 1.2 ล้านล้านดอลลาร์ สรอ. ในปี 
2543 เป็น 6.6 ล้านล้านดอลลาร์ สรอ. ในปี 2553 และใช้ เวลาอีกเพียง 4 ปี ในการขยายตัวเป็น 10.4 ล้านล้าน
ดอลลาร์ สรอ. ในปี 2557 
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  (3) สถานการณ์และแนวโน้มสังคมโลก  
      (3.1) การเข้าสู่สังคมสูงวัยของโลกส่งผลต่อเศรษฐกิจและรูปแบบการด าเนินชีวิต ในปี 2558 
ประชากรโลกมีจ านวน 7,349 ล้านคน และจะเพ่ิมเป็น 7,758 ล้านคนในปี 2563 ประมาณ ครึ่งหนึ่งจะอาศัยอยู่
ในทวีปเอเชีย นอกจากนี้ องค์การสหประชาชาติยังได้ประเมินสถานการณ์ว่า ในช่วงปี 2544-2643 (ค.ศ. 2001-
2100) จะเป็นศตวรรษแห่งผู้สูงอายุจากการเพ่ิมขึ้นของประชากร ผู้สูงอายุ โดยสัดส่วนผู้สูงอายุเพ่ิมขึ้นจากร้อย
ละ 12.3 ในปี 2558 เป็นร้อยละ 13.8 ในปี 2563 ขณะที่ วัยแรงงาน (อายุ 25-59 ปี) จะเพ่ิมขึ้นเล็กน้อยจาก
ร้อยละ 45.4 เป็นร้อยละ 45.7 ในช่วงเวลาเดียวกัน แต่ หลังจากปี 2563 วัยแรงงานจะลดลงอย่างต่อเนื่อง ส่วน
วัยเด็ก (อายุ 0-24 ปี) ลดลงจากร้อยละ 42.3 เป็น ร้อยละ 40.8 ในช่วงเวลาดังกล่าว โดยประเทศพัฒนาแล้วจะ
เข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์แล้ว และส่วนใหญ่ มีระยะเวลาในเตรียมตัวส าหรับการเป็นสังคมสูงวัยค่อนข้าง
นานเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศก าลังพัฒนา เช่น ประเทศฝรั่งเศสใช้ระยะเวลา 115 ปี สวีเดน 85 ปี 
สหรัฐอเมริกา 69 ปี เป็นต้น ขณะที่ประเทศก าลังพัฒนาส่วนใหญ่ใช้ระยะเวลาที่สั้นกว่ามาก เช่น จาไมกา 25 ปี 
ศรีลังกา 23 ปี เป็นต้น เช่นเดียวกับประเทศไทยมี ระยะเวลาที่เข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ค่อนข้างเร็ว
ประมาณ 16 ปีก่อนที่จะเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ส่งผลต่อการออม การลงทุน และการคลังของประเทศ 
ขณะเดียวกันแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงและกระจายตัว ของประชากรโลกที่พบว่ามากกว่าร้อยละ 50 จะอาศัยอยู่
ในเขตเมือง ซึ่งมีสัดส่วนการบริโภคมากกว่าร้อยละ 80 ของประชากรทั้งหมด และกลุ่มผู้สูงอายุในประเทศที่
พัฒนาแล้วเป็นกลุ่มส าคัญที่ท าให้มีการบริโภคสินค้า และบริการเพ่ิมมากขึ้น ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการบริโภคสินค้า
และบริการด้านสุขภาพ ดังนั้น จึงเป็นโอกาสส าหรับ ประเทศไทยในการพัฒนาสินค้าและนวัตกรรมใหม่ๆ รวมทั้ง
การบริการทางการแพทย์และการดูแลผู้สูงอายุเพ่ือ รองรับความต้องการของผู้สูงอายุในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว 
เช่น ธุรกิจ Nursing Home ธุรกิจด้านโรงแรมและ การท่องเที่ยวส าหรับผู้สูงอายุ เป็นต้น และยังก่อให้เกิดความ
ต้องการแรงงานในสาขาอาชีพที่เน้นในกลุ่มผู้สูงอายุ มากขึ้นตามมา เช่น ผู้ดูแลผู้สูงอายุ (Care Giver) เป็นต้น 
อย่างไรก็ตาม การเป็นสังคมสูงวัยของโลกยังอาจเป็น ภัยคุกคามส าคัญส าหรับประเทศไทยด้วยเช่นกันเนื่องจาก
การลดลงของวัยแรงงาน จึงอาจก่อให้เกิด การแย่งชิงประชากรวัยแรงงาน โดยเฉพาะคนที่มีศักยภาพสูง ซึ่งเป็น
ก าลังแรงงานส าคัญในการพัฒนาประเทศ  
     (3.2) การเลื่อนไหลของกระแสวัฒนธรรมโลกที่ผสมผสานกับวัฒนธรรมท้องถิ่นส่งผล ต่อการ
เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตและรูปแบบการบริโภค พลวัตความเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมไทยที่ได้รับ  อิทธิพลจาก
กระแสวัฒนธรรมโลกมีสาเหตุจากโลกาภิวัตน์ เกิดการผสมผสานกันระหว่างวัฒนธรรม ส่งผลให้มี  การ
เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต ทัศนคติ ความเชื่อ ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล การเรียนรู้และการบริโภคในรูปแบบ ต่างๆ 
อาทิ การใช้สื่อออนไลน์ในการจับจ่ายใช้สอยและการท าธุรกรรมต่างๆ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการมี 
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์โดยไม่จ าเป็นต้องรู้จักตัวตนซึ่งกันและกัน การบริโภคสื่อ 
หลายช่องทางในช่วงเวลาเดียวกัน ส่งผลให้คนไทยเข้าถึงข้อมูลได้อย่างไร้ขีดจ ากัด เกิดการสร้างวัฒนธรรม ร่วม
สมัย และมีโอกาสส าหรับการสร้างสรรค์สินค้าและบริการเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับประเทศ ขณะเดียวกัน  อาจ
ก่อให้เกิดวิกฤตทางวัฒนธรรมเนื่องจากขาดการคัดกรองและเลือกรับวัฒนธรรมที่ดีงาม จนท าให้คนไทย 
ละเลยอัตลักษณ์ มีพฤติกรรมที่เน้นบริโภคนิยมและค่านิยมที่ฟุ้งเฟ้อ ใช้ชีวิตแบบเร่งรีบ ไม่เคารพในสิทธิคนอ่ืน  
ขาดความเอ้ือเฟ้ือเกื้อกูล ซึ่งน าไปสู่การสูญเสียคุณค่าทางวัฒนธรรมดั้งเดิมและพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ใน 
สังคมไทย  
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  (4) สถานการณ์และแนวโน้มสิ่งแวดล้อมโลก วาระการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก ค.ศ.2030 ได้
ก าหนดทิศทางการรักษาและบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างบูรณาการ ในขณะเดียวกัน
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่รุนแรง และพันธกรณีที่เกี่ยวข้อง ท าให้ไทยต้องพร้อมรับภาระในการลดก๊าซ
เรือนกระจกมากขึ้นภายใต้กระแสการแข่งขันการค้าที่เข้มข้น  
     (4.1) วาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030 เป็นทิศทางหลักในการพัฒนาของโลกหลัง ค.ศ. 
2015 โดยมีเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ประกอบด้วย 17 
เป้าหมายและ 169 เป้าประสงค์ จะมีส่วนส าคัญในการก าหนดทิศทางการพัฒนาประเทศไทยในอนาคต 
โดยเฉพาะการสร้างหลักประกันในการจัดให้มีน้ าและสุขอนามัยส าหรับทุกคน ยกระดับคุณภาพน้ า เพ่ิม
ประสิทธิภาพการใช้น้ าทุกภาคส่วน การมีรูปแบบการผลิตและบริโภคที่ยั่งยืน ใช้ทรัพยากรอย่างมี ประสิทธิภาพ 
ลดการเกิดของเสีย การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากมหาสมุทรและทะเล การปกป้องและฟ้ืนฟู ระบบนิเวศป่าไม้
อย่างยั่งยืน และหยุดยั้งการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ การบริหารจัดการเมืองอย่าง  ยั่งยืนลด
ผลกระทบทางลบต่อสิ่งแวดล้อม และการด าเนินการอย่างเร่งด่วนเพ่ือต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพ  ๒๗ 
ภูมิอากาศและผลกระทบที่เกิดขึ้น ท าให้ประเทศต้องมีการก าหนดเป้าหมายและแนวทางการพัฒนาเพ่ือรักษา 
ฟ้ืนฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติควบคู่กับแนวทางการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่มีการใช้ประโยชน์ทรัพยากรอย่าง  
ยั่งยืน ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด ซึ่งจะเป็นโอกาสที่ประเทศไทยจะพัฒนากลไกด าเนินงานของ 
หน่วยงานต่างๆ ภายในประเทศ ให้เกิดการบรูณาการไปในทิศทางเดียวกัน เพ่ือบรรลุเป้าหมายการพัฒนา  ที่
ยั่งยืนของโลกและพร้อมไปกับการพัฒนาภายในประเทศอย่างยั่งยืน  
     (4.2) ข้อตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะทวี ความเข้มข้น 
ส่งผลให้ประเทศต่างๆ รวมทั้งไทยต้องด าเนินมาตรการลดก๊าซเรือนกระจกอย่างจริงจัง ประเทศไทยได้ประกาศ
เจตนารมณ์และก าหนดเป้าหมายของประเทศในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้  ต่ ากว่าระดับการปล่อย
ตามปกติ ร้อยละ 7-20 ภายในปี พ.ศ.2563 นอกจากนี้ ความตกลงปารีส (Paris Agreement) ที่นานาประเทศ
ได้รับรองร่วมกันเมื่อ 12 ธันวาคม 2558 ซึ่งมุ่งควบคุมการเพ่ิมขึ้นของอุณหภูมิ เฉลี่ยของโลกให้ต่ ากว่า 2 องศา
เซลเซียส และประเทศไทยได้ลงนามรับรองความตกลงดังกล่าวเมื่อ 22 เมษายน 2559 ส่งผลให้ไทยต้องมีส่วน
ร่วมในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างต่อเนื่องโดยก าหนด เป้าหมายในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
เพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ 20-25 ภายในปี พ.ศ.2573 อีกท้ังต้องมี การทบทวนเพื่อเพ่ิมระดับการลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกทุก 5 ปี ก่อให้เกิดนัยส าคัญต่อการพัฒนา ประเทศ ที่จะต้องเร่งด าเนินการเพ่ือลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกในทุกภาคส่วน ทั้งภาคอุตสาหกรรม บริการ และการผลิตไฟฟ้า ตลอดจนภาคครัวเรือน เป็นแรงกดดันให้
ประเทศต้องเปลี่ยนแปลงรูปแบบการผลิตและ บริโภคให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และเพ่ิมการใช้พลังงาน
หมุนเวียนและพลังงานชีวภาพเพ่ิมมากขึ้น นอกจากนี้ ยังมีแนวโน้มในการใช้ประเด็นการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
เป็นเงื่อนไข ส าหรับก าหนดมาตรฐานสินค้าในการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อภาคการส่งออกของ
ไทย แต่ก็อาจสร้างโอกาสส าหรับธุรกิจใหม่ด้านสิ่งแวดล้อม อาทิ ผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
การเพ่ิมประสิทธิภาพการลดของเสีย เป็นต้น อย่างไรก็ดี แม้ว่ากรอบอนุสัญญาว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพ 
ภูมิอากาศได้ก าหนดให้มีความช่วยเหลือแก่ประเทศก าลังพัฒนาด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับ 
สิ่งแวดล้อม แต่ในทางปฏิบัติยังมีข้อจ ากัดเพราะความขัดแย้งกับแนวทางการปกป้องสิทธิของทรัพย์สินทาง 
ปัญญาภายใต้กรอบการค้าโลก (World Trade Organization: WTO) ท าให้ประเทศไทยไม่สามารถใช้ 
ประโยชน์จากข้อก าหนดของอนุสัญญาฯ ในส่วนนี้ได้ น้อยที่ต้องประสบความสูญเสียจากสภาพภูมิอากาศที่
แปรปรวน ส่งผลซ้ าเติมต่อปัญหาความยากจน 
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  (5) สถานการณ์ความม่ันคงโลก  
      (5.1) ประเทศมหาอ านาจมีแนวโน้มของการขยายอิทธิพลและการเพ่ิมบทบาทใน ภูมิภาค
ต่างๆ ของโลก รวมทั้งการใช้อ านาจทางทหารและทางเศรษฐกิจเข้าแทรกแซงกิจการภายในของ ประเทศต่างๆ 
ในภูมิภาค เช่น (๑) ยุทธศาสตร์การปักหมุดในภูมิภาคเอเซียแปซิฟิกของสหรัฐอเมริกาเพ่ือใช้  ประโยชน์จาก
ทรัพยากรของประเทศพันธมิตรในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและการใช้เส้นทางคมนาคมทางทะเลใน  ๒๘ เอเซีย
แปซิฟิก ซึ่งถือเป็นจุดยุทธศาสตร์ส าคัญต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของโลก (๒) การรวมกลุ่มตาม 
ข้อตกลงหุ้นส่วนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจภาคพ้ืนแปซิฟิก (Trans-Pacific Partnership: TPP) ที่อาจกระทบต่อ 
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจในกรอบประชาคมอาเซียน (๓) การขยายอิทธิพลของสาธารณรัฐประชาชนจีน ในกลุ่ม
ประเทศอาเซียนที่มีการพัฒนาและมีความเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วในช่วงที่ผ่านมาทั้งในด้านเศรษฐกิจ  สังคม 
การทหาร รวมทั้งด้านการฑูต ท าให้จีนมีบทบาทและอิทธิพลต่อการก าหนดและด าเนินนโยบายของ ประเทศ
ต่างๆหลายประเทศ รวมถึงประเทศไทยซึ่งเป็นพันธมิตรทั้งกับสาธารณรัฐประชาชนจีนและ สหรัฐอเมริกาและมี
ผลประโยชน์ร่วมกันในหลายๆ ด้าน จึงส่งผลต่อประเทศไทยในการก าหนดท่าทีทางการฑูต แบบสมดุลและเป็น
กลางท่ามกลางความสัมพันธ์กับประเทศมหาอ านาจ  
     (5.2) ความขัดแย้งด้านอาณาเขตแบบรัฐต่อรัฐทั้งด้านอาณาเขตทางบก การอ้างสิทธิ ทับซ้อน
ทางทะเล และภูมิรัฐศาสตร์ เพ่ือผลประโยชน์และการแย่งชิงทรัพยากร ซึ่งท าให้มีแนวโน้มการเพ่ิมก าลังอ านาจ
ของกองทัพ เช่น (1) การพัฒนาด้านนิวเคลียร์ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี (2) การประกาศ 
“เขตแสดงตนเพ่ือการป้องกันทางอากาศในทะเลจีนตะวันออก” (Air Defense Identification Zone: ADIZ) 
เหนือทะเลจีนตะวันออกของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน ครอบคลุม  พ้ืนที่พิพาทระหว่างสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนและประเทศญี่ปุ่นกรณีหมู่เกาะเซนกากุ (เตียวหยู) และพ้ืนที่สถานี วิจัยของเกาหลีใต้ (3) ความ
ขัดแย้งกรณีการอ้างกรรมสิทธิ์เหนือหมู่เกาะสแปรตลีย์ของหลายประเทศเป็นปัญหา ที่มีความส าคัญต่อประเทศ
ไทย ซึ่งหากเกิดการใช้ก าลังทางทหารเพ่ือการแย่งชิงกรรมสิทธิ์ในหมู่เกาะสแปรตลีย์  ประเทศไทยอาจได้รับ
ผลกระทบทั้งในด้านภูมิรัฐศาสตร์ เศรษฐกิจและการเมือง ซึ่งอาจส่งผลกระทบและ  น าไปสู่ความขัดแย้ง การ
สร้างอ านาจต่อรองทางการทหารและความมั่นคง ซึ่งเป็นเงื่อนไขต่อเสถียรภาพของ  ระบบเศรษฐกิจและ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  
     (5.3) อาชญากรรมข้ามชาติมีแนวโน้มขยายตัวและควบคุมได้ยาก มีการเชื่อมโยง ในภูมิภาค
และพัฒนาการสื่อสารด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยมีรูปแบบและวิธีการที่ซับซ้อนมากขึ้น  ประเทศไทยจึงยังมี
ความเสี่ยงต่อการก่อการร้ายของกลุ่มต่างชาติ ซึ่งมีเป้าหมายในการก่ออาชญากรรมที่ส่งผล  ต่อระบบเศรษฐกิจ 
สังคมและความมั่นคงของประเทศ โดยอาชญากรรมข้ามชาติที่มีผลกระทบต่อประเทศไทย อย่างมีนัยยะส าคัญ 
ได้แก่ (1) การค้ายาเสพติด ปัจจุบันมีการลักลอบน ายาเสพติด สารตั้งต้นและเคมีภัณฑ์ เข้าประเทศทั้งตามแนว 
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ชายแดนและท่าอากาศยาน ซึ่งส่งผลต่อการเกิดวงจรยาเสพติดตั้งแต่การผลิต จ าหน่าย และเสพ (2) ปัญหา
แรงงานต่างด้าวจากการเคลื่อนย้ายแรงงานข้ามชาติ โดยเฉพาะจากประเทศเพ่ือนบ้าน เข้ามาท างานในประเทศ
ไทย เกิดปัญหาอาชญากรรม สุขอนามัยและสาธารณสุข รวมถึงเป็นภาระของรัฐทั้ง  ด้านสิทธิและสถานะของ
บุคคลตามกฎหมาย การศึกษา สาธารณสุข ตลอดจนเกิดความขัดแย้งกับชุมชนชาว ไทย นอกจากนี้ ยังอาศัย
ช่องว่างทางกฎหมายในการสร้างอิทธิพลหรือแทรกซึมอยู่ในระบบตลาด  ที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจท้องถิ่น (3) 
การค้ามนุษย์ เชื่อมโยงกับการลักลอบเข้าเมือง การใช้แรงงานเด็กและ  ค้าประเวณี ซึ่งไทยมีสถานะเป็นทั้ง
ประเทศต้นทาง ปลายทาง และทางผ่านของขบวนการค้ามนุษย์ ท าให้เป็น ประเด็นถูกกล่าวหาว่าไม่ปฏิบัติตาม
กฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ โดยในระหว่างปี 2553 – 2556 ประเทศไทยถูกจัดอันดับอยู่ในบัญชี 
Tier 2 Watch List ของรายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ของกระทรวง การต่างประเทศสหรัฐอเมริกา (TIP 
Report) และต่อมาในปี 2557 ถึง 2558 ถูกปรับลดระดับให้อยู่ในบัญชี Tier 3 ซึ่งเป็นระดับต่ าสุด โดย
สหรัฐอเมริกามีข้อกังวลที่ส าคัญคือ การค้ามนุษย์ในภาคประมง การบังคับใช้ กฎหมาย การมีส่วนร่วมของ
เจ้าหน้าที่ภาครัฐ รวมถึงการดูแลและคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์  (4) การฟอกเงินเป็นปัญหาเกี่ยวข้อง
กับอาชญากรรมอ่ืนๆ เช่น การก่อการร้าย การค้ายาเสพติด การค้ามนุษย์ อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ คอร์รัปชั่น 
ซึ่งไทยอยู่ในระหว่างการแก้ไขปัญหาให้ได้ตามมาตรฐานสากล  
     (5.4) การก่อการร้ายก าลังส่งผลกระทบต่อสังคมโลก โดยทวีความรุนแรงและมีความถี่ มาก
ขึ้นในระยะหลายปีที่ผ่านมา รวมทั้งมีแนวโน้มแผ่ขยายไปยังพ้ืนที่ต่างๆ ทั่วโลกอย่างต่อเนื่องทั้งจาก  ลัทธิสุดโต่ง 
(Extremism) ซึ่งคลั่งไคล้ความรุนแรงและอุดมการณ์ และกลุ่มก่อการร้ายต่างๆ ที่ต้องการสร้าง  แนวร่วมให้เกิด
ความรุนแรง แพร่กระจายไปยังรัฐที่อ่อนแอในภูมิภาคอ่ืนๆ ส่งผลต่อการอพยพของประชาชน เพ่ือหนีภัยสงคราม
ไปยังประเทศที่ปลอดภัย โดยประเทศไทยมีความเสี่ยงต่อการถูกใช้เป็นที่พักพิงของ กลุ่มก่อการร้ายข้ามชาติที่เข้า
มาในรูปแบบของผู้อพยพและนักท่องเที่ยวที่อาจใช้ประเทศไทยเป็นฐาน  ในการวางแผนก่อการร้ายในประเทศ
และในภูมิภาค สถานการณ์แนวโน้มโลกในระยะ 5 ปี เช่น เศรษฐกิจที่ยังขยายตัวช้า นวัตกรรมทางการเงิน 
การค้าการลงทุนที่มีความเข้มข้น การก้าวขึ้นเป็นมหาอ านาจทางเศรษฐกิจของประเทศเกิดใหม่ โดยเฉพาะใน 
กลุ่มประเทศเอเซีย การพัฒนาเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดด การเป็นสังคมสูงวัย มีความเป็นพหุวัฒนธรรม และ 
ความเหลื่อมล้ าในสังคมมีแนวโน้มที่จะขยายตัวมากข้ึน เป็นต้น ประเทศไทยต้องเตรียมความพร้อมเพ่ือเผชิญ กับ
ประเด็นท้าทายและใช้โอกาสในการสนับสนุนการพัฒนาประเทศ ดังนั้นจึงต้องวิเคราะห์สถานการณ์และ  
แนวโน้มภายในประเทศเพ่ือน าจุดแข็งและจุดอ่อนที่มีอยู่ ในปัจจุบันจะน าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศ 
และจัดการความเสี่ยงที่จะเกิดข้ึนในอนาคต  
 3.2 สถานการณ์และแนวโน้มภายใน  
      การพัฒนาประเทศในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ให้ความส าคัญกับการพัฒนาทางเศรษฐกิจ การ
สร้างความเท่าเทียมกันทางสังคม และการอนุรักษ์พ้ืนฟูสิ่งแวดล้อม ในส่วนนี้จะเป็นการทบทวนและ วิเคราะห์
สถานการณ์ด้านเศรษฐกิจมหภาคและการพัฒนาภาคการผลิต การพัฒนาและใช้วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม สังคม สิ่งแวดล้อม การเจริญเติบโตของพ้ืนที่เมือง และความมั่นคง ในช่วงที่ผ่านมา โดยมีรายละเอียด
ดังนี้  
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  (1) สถานการณ์และแนวโน้มเศรษฐกิจไทย  
      (1.1) ในช่วงที่ผ่านมาการพัฒนาเศรษฐกิจไทยในภาพรวมประสบความส าเร็จในระดับ ที่น่า
พอใจ ทั้งในด้านการสร้างอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ การปรับโครงสร้างการผลิต การสั่งสม  องค์ความรู้
ทางด้านเทคโนโลยีการผลิต การพัฒนาเศรษฐกิจรายสาขา การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน และการ
รักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ ท าให้เศรษฐกิจไทยมีปัจจัยพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจที่เข้มแข็ง และความพร้อมที่จะ
ได้รับการพัฒนาต่อยอดเพ่ือขับเคลื่อนไปสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้วในปี 2579 ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ใน
กรอบยุทธศาสตร์ชาติ  
   1) อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ เศรษฐกิจไทยในช่วงปี 2504 – 2558 
   2) โครงสร้างเศรษฐกิจเปลี่ยนผ่านจากภาคเกษตรไปสู่ภาคอุตสาหกรรมและ  บริการ
มากขึ้น โดยสัดส่วนของภาคเกษตรปรับตัวลดลงจากร้อยละ 9.9 ในปี 2533 เป็นร้อยละ 9.1 ในปี 2558 และ
สัดส่วนภาคบริการปรับตัวลดลงจากร้อยละ 64.7 ในปี 2533 เป็นร้อยละ 60.9 ในปี 2558 ในขณะที่สัดส่วน
ภาคอุตสาหกรรมเพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 25.4 ในปี 2533 เป็นร้อยละ 30.0 ในปี 2558 การเปลี่ยนแปลงของ
โครงสร้างการผลิตท าให้มีการเคลื่อนย้ายแรงงานและทรัพยากรการผลิตจากภาคการผลิต  ที่มีประสิทธิภาพต่ า
ไปสู่สาขาการผลิตที่มีประสิทธิภาพสูงอย่างต่อเนื่อง โดยสัดส่วนก าลังแรงงานในภาคเกษตร ปรับตัวลดลงจาก
ร้อยละ 64.0 ในปี 2533 เป็นร้อยละ 31.8 ในปี 2558 ในขณะที่สัดส่วนแรงงาน ในภาคอุตสาหกรรมและบริการ
เพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 10.3 และร้อยละ 25.7 เป็นร้อยละ 16.9 และร้อยละ 51.3 ในปี 2558 ตามล าดับการ
เคลื่อนย้ายปัจจัยการผลิตดังกล่าวเมื่อรวมกับการส่งเสริมการสะสมปัจจัยทุน  และการสั่งสมเทคโนโลยีการผลิต
อย่างต่อเนื่องท าให้ผลิตภาพของปัจจัยการผลิตโดยรวม (Total Factor Productivity) เพ่ิมขึ้นในระดับที่น่า
พอใจ  
   3) ภาคการผลิตมีการสั่งสมองค์ความรู้และปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีการผลิตอย่าง 
ต่อเนื่อง ท าให้โครงสร้างการผลิตภาคอุตสาหกรรมเปลี่ยนผ่านจากโครงสร้างการผลิตอุตสาหกรรมขั้นปฐม  
ภายใต้การบริหารจัดการของเงินทุนต่างชาติในระยะแรกของการขยับฐานะจากประเทศรายได้ต่ า มาเป็น 
ประเทศรายได้ปานกลางขั้นต่ า (Lower Middle Income Country) เป็นโครงสร้างการผลิตอุตสาหกรรม 
พ้ืนฐาน (Supporting Industry) ในช่วงของการขยับฐานะขึ้นเป็นประเทศรายได้ปานกลางขั้นกลาง (Middle 
Middle Income Country) รวมทั้งมีการสั่งสมเทคโนโลยีการผลิตและพัฒนาอุตสาหกรรมชิ้นส่วนภายใต้ 
เครือข่ายการผลิตของบริษัทแม่ในต่างชาติและการเพ่ิมขึ้นของสัดส่วนทุนไทยในช่วงการขยับฐานะขึ้นเป็น 
ประเทศรายได้ปานกลางขั้นสูง (Upper Middle Income Country) เช่นเดียวกับการผลิตสาขาบริการที่เริ่ม มี
ความเชี่ยวชาญหลากหลาย มีการใช้เทคโนโลยีและความคิดสร้างสรรค์มากข้ึน รวมทั้งมีสัดส่วนของทุนไทย และ
มีบทบาทในตลาดต่างประเทศมากขึ้นตามล าดับ เช่น การส ารวจขุดเจาะปิโตรเลียม การบริการด้าน สื่อบันเทิง
และภาพยนตร์การค้าส่งค้าปลีก การก่อสร้างและวัสดุอุปกรณ์ ท าให้การผลิตและบริการดังกล่าวมี ความพร้อม
ส าหรับการพัฒนาต่อยอดเข้าสู่การผลิตและบริการที่ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในระดับที่สูงขึ้น และเป็นของคน
ไทยมากขึ้นเพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจเข้าสู่การเป็นประเทศรายได้สูงในระยะต่อไป  
   4) ประเทศไทยยังคงมีจุดแข็งด้านความหลากหลายของฐานการผลิตที่มี  ความ
แข็งแกร่งในระดับโลก โดยปี 2557 ซึ่งประเทศไทยมีส่วนแบ่งในมูลค่าการส่งออกสินค้าและบริการใน ตลาดโลก
ร้อยละ 1.2 นั้น มูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตรของประเทศไทยสูงเป็นอันดับที่ 8 ของโลก และ มูลค่าการส่งออก
สินค้าอุตสาหกรรมและบริการท่องเที่ยวสูงเป็นอันดับที่ 13 และอันดับที่ 5 ของโลก 
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   5) อันดับความสามารถในการแข่งขันโดยรวมมีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้น ในปี 2558 
World Economic Forum (WEF) ได้จัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยเป็น  อันดับที่ 32 
จาก 140 ประเทศ ในขณะที่ผลการส ารวจประเทศที่มีความสะดวกในการเข้าไปประกอบธุรกิจ (Ease of Doing 
Business) ของธนาคารโลกได้จัดให้ไทยอยู่ในอันดับที่ 26 จาก 189 ประเทศทั่วโลก ส าหรับผลการจัดอันดับ
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย โดย International Institute for Management Development 
(IMD) มีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้นจากอันดับที่ 30 ในปี 2558 มาเป็นอันดับที่ 28 ในปี 2559 จาก 61 ประเทศ โดย
ในด้านสมรรถนะทางเศรษฐกิจ IMD จัดให้ไทยอยู่ในอันดับที่ 13 ความเข้มแข็งของปัจจัยพ้ืนฐานของเศรษฐกิจ
ไทยดังกล่าวท าให้ประเทศไทยมีโอกาสที่จะได้รับการพัฒนาเพ่ือ ยกระดับฐานะของประเทศให้สูงขึ้นและมีรายได้
เพียงพอต่อการพัฒนาคนอย่างเต็มศักยภาพ แต่ในด้าน โครงสร้างพ้ืนฐานไทยอยู่ในอันดับที่ 49 โดยเฉพาะด้าน
สาธารณูปโภคพ้ืนฐาน และการศึกษาอยู่ในอันดับ ลดลง เนื่องจากโครงสร้างพ้ืนฐานด้านขนส่งและโลจิสติกส์ยัง
ขาดประสิทธิภาพและการเชื่อมโยงที่เป็นระบบ  ท าให้ต้นทุนยังสูงเมื่อเทียบกับต่างประเทศ และโครงสร้าง
พ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารเพื่อ รองรับการเป็นเศรษฐกิจฐานดิจิทัลยังไม่กระจายอย่างเพียงพอ
และทั่วถึง ส่วนโครงสร้างพ้ืนฐานด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมของไทยอยู่ในระดับต่ า  มีปัญหา
ขาดแคลนนักวิจัยทั้งในเชิงปริมาณและ คุณภาพ  
   6) การรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ แม้ว่าเศรษฐกิจไทยจะประสบปัญหา 
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจรุนแรงถึงสองครั้งในปี 2524 และในปี 2540 แต่การด าเนินมาตรการในการแก้ไข 
ปัญหาและการให้ความส าคัญกับการรักษาวินัยทางการเงินและการคลัง ท า ให้เศรษฐกิจไทยกลับเข้าสู่ 
เสถียรภาพและอยู่ในเกณฑ์ที่แข็งแกร่ง โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับประเทศท่ีมีระดับการพัฒนาในระดับใกล้เคียง กัน 
โดยในปี 2558 ประเทศไทยมีสัดส่วนส่วนหนี้สาธารณะต่อ GDP หนี้สินต่างประเทศต่อ GDP ร้อยละ 44.4 และ
ร้อยละ 38.2 ตามล าดับ ซึ่งต่ าเป็นล าดับที่ 92 (จาก 173 ประเทศ) และล าดับที่ 60 (จากท้ังหมด 111 ประเทศ) 
ของโลก ตามล าดับ  
 
4. กรอบวิสัยทัศน์และเป้าหมาย 

4.1 กรอบวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 เป็นแผนพัฒนาประเทศในระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) ซึ่งแปลง 

ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579) สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ดังนั้น ทิศทางการพัฒนา ของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จึงมุ่งเตรียมความพร้อมและวางรากฐานในการยกระดับประเทศไทยให้เป็น ประเทศที่
พัฒนาแล้ว มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีกรอบ  วิสัยทัศน์
และเป้าหมายอนาคตประเทศไทยในปี 2579 ซึ่งก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปีเป็นกรอบ ที่แผนพัฒนา
ฯ ฉบับที่ 12 มุ่งตอบสนองวัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนาที่ก าหนดภายใต้ระยะเวลา 5 ปี ต่อจากนี้ไป
พิจารณาจากการประเมินสภาพแวดล้อมการพัฒนาทั้งจากภายนอกและภายในประเทศที่บ่งชี้ถึง  จุดแข็งและ
จุดอ่อนของประเทศ และการสะท้อนถึงโอกาสและความเสี่ยงในการที่จะผลักดันขับเคลื่อนให้ การพัฒนาในด้าน
ต่างๆ บรรลุผลได้ในระยะเวลา 5 ปีแรกของยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปีทั้งนี้โดยได้ค านึงถึงการต่อยอดให้เกิดผล
สัมฤทธ์อย่างต่อเนื่องภายใต้แผนพัฒนาฯ ฉบับต่อๆ ไป ดังนั้น การพัฒนาประเทศในระยะ  แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 
12 จึงก าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายรวมของการพัฒนาได้ ดังนี้  
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1. วัตถุประสงค์  
 1.1 เพ่ือวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย  ค่านิยมที่ดี มีจิต
สาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดี ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจน  เป็นคนเก่งที่มีทักษะความรู้
ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต  
 1.2 เพ่ือให้คนไทยมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ได้รับความเป็นธรรมในการเข้าถึง  ทรัพยากร
และบริการทางสังคมที่มีคุณภาพ ผู้ด้อยโอกาสได้รับการพัฒนาศักยภาพ รวมทั้งชุมชนมี  ความเข้มแข็งพ่ึงพา
ตนเองได ้ 
 1.3 เพ่ือให้เศรษฐกิจเข้มแข็ง แข่งขันได้ มีเสถียรภาพ และมีความยั่งยืน สร้างความเข้มแข็งของ ฐานการ
ผลิตและบริการเดิมและขยายฐานใหม่โดยการใช้นวัตกรรมที่เข้มข้นมากขึ้น สร้างความเข้มแข็งของ  เศรษฐกิจ
ฐานรากและสร้างความม่ันคงทางพลังงาน อาหาร และน้ า  
 1.4 เพ่ือรักษาและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้สามารถสนับสนุน การเติบโตที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน  
 1.5 เพ่ือให้การบริหารราชการแผ่นดินมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ทันสมัย และมีการท างาน เชิงบูรณาการ
ของภาคีการพัฒนา  
 1.6 เพ่ือให้มีการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาคโดยการพัฒนาภาคและเมืองเพ่ือรองรับ การพัฒนา
ยกระดับฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานการผลิตและบริการใหม่  
 1.7 เพ่ือผลักดันให้ประเทศไทยมีความเชื่อมโยง (Connectivity) กับประเทศต่างๆ ทั้งในระดับ อนุ
ภูมิภาค ภูมิภาค และนานาชาติได้อย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งให้ประเทศไทยมีบทบาทน าและ 
สร้างสรรค์ในด้านการค้า การบริการ และการลงทุนภายใต้กรอบความร่วมมือต่างๆ ทั้งในระดับอนุภูมิภาค  
ภูมิภาค และโลก  
๒. เป้าหมายรวม  
 เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว ได้ก าหนดเป้าหมายรวมการพัฒนาของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 
ประกอบด้วย  
 2.1 คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์มีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐาน  ที่ดีของ
สังคม มีความเป็นพลเมืองตื่นรู้ มีความสามารถในการปรับตัวได้อย่างรู้เท่าทันสถานการณ์ มีความ  รับผิดชอบ
และท าประโยชน์ต่อส่วนรวม มีสุขภาพกายและใจที่ดีมีความเจริญงอกงามทางจิตวิญญาณ  มีวิถีชีวิตที่พอเพียง 
และมีความเป็นไทย  
 2.2 ความเหลื่อมล้ าทางด้านรายได้และความยากจนลดลง เศรษฐกิจฐานรากมีความเข้มแข็ง ประชาชน
ทุกคนมีโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากร การประกอบอาชีพ และบริการทางสังคมที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง  และเป็น
ธรรม กลุ่มท่ีมีรายได้ต่ าสุดร้อยละ 40 มีรายได้เพ่ิมข้ึนอย่างน้อยร้อยละ 15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566-2570)        งานนโยบายและแผน  องค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง 
      อ าเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา 

   

41 

 2.3 ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้โครงสร้างเศรษฐกิจปรับสู่เศรษฐกิจฐาน  บริการและ
ดิจิทัล มีผู้ประกอบการรุ่นใหม่และเป็นสังคมผู้ประกอบการ ผู้ประกอบการขนาดกลางและ  ขนาดเล็กที่เข้มแข็ง
สามารถใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างสรรค์คุณค่าสินค้าและบริการ  มีระบบการผลิตและ
ให้บริการจากฐานรายได้เดิมที่มีมูลค่าเพ่ิมสูงขึ้น และมีการลงทุนในการผลิตและบริการ ฐานความรู้ชั้นสูงใหม่ๆ ที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและชุมชน รวมทั้งกระจายฐานการผลิตและการให้บริการสู่ ภูมิภาคเพ่ือลดความเหลื่อมล้ 
า โดยเศรษฐกิจไทยมีเสถียรภาพและมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 5 ต่อปี และมีปัจจัยสนับสนุน อาทิ 
ระบบโลจิสติกส์ พลังงาน และการลงทุนวิจัยและพัฒนาที่เอื้อต่อการขยายตัวของ ภาคการผลิตและบริการ  
 2.4 ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมสามารถสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม มี
ความมั่นคงทางอาหาร พลังงาน และน้ า โดยเพ่ิมพ้ืนที่ป่าไม้ให้ได้ร้อยละ 40 ของพ้ืนที่ ประเทศเพ่ือรักษาความ
สมดุลของระบบนิเวศ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคพลังงานและขนส่ง  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 7 ภายในปี 
2563 เทียบกับการปล่อยในกรณีปกติ มีปริมาณหรือสัดส่วนของขยะมูลฝอยที่ ได้รับการจัดการอย่างถูกหลัก
สุขาภิบาลเพิ่มข้ึน และรักษาคุณภาพน้ าและคุณภาพอากาศในพ้ืนที่วิกฤตให้อยู่ ในเกณฑ์มาตรฐาน  
 2.5 มีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย สามัคคี สร้างภาพลักษณ์ดี และ  เพ่ิมความ
เชื่อมั่นของนานาชาติต่อประเทศไทย ความขัดแย้งทางอุดมการณ์และความคิดในสังคมลดลง  ปัญหา
อาชญากรรมลดลง ปริมาณความสูญเสียจากภัยโจรสลัดและการลักลอบขนส่งสินค้าและค้ามนุษย์ลดลง  มีความ
พร้อมที่ปกป้องประชาชนจากการก่อการร้ายและภัยพิบัติทางธรรมชาติ ประเทศไทยมีส่วนร่วมในการ  ก าหนด
บรรทัดฐานระหว่างประเทศ เกิดความเชื่อมโยงการขนส่ง โลจิสติกส์ ห่วงโซ่มูลค่า เป็นหุ้นส่วน  การพัฒนาที่
ส าคัญในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และโลก และอัตราการเติบโตของมูลค่าการลงทุนและการส่งออก  ของไทยในอนุ
ภูมิภาค ภูมิภาค และอาเซียนสูงขึ้น  
 2.6 มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ กระจาย อ านาจและมี
ส่วนร่วมจากประชาชน บทบาทภาครัฐในการให้บริการซึ่งภาคเอกชนด าเนินการแทนได้ดีกว่า ลดลง เพ่ิมการใช้
ระบบดิจิทัลในการให้บริการ ปัญหาคอร์รัปชั่นลดลง และการบริหารจัดการขององค์กร  ปกครองส่วนท้องถิ่นมี
อิสระมากขึ้น โดยอันดับประสิทธิภาพภาครัฐที่จัดท าโดยสถาบันการจัดการนานาชาติและ อันดับความยากง่ายใน
การด าเนินธุรกิจในประเทศดีขึ้น การใช้จ่ายภาครัฐและระบบงบประมาณมีประสิทธิภาพ  สูง ฐานภาษีกว้างขึ้น 
และดัชนีการรับรู้การทุจริตดีขึ้น รวมถึงมีบุคลากรภาครัฐที่มีความรู้ความสามารถและ ปรับตัวได้ทันกับยุคดิจิทัล
เพ่ิมข้ึน 
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1. แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

     เป้าหมาย  ศูนย์กลางเศรษฐกิจของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น  าโขง 
(1) บริหารจัดการน้ าให้เพียงพอต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน 
(2) แก้ปัญหาความยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยเพื่อลดความเหลื่อมล้ า 

ทางสังคม 
(3) สร้างความเข้มแข็งของฐานเศรษฐกิจภายใน ควบคู่กับการแก้ไขปัญหาด้าน 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(4) พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ 
(5) ใช้โอกาสจากการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งที่เชื่อมโยงพ้ืนที่เศรษฐกิจหลัก ภาค
กลาง 

และพ้ืนทีร่ะเบียบเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) เพ่ือพัฒนาเมืองและพ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่ ๆ ของภาค 
(6) พัฒนาความร่วมมือและใช้ประโยชน์จากข้อตกลงกับประเทศเพ่ือนบ้านในการสร้างความ 

เข้มแข็งทางเศรษฐกิจตามแนวชายแดนและแนวระเบียงเศรษฐกิจ 
 โครงการที่ส าคัญ (Flagship Project) 

(1) โครงการบริหารจัดการน้ าอย่างบูรณาการเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
(2) โครงการแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ าดี 
(3) โครงการพัฒนาการผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้สู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ 
(4) โครงการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงประเพณีวัฒนธรรม 
(5) โครงการพัฒนาท่าอากาศยาน ขอนแก่น สกลนคร และนครพนม 

2. แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 
     แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา  ชัยภูมิ  
บุรีรัมย์  สุรินทร์) 
     แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) 
ฉบับทบทวนปี พ.ศ.2564 ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ในคราวประชุม ครั้งที่ 10/2562 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2562 โดยสรุป
ประเด็นส าคัญ ดังนี้ 
     ต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ (Strategies Position) 

(1) เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย 
(2) เป็นแหล่งผลิตผลิตภัณฑ์ไหมระดับประเทศ 
(3) เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความหลากหลายทั้งการท่องเที่ยวอารยธรรมขอม เชิงนิเวศน์  

การกีฬาที่มีชื่อเสียง 
(4) เป็นประตูสู่อีสาน และเชื่อมโยงการค้าขายชายแดนกับประเทศเพ่ือนบ้าน 

 
 
 
 
 

1.3 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
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     พันธกิจ (Mission) 
(1) ส่งเสริมการผลิตและแปรรูปข้าวหอมมะลิ 
(2) ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตมันส าปะหลังเพ่ืออุตสาหกรรมอาหารและพลังงานทดแทน 
(3) ส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อ กระบือ แพะ และแปรรูปเชิงคุณภาพ 
(4) ส่งเสริมการเรียนรู้สู่การปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
(5) ส่งเสริมศักยภาพการผลิตและการตลาดผลิตภัณฑ์ไหม 
(6) ส่งเสริมการท่องเที่ยว ให้ได้รับความนิยม และบริหารจัดการให้มีศักยภาพ 
(7) ส่งเสริมและพัฒนาการค้าการลงทุน และค้าชายแดน 
(8) ส่งเสริมการพัฒนาด้านสังคม 

     เป้าหมายการพัฒนาของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ระยะ 5 ปี 
     จากโครงสร้างเศรษฐกิจในภาพรวมของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ปี 
พ.ศ.2560 มีเศรษฐกิจที่ส าคัญ 3 ล าดับแรก โดยมีภาคอุตสาหกรรม มีสัดส่วนร้อยละ 23  รองลงมาเป็นภาค
เกษตรกรรม มีสัดส่วนร้อยบะ 18  และภาคการค้าร้อยละ 14  มีพ้ืนที่เกษตรร้อยละ 68.15 ของพ้ืนที่ของกลุ่ม
จังหวัด ประชากรส่วนใหญ่อยู่ในวัยแรงงาน ร้อยละ 16.85 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีศักยภาพทาง
การเกษตรที่โดดเด่น ได้แก่ ข้าว มันส าปะหลัง อ้อย โคเนื้อ โคนม ไก่ แพะ แกะ มีศักยภาพทางการท่องเที่ยวที่
หลากหลาย ทั้งท่องเที่ยวธรรมชาติ นิเวศ อารยธรรม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ศาสนา และกีฬา มีแหล่ง
ท่องเที่ยวที่เป็นมรดกโลก เป็นแหล่งผลิตผลิตภัณฑ์ไหม และในขณะเดียวกันก็มีปัญหาในเรื่องการขาดแคลนน้ า
เพ่ือการอุปโภค บริโภค และการเกษตร ราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ า สัดส่วนความยากจน ร้อยละ 12.9  
รายได้เฉลี่ยครัวเรือน/ปี 250,632 บาท  หนี้สินเฉลี่ยครัวเรือน/ปี 200,217.08 บาท  มีความไม่เสมอภาคด้าน
รายได้ (Gino coefficient) สูงกว่าค่าเฉลี่ยประเทศ จึงก าหนดเป้าหมายการพัฒนาในการเป็น 

“ศูนย์กลางของเกษตรอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ไหม ท่องเที่ยวอารยธรรมขอมและสังคมเป็นสุข” 
โดยมีแนวคิดการพัฒนา ดังนี้ 

1. การเพ่ิมประสิทธิภาพภาคการผลิตให้เป็นมาตรฐานปลอดภัย และพัฒนาจนถึงข้ันมาตรฐาน 
อินทรีย์ในภาคการเกษตร ทั้งพืชและสัตว์ โดยมีการน านวัตกรรมในพ้ืนที่มาช่วยให้เกษตรกร โดยเฉพาะเกษตรกร
รุ่นใหม่ (Smart Farmer)  ให้มีการสืบทอดภูมิปัญญาดั้งเดิมให้คงอยู่ด้วยการน้ าน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา
เป็นหลักในการด าเนินงาน เพ่ือให้เกิดภูมิคุ้มกันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก 

2. พัฒนาการบริการจัดการน้ าให้เพียงพอ ทั้งน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภค และน้ าเพ่ือการเกษตร 
ให้เพียงพอตลอดปี โดยการเพ่ิมประสิทธิภาพการกักเก็บน้ าให้อยู่ในพ้ืนที่ หรือการขยายพ้ืนที่รับน้ า การกระจาย
น้ าไปยังพ้ืนที่ 

3. ส่งเสริมการแปรรูปของสินค้าให้มากขึ้นในพ้ืนที่ สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหาร 
แบบครบวงจรในพื้นที่ โดยพัฒนาช่วงกลางทางและปลายทางให้มากข้ึน ดังจะเห็นได้จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ ที่ก าหนดให้กลุ่มจังหวัด โดยเฉพาะ
จังหวัดนครราชสีมา ให้เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและอาหารแบบครบวงจร 
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4. ส่งเสริมอาชีพและเพ่ิมทักษะฝีมือแรงงานเพ่ือสร้างโอกาสในการสร้างรายได้จากภาค 
การเกษตรและนอกภาคเกษตร โดยเชื่อมโยงสินค้าชุมชนกับการท่องเที่ยว 

5. สร้างมูลค่าเพ่ิมในสาขาการท่องเที่ยว โดยการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน ทั้ง 
ทางด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สิ่งอ านวยความสะดวก และบริการเกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยว การใช้ประโยชน์จาก
ระบบ Logistic ที่รัฐบาลได้วางรากฐานไว้ให้ การสร้างความเชื่อมั่นในด้านความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว รวมถึง
การสร้างการตลาดให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างและเป็นที่นิยมเดินทางมายังกลุ่มจังหวัด 
6. การพัฒนาสังคมให้มีคุณภาพ โดยเฉพาะผู้สูงอายุให้ได้รับการดูแล มีศักยภาพ คุณภาพชีวิตที่ 
ดีขึ้น หรือสามารถด าเนินกิจกรรมได้ตามศักยภาพ รวมทั้งการรักษาภูมิปัญญาของผู้สูงอายุ เพื่อให้สืบทอดไปยัง
รุ่นลูกหลาน และการเพ่ิมศักยภาพของเด็ก เพ่ือให้สังคมมีคุณภาพและสามารถดูแลตนเองได้ในอนาคต 

ประเด็นการพัฒนา (Strategies lssues) รวม 3 ประแด็น คือ 

ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันเกษตรอุตสาหกรรมและแปรรูป 
วัตถุประสงค์ 

เพ่ือเป็นศูนย์กลางด้านเกษตรปลอดภัย และอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตร 
 แนวทางการพัฒนา 

(1) พัฒนาและบริหารจัดการน้ าเพ่ือการเกษตร 
(2) ส่งเสริมและพัฒนาระบบโลจิสติกส์และการกระจายสินค้าในภูมิภาค 
(3) ส่งเสริมการบริหารจัดการพ้ืนที่เกษตรกรรมให้เหมาะสม 
(4) ยกระดับสินค้าเกษตรเข้าสู่ระบบมาตรฐาน 
(5) ส่งเสริมการเกษตรผสมผสานตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
(6) ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมและพลังงานทดแทน 
(7) ส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตเพื่อสร้างมูลค่าเพ่ิม 
(8) สนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มการผลิตและจ าหน่าย 
(9) ยกระดับความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาดสินค้าเกษตร 
(10) ส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงสัตว์คุณภาพสูง 

 ประเด็นการพัฒนาที่ 2 การพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ไหม 
 วัตถุประสงค์ 

(1) เพ่ือเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ มีความสะดวก และปลอดภัย 
(2) เพ่ือให้กลุ่มผู้ผลิตและผู้ประกอบการไหม มีรายได้จากการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ไหมเพ่ิมขึ้น 

 แนวทางการพัฒนา 
(1) พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวก 
(2) พัฒนาสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยว 
(3) พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว 
(4) สร้างความเชื่อม่ันและความปลอดภัยให้นักท่องเที่ยว 
(5) พัฒนาและฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยว 
(6) ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา 
(7) ส่งเสริมการท่องเที่ยวตามรอยช้าง 
(8) ส่งเสริมพัฒนา การค้า การลงทุน การค้าชายแดน 
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(9) ส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชุมชน 
(10) ส่งเสริมนวัตกรรมการท่องเที่ยว ประชาสัมพันธ์ และการตลาด 
(11) เพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนการผลิตใหม่ให้มีคุณภาพ 
(12) ส่งเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ไหม 
(13) พัฒนาผลิตภัณฑ์ไหมให้มีคุณภาพและมาตรฐาน 

 ประเด็นการพัฒนาที่ 3 ยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 วัตถุประสงค์ 

(1) เพ่ือให้เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการทางด้านร่างกายและสติปัญญาดีขึ้น 
(2) เพ่ือให้ผู้สูงอายุสามารถพ่ึงพาตนเองได้ แข็งแรง มีความสุข 

 แนวทางการพัฒนา 
(1) พัฒนา สนับสนุน กิจกรรมการลงทุนพัฒนาด้านสังคม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต 
(2) ส่งเสริมอาชีพ ทักษะชีวิต และส่งเสริมสร้างศักยภาพการพ่ึงพาตนเอง 
(3) ส่งเสริมและพัฒนาตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
(4) ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นตัวเด็กปฐมวัยเป็นส าคัญ 
(5) ส่งเสริม และสร้างความร่วมมือในการพัฒนาครอบครัวสู่ชุมชนเข้มแข็ง 
 

3. แผนพัฒนาจังหวัด 
  ต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ 

(1) เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรม การเกษตร การท่องเที่ยว Logistics และพลังงานสะอาดในภูมิภาค 
(2) เป็นศูนย์กลางการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และสาธารณสุขท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล  

ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี  
     (3) เป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
     (4) เป็นศูนย์กลางในการป้องกันภัยคุกคาม และเสริมสร้างความมั่นคง เพื่อปกป้องสถาบันหลักของชาติ 
     (5) เป็นที่ตั้งของส่วนราชการที่มีการบริหารจัดการภาครัฐแบบบูรณาการอย่างยั่งยืน 

  เป้าหมายการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา (พ.ศ.2561-2565) 
  “ศูนย์กลางโครงข่ายคมนาคมและการท่องเที่ยวของภูมิภาค นวัตกรรมการเกษตรและอุตสาหกรรมสังคม
คุณภาพสูง” 
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  ตัวชี วัดความส าเร็จตามเป้าหมายการพัฒนาของจังหวัดนครราชสีมา 
(1) มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (Gross Provincial Product) เพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ 4 
(2) ประชาชนมีรายได้ต่อหัวต่อปี (GPP per capita) เพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ 4 
(3) รายได้จากการท่องเที่ยวในจังหวัดเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 5 
(4) ร้อยละของประชากร ที่อยู่ใต้เส้นความยากจนลดลง (%) 
(5) ค่าดัชนีความสุขของประชากรในจังหวัดเพ่ิมข้ึน 
(6) ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 

ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา 
(1) สร้างเสริมระบบโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต 
(2) ยกระดับการท่องเที่ยว ที่หลากหลายเชื่อมต่อภาคและภูมิภาค 
(3) พัฒนานวัตกรรมการผลิต การแปรรูปสินค้าเกษตรปลอดภัยและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์ 
(4) เสริมสร้างความมั่นคงในการพัฒนาคนและชุมชนอย่างมีคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ 

พอเพียง 
(5) ยกระดับบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดสมดุลและยั่งยืน 
(6) ยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐรองรับการพัฒนาเมืองและสังคมคุณภาพสูง (SMART  

City / MICE City / Art City / Safe City) 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา 
1. ยุทธศาสตร์โครงการตาม 
แนวทางพระราชด าริ 
 

1. ส่งเสริม สนับสนุนการบริหารจัดการน้ าเพ่ือแก้ไขและป้องกันปัญหา
อุทกภัยอย่างเป็นระบบตามแนวทางพระราชด าริ เช่น การบริหารจัดการ 
“น้ า” เตรียมรับมือ “สู้ภัยแล้ง” 
2. ส่งเสริมการพัฒนาชุมชนและสังคมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
คุณภาพชีวิต 

1. ยกระดับคุณภาพการศึกษา ผลิตคนที่มีคุณภาพ และมีสติปัญญา รอบรู้ 
เท่าทันการเปลี่ยนแปลง 
2. ลดความเหลื่อมล้ า สร้างคนให้มีคุณภาพ เช่น การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ให้กับผู้สูงอายุ เด็ก สตรี และผู้ด้อยโอกาสให้ดีขึ้น 
3. พัฒนาคนให้มีสุขภาวะที่ดี ทั้งร่างกาย จิตใจ เช่น สาธารณสุขสร้าง
สุขภาพประชาชน “3อ.2ส.” (อาหาร ออกก าลังกาย อารมณ์ ไม่สูบบุหรี่ 
และไม่ดื่มสุรา) สนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ 
4. ส่งเสริมงานป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด 
5. ท านุบ ารุงศาสนาวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น 

 
 
 
 
 
 

1.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวดันครราชสีมา 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ 1. ส่งเสริม สนับสนุนการเพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขันด้านเศรษฐกิจ 
เกษตรกรรม อุตสาหกรรม ท่องเที่ยวและบริการ ยกระดับมาตรฐานการ
ผลิตและการพัฒนาศักยภาพด้านการเกษตร เพ่ิมปริมาณคุณภาพการผลิต 
ส่งเสริมเกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ ลดต้นทุนการผลิต เพ่ิมช่องทาง
การตลาด ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรและเครือข่ายเกษตรกร เร่งรัด
สร้างอาชีพเพ่ือสร้างเศรษฐกิจชุมชน 
2. ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ และพืชเศรษฐกิจ สร้างรายได้ 
3. บริหารจัดการน้ า พัฒนาแหล่งน้ า ธนาคารน้ าใต้ดิน สร้างโครงข่ายน้ า
เพ่ือการเกษตร น้ าสะอาดเพ่ือการอุปโภคบริโภค 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง 1. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน วางผังเมืองและสิ่งอ านวยความสะดวกให้
ครอบคลุมทั่วถึง 
2. บ ารุงรักษา ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ได้รับการ
จัดสรรที่ดีมีคุณภาพ 
3. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รักษาความสงบเรียบร้อยและส่งเสริม
ศีลธรรมอันดีของประชาชน 
4. ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน ๆ ในการ
พัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 
5. สนับสนุน ส่งเสริมการกีฬา บ ารุงสถานที่ส าหรับกีฬาการท่องเที่ยวและ
สุขภาพ จัดให้มีสวนสาธารณะ และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ 

1. ยึดหลักธรรมาภิบาล มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน 
2. พัฒนาความร่วมมือระหว่างส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
3. สนับสนุน ส่งเสริมการบูรณาการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ืออนาคต 
4. ส่งเสริมการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย ท างานอย่างซื่อสัตย์
สุจริต ยกระดับความโปร่งใสในการบริหารงาน 
5. น าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น 
6. ปรับปรุงโครงสร้างให้กระชับไม่ซับซ้อน 
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 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ 
อปท. 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ป ี แผนพัฒนาเศรษฐกิจ ฉบับท่ี 
12 

แผนพัฒนาจังหวัด 

1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงการ
ตามแนวทางพระราชด าริ 

6. ด้านการสร้างการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

4. การเติบโตที่ เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนา
อย่างยั่งยืน 
9. การพัฒนาภาคเมืองและ
พื้นที่เศรษฐกิจ 

5. ย ก ระ ดั บ บ ริ ห า ร จั ด ก า ร
ท รั พ ย า ก ร ธ ร ร ม ช า ติ แ ล ะ
สิ่ งแวดล้อมให้ เกิดสมดุลและ
ยั่งยืน 

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

3. ด้ า น ก า ร พั ฒ น า แ ล ะ
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร
มนุษย ์
4. ด้านการสร้างโอกาสและ
ความเสมอภาคทางสังคม 

1. การเสริมสร้างและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย ์
2. การสร้างความเป็นธรรม
และลดความเหลื่อมล้ าใน
สังคม 

4. เสริมสร้างความมั่นคงในการ
พัฒ นาคนและ ชุมชนอย่ างมี
คุ ณ ภ าพ ต าม ห ลั ก ป รั ช ญ า
เศรษฐกิจพอเพียง 

3. ยุทธศาสตร์ด้ านพัฒนา
เศรษฐกิจ 

2. ด้านการสร้าง  
ความสามารถในการแข่งขัน 
5. ด้านการสร้างการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

4. การเติบโตที่ เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนา
อย่างยั่งยืน 
9. การพัฒนาภาคเมืองและ
พื้นที่เศรษฐกิจ 

2. ยกระดั บการท่ อ งเที่ ย วที่
หลากหลาย เช่ือมต่อภาคและ
ภูมิภาค 
3. พัฒนานวัตกรรมการผลิต การ
แ ป ร รู ป สิ น ค้ า แ ล ะ เก ษ ต ร
ปลอดภัยและอุตสาหกรรมเชิง
นิเวศ 
5 . ยก ร ะดั บ บ ริ ห ารจั ด ก าร
ท รั พ ย า ก ร ธ ร ร ม ช า ติ แ ล ะ
สิ่ งแวดล้อมให้ เกิดสมดุลและ
ยั่งยืน 

4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
เมือง 

2. ด้านการสร้าง 
ความสามารถในการแข่งขัน 
3. ด้านการพัฒนาและ 
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร
มนุษย ์
5. ด้านการสร้างการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

4. การเติบโตที่ เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนา
อย่างยั่งยืน 
7 . ก ารพั ฒ น าโค ร งส ร้ า ง
พื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
9. การพัฒนาภาคเมือง และ
พื้นที่เศรษฐกิจ 

1 . เสริมสร้ างระบบ โครงสร้ า ง
พื้ น ฐาน เชื่ อ ม โย งต่ อ โคร งข่ าย
คมนาคมแห่งอนาคต และเพิ่มขีด
ความสามารถการค้า การลงทุน
และเศรษฐกิจ 
5. ด้านการสร้างการเติบ โตบน
คุ ณ ภ า พ ชี วิ ต ท่ี เป็ น มิ ต ร ต่ อ
สิ่งแวดล้อม 
6. ยกระดับการบริหารจัดการ
ภาครัฐรองรับการพัฒนาเมืองและ
สังคมคุณภาพสูง 

5. ยุทธศาสตร์ด้ านพัฒนา
ระบ บการบริห ารจั ดการ
ภาครัฐ 

1. ด้านความมั่นคง 
6 . ด้ านการปรับสมดุ ลและ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ 

6. การบริหารจัดการในภาครัฐ 
การป้องกันการทุจริตประพฤติมิ
ช อ บ แ ล ะ ธ ร ร ม า ภิ บ า ล ใน
สังคมไทย 

6. ยกระดับการบริหารจัดการ
ภาครัฐรองรับการพัฒนาเมืองและ
สังคมคุณภาพสูง 
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 กรอบการประสานโครงการพัฒนา 
 กรอบการประสานโครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด ก าหนดกรอบการประสานโครงการ
พัฒนาที่มาจากการบูรณาการร่วมกันระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและโครงการพัฒนาระหว่างองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นกับองค์การบริหารส่วนจังหวัด ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ โดยด าเนินการตามประกาศ
คณะกรรมการการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง ก าหนดอ านาจและหน้าที่ในการ
จัดระบบบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ประกาศ ณ วันที่ 13 สิงหาคม 2556 ดังนี้ 

1. โครงการพัฒนาที่ประชาชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งแต่ 2 แห่งขึ้นไปได้ 
ประโยชน์และได้ท าการตกลงกันไว้ 
  หมายถึง โครงการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งแต่ 2 แห่งขึ้นไป จะต้องด าเนินการ
ร่วมกันเพื่อแก้ไขปัญหาหรือตอบสนองความต้องการของประชาชน ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือเพ่ือให้
บรรลุเป้าหมายในการพัฒนาในภาพรวมของจังหวัด 

2. ขนาดของโครงการและงบประมาณในการด าเนินโครงการพัฒนา 
  หมายถึง โครงการพัฒนาที่มีขนาดของโครงการใหญ่ ใช้งบประมาณจ านวนมากและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถด าเนินการได้ โดยโครงการดังกล่าวอาจส่งผลในภาพรวมของการพัฒนาในระดับ
จังหวัด 

3. ความซับซ้อนของโครงการที่ต้องใช้ความช านาญเป็นพิเศษ 
  หมายถึง โครงการพัฒนาที่ต้องใช้เทคนิคในการด าเนินการตามโครงการค่อนข้างสูงหรือเป็นโครงการ
พัฒนาที่ต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านในการก ากับดูแลหรือเป็นที่ปรึกษาในการด าเนินโครงการ ถึงจะบรรลุผลตาม
เป้าหมายของโครงการ 

4. โครงการที่กระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ สภาพแวดล้อม และสภาพภูมิสังคม 
  หมายถึง โครงการพัฒนาที่ด าเนินการแล้วอาจส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมช าติ  และ
สภาพแวดล้อมท าให้สภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลง หรืออาจส่งผลกระทบต่อสภาพภูมิสังคม วัฒนธรรม จารีตประเพณี 
สภาพความเป็นอยู่ตามปกติของประชาชนในวงกว้างเกินพื้นที่รับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

5. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในภาพรวมของจังหวัด 
  หมายถึง การป้องกันบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดในวงกว้าง เช่น อุทกภัย วาตภัย ธรณีพิบัติ ไฟป่า ที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องร่วมมือป้องกันภัยดังกล่าว หรือภัยอันเกิดจากการกระท าของมนุษย์ต่อชีวิตและ
ทรัพย์สิน การก่อความไม่สงบ การท าลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การตัดไม้ท าลายป่า หรือภัยอันเกิดจากยา
เสพติด เป็นต้น 

6. อ านาจหน้าที่ของส่วนราชการหรืออ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  หมายถึง การด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามที่
กฏหมายก าหนด 

7. องค์ประกอบอ่ืน ๆ ของสภาพพื้นที่ตามความจ าเป็น 
หมายถึง ความแตกต่างในด้านสภาพภูมิประเทศ ภูมิอากาศ สภาพแวดล้อมทางกายภาพและชีวภาพ  

ที่ส่งผลให้การด าเนินโครงการพัฒนาต้องปรับเปลี่ยนไปตามสภาพดังกล่าวตามความจ าเป็น 
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2. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 2.1 วิสัยทัศน์ 

องค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง  ได้ก าหนดวิสัยทัศน์  (Vision)  เพ่ือเป็นแนวทางใน
การก าหนดพันธกิจ  จุดมุ่งหมายเพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาต าบลในอนาคตข้างหน้า  โดยใช้หลักการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ือแก้ไขปัญหาและสนองความต้องการของ
ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพและประสานความร่วมมือกับองค์กรต่างๆ  ในลักษณะพหุภาคี  ทั้งภาครัฐ  
เอกชน  ก านัน  ผู้ใหญ่บ้านและประชาชน  เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของท้องถิ่นให้เกิดการพัฒนาคนในชุมชนสามารถ
พ่ึงตนเองได้และชุมชนเกิดความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน  ดังนั้น  จึงได้ก าหนดวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนต าบล
ขามสะแกแสง  ดังนี้  “เป็นต าบลท่ีน่าอยู่  เชิดชูประเพณี  วัฒนธรรม  เลิศล  าธรรมาภิบาล” 

 

 2.2 ยุทธศาสตร์ 
  คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล ร่วมกับประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการ 
รัฐวิสาหกิจ  รวมทั้งองค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้ก าหนดยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง 
ทั้งหมด 6 ยุทธศาสตร์  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
2.  ยุทธศาสตร์ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 

  3.  ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา  ศาสนา  ประเพณีและวัฒนธรรม 
4.  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

 5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
 6.  ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์  และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 

 2.3 เป้าประสงค์ 
  1.  จัดให้มีการบ ารุงรักษาทางบกให้สะดวกรวดเร็ว  และมีบริการสาธารณะด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐานที่จ าเป็นให้เพียงพอและทั่วถึง 
  2.  ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิต  การสาธารณสุข  การป้องกันและบรรเทา   
สาธารณภัย  การป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด  การสร้างความมั่นคงและความเข้มแข็ง
ให้แก่ชุมชน  การพัฒนาและการปลูกจิตส านึกด้านคุณธรรม  จริยธรรม  และการกีฬา  นันทนาการให้แก่
ประชาชน   
  3.  การส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา  การส่งเสริมศาสนา  การอนุรักษ์ศิลปะ  วัฒนธรรม  
จารีตประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น   
  4.  การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐอย่างมีคุณภาพ  โดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน
ทุกภาคส่วน 
  5.  ส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพ  ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้กับประชาชน 
  6.  การก าจัดขยะ  สิ่งปฏิกูล  ให้ถูกสุขลักษณะ  เพ่ือให้เกิดสภาพแวดล้อมที่ดี 
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 2.4 ตัวชี วัด 
  1. ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลมีแหล่งน้ าในการอุปโภค บริโภคเพ่ิมขึ้น 
มีโครงสร้างพ้ืนฐานให้ประชาชนได้ใช้บริการเพิ่มข้ึน   
  2. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  
  3. ประชาชนมีความรู้มากข้ึน และศิลปวัฒนธรรมอันดีงามยังคงอยู่ 
  4. การบริหารจัดการมีความโปร่งใส  สามารถแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน 
  5. ประชาชนมีอาชีพที่สร้างรายได้หลัก  รักษาภูมิปัญญาดั้งเดิมให้คงอยู่สืบไป 
  6. จ านวนพื้นที่ป่าในชุมชนเพ่ิมมากขึ้น  สิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ 
   

 2.5 ค่าเป้าหมาย 
  1.  ประชาชนได้รับความสะดวก  รวดเร็ว  ในการเดินทางและการติดต่อสื่อสาร 
  2.  ประชาชนได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิต  การสาธารณสุข         
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  การป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด  การสร้างความ
มั่นคงและความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน  การพัฒนาและการปลูกจิตส านึกด้านคุณธรรม  จริยธรรม   และการกีฬา  
นันทนาการ 
  3.  ประชาชนได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา  และการส่งเสริมศาสนา  การอนุรักษ์  
ศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น   
  4.  การบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและการบูรณาการ  การมีส่วนรวมเพ่ือเกิดความโปร่งใส 
  5.  ประชาชนได้รับการสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่นและมีอาชีพ  มีรายได้เพียงพอ 
  6.  เพ่ือรักษาความสมดุลทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ปราศจากมลพิษ  เพื่อประชาชนมี
สุขภาพที่ดี 
 

 2.6 กลยุทธ์ 
  1. ก่อสร้างและซ่อมแซมบ ารุงโครงสร้างพื้นฐาน  การสาธารณูปโภค  และการก่อสร้างอ่ืน     
ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลให้มีความสะดวกและมาตรฐาน  โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านแหล่งน้ า  ด้านคมนาคม
ขนส่ง 
  2. เสริมสร้างทักษะให้กับประชาชนในด้านสวัสดิการและสังคม  ด้านสุขภาพอนามัย            
ด้านความมั่นคงและความปลอดภัย  ด้านจิตใจ  และด้านกีฬา  ให้มีคุณภาพท่ีดีขึ้นและสามารถพ่ึงพาตนเองได้ 

3. ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษา  ด้านการอนุรักษ์  ศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณี  
และภูมิปัญญาท้องถิ่น  รวมทั้งการเสริมสร้าง  ท านุบ ารุง  และการจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา 

  4. ส่งเสริมและสนับสนุนแนวทางการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นให้มีขีดความสามารถในการพัฒนาด้านต่างๆ  เช่น  การบริหารจัดการภาครัฐที่ดี  แบบบูรณาการ       
การมีส่วนร่วมของประชาชน  และองค์กรทุกภาคส่วน  การส่งเสริมประชาธิปไตย  การมีส่วนร่วมของประชาชน  
และการด าเนินงานตามแผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  5. เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนด้านเศรษฐกิจระดับบุคคล  ครอบครัว  และชุมชน       
ให้มีความสามารถ  มีทักษะในการพัฒนาความรู้ด้านเกษตรกรรม  การเพ่ิมมูลค่าของสินค้า  การขยายการตลาด  
การแปรรูปสินค้าการเกษตร  และการรวมกลุ่มของเกษตรกร การส่งเสริมการพัฒนาอาชีพให้มีรายได้เพ่ิมมากข้ึน  
และการเสริมสร้างเศรษฐกิจพอเพียง 
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  6. เพ่ือสร้างจิตส านึก  ตระหนัก  ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  การ
บริหารจัดการ  การก าจัดขยะมูลฝอย  สิ่งปฏิกูล  และน้ าเสียในชุมชน 
 

 2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
 1.  จัดให้มีการบ ารุงรักษาทางบกให้สะดวกรวดเร็ว  และมีบริการสาธารณะด้านโครงสร้าง

พ้ืนฐานที่จ าเป็นให้เพียงพอและท่ัวถึง 
 2.  ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิต การสาธารณสุข การกีฬา นันทนาการ   การ

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด  การสร้างความ
เข้มแข็งให้แก่ชุมชน และการปลูกจิตส านึกด้านคุณธรรม จริยธรรมให้แก่ประชาชน 

 3.  การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา  ศาสนา การอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม  
จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 4.  การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐอย่างมีคุณภาพ โดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน
ทุกภาคส่วน 

 5.  ส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพ ให้กับประชาชน 
 6.  การก าจัดขยะ สิ่งปฏิกูล ให้ถูกสุขลักษณะ เพ่ือให้เกิดสภาพแวดล้อมที่ดี 
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2.8 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง มีความเชื่อมโยงของ
ยุทธศาสตร์ในภาพรวม ดังนี้ 
 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต. 

กลยุทธ์ 

ตัวช้ีวัด 

ค่าเป้าหมาย 

เป้าประสงค์ 

จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
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3. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
 3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบล ได้ใช้การวิเคราะห์   SWOT Analysis/ 
Demand  (Demand Analysis) / Global Demand และ Trend  ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่ มี
ผลต่อการพัฒนา  ซึ่งประกอบด้วย การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ  ด้านสังคม  ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

3.1.1)  การวิเคราะห์ใช้หลัก SWOT การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค) ดังนี  
       (1)  จุดแข็ง (S : Strength) 

      -  เป็นสังคมชนบทและการเกษตร  ประชาชนมีการรวมกลุ่มค่อนข้างเข้มแข็ง         
ให้ความร่วมมือในการพัฒนาเป็นอย่างดี 
   -  ประชาชนมีความเป็นอยู่อย่างเรียบง่าย  มีน้ าใจที่เอ้ืออาทรและช่วยเหลือซึ่งกันและ
กันเป็นอย่างดี 
   -  ประชาชนมีวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเพาะปลูกและการ
ท าการเกษตร 
   -  มีตัวแทนที่มีคุณภาพในการประสานการพัฒนาในด้านต่าง ๆ ซึ่งจะช่วยให้การ
พัฒนาชุมชนมีความเข้มแข็ง 
   -  การส่งเสริมและพัฒนาบทบาทของคณะกรรมการชุมชนและการสร้างขวัญก าลังใจ 
ท าให้เกิดความเข้มแข็ง มีความสามัคคี  ให้ความร่วมมือแก่ทางราชการเป็นอย่างดี 
   -  ประชาชนเห็นความส าคัญและมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
   -  การแต่งตั้งภาคประชาชนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการต่าง ๆ ในการพัฒนาท้องถิ่น 
    -  ประชาชนมีความรักต่อถิ่นฐานของตนเอง  และมีการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม  
ดั้งเดมิของท้องถิ่นเป็นอย่างดี 
   -  มีวัฒนธรรมประเพณีท่ีจัดกิจกรรมเป็นประจ าทุกปีอย่างต่อเนื่อง เป็นการส่งเสริม
การท่องเที่ยว 
   -  องค์การบริหารส่วนต าบล  มีศักยภาพพอเพียงที่ในการให้บริการสาธารณะ  และ
สามารถแก้ไขปัญหาได้ตรงกับความต้องการของประชาชน 
   -  องค์การบริหารส่วนต าบล มีศักยภาพในการส่งเสริมสนับสนุนและประสานงาน   
ต่าง ๆ จากหน่วยงานภาครัฐ และเป็นต้นแบบในการด าเนินกิจกรรม 
   -  ผู้บริหารให้ความส าคัญกับการบูรณาการแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อเกิดประโยชน์สูงสุด
ของประชาชนในพื้นท่ี 
   -  การส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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        (2)  จุดอ่อน (W : Weakness) 
      -  เป็นสังคมชนบทการเติบโตทางเศรษฐกิจค่อนข้างน้อย  เนื่องจากไม่มีโรงงาน
อุตสาหกรรมในพ้ืนที่ 
   -  ขาดระบบการเชื่อมต่อเข้าสู่ระบบภาคการตลาด การกระจายสินค้าไม่มีตลาดรองรับ 
   -  พ้ืนที่ทางภูมิศาสตร์บางส่วนมีความแห้งแล้งเนื่องจากไม่มีแม่น้ าที่ส าคัญไหลผ่าน  
การท าการเกษตรต้องอาศัยน้ าฝนเป็นหลัก 
   -  สภาพดินในพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นดินเค็มเป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการท าการเกษตร
ท าให้การเพาะปลูกพืชต่าง ๆ ต้องประสบปัญหา 
   -  ประชาชนที่อยู่ในวัยท างานต้องออกนอกพ้ืนที่ไปท างานในตัวเมือง 
   -  การมีส่วนร่วมทางการเมืองค่อนข้างน้อย  เนื่องจากแนวคิดยังยึดติดกับตัวบุคคล 
หรือตัวผู้น าเป็นหลัก 
   -  ขาดแหล่งความรู้หรือสถานศึกษาส าหรับการพัฒนาฝีมือแรงงาน 
   -  ขาดตลาดส าหรับรองรับผลผลิตทางการเกษตร 
   -  การก าจัดขยะรวม ควรดูแลระบบการก าจัดขยะทั้งต าบล 
 

      (3)  โอกาส (O : Opportunity) 
      -  มีแนวโน้มได้รับการถ่ายโอนภารกิจเพ่ิมมากข้ึนตามแผน 
   -  กฎหมายกระจายอ านาจฯ เอ้ือต่อการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบล 
   -  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความส าคัญกับการพัฒนาคนให้มีคุณภาพเป็นผู้น า
การพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นให้มีคุณภาพ สามารถพ่ึงตนเองได้อย่างยั่งยืน 
   -  ผู้บริหารท้องถิ่นมีนโยบายในการพัฒนาสังคมและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชน 
   -  สามารถรองรับการสนับสนุนจากหน่วยงานราชการหรือท้องถิ่นอ่ืน ในการแก้ไข
ปัญหาความต้องการของประชาชนตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
   -  มีความพร้อมส าหรับรองรับการถ่ายโอนภารกิจจากส่วนราชการอ่ืน 
   -  มีข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเป็นของตนเอง ซึ่งเป็นเครื่องมือในการตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนในต าบล 
   -  ผู้บริหารและฝ่ายนิติบัญญัติมาจากการเลือกตั้งของประชาชน 
   -  มีภาคการเมืองในพ้ืนที่ให้การสนับสนุนและมีอ านาจในการผลักดันนโยบาย
งบประมาณ 
   

       (4)  อุปสรรค (T : Threat) 
   -  อ านาจหน้าที่ตามแผนกระจายอ านาจฯ บางภารกิจยังไม่มีความชัดเจน 
   -  การให้ความเป็นอิสระองค์การบริหารส่วนต าบลจากส่วนกลางยังไม่เต็มที่ ยังต้องอยู่
ภายใต้การก ากับควบคุมดูแลจากส่วนภูมิภาค 
   -  การจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาลยังไม่เพียงพอกับภารกิจที่ถ่ายโอนให้กับท้องถิ่น  
งบประมาณค่อนข้างน้อย ท าให้ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนยังครอบคลุมไม่ทั่วถึง 
   -  มีระเบียบ กฎหมายใหม่ ๆ จ านวนมาก ท าให้การปฏิบัติของบุคลากรไม่ทันต่อ
เหตุการณ์ 
   - ปัญหาสิ่งแวดล้อมก าลังเป็นปัญหาใหม่ เนื่องจากความไม่รู้ของประชาชน 
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 3.1.2) ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา 
 ในระดับประเทศ  ไทยยังต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญทั้งในระดับโลกและ

ภายในประเทศ ซึ่งมีผลกระทบทั้งท่ีเป็นโอกาสและความเสี่ยงต่อการพัฒนาประเทศ ดังนี้ 
การเปลี่ยนแปลงส าคัญระดับโลก 

1) กฎ กติกาใหม่ของโลกหลายด้านส่งผลให้ทุกประเทศต้องปรับตัววิกฤตเศรษฐกิจ
และการเงินของโลกท่ีผ่านมาได้ส่งผลให้เกิดการปรับเปลี่ยนกฎระเบียบในการบริหารจัดการเศรษฐกิจโลกท้ังด้าน
การค้า การลงทุน การเงิน สิ่งแวดล้อมและสังคมเพ่ือการจัดระเบียบใหม่ที่ส าคัญของโลก  ครอบคลุมถึงกฎ 
ระเบียบด้านการค้าและการลงทุนที่เน้นสร้างความโปร่งใสและแก้ปัญหาโลกร้อนมากขึ้น  การคุ้มครองทรัพย์สิน
ทางปัญญา ความร่วมมือระหว่างประเทศและการก ากับดูแลด้านการเงินที่เข้มงวดมากข้ึน พันธกรณีและข้อตกลง
เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมาตรการทางการค้าที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาโลกร้อน  และกฎ 
ระเบียบด้านสังคมมีบทบาทส าคัญมากขึ้น โดยเฉพาะด้านสิทธิมนุษยชน ที่ให้ความส าคัญกับการส่งเสริมให้เกิด
ความเคารพและรักษาศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน กฎ กติกาใหม่เหล่านี้จะเป็นเครื่องมือ
ในการต่อรองทางการค้าที่ผลักดันผู้ประกอบการไทยให้จ าเป็นต้องยกระดับการผลิตให้ได้มาตรฐานที่ก าหนด   
เพ่ือสามารถแข่งขันได้  ข้อตกลงระหว่างประเทศด้านสิ่งแวดล้อม สิทธิมนุษยชน  และ  ธรรมาภิบาลจะเป็นแรง
กดดันให้ต้องปรับกระบวนการผลิตที่ค านึงถึงสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ให้ความส าคัญกับการแสดงความรับผิดชอบต่อ
สังคมและการสร้างความเป็นธรรมในการแข่งขันให้สูงขึ้น 

2) การปรับตัวเข้าสู่ เศรษฐกิจโลกแบบหลายศูนย์กลาง  รวมทั้งภูมิภาคเอเชียทวี
ความส าคัญเพ่ิมขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมใหม่ อาทิ ฮ่องกง เกาหลี สิงคโปร์ ไต้หวันและกลุ่ม
ประเทศอาเซียน ที่มีแนวโน้มเป็นศูนย์กลางการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมโลก ขณะที่นโยบายการเปิดประเทศของ
จีน รัสเซีย พลวัตการขยายตัวของบราซิลและอินเดีย และการเพ่ิมขึ้นของชนชั้นกลางในภูมิภาคเอเชียจะเพ่ิม
ก าลังซื้อในตลาดโลก นอกจากนี้ การรวมกลุ่มเศรษฐกิจที่ส าคัญต่อประเทศไทยในช่วงแผนพัฒนา ฯ ฉบับที่ 11 
ได้แก่ การรวมกลุ่มในภูมิภาคเอเชีย ภายใต้กรอบการค้าเสรีของอาเซียนกับจีน ญี่ปุ่น และอินเดีย และการเป็น
ประชาคมอาเซียนในปี 2558 รวมทั้งกรอบความร่วมมืออ่ืนๆ อาทิ กรอบความร่วมมือเอเชีย - แปซิฟิค จะมี
ผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของไทยซึ่งต้องมีการเตรียมความพร้อมในหลายด้าน  โดยเฉพาะการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนากลไกต่างๆ 

3) การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของโลกอย่างต่อเนื่อง ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 
ประชากรสูงอายุในโลกจะเพ่ิมขึ้นอีก 81.9 ล้านคน และการเป็นสังคมผู้สูงอายุของประเทศส าคัญๆ ในโลก       
มีผลกระทบต่อการเคลื่อนย้ายก าลังคนข้ามประเทศ เกิดความหลากหลายทางวัฒนธรรม ขณะที่โครงสร้างการ
ผลิตเปลี่ยนจากการใช้แรงงานเข้มข้นเป็นการใช้องค์ความรู้และเทคโนโลยีมากขึ้น ท าให้การพัฒนาคนมุ่งสร้างให้
มีความรู้ ทักษะ และความช านาญ ควบคู่ไปกับการพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือใช้ทดแทนก าลังแรงงานที่ขาดแคลน 
ขณะเดียวกัน ประเทศที่เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุจะมีรายจ่ายด้านสุขภาพเพ่ิมขึ้น ท าให้งบประมาณส าหรับการลงทุน
พัฒนาด้านอ่ืนๆ ลดลง 

4) การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกส่งผลให้สภาพภูมิอากาศแปรปรวนในช่วง  30 ปีที่
ผ่านมา อุณหภูมิโลกสูงขึ้นโดยเฉลี่ย 0.2 องศาเซลเซียสต่อทศวรรษ ส่งผลให้สภาพภูมิอากาศแปรปรวน 
ก่อให้เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติบ่อยครั้งและทวีความรุนแรง อาทิ แผ่นดินไหวดินถล่ม ภูเขาไฟระเบิด อุทกภัย 
วาตภัย ภัยแล้ง ไฟป่า ระบบนิเวศในหลายพื้นท่ีของโลกอ่อนแอสูญเสียพันธุ์พืชและสัตว์ พ้ืนผิวโลกเปลี่ยนแปลง 
ทางกายภาพ โดยเฉพาะการสูญเสียพ้ืนที่ชายฝั่งเนื่องจากระดับน้ าทะเลที่สูงขึ้น น าไปสู่การย้ายถิ่นของประชากร
ที่อยู่อาศัยบริเวณชายฝั่งทะเล รวมทั้งสร้างความเสียหายต่อโครงสร้างพ้ืนฐาน เขตท่องเที่ยว เขตอุตสาหกรรมที่มี
การลงทุนสูงบริเวณพ้ืนที่ชายฝั่ง โรคระบาดเพ่ิมข้ึนก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพของประชากร รวมทั้งการระบาดของ 
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โรคและแมลงศัตรูพืชจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง  สร้างความเสียหายแก่ผลผลิตทางการเกษตรและ
ธัญญาหารของโลก รวมทั้งกระทบต่อภาคสังคม อาทิ ความยากจน การอพยพย้ายถิ่น และการแย่งชิงทรัพยากร 

5) ความมั่นคงทางอาหารและพลังงานของโลกมีแนวโน้มจะเป็นปัญหาส าคัญ  ความ
ต้องการพืชพลังงาน สินค้าเกษตรและอาหารมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นจากการเพ่ิมประชากรโลกแต่การผลิตพืชอาหาร
ลดลงด้วยข้อจ ากัดด้านพ้ืนที่เทคโนโลยีที่มีอยู่ และการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศท าให้เกิดความขัดแย้งระหว่าง
การผลิตพืชอาหารและพืชพลังงานในอนาคต ส่งผลให้ผลผลิตอาหารสู่ตลาดลดลง ไม่เพียงพอกับความต้องการ
ของประชากรโลก หรือมีราคาสูงเกินกว่าก าลังซื้อโดยเฉพาะในกลุ่มประเทศยากจน  อาจน าไปสู่การเกิดวิกฤต
อาหารโลก 

6) ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมีบทบาทส าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
รวมทั้งตอบสนองต่อการด ารงชีวิตของประชาชนมากยิ่งขึ้น  ทั้งเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารนาโน
เทคโนโลยี เทคโนโลยีชีวภาพ และเทคโนโลยีเกี่ยวกับการท างานของสมองและจิตที่เป็นทั้งโอกาสหรือภัยคุกคาม
ในการพัฒนา อาท ิการจารกรรมข้อมูลธุรกิจหรือข้อมูลส่วนบุคคลประเทศท่ีพัฒนาเทคโนโลยีได้ช้าจะกลายเป็นผู้
ซื้อและมีผลิตภาพต่ า ไม่สามารถแข่งขันกับประเทศอ่ืนๆ และการเข้าถึงเทคโนโลยีที่ไม่เท่าเทียมกันของกลุ่มคน
ในสังคมจะท าให้เกิดความเหลื่อมล้ าในการพัฒนาจึงเป็นความท้าทายในการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน
และลดความเหลื่อมล้ า     

7) การก่อการร้ายสากลเป็นภัยคุกคามประชาคมโลก การก่อการร้ายและอาชญากรรม
ข้ามชาติมีแนวโน้มขยายตัวทั่วโลกและรุนแรง มีรูปแบบและโครงข่ายที่ซับซ้อนมากขึ้นส่งผลกระทบต่อความ
มั่นคงของประเทศ ต้องเตรียมความพร้อมในการควบคุมปัจจัยที่เก้ือหนุนการก่อการร้ายและสร้างความร่วมมือใน
เวทีระหว่างประเทศเพ่ือปกป้องผลประโยชน์ของชาติจากภัยก่อการร้าย 

การเปลี่ยนแปลงภายในประเทศ 
1) การเปลี่ยนแปลงสภาวะด้านเศรษฐกิจ อัตราการขยายตัวและเสถียรภาพทาง

เศรษฐกิจของประเทศไทยอยู่ในเกณฑ์ดี ภาคอุตสาหกรรมเป็นภาคการผลิตที่มีบทบาทสูง ภาคเกษตรเป็นแหล่ง
สร้างรายได้หลักของประชาชนส่วนใหญ่ในประเทศและเป็นฐานในการสร้างมูลค่าเพ่ิมของภาคอุตสาหกรรม   
ภาคบริการมีบทบาทส าคัญในการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่เศรษฐกิจขณะที่การเชื่อมโยงเศรษฐกิจในประ เทศกับ
ต่างประเทศท าให้เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศโดยเฉพาะด้านการค้าและการลงทุน  ส าหรับการ
ลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศยังคงมีบทบาทส าคัญต่อการขยายตัวของระบบเศรษฐกิจไทย  แต่ภาวะเศรษฐกิจ
โลกที่ตกต่ าและขีดความสามารถในการแข่งขันลดลง ท าให้บทบาทของการลงทุนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจมี
แนวโน้มลดลง อย่างไรก็ตามระบบเศรษฐกิจของไทยมีความอ่อนแอด้านปัจจัยสนับสนุนในส่วนของวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีคุณภาพการบริการของโครงสร้างพ้ืนฐาน กฎหมาย กฎ และระเบียบทางเศรษฐกิจที่ไม่เอ้ือต่อการ
จัดระบบการแข่งขันท่ีเป็นธรรมและเหมาะสมกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ 

2) การเปลี่ยนแปลงสภาวะด้านสังคม ประเทศไทยก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุจากการมี
โครงสร้างประชากรที่วัยสูงอายุเพ่ิมขึ้น วัยเด็กและวัยแรงงานลดลง คนไทยได้รับการพัฒนาศักยภาพทุกช่วงวัย 
แต่มีปัญหาคุณภาพการศึกษาและระดับสติปัญญาของเด็ก พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพและผลิตภาพแรงงานต่ า 
ประชาชนได้รับการคุ้มครองทางสังคมเพ่ิมขึ้นและมีการจัดสวัสดิการทางสังคมในหลายรูปแบบ  แต่กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาสยังไม่สามารถเข้าถึงบริการทางสังคมได้อย่างทั่วถึง  ความเหลื่อมล้ าทางรายได้ของประชากรและ
โอกาสการเข้าถึงทรัพยากรเป็นปัญหาการพัฒนาประเทศ สังคมไทยเผชิญวิกฤตความเสื่อมถอยด้านคุณธรรมและ
จริยธรรม และมีการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมที่หลากหลายรวมถึงเผชิญปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด
และการเพ่ิมขึ้นของการพนันโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชนแต่คนไทยตื่นตัวทางการเมืองและให้ความส าคัญ
กับความรับผิดชอบต่อสังคมและธรรมาภิบาลมากขึ้น 



 
 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566-2570)        งานนโยบายและแผน  องค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง 
      อ าเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา 

   

58 

3 ) การ เปลี่ ยนแปลงสภาวะด้ านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้ อมทุ น
ทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมโทรม การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศส่งผลซ้ า เติมให้ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมรุนแรง กระทบต่อผลผลิตภาคเกษตรและความยากจน การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร ขณะที่มีความขัดแย้งทางนโยบายในการบูรณาการการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนาเศรษฐกิจ อย่างไรก็ตามประเทศไทยยังมีความมั่นคงด้านอาหาร แม้จะต้องเผชิญกับ
ความท้าทายจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและความต้องการพืชพลังงาน 

4) การเปลี่ยนแปลงสภาวะด้านการบริหารจัดการการพัฒนาประเทศประชาชนมีความ
ตื่นตัวทางการเมืองสูงขึ้น แต่ความขัดแย้งทางการเมือง ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ยังคงอยู่และส่งผล
ต่อเศรษฐกิจ  การด ารงชีวิตของประชาชน และความเชื่อมั่นของนานาประเทศรวมทั้งความสงบสุขของสังคมไทย 
ขณะที่ประสิทธิภาพภาครัฐมีการเปลี่ยนแปลงในภาพรวมที่ดีขึ้นแต่ขีดความสามารถในการป้องกันการทุจริตต้อง
ปรับปรุง การกระจายอ านาจประสบความส าเร็จในเรื่องการเพ่ิมรายได้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่มีความ
ล่าช้าในการถ่ายโอนภารกิจและมีความไม่ชัดเจนในการแบ่งบทบาทหน้าที่กับราชการส่วนกลาง  ขณะเดียวกัน 
การคอร์รัปชั่นยังคงเป็นปัญหาส าคัญของไทยและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ 

 

การประเมินความเสี่ยง ประเทศไทยจะเผชิญกับความเสี่ยงที่ต้องเตรียมการสร้างภูมิคุ้มกันให้ประเทศพร้อม
เผชิญการเปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิภาพ 6 ประการ ดังนี  

1. การบริหารภาครัฐอ่อนแอ ไม่สามารถขับเคลื่อนการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
อ านาจรัฐถูกใช้เพ่ือผลประโยชน์ของคนบางกลุ่ม ความสัมพันธ์ระหว่างภาครัฐกับภาคประชาชนและระหว่าง
ประชาชนกับประชาชนในบางพ้ืนที่มีช่องว่างมากขึ้น ประชาชนมีส่วนร่วมในการให้ข้อคิดเห็นแต่การมีส่วนร่วม
ตัดสินใจในระดับนโยบายมีน้อย เจ้าหน้าที่รัฐย่อหย่อนในการปฏิบัติตามหน้าที่ การบังคับใช้กฎหมายไม่จริงจัง 
ขณะที่ดัชนีภาพลักษณ์การคอร์รัปชั่นชี้ให้เห็นว่ายังคงมีการทุจริตประพฤติมิชอบและไม่โปร่งใส  น าไปสู่ความ
เหลื่อมล้ าและไม่เป็นธรรมในมิติเศรษฐกิจ สังคม การเมืองส่งผลกระทบต่อความเชื่อถือของต่างชาติที่มีต่อ
ประเทศไทย 

2. โครงสร้างทางเศรษฐกิจไม่สามารถรองรับการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนเศรษฐกิจไทยยังคง
พ่ึงพาเศรษฐกิจภายนอกประเทศ ทั้งการส่งออกสินค้า การลงทุน และการน าเข้าพลังงานจากต่างประเทศอย่าง
มาก จึงมีความอ่อนไหวต่อความผันผวนของเศรษฐกิจโลกและปัจจัยแวดล้อมโลกที่เปลี่ยนแปลงไป การขยายตัว
ทางเศรษฐกิจขึ้นอยู่กับปัจจัยการผลิตดั้งเดิมโดยเฉพาะทุนและแรงงานราคาถูกที่มีผลิตภาพการผลิตต่ า  เป็น
อุปสรรคต่อการเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลก ขณะที่เศรษฐกิจในประเทศยังมีความเหลื่อมล้ า 
ประชาชนระดับฐานรากซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในภาคเกษตรมีรายได้น้อยเมื่อเทียบกับนอกภาคเกษตรประสบความ
ยากจนและมีปัญหาหนี้สินเป็นปัจจัยบั่นทอนความเข้มแข็งของเศรษฐกิจไทย 
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3. โครงสร้างประชากรที่มีวัยสูงอายุเพิ่มขึ น ขณะที่ประชากรวัยเด็กและวัยแรงงานลดลง 

ประเทศไทยจะเป็นสังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ในปี 2568 ขณะที่สัดส่วนประชากรวัยเด็กและวัยแรงงานลดลง
อย่างต่อเนื่องในช่วงแผนพัฒนา ฯ ฉบับที่ 11 อาจกระทบต่อความต้องการแรงงานในระบบเศรษฐกิจในอนาคต 
การแข่งขันเพ่ือแย่งชิงแรงงานจะมีมากขึ้น โดยเฉพาะแรงงานคุณภาพ ภาครัฐและครัวเรือนจะมีภาระค่าใช้จ่าย
เพ่ิมขึ้นในการดูแลและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในด้านต่างๆ ส่งผลต่อภาระงบประมาณของภาครัฐ และ
ค่าใช้จ่ายของครัวเรือนในการดูแลสุขภาพอนามัย และการจัดสวัสดิการทางสังคม 

4. ค่านิยมที่ดีงามเสื่อมถอยและประเพณีดั งเดิมถูกบิดเบือน เนื่องด้วยการเปลี่ยนแปลง
ภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์ ส่งผลให้สังคมไทยมีความเป็นวัตถุนิยม ให้ความส าคัญกับศีลธรรมและวัฒนธรรมที่ดี
งามลดลง ทั้งการด ารงชีวิตประจ าวัน การใช้ชีวิตและความสัมพันธ์กับผู้อ่ืนมุ่งหารายได้เพ่ือสนองความต้องการ
บริโภค การช่วยเหลือเกื้อกูลกันลดลง ความมีน้ าใจไมตรีน้อยลงแก่งแย่ง เอารัดเอาเปรียบกัน ขาดความสามัคคี 
ไม่เคารพสิทธิผู้อ่ืนและขาดการยึดถือประโยชน์ส่วนรวม   

5. ฐานทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อมของประเทศมีแนวโน้มเสื่อมโทรมรุนแรง จาก
การเปลี่ยนแปลงทั้งในด้านกายภาพ การใช้ประโยชน์ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศส่งผลให้สถานการณ์และ
แนวโน้มความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทวีความรุนแรง โดยเฉพาะน้ าท่วม ภัยแล้ง การ
ใช้ทรัพยากรอย่างสิ้นเปลือง ไม่คุ้มค่า และปริมาณของเสียที่เพ่ิมขึ้น น าไปสู่ความเสี่ยงต่อการสูญเสียความ
หลากหลายทางชีวภาพ รวมไปถึงการกัดเซาะชายฝั่งอย่างต่อเนื่อง ขณะที่ภัยพิบัติจะเกิดขึ้นบ่อยครั้ง กระทบต่อ
ฐานการผลิตภาคเกษตร ความมั่นคงด้านอาหาร พลังงาน สุขภาวะและคุณภาพชีวิตของประชาชน 

6. ประเทศไทยยังคงมีความเสี่ยงด้านความม่ันคง ทั้งที่มาจากปัญหาการก่อความไม่สงบใน
ประเทศ ปัญหาการก่อการร้าย วิกฤตเศรษฐกิจและการแข่งขันด้านต่างๆ ในเวทีระหว่างประเทศ รวมทั้ง    ภัย
พิบัติที่เกิดจากมนุษย์และธรรมชาติมีความรุนแรงและผลกระทบสูงในระยะต่อไปเป็นประเด็นท้าทายต่อการ
บริหารจัดการความเสี่ยงทั้งการบริหารวิกฤต การเตรียมความพร้อมเพ่ือตอบสนองอย่างฉับไว และการบริหาร
จัดการในภาวะฉุกเฉิน รวมทั้งการเสริมสร้างศักยภาพของประเทศให้มีความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและสามารถ
แข่งขันได้ในเวทีโลกอย่างต่อเนื่อง 

  ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล
ขามสะแกแสง  
  ด้านเศรษฐกิจ  ประชากรส่วนใหญ่ท าการเกษตรเป็นหลัก เช่น  ข้าว  มันส าปะปลัง  อ้อย  
พริก  รายได้ส่วนมากมาจากการท าเกษตร  มีบางครัวเรือนที่มีรายได้จากการค้าขายเข้ามาเสริม รายได้เฉลี่ยต่อ
หัวไม่สูงนัก  การเก็บออมมีน้อย  สาเหตุเป็นเพราะว่าราคาผลิตทางการเกษตรต่ า ค่าครองชีพสูง มีเงินแต่
สามารถซื้อเพ่ือการอุปโภคบริโภคได้น้อยลง ประชาชนประสบปัญหาภาวะฝนแล้ง และฝนทิ้งช่วงบ่อย ส่งผลให้
ผลผลิตทางการเกษตรได้น้อยหรือไม่ได้ผลผลิตเลย  ประชาชนขาดรายได้ สภาพความเป็นอยู่เริ่มล าบากมากข้ึน  
  ด้านสังคม  โครงสร้างประชากรวัยสูงอายุ และผู้พิการ เพ่ิมขึ้น มีปัญหาคุณภาพการศึกษาและ
ระดับสติปัญญาของเด็ก  พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพมีมากขึ้น ความเหลื่อมล้ าทางรายได้ของประชาชนในพ้ืนที่ยัง
มีให้ เห็นอยู่บ้าง  สังคมในพ้ืนที่ เริ่มเผชิญวิกฤตความเสื่อมถอยด้านคุณธรรมและจริยธรรม  และมีการ
เปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมที่รับมาจากสังคมหรือประเทศอ่ืน แต่ประชาชนในพ้ืนที่เริ่มให้ความส าคัญกับการ
พัฒนาในด้านต่าง ๆ ของหน่วยงานราชการเพ่ิมมากข้ึน 
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  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  พ้ืนที่ส่วนมากเป็นพ้ืนที่ส าหรับเพาะปลูก  ที่อยู่
อาศัย และมีพ้ืนที่เพียงเล็กน้อยเป็นพ้ืนที่สาธารณะ ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ ได้แก่ ดิน น้ า ต้นไม้ อากาศที่ไม่
มีมลพิษ ปัญหาคือ เนื่องจากพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นดินเค็มหรือกร่อย น้ าใต้ดินก็เค็มบ้างกร่อยบ้าง ไม่สามารถน าน้ า
ใต้ดินมาใช้ในการอุปโภค บริโภคได้ จะมีที่น ามาใช้ได้ก็ส่วนน้อย ต้องอาศัยน้ าดิบจากหมู่บ้านใกล้เคียงที่ไม่เค็ม 
และน้ าฝน  น้ าในการเกษตรต้องรอฤดูฝนเป็นหลัก มีแหล่งน้ าใช้ในการเกษตรไม่เพียงพอ ซึ่งทางองค์การบริหาร
ส่วนต าบลก็ได้เข้าไปแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับพ่ีน้องประชาชนอย่างต่อเนื่อง  
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 3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
 

  ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง นั้น  ได้ท าการประเมิน
สถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้   
 

ดาน 
สถานการณ์

แวดล้อมภายนอกที่
เกี่ยวข้อง 

ขอบข่ายและ
ปริมาณของปัญหา/

ความต้องการ 

พื นที่เปาหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโนมในอนาคต 

1. โครงสร้าง
พื นฐาน 

1.1 แหล่งน  าและ
น  าประปาในการ
อุปโภค-บริโภค 

- แหล่งน้ าใน
การเกษตรและ
น้ าประปาส าหรับ
อุปโภค-บริโภค 

ในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบล 

ประชาชนมีแหล่ง
น้ าและมีน้ าประปา
ใช้อย่างพอเพียงมี
คุณภาพตาม
มาตรฐานมากขึ้น 

1.2 ไฟฟ้า - ไฟฟ้า ทางและที่สาธารณะ
ในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบล 

ทางและที่
สาธารณะมีแสง
สว่างเพียงพอ
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาและ
ป้องกันการเกิด
อาชญากรรมได้ 

1.3 ราง/ท่อระบาย
น  า 

- ราง/ท่อระบายน้ า พ้ืนที่ในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบล 

มีรางระบายน้ า
สามารถระบายน้ า
ได้สะดวก ไม่อุดตัน 
ไม่ส่งกลิ่นเหม็นก่อ
ความร าคาญ 

1.4 เส้นทาง
คมนาคม 

- ถนน เส้นทางคมนาคมที่
เป็นสาธารณะและ
ประชาชนมีความ
ต้องการให้
ด าเนินการ 

มีเส้นทางในการ
คมนาคมเพียงพอ
และ ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการสัญจรไปมา 
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ดาน 
สถานการณ์

แวดล้อมภายนอกที่
เกี่ยวข้อง 

ขอบข่ายและ
ปริมาณของ
ปัญหา/ความ

ต้องการ 

พื นที่เปาหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโนมในอนาคต 

2. ด้านสังคมและ
คุณภาพชีวิต 
 

2.1 ด้าน
สาธารณสุข 

1) โรคระบาด 
โรคติดต่อ 

ในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบล 

ในพ้ืนที่มีการ
ระบาดของโรคอุบัติ
ใหม่  โรคระบาด  
โรคติดต่อที่
สามารถควบคุมได้ 

2) โรคเรื้อรัง
แนวโน้มที่เพ่ิมขึ้น 
เช่น เบาหวาน 
ความดัน 

ประชาชนกลุ่มเสี่ยง
และผู้ป่วย 

ในพ้ืนที่มีผู้ป่วย
เรื้อรังลดลง 

3) ขยะและน้ าเสีย ในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบล 

ปริมาณขยะและน้ า
เสียถูกก าจัดให้
หมดด้วยวิธีการที่
ถูกต้อง 

2.2 ที่อยู่อาศัย ที่อยู่อาศัย ประชาชนในพื้นท่ีที่
ได้รับความ
เดือดร้อนเรื่องที่อยู่
อาศัย 

ประชาชนในพื้นที่
ได้รับความช่วยเหลือ
ซ่อมแซมที่อยู่อาศัย
ให้มั่งคงแข็งแรง  

2.3 การอุปโภค-
บริโภค 

น้ าในการอุปโภค-
บริโภค  

ประชาชนในเขต
องค์การบริหารส่วน
ต าบล 

ประชาชนบริโภค
น้ าที่สะอาดถูก
สุขลักษณะ 
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ดาน 
ขอบขายและ 

ปริมาณของปัญหา/
ความต้องการ 

สาเหตุของปญหา 
พื นที่เปาหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโนมอนาคต 

 2.4 สังคมในชุมชน 
 

1) เด็กและผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุและเด็กใน
เขตองค์การบริหาร
ส่วนต าบล   

ผู้สูงอายุและเด็ก
ได้รับการดูแลที่ดี 

2) ผู้พิการ ผู้พิการในเขต
องค์การบริหารส่วน
ต าบล 

ผู้พิการได้รับความ
ช่วยเหลือในการ
ด ารงชีวิตและท่ัวถึง 

3) เด็กและเยาวชน 
มีเพศสัมพันธ์ และ
ท้องก่อนวัยอัน
สมควร     

เยาวชนและวัยรุ่น
ในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบล 

เยาวชนและวัยรุ่นมี
อนาคตที่ดี 

4) ประชาชนอายุ
ตั้งแต่ 35 ขึ้นไป  
ส่วนมากไม่ได้ตรวจ
สุขภาพประจ าปี  
  

ประชาชนในเขต
องค์การบริหารส่วน
ต าบลที่อายุ 35  ขึ้น
ไป 

ประชาชนที่อายุ 35 
ขึ้นไปได้รับการ
ตรวจสุขภาพทุกคน  

 2.5 การรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของ
ประชาชน 

มีการท าลายและ
ลักขโมยทรัพย์สิน
ของประชาชนและ
ราชการ 
รวมทั้งเกิดการ
ทะเลาะวิวาทกันใน
ชุมชน  

ประชาชนและส่วน
ราชการ 

มีการป้องกันและ
รักษาความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินของ
ประชาชนละส่วน
ราชการ เช่น การ
ติดตั้งกล้องวงจรปิด  
การให้ผู้น า อปพร. 
ควบคุมและระงับ
เหตุทะเลาะวิวาท 
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ดาน 
สถานการณ์

แวดล้อมภายนอก
ที่เกี่ยวข้อง 

ขอบข่ายและ
ปริมาณของ
ปัญหา/ความ

ต้องการ 

พื นที่เปาหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโนมในอนาคต 

3. ด้านการศึกษา 
ศาสนา ประเพณี
และวัฒนธรรม 

3.1 การส่งเสริม 
สนับสนุน
การศึกษา 

1) การศึกษาและ
สื่อการเรียน 
การสอน   

เด็กนักเรียนในเขต
องค์การบริหารส่วน
ต าบล 

มีสื่อการเรียนการ
สอนที่พอเพียง  
เด็กนักเรียนได้รับ
การศึกษาท่ีสูงขึ้น  
มีงบประมาณใน
การศึกษาเล่าเรียน 

2) ประชาชนขาด
การแสวงหาความรู้ 
ความใฝ่รู้ด้วย
ตนเอง  

ประชาชนโดยทั่วไป 
 
 

ประชาชนมีความรู้
เพ่ิมมากข้ึน ด้วย
การหาความรู้ด้วย
ตนเอง 

3) เด็กและเยาวชน
ขาดแรงจูงใจใน
การเรียนรู้ มองว่า
การเรียนเป็นเรื่อง
น่าเบื่อ 

สถานศึกษาในเขต 
พ้ืนที่ 

มีสื่อการเรียนการ 
สอนที่ดี เพื่อให้
ผู้เรียนมีแรงจูงใจใน
การเรียนรู้ 

 3.2 ศิลปะ 
วัฒนธรรม  จารีต 
ประเพรีและ3มิ
ปัญหาท้องถิ่น ถูก
ลืมเลือนไปมาก 

1) ศิลปะ 
วัฒนธรรม  จารีต 
ประเพรีและภูมิ
ปัญหาท้องถิ่น ถูก
ลืมเลือนไปมาก 

ประชาชนในเขต
องค์การบริหารส่วน
ต าบล 

ยกย่อง เชิดชูคนดี
หรือปราชญ์
ชาวบ้านในโอกาส
ต่างๆ เพื่อเป็น
ตัวอย่างแก่เยาวชน
และประชาชน  
ศิลปะ วัฒนธรรม 
จารีต ประเพรีและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ไม่ถูกลืมและคงอยู่
สืบไป 
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ดาน 
สถานการณ์

แวดล้อมภายนอกที่
เกี่ยวข้อง 

ขอบข่ายและ
ปริมาณของ
ปัญหา/ความ

ต้องการ 

พื นที่เปาหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโนมในอนาคต 

4. ด้านการบริหาร
จัดการบ้านเมือง 
ที่ด ี

4.1 การเมืองการ
ปกครอง 

1.ประชาชน  ยัง
ขาดความรู้ความ
เข้าใจในการ
ปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย 

ประชาชนในเขต
องค์การบริหารส่วน
ต าบล 

ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจในการ
ปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยเพ่ิม
มากขึ้น 

2. การมีส่วนร่วม
ของประชาชนยัง
อยู่ในระดับน้อย 
ยังอิงความคิดเห็น
ของผู้น าชุมชน 
เป็นหลัก 

ประชาชนในเขต
องค์การบริหารส่วน
ต าบล 

ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการแก้ไข
ปัญหาและร่วม
แสดงความคิดเห็น
มากขึ้น 

5. ด้านเศรษฐกิจ 5.1 การลงทุน ขาดแหล่งเงินลงทุน
ในการท ากิจการ
และประกอบอาชีพ 

ประชาชนในเขต
องค์การบริหารส่วน
ต าบล 

มีแหล่งเงินทุนใน
การท ากิจการและ
ประกอบอาชีพ 

5.2 การพาณิชย-  
กรรม 

1) ประชาชนขาด
สถานที่จ าหน่าย
สินค้า 

ร้านค้าแผงลอย ร้านค้าแผงลอยมี
สถานที่ในการขาย
จ าหน่ายสินค้า 

5.3 การเกษตร 1) ผลผลิตทางการ 
เกษตรราคาตกต่ า
ระยะทางในการ
ขนส่งผลผลิตไกล
จากแหล่งรับซื้อ 

เกษตรกรในพ้ืนที่ ผลผลิตมีราคา
สูงขึ้น 

2) เกษตรกรขาด
ความรู้ความเข้าใจ
ในการน าเทคโนโลยี 
สมัยใหม่มาใช้ใน
การเกษตรทั้งด้าน
พืชและสัตว ์

เกษตรกรในพื้นที่ สามารถน า
เทคโนโลยีมาปรบัใช้
ในวิถีชีวิตได ้
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ดาน 
สถานการณ์แวดล้อม
ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

ขอบข่ายและ
ปริมาณของ
ปัญหา/ความ

ต้องการ 

พื นที่เปาหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโนมในอนาคต 

6. ด้านการ
อนุรักษ์และพัฒนา
ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
 

6.1 ดินและน  าใต้ดิน เป็นพื้นที่ท่ีมีดิน
เค็มและน้ าใต้ดิน
เป็นน้ าเค็มหรือมี
รสกร่อย ไม่
สามารถใช้ใน
การเกษตรและ
อุปโภค-บริโภคได้ 

พ้ืนที่ในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบล 

ปัญหาเรื่องดินเค็ม
ลดลง จัดหาแหล่ง
น้ าจากแหล่งอื่น
เพ่ิมมากข้ึน   

 6.2 สิ่งแวดล้อม มีปัญหาเรื่องขยะ
และน้ าเสียเพิ่ม
มากขึ้น 

ผู้ประกอบการและ
ชุมชนในเขตพ้ืนที่
องค์การบริหารส่วน
ต าบล 

ปัญหาขยะและน้ า
เสียลดลง 
ผู้ประกอบการ
สามารถก าจัดขยะ
และน้ าเสียเองได้
โดยไม่ส่งผลกระทบ
ต่อชุมชน  

 
  

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 



 

 

 

     ส่วนที่  3   
     การน าแผนพัฒนาท้องถ่ินไปสู่การปฏิบัติ 

 
     1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 

 
 
 
 
 
 



หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  บริการชุมชนและสังคม  เคหะและชุมชน  กองช่าง  
 การเศรษฐกิจ  อุตสาหกรรมและการโยธา  กองช่าง  

2  ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต  บริหารท่ัวไป  การรักษาความสงบภายใน  ส านักปลัด  
 บริการชุมชนและสังคม  การศึกษา  กองการศึกษาฯ
 บริการชุมชนและสังคม  สาธารณสุข  ส านักปลัด
 บริการชุมชนและสังคม  สังคมสงเคราะห์  ส านักปลัด
 บริการชุมชนและสังคม  สร้างความเข้มแข็งของชุมชน  ส านักปลัด
 บริการชุมชนและสังคม  การศาสนาวัฒนธรรม  กองการศึกษาฯ

 และนันทนาการ
 การด าเนินงานอ่ืน  งบกลาง  ส านักปลัด อบต.

3  ด้านการศึกษา  ศาสนา  บริการชุมชนและสังคม  การศึกษา  กองการศึกษาฯ ขามสะแกแสง
 ประเพณีและวัฒนธรรม  บริการชุมชนและสังคม  การศาสนาวัฒนธรรม  กองการศึกษาฯ

 และนันทนาการ
4  ด้านการบริหารจัดการ  บริหารท่ัวไป  บริหารงานท่ัวไป  ส านักปลัด

 บ้านเมืองท่ีดี  บริการชุมชนและสังคม  การศึกษา  กองการศึกษาฯ
 การเศรษฐกิจ  อุตสาหกรรมและการโยธา  กองช่าง
 บริการชุมชนและสังคม  สร้างความเข้มแข็งของชุมชน  ส านักปลัด
 การด าเนินงานอ่ืน  งบกลาง  กองคลัง

5  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  บริการชุมชนและสังคม  สร้างความเข้มแข็งของชุมชน  ส านักปลัด
6  ด้านการอนุรักษ์  และพัฒนา  บริการชุมชนและสังคม  สาธารณสุข  ส านักปลัด

 ทรัพยากรธรรมชาติ  การเศรษฐกิจ  การเกษตร  ส านักปลัด
 และส่ิงแวดล้อม    

รวม 6  ยุทธศาสตร์ 4  ด้าน 11  แผนงาน 4  ส านัก/กอง

ส่วนท่ี  3
ส่วนท่ี  3

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน

 ท่ี  ยุทธศาสตร์  ด้าน  แผนงาน
หน่วยงาน
สนับสนุน

การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570)                       งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ  องค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง                   
อ าเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา   67



 
 
 

     2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน 
 

     แบบ  ผ. 01  บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



68 แบบ  ผ. 01

จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ
โครงกำร  (บำท) โครงกำร  (บำท) โครงกำร  (บำท) โครงกำร  (บำท) โครงกำร  (บำท) โครงกำร  (บำท)

ยุทธศาสตร์ท่ี  1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.1  แผนงำนเคหะและชุมชน 1 140,000      1 140,000      2 220,000      1 197,000      1 170,000      6       867,000      
1.2  แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 17 3,320,200    20 3,970,100    17 3,784,800    17 3,537,000    19 4,007,900    90     18,620,000  

รวมยุทธศาสตร์ท่ี  1 18 3,460,200   21 4,110,100   19 4,004,800   18 3,734,000   20 4,177,900   96     19,487,000 
ยุทธศาสตร์ท่ี  2  ยุทธศาสตร์ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 2               
2.1  แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน 4 255,680      4 255,680      4 255,680      4 255,680      4 255,680      20     1,278,400    
2.2  แผนงำนกำรศึกษำ 1 65,000        1 65,000        1 65,000        1 65,000        1 65,000        5       325,000      
2.3  แผนงำนสำธำรณสุข 6 488,000      6 488,000      6 488,000      6 488,000      6 488,000      30     2,440,000    
2.4  แผนงำนสังคมสงเครำะห์ 3 432,000      3 432,000      3 432,000      3 432,000      3 432,000      15     2,160,000    
2.5  แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน 2 40,000        2 40,000        2 40,000        2 40,000        2 40,000        10     200,000      
2.6  แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรม  และนันทนำกำร 3 110,000      3 110,000      3 110,000      3 110,000      3 110,000      15     550,000      
2.7  แผนงำนงบกลำง 5 17,292,000  5 17,292,000  5 17,292,000  5 17,292,000  5 17,292,000  25     86,460,000  

รวมยุทธศาสตร์ท่ี  2 24 18,682,680 24 18,682,680 24 18,682,680 24 18,682,680 24 18,682,680 120   93,413,400 
ยุทธศาสตร์ท่ี  3  ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา  ศาสนา
                    ประเพณีและวัฒนธรรม
3.1  แผนงำนกำรศึกษำ 6 2,559,350    6 2,559,350    6 2,559,350    6 2,559,350    6 2,559,350    30     12,796,750  
3.2  แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรม  และนันทนำกำร 2 320,000      2 320,000      2 320,000      2 320,000      2 320,000      10     1,600,000    

รวมยุทธศาสตร์ท่ี  3 8 2,879,350   8 2,879,350   8 2,879,350   8 2,879,350   8 2,879,350   40     14,396,750 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566-2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง  อ าเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์
ปี  2566 ปี  2567 ปี  2568 ปี  2569 ปี  2570 รวม  5  ปี

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566-2570)                                       งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ  องค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง  อ าเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา     68



69 แบบ  ผ. 01

จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ
โครงกำร  (บำท) โครงกำร  (บำท) โครงกำร  (บำท) โครงกำร  (บำท) โครงกำร  (บำท) โครงกำร  (บำท)

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566-2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง  อ าเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์
ปี  2566 ปี  2567 ปี  2568 ปี  2569 ปี  2570 รวม  5  ปี

ยุทธศาสตร์ท่ี  4  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี
4.1  แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป 5 875,000      5 875,000      5 875,000      5 875,000      5 875,000      25     4,375,000    
4.2  แผนงำนกำรศึกษำ 1 8,000          1 8,000          1 8,000          1 8,000          1 8,000          5       40,000        
4.3  แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 1 50,000        1 50,000        1 50,000        1 50,000        1 50,000        5       250,000      
4.4  แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน 2 60,000        2 60,000        2 60,000        2 60,000        2 60,000        10     300,000      
4.5  แผนงำนงบกลำง 2 527,340      2 527,340      2 527,340      2 527,340      2 527,340      10     2,636,700    

รวมยุทธศาตร์ท่ี  4 11 1,520,340   11 1,520,340   11 1,520,340   11 1,520,340   11 1,520,340   55     7,601,700   
ยุทธศาสตร์ท่ี  5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
5.1  แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน 2 33,000        2 33,000        2 33,000        2 33,000        2 33,000        10     165,000      

รวมยุทธศาสตร์ท่ี  5 2 33,000       2 33,000       2 33,000       2 33,000       2 33,000       10     165,000     
ยุทธศาสตร์ท่ี  6  ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์  และพัฒนา
                    ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
6.1  แผนงำนสำธำรณสุข 1 35,000        1 35,000        1 35,000        1 35,000        1 35,000        5       175,000      
6.2  แผนงำนกำรเกษตร 2 35,000        2 35,000        2 35,000        2 35,000        2 35,000        10     175,000      

รวมยุทธศาสตร์ท่ี  6 3 70,000       3 70,000       3 70,000       3 70,000       3 70,000       15     350,000     
รวมท้ังส้ิน 66 26,645,570 69 27,295,470 67 27,190,170 66 26,919,370 68 27,363,270 336   135,413,850  

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566-2570)                                       งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ  องค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง  อ าเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา     69



 
 
 
 
 
 

     แบบ  ผ. 02  รายละเอียดโครงการพัฒนา 
                    แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2566-2570) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



70 (แบบ  ผ. 02)

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  1  สรางเสริมระบบโครงสรางพ้ืนฐานเช่ือมโยงตอโครงขายคมนาคมแหงอนาคต  และเพ่ิมขีดความสามารถ  การคา  การลงทุนและเศรษฐกิจ
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง
1,  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.1  แผนงานเคหะและชุมชน

 เป้าหมาย ตัวช้ีวัด  ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
 ท่ี  โครงการ  วัตถุประสงค์  (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570  (KPI)  จะได้รับ รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) หลัก
1  โครงการขยายเขตระบบจ่าหน่ายไฟฟ้าแรงต ่า  เพื อให้ประชาชนมี  ขยายเขตระบบจ่าหน่าย  -  -  - 197,000  -  ประชาชนมีไฟฟ้า  ประชาชนมีไฟฟ้าใช้  กองช่าง

 บ้านหนุก  หมู่ที   4  ไฟฟ้าใช้  เกิดความ  ไฟฟ้าแรงต ่า  ใช้เพิ มข้ึน  เกิดความปลอดภัย
 - เริ มจากถนนลาดยางสายบ้านหนุก-บ้านนามาบ  ปลอดภัยในชีวิต  ระยะทาง  520.00  ม.  ร้อยละ 6  ในชีวิตและทรัพย์สิน
 (เย้ืองโรงเรียนบ้านหนุก)  ถึงที นานางศรีทอง  และทรัพย์สิน  พร้อมติดต้ังโคมไฟฟ้า
 สระทองหลาง  ส่องสว่าง
 (พิกัดจุดเริ มต้น  15.350023° , 102.213310°)
 (พิกัดจุดส้ินสุด  15.346645° , 102.215525°)

2  โครงการขยายเขตระบบจ่าหน่ายไฟฟ้าแรงต ่า  เพื อให้ประชาชนมี  ขยายเขตระบบจ่าหน่าย  -  -  -  - 170,000  ประชาชนมีไฟฟ้า  ประชาชนมีไฟฟ้าใช้  กองช่าง
 บ้านหนุก  หมู่ที   4  ไฟฟ้าใช้  เกิดความ  ไฟฟ้าแรงต ่า  ใช้เพิ มข้ึน  เกิดความปลอดภัย
 - เริ มจากที ดินนางศิรินันท์  พยัคฆเดช  ปลอดภัยในชีวิต  ระยะทาง  680.00  ม.  ร้อยละ 6  ในชีวิตและทรัพย์สิน
 ถึงที นานางส่าเภา  กลีบกลาง  และทรัพย์สิน  
 (พิกัดจุดเริ มต้น  15.342717° , 102.213365°)  
 (พิกัดจุดส้ินสุด  15.337160° , 102.214594°)  

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566–2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง  อ าเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

 งบประมาณ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566-2570)                                       งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ  องค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง  อ าเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา     70



71 (แบบ  ผ. 02)

 เป้าหมาย ตัวช้ีวัด  ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
 ท่ี  โครงการ  วัตถุประสงค์  (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570  (KPI)  จะได้รับ รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) หลัก

 งบประมาณ

3  โครงการขยายเขตระบบจ่าหน่ายไฟฟ้าแรงต ่า  เพื อให้ประชาชนมี  ขยายเขตระบบจ่าหน่าย  -  - 140,000  -  -  ประชาชนมีไฟฟ้า  ประชาชนมีไฟฟ้าใช้  กองช่าง
 บ้านด่านช้าง  หมู่ที   6  ไฟฟ้าใช้  เกิดความ  ไฟฟ้าแรงต ่า    ใช้เพิ มข้ึน  เกิดความปลอดภัย
 - เริ มจากบ้านนายนคร  กลีบกลาง  ปลอดภัยในชีวิต  ระยะทาง  560.00  ม.  ร้อยละ 6  ในชีวิตและทรัพย์สิน
 ถึงที นานายภาคิน  สกุลกัญจนา  และทรัพย์สิน  
 (พิกัดจุดเริ มต้น  15.359407° , 102.222445°)  
 (พิกัดจุดส้ินสุด  15.364095° , 102.223793°)

4  โครงการขยายเขตระบบจ่าหน่ายไฟฟ้าแรงต ่า  เพื อให้ประชาชนมี  ขยายเขตระบบจ่าหน่าย 140,000  -  -  -  -  ประชาชนมีไฟฟ้า  ประชาชนมีไฟฟ้าใช้  กองช่าง
 บ้านบุละกอ  หมู่ที   10  ไฟฟ้าใช้  เกิดความ  ไฟฟ้าแรงต ่า  ใช้เพิ มข้ึน  เกิดความปลอดภัย
 - เริ มจากบ้านนายบัวขาว  ขอกลาง  ปลอดภัยในชีวิต  ระยะทาง  560.00  ม.  ร้อยละ 6  ในชีวิตและทรัพย์สิน
 ถึงที นานางเรไร  วงศ์สมบัติ  และทรัพย์สิน  พร้อมติดต้ังหม้อแปลง
 (พิกัดจุดเริ มต้น  15.307195° , 102.170303°)  ไฟฟ้า
 (พิกัดจุดส้ินสุด  15.305742° , 102.165460°)  

5  โครงการขยายเขตระบบจ่าหน่ายไฟฟ้าแรงต ่า  เพื อให้ประชาชนมี        ประชาชนมีไฟฟ้า  ประชาชนมีไฟฟ้าใช้  กองช่าง
 บ้านริมบึง  หมู่ที   14  ไฟฟ้าใช้  เกิดความ   ใช้เพิ มข้ึน  เกิดความปลอดภัย
 จุดที  1  - เริ มจากศาลาประชาคมบ้านริมบึง  ปลอดภัยในชีวิต  จุดที  1  -  - 50,000    -  -  ร้อยละ 6  ในชีวิตและทรัพย์สิน
 ถึงบ้านนายปัญญา  หารนอก  และทรัพย์สิน  ขยายเขตระบบจ่าหน่าย
 (พิกัดจุดเริ มต้น  15.383607° , 102.166388°)  ไฟฟ้าแรงต ่า
 (พิกัดจุดส้ินสุด  15.384965° , 102.166345°)  ระยะทาง  175.00  ม.
 จุดที  2 - เริ มจากบ้านนายนิด  เฉียบสันเทียะ   จุดที  2  -  - 30,000    -  -   
 ถึงบ้านนางฐิตาพร  เช้ือสาวิถี   ขยายเขตระบบจ่าหน่าย
 (พิกัดจุดเริ มต้น  15.382541° , 102.166335°)  ไฟฟ้าแรงต ่า
 (พิกัดจุดส้ินสุด  15.383537° , 102.166307°)  ระยะทาง  120.00  ม.

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566-2570)                                       งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ  องค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง  อ าเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา     71



72 (แบบ  ผ. 02)

 เป้าหมาย ตัวช้ีวัด  ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
 ท่ี  โครงการ  วัตถุประสงค์  (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570  (KPI)  จะได้รับ รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) หลัก

 งบประมาณ

6  โครงการขยายเขตระบบจ่าหน่ายไฟฟ้าแรงต ่า  เพื อให้ประชาชนมี  ขยายเขตระบบจ่าหน่าย  - 140,000  -  -  -  ประชาชนมีไฟฟ้า  ประชาชนมีไฟฟ้าใช้  กองช่าง
 บ้านโนนสะอาด  หมู่ที   15  ไฟฟ้าใช้  เกิดความ  ไฟฟ้าแรงต ่า  ใช้เพิ มข้ึน  เกิดความปลอดภัย
 - เริ มจากบ้านนางสังวาลย์  มุ่งอ้อมกลาง  ปลอดภัยในชีวิต  ระยะทาง  560.00  ม.  ร้อยละ 6  ในชีวิตและทรัพย์สิน
 ถึงที นานายไพฑูรย์  ลื นกลาง  และทรัพย์สิน  พร้อมติดต้ังหม้อแปลง
 (พิกัดจุดเริ มต้น  15.355385° , 102.202298°)  ไฟฟ้า
 (พิกัดจุดส้ินสุด  15.360330° , 102.202721°)  

รวม 140,000  140,000  220,000  197,000  170,000   867,000                  

  

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566-2570)                                       งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ  องค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง  อ าเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา     72



73 (แบบ  ผ. 02)

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  1  สรางเสริมระบบโครงสรางพ้ืนฐานเช่ือมโยงตอโครงขายคมนาคมแหงอนาคต  และเพ่ิมขีดความสามารถ  การคา  การลงทุนและเศรษฐกิจ
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง
1,  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

 เป้าหมาย ตัวช้ีวัด  ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
 ท่ี  โครงการ  วัตถุประสงค์  (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570  (KPI)  จะได้รับ รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) หลัก
1  โครงการก่อสร้างถนน  คสล. บ้านขาม  หมู่ท่ี  1  เพ่ือให้ประชาชนมี  ขนาดกว้าง  3.00  ม. 276,000  -  -  -  -  ประชาชนมีถนน  ประชาชนมีถนนท่ีได้  กองช่าง

 - เร่ิมจากถนนลาดยางสายบ้านขาม-บ้านบุละกอ  ถนนท่ีได้มาตรฐาน  ยาว  177.00  ม.  ท่ีได้มาตรฐาน  มาตรฐานในการ  
 ถึงท่ีดิน  ร.ต.ท.อุระ  สุวรรณกลาง  ในการคมนาคมและ  หนา  0.15  ม.       เพ่ิมข้ึนร้อยละ 25  คมนาคมและขนส่ง  
 (พิกัดจุดเร่ิมต้น  15.323807° , 102.171227°)  ขนส่งพืชผลทางการ  (พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางขนาดกว้าง  พืชผลทางการเกษตร
 (พิกัดจุดส้ินสุด  15.323543° , 102.172869°)  เกษตรอย่างสะดวก  0.25 ม. หนา 0.15 ม. ท้ังสองข้างทาง)  อย่างสะดวกรวดเร็ว
  รวดเร็วและปลอดภัย  และปลอดภัย

2  โครงการก่อสร้างถนน  คสล. บ้านขาม  หมู่ท่ี  1  เพ่ือให้ประชาชนมี  ขนาดกว้าง  4.00  ม.  - 208,000  -  -  -  ประชาชนมีถนน  ประชาชนมีถนนท่ีได้  กองช่าง
 - เร่ิมจากบ้านนายธนชัย  ถอยกระโทก  ถนนท่ีได้มาตรฐาน  ยาว  150.00  ม.  ท่ีได้มาตรฐาน  มาตรฐานในการ  
 ถึงเขตเทศบาลต าบลขามสะแกแสง  ในการคมนาคมและ  หนา  0.15  ม.       เพ่ิมข้ึนร้อยละ 25  คมนาคมและขนส่ง  
 (พิกัดจุดเร่ิมต้น  15.324240° , 102.171064°)  ขนส่งพืชผลทางการ  (พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางขนาดกว้าง  พืชผลทางการเกษตร
 (พิกัดจุดส้ินสุด  15.325492° , 102.171432°)  เกษตรอย่างสะดวก  0.10 ม. หนา 0.15 ม. ท้ังสองข้างทาง)  อย่างสะดวกรวดเร็ว
  รวดเร็วและปลอดภัย  และปลอดภัย

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566–2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง  อ าเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

 งบประมาณ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566-2570)                                       งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ  องค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง  อ าเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา     73



74 (แบบ  ผ. 02)

 เป้าหมาย ตัวช้ีวัด  ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
 ท่ี  โครงการ  วัตถุประสงค์  (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570  (KPI)  จะได้รับ รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) หลัก

 งบประมาณ

3  โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกบ้านขาม  หมู่ท่ี  1  เพ่ือให้ประชาชนมี  ขนาดกว้าง  4.00  ม.  -  - 240,800  -  -  ประชาชนมีถนน  ประชาชนมีถนนท่ีได้  กองช่าง
 - เร่ิมจากถนนลาดยางสายบ้านขาม-บ้านบุละกอ  ถนนท่ีได้มาตรฐาน  ยาว  350.00  ม.  ท่ีได้มาตรฐาน  มาตรฐานในการ  
 ถึงบ้านนางศิริลักษณ์  วรากลาง  ในการคมนาคมและ  หนาเฉล่ีย  0.15  ม.       เพ่ิมข้ึนร้อยละ 15  คมนาคมและขนส่ง  
 (พิกัดจุดเร่ิมต้น  15.319914° , 102.172471°)  ขนส่งพืชผลทางการ  พร้อมบดอัดแน่น  พืชผลทางการเกษตร
 (พิกัดจุดส้ินสุด  15.319581° , 102.175107°)  เกษตรอย่างสะดวก  อย่างสะดวกรวดเร็ว
  รวดเร็วและปลอดภัย  และปลอดภัย

4  โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกบ้านขาม  หมู่ท่ี  1  เพ่ือให้ประชาชนมี  ขนาดกว้าง  4.00  ม.  -  -  - 240,800  -  ประชาชนมีถนน  ประชาชนมีถนนท่ีได้  กองช่าง
 - เร่ิมจากบ้านนางศิริลักษณ์  วรากลาง  ถนนท่ีได้มาตรฐาน  ยาว  350.00  ม.  ท่ีได้มาตรฐาน  มาตรฐานในการ  
 ถึงท่ีนานายเพ็ชร  นันสันเทียะ  ในการคมนาคมและ  หนาเฉล่ีย  0.15  ม.       เพ่ิมข้ึนร้อยละ 15  คมนาคมและขนส่ง  
 (พิกัดจุดเร่ิมต้น  15.319581° , 102.175107°)  ขนส่งพืชผลทางการ  พร้อมบดอัดแน่น  พืชผลทางการเกษตร
 (พิกัดจุดส้ินสุด  15.320043° , 102.178313°)  เกษตรอย่างสะดวก  อย่างสะดวกรวดเร็ว
  รวดเร็วและปลอดภัย  และปลอดภัย

5  โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกบ้านขาม  หมู่ท่ี  1  เพ่ือให้ประชาชนมี  ขนาดกว้าง  4.00  ม.  -  -  -  - 240,800  ประชาชนมีถนน  ประชาชนมีถนนท่ีได้  กองช่าง
 - เร่ิมจากท่ีนานายเพ็ชร  นันสันเทียะ  ถนนท่ีได้มาตรฐาน  ยาว  350.00  ม.  ท่ีได้มาตรฐาน  มาตรฐานในการ  
 ถึงบ้านนายหม่อง  มณีกลาง  ในการคมนาคมและ  หนาเฉล่ีย  0.15  ม.       เพ่ิมข้ึนร้อยละ 15  คมนาคมและขนส่ง  
 (พิกัดจุดเร่ิมต้น  15.320043° , 102.178313°)  ขนส่งพืชผลทางการ  พร้อมบดอัดแน่น  พืชผลทางการเกษตร
 (พิกัดจุดส้ินสุด  15.320329° , 102.181553°)  เกษตรอย่างสะดวก  อย่างสะดวกรวดเร็ว
  รวดเร็วและปลอดภัย  และปลอดภัย

รวม 276,000  208,000  240,800  240,800  240,800  1,206,400               

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566-2570)                                       งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ  องค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง  อ าเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา     74



75 (แบบ  ผ. 02)

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  1  สรางเสริมระบบโครงสรางพ้ืนฐานเช่ือมโยงตอโครงขายคมนาคมแหงอนาคต  และเพ่ิมขีดความสามารถ  การคา  การลงทุนและเศรษฐกิจ
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง
1,  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

 เป้าหมาย ตัวช้ีวัด  ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
 ท่ี  โครงการ  วัตถุประสงค์  (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570  (KPI)  จะได้รับ รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) หลัก
6  โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกบ้านสันติสุข  หมู่ท่ี  2  เพ่ือให้ประชาชนมี  ขนาดกว้าง  3.00  ม. 336,000  -  -  -  -  ประชาชนมีถนน  ประชาชนมีถนนท่ีได้  กองช่าง

 - เร่ิมจากถนนลาดยางสาย  อ. ขามสะแกแสง-อ. คง  ถนนท่ีได้มาตรฐาน  ยาว  650.00  ม.  ท่ีได้มาตรฐาน  มาตรฐานในการ  
 (ข้างสถานตรวจสภาพรถเทียมเฮง)  ในการคมนาคมและ  หนาเฉล่ีย  0.15  ม.       เพ่ิมข้ึนร้อยละ 15  คมนาคมและขนส่ง  
 ถึงท่ีนานางสีนวน  ทายจอหอ  ขนส่งพืชผลทางการ  พร้อมบดอัดแน่น  พืชผลทางการเกษตร
 (พิกัดจุดเร่ิมต้น  15.336463° , 102.165900°)  เกษตรอย่างสะดวก   อย่างสะดวกรวดเร็ว
 (พิกัดจุดส้ินสุด  15.341492° , 102.164665°)  รวดเร็วและปลอดภัย  และปลอดภัย

7  โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกบ้านสันติสุข  หมู่ท่ี  2  เพ่ือให้ประชาชนมี  ขนาดกว้าง  4.00  ม.  66,000   -  -  -  ประชาชนมีถนน  ประชาชนมีถนนท่ีได้  กองช่าง
 - เร่ิมจากบ้านนายชาญ  มุ่งจูงกลาง  ถนนท่ีได้มาตรฐาน  ยาว  95.00  ม.  ท่ีได้มาตรฐาน  มาตรฐานในการ  
 ถึงบ้านนายไปล่  มุ่งจูงกลาง  ในการคมนาคมและ  หนาเฉล่ีย  0.15  ม.       เพ่ิมข้ึนร้อยละ 15  คมนาคมและขนส่ง  
 (พิกัดจุดเร่ิมต้น  15.346101° , 102.172031°)  ขนส่งพืชผลทางการ  พร้อมบดอัดแน่น  พืชผลทางการเกษตร
 (พิกัดจุดส้ินสุด  15.345278° , 102.172185°)  เกษตรอย่างสะดวก   อย่างสะดวกรวดเร็ว
  รวดเร็วและปลอดภัย  และปลอดภัย

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566–2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง  อ าเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

 งบประมาณ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566-2570)                                       งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ  องค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง  อ าเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา     75



76 (แบบ  ผ. 02)

 เป้าหมาย ตัวช้ีวัด  ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
 ท่ี  โครงการ  วัตถุประสงค์  (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570  (KPI)  จะได้รับ รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) หลัก

 งบประมาณ

8  โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกบ้านสันติสุข  หมู่ท่ี  2  เพ่ือให้ประชาชนมี  ขนาดกว้าง  3.00  ม.  - 124,000  -  -  -  ประชาชนมีถนน  ประชาชนมีถนนท่ีได้  กองช่าง
 - เร่ิมจากบ้านนางสังวาลย์  มุ่งเฝ้ากลาง  ถนนท่ีได้มาตรฐาน  ยาว  240.00  ม.  ท่ีได้มาตรฐาน  มาตรฐานในการ  
 ถึงบ้านนางสาวประไพ  เกล้ากลาง  ในการคมนาคมและ  หนาเฉล่ีย  0.15  ม.       เพ่ิมข้ึนร้อยละ 15  คมนาคมและขนส่ง  
 (พิกัดจุดเร่ิมต้น  15.348568° , 102.168062°)  ขนส่งพืชผลทางการ  พร้อมบดอัดแน่น  พืชผลทางการเกษตร
 (พิกัดจุดส้ินสุด  15.349329° , 102.170129°)  เกษตรอย่างสะดวก   อย่างสะดวกรวดเร็ว
  รวดเร็วและปลอดภัย  และปลอดภัย

9  โครงการก่อสร้างถนน  คสล. บ้านสันติสุข  หมู่ท่ี  2  เพ่ือให้ประชาชนมี  ขนาดกว้าง  4.00  ม.  -  - 208,000  -  -  ประชาชนมีถนน  ประชาชนมีถนนท่ีได้  กองช่าง
 - เร่ิมจากท่ีดินนางไพรินทร์  ทวนฤทธ์ิ  ถนนท่ีได้มาตรฐาน  ยาว  100.00  ม.  ท่ีได้มาตรฐาน  มาตรฐานในการ  
 ถึงท่ีดินนายชูชาติ  มุ่งกลาง  ในการคมนาคมและ  หนา  0.15  ม.       เพ่ิมข้ึนร้อยละ 25  คมนาคมและขนส่ง  
 (พิกัดจุดเร่ิมต้น  15.346308° , 102.171372°)  ขนส่งพืชผลทางการ  (พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางขนาดกว้าง  พืชผลทางการเกษตร
 (พิกัดจุดส้ินสุด  15.346353° , 102.170449°)  เกษตรอย่างสะดวก  0.20 ม. หนา 0.15 ม. ท้ังสองข้างทาง)  อย่างสะดวกรวดเร็ว
  รวดเร็วและปลอดภัย  และปลอดภัย

10  โครงการก่อสร้างถนน  คสล. บ้านสันติสุข  หมู่ท่ี  2  เพ่ือให้ประชาชนมี  ขนาดกว้าง  4.00  ม.  -  -  - 208,000  -  ประชาชนมีถนน  ประชาชนมีถนนท่ีได้  กองช่าง
 - เร่ิมจากท่ีดินนายชูชาติ  มุ่งกลาง  ถนนท่ีได้มาตรฐาน  ยาว  100.00  ม.  ท่ีได้มาตรฐาน  มาตรฐานในการ  
 ถึงท่ีดินนายชูชาติ  มุ่งกลาง  ในการคมนาคมและ  หนา  0.15  ม.       เพ่ิมข้ึนร้อยละ 25  คมนาคมและขนส่ง  
 (พิกัดจุดเร่ิมต้น  15.346353° , 102.170449°)  ขนส่งพืชผลทางการ  (พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางขนาดกว้าง  พืชผลทางการเกษตร
 (พิกัดจุดส้ินสุด  15.346267° , 102.169522°)  เกษตรอย่างสะดวก  0.20 ม. หนา 0.15 ม. ท้ังสองข้างทาง)  อย่างสะดวกรวดเร็ว
  รวดเร็วและปลอดภัย  และปลอดภัย

11  โครงการก่อสร้างถนน  คสล. บ้านสันติสุข  หมู่ท่ี  2  เพ่ือให้ประชาชนมี  ขนาดกว้าง  3.50  ม.  -  -  -  - 346,000  ประชาชนมีถนน  ประชาชนมีถนนท่ีได้  กองช่าง
 - เร่ิมจากท่ีดินนางศิริลักษณ์  วรากลาง  ถนนท่ีได้มาตรฐาน  ยาว  190.00  ม.  ท่ีได้มาตรฐาน  มาตรฐานในการ  
 ถึงบ้านนายศุภชัย  จารึกกลาง  ในการคมนาคมและ  หนา  0.15  ม.       เพ่ิมข้ึนร้อยละ 25  คมนาคมและขนส่ง  
 (พิกัดจุดเร่ิมต้น  15.358072° , 102.169648°)  ขนส่งพืชผลทางการ  (พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางขนาดกว้าง  พืชผลทางการเกษตร
 (พิกัดจุดส้ินสุด  15.356942° , 102.168771°)  เกษตรอย่างสะดวก  0.20 ม. หนา 0.15 ม. ท้ังสองข้างทาง)  อย่างสะดวกรวดเร็ว
  รวดเร็วและปลอดภัย  และปลอดภัย

รวม 336,000  190,000  208,000  208,000  346,000  1,288,000               

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566-2570)                                       งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ  องค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง  อ าเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา     76



77 (แบบ  ผ. 02)

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  1  สรางเสริมระบบโครงสรางพ้ืนฐานเช่ือมโยงตอโครงขายคมนาคมแหงอนาคต  และเพ่ิมขีดความสามารถ  การคา  การลงทุนและเศรษฐกิจ
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง
1,  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

 เป้าหมาย ตัวช้ีวัด  ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
 ท่ี  โครงการ  วัตถุประสงค์  (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570  (KPI)  จะได้รับ รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) หลัก
12  โครงการก่อสร้างถนน  คสล. บ้านสะแกราษฎร์  เพ่ือให้ประชาชนมี  ขนาดกว้าง  3.00  ม. 85,800   -  -  -  -  ประชาชนมีถนน  ประชาชนมีถนนท่ีได้  กองช่าง

 หมู่ท่ี  3  ถนนท่ีได้มาตรฐาน  ยาว  55.00  ม.  ท่ีได้มาตรฐาน  มาตรฐานในการ  
 - เร่ิมจากร้ัวข้างบ้านนางยุพิน  จัตวา  ในการคมนาคมและ  หนา  0.15  ม.       เพ่ิมข้ึนร้อยละ 25  คมนาคมและขนส่ง  
 ถึงสุดเขตบ้านนางยุพิน  จัตวา  ขนส่งพืชผลทางการ  พืชผลทางการเกษตร
 (พิกัดจุดเร่ิมต้น  15.338748° , 102.178931°)  เกษตรอย่างสะดวก   อย่างสะดวกรวดเร็ว
 (พิกัดจุดส้ินสุด  15.339029° , 102.178659°)  รวดเร็วและปลอดภัย  และปลอดภัย

13  โครงการก่อสร้างถนน  คสล. บ้านสะแกราษฎร์  เพ่ือให้ประชาชนมี  ขนาดกว้าง  3.00  ม. 150,000  -  -  -  -  ประชาชนมีถนน  ประชาชนมีถนนท่ีได้  กองช่าง
 หมู่ท่ี  3  ถนนท่ีได้มาตรฐาน  ยาว  96.00  ม.  ท่ีได้มาตรฐาน  มาตรฐานในการ  
 - เร่ิมจากถนน  คสล. ข้างโรงเรียนขามสะแกแสง  ในการคมนาคมและ  หนา  0.15  ม.       เพ่ิมข้ึนร้อยละ 25  คมนาคมและขนส่ง  
 ถึงบ้านนางวันดี  รอดกลาง  ขนส่งพืชผลทางการ  (พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางขนาดกว้าง  พืชผลทางการเกษตร
 (พิกัดจุดเร่ิมต้น  15.343175° , 102.177391°)  เกษตรอย่างสะดวก  0.25 ม. หนา 0.15 ม. ท้ังสองข้างทาง)  อย่างสะดวกรวดเร็ว
 (พิกัดจุดส้ินสุด  15.342312° , 102.177427°)  รวดเร็วและปลอดภัย  และปลอดภัย

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566–2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง  อ าเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

 งบประมาณ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566-2570)                                       งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ  องค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง  อ าเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา     77



78 (แบบ  ผ. 02)

 เป้าหมาย ตัวช้ีวัด  ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
 ท่ี  โครงการ  วัตถุประสงค์  (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570  (KPI)  จะได้รับ รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) หลัก

 งบประมาณ

14  โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านสะแกราษฎร์  เพ่ือให้ประชาชนมี  ขนาดกว้าง  3.00  ม.  - 263,000  -  -  -  ประชาชนมีถนน  ประชาชนมีถนนท่ีได้  กองช่าง
 หมู่ท่ี  3  ถนนท่ีได้มาตรฐาน  ยาว  510.00  ม.  ท่ีได้มาตรฐาน  มาตรฐานในการ  
 - เร่ิมจากถนน  คสล. สายบ้านขาม-บ้านหนุก  ในการคมนาคมและ  หนาเฉล่ีย  0.15  ม.       เพ่ิมข้ึนร้อยละ 15  คมนาคมและขนส่ง  
 (ข้างโรงฆ่าสัตว์ ทต. ขามสะแกแสง)  ขนส่งพืชผลทางการ  พร้อมบดอัดแน่น  พืชผลทางการเกษตร
 ถึงท่ีนานายเลิศ  ศรีม่วงกลาง  เกษตรอย่างสะดวก  อย่างสะดวกรวดเร็ว
 (พิกัดจุดเร่ิมต้น  15.339568° , 102.187779°)  รวดเร็วและปลอดภัย  และปลอดภัย

  (พิกัดจุดส้ินสุด  15.343976° , 102.186428°)
15  โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านสะแกราษฎร์  เพ่ือให้ประชาชนมี  ขนาดกว้าง  3.00  ม.  -  - 264,000  -  -  ประชาชนมีถนน  ประชาชนมีถนนท่ีได้  กองช่าง

 หมู่ท่ี  3  ถนนท่ีได้มาตรฐาน  ยาว  512.00  ม.  ท่ีได้มาตรฐาน  มาตรฐานในการ  
 - เร่ิมจากท่ีนานายเลิศ  ศรีม่วงกลาง  ในการคมนาคมและ  หนาเฉล่ีย  0.15  ม.       เพ่ิมข้ึนร้อยละ 15  คมนาคมและขนส่ง  
 ถึงท่ีนานางเสาวณีย์  คงกลาง  ขนส่งพืชผลทางการ  พร้อมบดอัดแน่น  พืชผลทางการเกษตร
 (พิกัดจุดเร่ิมต้น  15.343976° , 102.186428°)  เกษตรอย่างสะดวก  อย่างสะดวกรวดเร็ว
 (พิกัดจุดส้ินสุด  15.347608° , 102.184481°)  รวดเร็วและปลอดภัย  และปลอดภัย

16  โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านสะแกราษฎร์  เพ่ือให้ประชาชนมี  ขนาดกว้าง  3.00  ม.  -  -  - 223,000  -  ประชาชนมีถนน  ประชาชนมีถนนท่ีได้  กองช่าง
 หมู่ท่ี  3  ถนนท่ีได้มาตรฐาน  ยาว  445.00  ม.  ท่ีได้มาตรฐาน  มาตรฐานในการ  
 - เร่ิมจากบ้านนายสนิท  ถ้้ากลาง   ในการคมนาคมและ  หนาเฉล่ีย  0.15  ม.       เพ่ิมข้ึนร้อยละ 15  คมนาคมและขนส่ง  
 ถึงบ้านนายเกียรติศักด์ิ  ทุมกลาง  ขนส่งพืชผลทางการ  พร้อมบดอัดแน่น  พืชผลทางการเกษตร
 (พิกัดจุดเร่ิมต้น  15.327137° , 102.185744°)  เกษตรอย่างสะดวก  อย่างสะดวกรวดเร็ว
 (พิกัดจุดส้ินสุด  15.329631° , 102.185568°)  รวดเร็วและปลอดภัย  และปลอดภัย

17  โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านสะแกราษฎร์  เพ่ือให้ประชาชนมี  ขนาดกว้าง  3.00  ม.  -  -  -  - 155,000  ประชาชนมีถนน  ประชาชนมีถนนท่ีได้  กองช่าง
 หมู่ท่ี  3  ถนนท่ีได้มาตรฐาน  ยาว  300.00  ม.  ท่ีได้มาตรฐาน  มาตรฐานในการ  
 - เร่ิมจากท่ีนานางเจียว  เก้ียวกลาง   ในการคมนาคมและ  หนาเฉล่ีย  0.15  ม.       เพ่ิมข้ึนร้อยละ 15  คมนาคมและขนส่ง  
 ถึงท่ีนานางนกน้อย  ค้าโค  ขนส่งพืชผลทางการ  พร้อมบดอัดแน่น  พืชผลทางการเกษตร
 (พิกัดจุดเร่ิมต้น  15.350343° , 102.188946°)  เกษตรอย่างสะดวก  อย่างสะดวกรวดเร็ว
 (พิกัดจุดส้ินสุด  15.351481° , 102.191081°)  รวดเร็วและปลอดภัย  และปลอดภัย

 รวม 235,800  263,000  264,000  223,000  155,000  1,140,800               

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566-2570)                                       งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ  องค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง  อ าเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา     78



79 (แบบ  ผ. 02)

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  1  สรางเสริมระบบโครงสรางพ้ืนฐานเช่ือมโยงตอโครงขายคมนาคมแหงอนาคต  และเพ่ิมขีดความสามารถ  การคา  การลงทุนและเศรษฐกิจ
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง
1,  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

 เป้าหมาย ตัวช้ีวัด  ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
 ท่ี  โครงการ  วัตถุประสงค์  (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570  (KPI)  จะได้รับ รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) หลัก
18  โครงการปรับปรุงถนนเสริมผิว  คสล. บ้านหนุก  เพ่ือให้ประชาชนมี  ขนาดกว้าง  4.00  ม. 152,000  -  -  -  -  ประชาชนมีถนน  ประชาชนมีถนนท่ีได้  กองช่าง

 หมู่ท่ี  4  ถนนท่ีได้มาตรฐาน  ยาว  63.00  ม.  ท่ีได้มาตรฐาน  มาตรฐานในการ  
 - เร่ิมจากบ้านนางสาวบังอร  ยาจันทึก  ในการคมนาคมและ  หนา  0.15  ม.       เพ่ิมข้ึนร้อยละ 25  คมนาคมและขนส่ง  
 ถึงศาลาประชาคมหมู่บ้านหนุก  ขนส่งพืชผลทางการ  (พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางขนาดกว้าง  พืชผลทางการเกษตร
 (พิกัดจุดเร่ิมต้น  15.353510° , 102.210794°)  เกษตรอย่างสะดวก  0.40 ม. หนา 0.15 ม. ท้ังสองข้างทาง)  อย่างสะดวกรวดเร็ว
 (พิกัดจุดส้ินสุด  15.353675° , 102.211395°)  รวดเร็วและปลอดภัย  ร้ือผิวคอนกรีตหัวท้าย  และปลอดภัย

 ขนาดกว้าง  4.00  ม.
 ยาว  5.00  ม.
 หนา  0.15  ม.

19  โครงการก่อสร้างถนน  คสล. บ้านหนุก  หมู่ท่ี  4  เพ่ือให้ประชาชนมี  ขนาดกว้าง  3.50  ม. 87,400   -  -  -  -  ประชาชนมีถนน  ประชาชนมีถนนท่ีได้  กองช่าง
 - เร่ิมจากบ้านนางศุภานิช  กลมกลาง  ถนนท่ีได้มาตรฐาน  ยาว  56.00  ม.  ท่ีได้มาตรฐาน  มาตรฐานในการ  
 ถึงบ้านนางศุภนุช  อุดสีนอก  ในการคมนาคมและ  หนา  0.15  ม.       เพ่ิมข้ึนร้อยละ 25  คมนาคมและขนส่ง  
 (พิกัดจุดเร่ิมต้น  15.352293° , 102.208645°)  ขนส่งพืชผลทางการ  (พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางขนาดกว้าง  พืชผลทางการเกษตร
 (พิกัดจุดส้ินสุด  15.352335° , 102.208130°)  เกษตรอย่างสะดวก  0.25 ม. หนา 0.15 ม. ท้ังสองข้างทาง)  อย่างสะดวกรวดเร็ว
  รวดเร็วและปลอดภัย  และปลอดภัย

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566–2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง  อ าเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

 งบประมาณ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566-2570)                                       งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ  องค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง  อ าเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา     79



80 (แบบ  ผ. 02)

 เป้าหมาย ตัวช้ีวัด  ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
 ท่ี  โครงการ  วัตถุประสงค์  (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570  (KPI)  จะได้รับ รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) หลัก

 งบประมาณ

20  โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านหนุก  หมู่ท่ี  4  เพ่ือให้ประชาชนมี  ขนาดกว้าง  2.50  ม.  - 117,000  -  -  -  ประชาชนมีถนน  ประชาชนมีถนนท่ีได้  กองช่าง
 - เร่ิมจากถนนลาดยางสายบ้านหนุก-บ้านนามาบ  ถนนท่ีได้มาตรฐาน  ยาว  270.00  ม.  ท่ีได้มาตรฐาน  มาตรฐานในการ  
 (ข้างบ้านนายจวง  ปล่ังกลาง)  ถึงท่ีนา  ในการคมนาคมและ  หนาเฉล่ีย  0.15  ม.       เพ่ิมข้ึนร้อยละ 15  คมนาคมและขนส่ง  
 นางสาวนุชนาฏ  จารึกกลาง  ขนส่งพืชผลทางการ  พร้อมบดอัดแน่น  พืชผลทางการเกษตร
 (พิกัดจุดเร่ิมต้น  15.349833° , 102.219135°)  เกษตรอย่างสะดวก  อย่างสะดวกรวดเร็ว
 (พิกัดจุดส้ินสุด  15.347364° , 102.219011°)  รวดเร็วและปลอดภัย  และปลอดภัย

21  โครงการก่อสร้างรางระบายน้้า  คสล. บ้านหนุก  เพ่ือระบายน้้า  ขนาดกว้าง  0.30  ม.  -  - 252,000  -  -  มีรางระบายน้้า  สามารถระบายน้้า  กองช่าง
 หมู่ท่ี  4   และป้องกันน้้าท่วม  ยาว  120.00  ม.  ในหมู่บ้านเพ่ิมข้ึน  และป้องกันน้้าท่วม  
 - เร่ิมจากบ้านนายชุน  เต่าโคกสูง   ลึก  0.30  ม.       ร้อยละ 8   
 ถึงบ้านนางกาหลง  เกิดกลาง    
 (พิกัดจุดเร่ิมต้น  15.353014° , 102.207686°)    
 (พิกัดจุดส้ินสุด  15.353217° , 102.208757°)    

รวม 239,400  117,000  252,000  -         -          608,400                  

  

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566-2570)                                       งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ  องค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง  อ าเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา     80



81 (แบบ  ผ. 02)

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  1  สรางเสริมระบบโครงสรางพ้ืนฐานเช่ือมโยงตอโครงขายคมนาคมแหงอนาคต  และเพ่ิมขีดความสามารถ  การคา  การลงทุนและเศรษฐกิจ
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง
1,  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

 เป้าหมาย ตัวช้ีวัด  ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
 ท่ี  โครงการ  วัตถุประสงค์  (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570  (KPI)  จะได้รับ รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) หลัก
22  โครงการขยายเขตท่อเมนต์ประปาหมู่บ้านนามาบ  เพ่ือให้ประชาชน  ใช้ท่อเมนต์  PVC 370,000  -  -  -  -  ประชาชน  ประชาชนมีน ้าประปา  กองช่าง

 หมู่ท่ี  5  มีน ้าประปาในการ  ชั นคุณภาพ  8.5  มีน ้าประปา  ในการอุปโภค-บริโภค  
 - จุดเร่ิมต้นเช่ือมต่อจากระบบประปาหน้าวัดนามาบ  อุปโภค-บริโภค  ขนาด  Ø  2.00  นิ ว       ใช้เพ่ิมขึ น  อย่างเพียงพอ  
 วางท่อเมนต์ประปาตามแนวถนนลาดยางสาย   วางท่อทั งสองข้างทาง  ร้อยละ 12
 บ้านหนุก-บ้านนามาบ  ไปทางทิศตะวันตก  จุดท่ี 1  ความยาว 1,600.00 ม.

 ของหมู่บ้าน  จุดท่ี 2  ความยาว 1,600.00 ม.

 (พิกัดจุดเร่ิมต้นท่ี 1  15.350756° , 102.235048°)   ประตูน ้า  PVC  
 (พิกัดจุดสิ นสุดท่ี 1  15.350100° , 102.220484°)  ขนาด  Ø 2.00  นิ ว
 (พิกัดจุดเร่ิมต้นท่ี 2  15.350656° , 102.235048°)  จ้านวน  3  จุด
 (พิกัดจุดสิ นสุดท่ี 2  15.350005° , 102.220560°)  พร้อมอุปกรณ์

23  โครงการก่อสร้างถนน  คสล. บ้านนามาบ  หมู่ท่ี  5  เพ่ือให้ประชาชนมี  ขนาดกว้าง  3.00  ม.  - 125,000  -  -  -  ประชาชนมีถนน  ประชาชนมีถนนท่ีได้  กองช่าง
 - เร่ิมจากถนนลาดยางสายบ้านหนุก-บ้านนามาบ  ถนนท่ีได้มาตรฐาน  ยาว  80.00  ม.  ท่ีได้มาตรฐาน  มาตรฐานในการ  
 (ข้างบ้านนายล้วน  เม่ากรูด)  ถึงท่ีดิน  ในการคมนาคมและ  หนา  0.15  ม.       เพ่ิมขึ นร้อยละ 25  คมนาคมและขนส่ง  
 นายทวี  ทุยกลาง  ขนส่งพืชผลทางการ  (พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางขนาดกว้าง  พืชผลทางการเกษตร
 (พิกัดจุดเร่ิมต้น  15.351448° , 102.232491°)  เกษตรอย่างสะดวก  0.25 ม. หนา 0.15 ม. ทั งสองข้างทาง)  อย่างสะดวกรวดเร็ว
 (พิกัดจุดสิ นสุด  15.352199° , 102.232572°)  รวดเร็วและปลอดภัย  และปลอดภัย

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566–2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง  อ าเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

 งบประมาณ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566-2570)                                       งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ  องค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง  อ าเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา     81



82 (แบบ  ผ. 02)

 เป้าหมาย ตัวช้ีวัด  ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
 ท่ี  โครงการ  วัตถุประสงค์  (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570  (KPI)  จะได้รับ รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) หลัก

 งบประมาณ

24  โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านนามาบ  หมู่ท่ี  5  เพ่ือให้ประชาชนมี  ขนาดกว้าง  3.00  ม.  -  - 302,000  -  -  ประชาชนมีถนน  ประชาชนมีถนนท่ีได้  กองช่าง
 - เร่ิมจากถนนลาดยางสายบ้านหนุก-บ้านนามาบ  ถนนท่ีได้มาตรฐาน  ยาว  584.00  ม.  ท่ีได้มาตรฐาน  มาตรฐานในการ  
 (ข้างบ้านนายชัย  มุ่งพูนกลาง)  ถึงท่ีนา  ในการคมนาคมและ  หนาเฉล่ีย  0.15  ม.       เพ่ิมขึ นร้อยละ 15  คมนาคมและขนส่ง  
 นางสุภาพ  ธรรมวงษ์  ขนส่งพืชผลทางการ  พร้อมบดอัดแน่น  พืชผลทางการเกษตร
 (พิกัดจุดเร่ิมต้น  15.350764° , 102.224801°)  เกษตรอย่างสะดวก  อย่างสะดวกรวดเร็ว
 (พิกัดจุดสิ นสุด  15.355625° , 102.224382°)  รวดเร็วและปลอดภัย  และปลอดภัย

25  โครงการก่อสร้างถนน  คสล. บ้านนามาบ  หมู่ท่ี  5  เพ่ือให้ประชาชนมี  ขนาดกว้าง  3.00  ม.  -  -  - 156,000  -  ประชาชนมีถนน  ประชาชนมีถนนท่ีได้  กองช่าง
 - เร่ิมจากบ้านนายคง  แจ้งไพร  ถนนท่ีได้มาตรฐาน  ยาว  100.00  ม.  ท่ีได้มาตรฐาน  มาตรฐานในการ  
 ถึงท่ีดินเต็ม  กลีบกลาง  ในการคมนาคมและ  หนา  0.15  ม.       เพ่ิมขึ นร้อยละ 25  คมนาคมและขนส่ง  
 (พิกัดจุดเร่ิมต้น  15.351672° , 102.239193°)  ขนส่งพืชผลทางการ  (พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางขนาดกว้าง  พืชผลทางการเกษตร
 (พิกัดจุดสิ นสุด  15.352564° , 102.239006°)  เกษตรอย่างสะดวก  0.30 ม. หนา 0.15 ม. ทั งสองข้างทาง)  อย่างสะดวกรวดเร็ว
  รวดเร็วและปลอดภัย  และปลอดภัย

26  โครงการก่อสร้างถนน  คสล. บ้านนามาบ  หมู่ท่ี  5  เพ่ือให้ประชาชนมี  ขนาดกว้าง  3.00  ม.  -  -  -  - 156,000  ประชาชนมีถนน  ประชาชนมีถนนท่ีได้  กองช่าง
 - เร่ิมจากท่ีดินเต็ม  กลีบกลาง  ถนนท่ีได้มาตรฐาน  ยาว  100.00  ม.  ท่ีได้มาตรฐาน  มาตรฐานในการ  
 ถึงท่ีดินนายสว่าง  กลีบกลาง  ในการคมนาคมและ  หนา  0.15  ม.       เพ่ิมขึ นร้อยละ 25  คมนาคมและขนส่ง  
 (พิกัดจุดเร่ิมต้น  15.352564° , 102.239006°)  ขนส่งพืชผลทางการ  (พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางขนาดกว้าง  พืชผลทางการเกษตร
 (พิกัดจุดสิ นสุด  15.353042° , 102.238502°)  เกษตรอย่างสะดวก  0.30 ม. หนา 0.15 ม. ทั งสองข้างทาง)  อย่างสะดวกรวดเร็ว
  รวดเร็วและปลอดภัย  และปลอดภัย

รวม 370,000  125,000  302,000  156,000  156,000  1,109,000               

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566-2570)                                       งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ  องค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง  อ าเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา     82



83 (แบบ  ผ. 02)

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  1  สรางเสริมระบบโครงสรางพ้ืนฐานเช่ือมโยงตอโครงขายคมนาคมแหงอนาคต  และเพ่ิมขีดความสามารถ  การคา  การลงทุนและเศรษฐกิจ
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง
1,  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

 เป้าหมาย ตัวช้ีวัด  ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
 ท่ี  โครงการ  วัตถุประสงค์  (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570  (KPI)  จะได้รับ รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) หลัก
27  โครงการก่อสร้างถนน  คสล. บ้านด่านช้าง  เพ่ือให้ประชาชนมี  - ช่วงท่ี 1  - 323,000  -  -  -  ประชาชนมีถนน  ประชาชนมีถนนท่ีได้  กองช่าง

 หมู่ท่ี  6  ถนนท่ีได้มาตรฐาน  ขนาดกว้าง  3.00  ม.  ท่ีได้มาตรฐาน  มาตรฐานในการ  
 - เร่ิมจากบ้านนางอรวรรณ  หวังหมู่กลาง  ในการคมนาคมและ  ยาว  83.00  ม.       เพ่ิมข้ึนร้อยละ 25  คมนาคมและขนส่ง  
 ถึงบ้านนางประทวน  คชพะเนาว์  ขนส่งพืชผลทางการ  หนา  0.15  ม.  พืชผลทางการเกษตร
 (พิกัดจุดเร่ิมต้น  15.357079° , 102.217690°)  เกษตรอย่างสะดวก  - ช่วงท่ี 2  อย่างสะดวกรวดเร็ว
 (พิกัดจุดส้ินสุด  15.358859° , 102.217295°)  รวดเร็วและปลอดภัย  ขนาดกว้าง  3.00  ม.  และปลอดภัย

 ยาว  65.00  ม.
 หนา  0.15  ม.
 (พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางขนาดกว้าง

 0.25 ม. หนา 0.15 ม. ท้ังสองข้างทาง)

 - ช่วงท่ี 3
 ขนาดกว้าง  3.00  ม.
 ยาว  58.00  ม.
 หนา  0.15  ม.
 (พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางขนาดกว้าง

 0.50 ม. หนา 0.15 ม. ท้ังสองข้างทาง)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566–2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง  อ าเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

 งบประมาณ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566-2570)                                       งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ  องค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง  อ าเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา     83



84 (แบบ  ผ. 02)

 เป้าหมาย ตัวช้ีวัด  ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
 ท่ี  โครงการ  วัตถุประสงค์  (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570  (KPI)  จะได้รับ รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) หลัก

 งบประมาณ

28  โครงการขยายเขตท่อเมนต์ประปาหมู่บ้านด่านช้าง  เพ่ือให้ประชาชน  ใช้ท่อเมนต์  PVC  -  -  - 58,000    -  ประชาชน  ประชาชนมีน้้าประปา  กองช่าง
 หมู่ท่ี  6  มีน้้าประปาในการ  ช้ันคุณภาพ  8.5  มีน้้าประปา  ในการอุปโภค-บริโภค  
 - จุดเร่ิมต้นเช่ือมต่อจากระบบประปาเดิม  อุปโภค-บริโภค  ขนาด  Ø  2.00  น้ิว       ใช้เพ่ิมข้ึน  อย่างเพียงพอ  
 บริเวณบ้านนายนคร  กลีบกลาง   ความยาว  500.00  ม.  ร้อยละ 12
 ถึงท่ีนานายภาคิน  สกุลกัญจนา  พร้อมอุปกรณ์
 (พิกัดจุดเร่ิมต้น  15.359414° , 102.222475°)    
 (พิกัดจุดส้ินสุด  15.363597° , 102.223624°)

29  โครงการปรับปรุงถนนเสริมผิว  คสล. บ้านด่านช้าง  เพ่ือให้ประชาชนมี  ขนาดกว้าง  4.00  ม.  -  -  -  - 362,000  ประชาชนมีถนน  ประชาชนมีถนนท่ีได้  กองช่าง
 หมู่ท่ี  6  ถนนท่ีได้มาตรฐาน  ยาว  164.00  ม.  ท่ีได้มาตรฐาน  มาตรฐานในการ  
 - เร่ิมจากบ้านนางสาวอุไร  มุ่งพิงกลาง  ในการคมนาคมและ  หนา  0.15  ม.       เพ่ิมข้ึนร้อยละ 25  คมนาคมและขนส่ง  
 ถึงบ้านนายสมบัติ  จารึกกลาง  ขนส่งพืชผลทางการ  (พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางขนาดกว้าง  พืชผลทางการเกษตร
 (พิกัดจุดเร่ิมต้น  15.355217° , 102.212457°)  เกษตรอย่างสะดวก  0.50 ม. หนา 0.15 ม. ท้ังสองข้างทาง)  อย่างสะดวกรวดเร็ว
 (พิกัดจุดส้ินสุด  15.353856° , 102.212344°)  รวดเร็วและปลอดภัย  ร้ือผิวคอนกรีตหัวท้าย  และปลอดภัย

 ขนาดกว้าง  4.00  ม.
 ยาว  5.00  ม.
 หนา  0.15  ม.

 รวม -         323,000  -         58,000    362,000  743,000                 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566-2570)                                       งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ  องค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง  อ าเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา     84



85 (แบบ  ผ. 02)

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  1  สรางเสริมระบบโครงสรางพ้ืนฐานเช่ือมโยงตอโครงขายคมนาคมแหงอนาคต  และเพ่ิมขีดความสามารถ  การคา  การลงทุนและเศรษฐกิจ
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง
1,  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

 เป้าหมาย ตัวช้ีวัด  ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
 ท่ี  โครงการ  วัตถุประสงค์  (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570  (KPI)  จะได้รับ รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) หลัก
30  โครงการก่อสร้างเหมืองดาด คสล. บ้านโนนหญ้าคา  เพ่ือให้ประชาชนมีน ้า  ขนาดปากกว้าง  1.50  ม. 530,000  -  -  -  -  ประชาชนมีน ้าใน  ประชาชนมีน ้า  กองช่าง

 หมู่ท่ี  7  ในการอุปโภค-บริโภค  ยาว  670.00  ม.  การอุปโภค-บริโภค  ในการอุปโภค-บริโภค  
 - เร่ิมจากประปาหมู่บ้านโนนหญ้าคา  อย่างเพียงพอ  ก้นลึก  1.00  ม.       เพ่ิมมากขึ น  อย่างเพียงพอ  
 ถึงท่ีนานางสงบ  สวยกลาง   ก้นกว้าง  1.00  ม.  ร้อยละ 2
 (พิกัดจุดเร่ิมต้น  15.381722° , 102.160123°)   วางท่อ  คสล.  แรงอัดชั น  3   
 (พิกัดจุดสิ นสุด   15.381967° , 102.153987°)  ขนาด  Ø  0.60  ม.  

 จ้านวน  6  ท่อน

31  โครงการก่อสร้างเหมืองดาด คสล. บ้านโนนหญ้าคา  เพ่ือให้ประชาชนมีน ้า  ขนาดปากกว้าง  1.50  ม.  - 384,000  -  -  -  ประชาชนมีน ้าใน  ประชาชนมีน ้า  กองช่าง
 หมู่ท่ี  7  ในการอุปโภค-บริโภค  ยาว  480.00  ม.  การอุปโภค-บริโภค  ในการอุปโภค-บริโภค  
 - เร่ิมจากท่ีนานายเชย  โนสูงเนิน  อย่างเพียงพอ  ก้นลึก  1.00  ม.       เพ่ิมมากขึ น  อย่างเพียงพอ  
 ถึงสระน ้าโคกหนองตะคร้อ   ก้นกว้าง  1.00  ม.  ร้อยละ 2
 (พิกัดจุดสิ นสุด  15.381906° , 102.153953°)   วางท่อ  คสล.  แรงอัดชั น  3   
 (พิกัดจุดสิ นสุด  15.383022° , 102.149639°)  ขนาด  Ø  0.60  ม.  

 จ้านวน  6  ท่อน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566–2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง  อ าเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

 งบประมาณ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566-2570)                                       งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ  องค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง  อ าเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา     85



86 (แบบ  ผ. 02)

 เป้าหมาย ตัวช้ีวัด  ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
 ท่ี  โครงการ  วัตถุประสงค์  (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570  (KPI)  จะได้รับ รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) หลัก

 งบประมาณ

32  โครงการก่อสร้างถนน  คสล. บ้านโนนหญ้าคา  เพ่ือให้ประชาชนมี  ขนาดกว้าง  4.00  ม.  -  - 208,000  -  -  ประชาชนมีถนน  ประชาชนมีถนนท่ีได้  กองช่าง
 หมู่ท่ี  7  ถนนท่ีได้มาตรฐาน  ยาว  90.00  ม.  ท่ีได้มาตรฐาน  มาตรฐานในการ  
 - เร่ิมจากถนนลาดยางสาย  อ. ขามสะแกแสง-อ. คง  ในการคมนาคมและ  หนา  0.15  ม.       เพ่ิมขึ นร้อยละ 25  คมนาคมและขนส่ง  
 ถึงบ้านนางวิลาวัลย์  ตาก่ิมนอก  ขนส่งพืชผลทางการ  (พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางขนาดกว้าง  พืชผลทางการเกษตร
 (พิกัดจุดเร่ิมต้น  15.381471° , 102.164910°)  เกษตรอย่างสะดวก  0.50 ม. หนา 0.15 ม. ทั งสองข้างทาง)  อย่างสะดวกรวดเร็ว
 (พิกัดจุดสิ นสุด  15.381514° , 102.164072°)  รวดเร็วและปลอดภัย  และปลอดภัย

33  โครงการก่อสร้างถนน  คสล. บ้านโนนหญ้าคา  เพ่ือให้ประชาชนมี  ขนาดกว้าง  3.00  ม.  -  -  - 181,000  -  ประชาชนมีถนน  ประชาชนมีถนนท่ีได้  กองช่าง
 หมู่ท่ี  7  ถนนท่ีได้มาตรฐาน  ยาว  116.00  ม.  ท่ีได้มาตรฐาน  มาตรฐานในการ  
 - เร่ิมจากบ้านนายทวี  สุวรรณกลาง  ในการคมนาคมและ  หนา  0.15  ม.       เพ่ิมขึ นร้อยละ 25  คมนาคมและขนส่ง  
 ถึงท่ีดินนายทวีศิลป์  เพียรขุนทด  ขนส่งพืชผลทางการ  (พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางขนาดกว้าง  พืชผลทางการเกษตร
 (พิกัดจุดเร่ิมต้น  15.374555° , 102.165260°)  เกษตรอย่างสะดวก  0.25 ม. หนา 0.15 ม. ทั งสองข้างทาง)  อย่างสะดวกรวดเร็ว
 (พิกัดจุดสิ นสุด  15.375590° , 102.165057°)  รวดเร็วและปลอดภัย  และปลอดภัย

34  โครงการก่อสร้างถนน  คสล. บ้านโนนหญ้าคา  เพ่ือให้ประชาชนมี  ขนาดกว้าง  4.00  ม.  -  -  -  - 42,000   ประชาชนมีถนน  ประชาชนมีถนนท่ีได้  กองช่าง
 หมู่ท่ี  7  ถนนท่ีได้มาตรฐาน  ยาว  20.00  ม.  ท่ีได้มาตรฐาน  มาตรฐานในการ  
 - เร่ิมจากบ้านนายก่วง  ทองโคกสูง  ในการคมนาคมและ  หนา  0.15  ม.       เพ่ิมขึ นร้อยละ 25  คมนาคมและขนส่ง  
 ถึงบ้านนายปรัญชัย  ชาวเสมา  ขนส่งพืชผลทางการ   พืชผลทางการเกษตร
 (พิกัดจุดเร่ิมต้น  15.378306° , 102.162929°)  เกษตรอย่างสะดวก   อย่างสะดวกรวดเร็ว
 (พิกัดจุดสิ นสุด  15.378132° , 102.162936°)  รวดเร็วและปลอดภัย  และปลอดภัย

 รวม 530,000  384,000  208,000  181,000  42,000   1,345,000               

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566-2570)                                       งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ  องค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง  อ าเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา     86



87 (แบบ  ผ. 02)

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  1  สรางเสริมระบบโครงสรางพ้ืนฐานเช่ือมโยงตอโครงขายคมนาคมแหงอนาคต  และเพ่ิมขีดความสามารถ  การคา  การลงทุนและเศรษฐกิจ
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง
1,  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

 เป้าหมาย ตัวช้ีวัด  ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
 ท่ี  โครงการ  วัตถุประสงค์  (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570  (KPI)  จะได้รับ รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) หลัก
35  โครงการก่อสร้างรางระบายน ้า  คสล. บ้านห้วยฉลุง  เพ่ือระบายน ้า  ขนาดกว้าง  0.30  ม.  - 301,000  -  -  -  มีรางระบายน ้า  สามารถระบายน ้า  กองช่าง

 หมู่ท่ี  8   และป้องกันน ้าท่วม  ยาว  137.00  ม.  ในหมู่บ้านเพ่ิมขึ น  และป้องกันน ้าท่วม  
 - เร่ิมจากสามแยกศาลตาปู่   ลึก  0.30  ม.       ร้อยละ 8   
 ถึงบ้านนางนารีรัตน์  ศิริโพธ์ิกลาง    
 (พิกัดจุดเร่ิมต้น  15.391626° , 102.183689°)    
 (พิกัดจุดสิ นสุด  15.392748° , 102.184025°)    

36  โครงการก่อสร้างรางระบายน ้า  คสล. บ้านห้วยฉลุง  เพ่ือระบายน ้า  ขนาดกว้าง  0.30  ม.  -  - 264,000  -  -  มีรางระบายน ้า  สามารถระบายน ้า  กองช่าง
 หมู่ท่ี  8   และป้องกันน ้าท่วม  ยาว  120.00  ม.  ในหมู่บ้านเพ่ิมขึ น  และป้องกันน ้าท่วม  
 - เร่ิมจากบ้านนางนารีรัตน์  ศิริโพธ์ิกลาง   ลึก  0.30  ม.       ร้อยละ 8   
 ถึงบ้านนายชล  แถลงกลาง    
 (พิกัดจุดเร่ิมต้น  15.392748° , 102.184025°)    
 (พิกัดจุดสิ นสุด  15.393904° , 102.184388°)    

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566–2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง  อ าเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

 งบประมาณ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566-2570)                                       งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ  องค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง  อ าเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา     87



88 (แบบ  ผ. 02)

 เป้าหมาย ตัวช้ีวัด  ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
 ท่ี  โครงการ  วัตถุประสงค์  (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570  (KPI)  จะได้รับ รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) หลัก

 งบประมาณ

37  โครงการก่อสร้างรางระบายน ้า  คสล. บ้านห้วยฉลุง  เพ่ือระบายน ้า  ขนาดกว้าง  0.30  ม.  -  -  - 330,000  -  มีรางระบายน ้า  สามารถระบายน ้า  กองช่าง
 หมู่ท่ี  8   และป้องกันน ้าท่วม  ยาว  150.00  ม.  ในหมู่บ้านเพ่ิมขึ น  และป้องกันน ้าท่วม  
 - เร่ิมจากสามแยกบ้านนายชล  แถลงกลาง   ลึก  0.30  ม.       ร้อยละ 8   
 ถึงบ้านนายโหมด  ตาก่ิมนอก   วางท่อระบายน ้า  คสล.  
 (พิกัดจุดเร่ิมต้น  15.393904° , 102.184388°)   อัดแรงมาตรฐาน  มอก.  
 (พิกัดจุดสิ นสุด  15.395332° , 102.184741°)  ชั น 3  ขนาด Ø  0.40  ม.

  จ้านวน  12  ท่อน   
 พร้อมคืนสภาพถนน คสล.

38  โครงการก่อสร้างรางระบายน ้า  คสล. บ้านห้วยฉลุง  เพ่ือระบายน ้า  ขนาดกว้าง  0.30  ม.  -  -  -  - 363,000  มีรางระบายน ้า  สามารถระบายน ้า  กองช่าง
 หมู่ท่ี  8   และป้องกันน ้าท่วม  ยาว  165.00  ม.  ในหมู่บ้านเพ่ิมขึ น  และป้องกันน ้าท่วม  
 - เร่ิมจากบ้านนายโหมด  ตาก่ิมนอก   ลึก  0.30  ม.       ร้อยละ 8   
 ถึงสามแยกข้างวัดหนองจาน   
 (พิกัดจุดเร่ิมต้น  15.395332° , 102.184741°)   
 (พิกัดจุดสิ นสุด  15.396780° , 102.184721°)

 รวม -       301,000  264,000  330,000  363,000  1,258,000               

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566-2570)                                       งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ  องค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง  อ าเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา     88



89 (แบบ  ผ. 02)

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  1  สรางเสริมระบบโครงสรางพ้ืนฐานเช่ือมโยงตอโครงขายคมนาคมแหงอนาคต  และเพ่ิมขีดความสามารถ  การคา  การลงทุนและเศรษฐกิจ
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง
1,  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

 เป้าหมาย ตัวช้ีวัด  ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
 ท่ี  โครงการ  วัตถุประสงค์  (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570  (KPI)  จะได้รับ รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) หลัก
39  โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านคู  หมู่ท่ี  9  เพ่ือให้ประชาชนมี  ขนาดกว้าง  3.00  ม. 164,000   -   -   -   -  ประชาชนมีถนน  ประชาชนมีถนนท่ีได้  กองช่าง

 - เร่ิมจากบ้านนางสาวเฉลิม  จงกลาง  ถนนท่ีได้มาตรฐาน  ยาว  318.00  ม.  ท่ีได้มาตรฐาน  มาตรฐานในการ  
 ถึงหลังวัดบ้านคู  ในการคมนาคมและ  หนาเฉล่ีย  0.15  ม.                 เพ่ิมข้ึนร้อยละ 15  คมนาคมและขนส่ง  
 (พิกัดจุดเร่ิมต้น  15.296154° , 102.183246°)  ขนส่งพืชผลทางการ  พร้อมบดอัดแน่น  พืชผลทางการเกษตร
 (พิกัดจุดส้ินสุด  15.296631° , 102.180871°)  เกษตรอย่างสะดวก  อย่างสะดวกรวดเร็ว
  รวดเร็วและปลอดภัย  และปลอดภัย

40  โครงการปรับปรุงระบบสูบน้้าพลังงานแสงอาทิตย์  เพ่ือให้ประชาชน  ปรับปรุงระบบสูบน้้า   - 250,000   -   -   -  ประชาชน  ประชาชนมีน้้าประปา  กองช่าง
 ส้าหรับประปาหมู่บ้านคู  หมู่ท่ี  9  มีน้้าประปาในการ  พร้อมอุปกรณ์  มีน้้าประปา  ในการอุปโภค-บริโภค  
 (พิกัดจุดท่ีต้ังโครงการ  15.297612° , 102.179064°)  อุปโภค-บริโภค  ใช้เพ่ิมข้ึน  อย่างเพียงพอ  

 ร้อยละ 2
41  โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านคู  หมู่ท่ี  9  เพ่ือให้ประชาชนมี  ขนาดกว้าง  3.00  ม.   -   - 454,000   -   -  ประชาชนมีถนน  ประชาชนมีถนนท่ีได้  กองช่าง

 - เร่ิมจากท่ีดินนางจันทร์แรม  ขอมีกลาง  ถนนท่ีได้มาตรฐาน  ยาว  880.00  ม.  ท่ีได้มาตรฐาน  มาตรฐานในการ  
 ถึงท่ีนานางทองมี  บุญเชิด  ในการคมนาคมและ  หนาเฉล่ีย  0.15  ม.                 เพ่ิมข้ึนร้อยละ 15  คมนาคมและขนส่ง  
 (พิกัดจุดเร่ิมต้น  15.291122° , 102.183363°)  ขนส่งพืชผลทางการ  พร้อมบดอัดแน่น  พืชผลทางการเกษตร
 (พิกัดจุดส้ินสุด  15.285934° , 102.185893°)  เกษตรอย่างสะดวก  อย่างสะดวกรวดเร็ว
  รวดเร็วและปลอดภัย  และปลอดภัย

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566–2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง  อ าเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

 งบประมาณ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566-2570)                                       งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ  องค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง  อ าเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา     89



90 (แบบ  ผ. 02)

 เป้าหมาย ตัวช้ีวัด  ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
 ท่ี  โครงการ  วัตถุประสงค์  (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570  (KPI)  จะได้รับ รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) หลัก

 งบประมาณ

42  โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านคู  หมู่ท่ี  9  เพ่ือให้ประชาชนมี  ขนาดกว้าง  3.00  ม.   -   -   - 407,000   -  ประชาชนมีถนน  ประชาชนมีถนนท่ีได้  กองช่าง
 - เร่ิมจากบ้านนางสาวปิริชาติ  หมายอมกลาง  ถนนท่ีได้มาตรฐาน  ยาว  790.00  ม.  ท่ีได้มาตรฐาน  มาตรฐานในการ  
 ถึงท่ีดินนายสมาน  ฉลองกลาง  ในการคมนาคมและ  หนาเฉล่ีย  0.15  ม.                 เพ่ิมข้ึนร้อยละ 15  คมนาคมและขนส่ง  
 (พิกัดจุดเร่ิมต้น  15.294741° , 102.177170°)  ขนส่งพืชผลทางการ  พร้อมบดอัดแน่น  พืชผลทางการเกษตร
 (พิกัดจุดส้ินสุด  15.300750° , 102.174698°)  เกษตรอย่างสะดวก  อย่างสะดวกรวดเร็ว
  รวดเร็วและปลอดภัย  และปลอดภัย

43  โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านคู  หมู่ท่ี  9  เพ่ือให้ประชาชนมี  ขนาดกว้าง  3.00  ม.   -   -   -   - 217,000  ประชาชนมีถนน  ประชาชนมีถนนท่ีได้  กองช่าง
 - เร่ิมจากบ้านนามสมาน  ฉลองกลาง  ถนนท่ีได้มาตรฐาน  ยาว  316.00  ม.  ท่ีได้มาตรฐาน  มาตรฐานในการ  
 ถึงท่ีนานายทัน  ดอกพงษ์กลาง  ในการคมนาคมและ  หนาเฉล่ีย  0.15  ม.                 เพ่ิมข้ึนร้อยละ 15  คมนาคมและขนส่ง  
 (พิกัดจุดเร่ิมต้น  15.290670° , 102.179873°)  ขนส่งพืชผลทางการ  พร้อมบดอัดแน่น  พืชผลทางการเกษตร
 (พิกัดจุดส้ินสุด  15.290440° , 102.177022°)  เกษตรอย่างสะดวก  อย่างสะดวกรวดเร็ว
  รวดเร็วและปลอดภัย  และปลอดภัย

 รวม 164,000  250,000  454,000  407,000  217,000  1,492,000               

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566-2570)                                       งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ  องค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง  อ าเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา     90



91 (แบบ  ผ. 02)

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  1  สรางเสริมระบบโครงสรางพ้ืนฐานเช่ือมโยงตอโครงขายคมนาคมแหงอนาคต  และเพ่ิมขีดความสามารถ  การคา  การลงทุนและเศรษฐกิจ
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง
1,  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

 เป้าหมาย ตัวช้ีวัด  ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
 ท่ี  โครงการ  วัตถุประสงค์  (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570  (KPI)  จะได้รับ รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) หลัก
44  โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านบุละกอ  หมู่ท่ี  10  เพ่ือให้ประชาชนมี  ขนาดกว้าง  3.00  ม.  - 206,400  -  -  -  ประชาชนมีถนน  ประชาชนมีถนนท่ีได้  กองช่าง

 - เร่ิมจากถนนลาดยางสายบ้านขาม-บ้านบุละกอ  ถนนท่ีได้มาตรฐาน  ยาว  400.00  ม.  ท่ีได้มาตรฐาน  มาตรฐานในการ  
 (ข้างสระน ้าเพชรสละ)  ถึงบ้านนางศรีประภา  ในการคมนาคมและ  หนาเฉล่ีย  0.15  ม.       เพ่ิมขึ นร้อยละ 15  คมนาคมและขนส่ง  
 งาสันเทียะ  ขนส่งพืชผลทางการ  พร้อมบดอัดแน่น  พืชผลทางการเกษตร
 (พิกัดจุดเร่ิมต้น  15.315218° , 102.174425°)  เกษตรอย่างสะดวก  อย่างสะดวกรวดเร็ว
 (พิกัดจุดสิ นสุด  15.315488° , 102.170979°)  รวดเร็วและปลอดภัย  และปลอดภัย

45  โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านบุละกอ  หมู่ท่ี  10  เพ่ือให้ประชาชนมี  ขนาดกว้าง  3.00  ม.  -  - 212,000  -  -  ประชาชนมีถนน  ประชาชนมีถนนท่ีได้  กองช่าง
 - เร่ิมจากบ้านนางศรีประภา  งาสันเทียะ  ถนนท่ีได้มาตรฐาน  ยาว  410.00  ม.  ท่ีได้มาตรฐาน  มาตรฐานในการ  
 ถึงบ้านนางเสมอ  วนากลาง  ในการคมนาคมและ  หนาเฉล่ีย  0.15  ม.       เพ่ิมขึ นร้อยละ 15  คมนาคมและขนส่ง  
 (พิกัดจุดเร่ิมต้น  15.315488° , 102.170979°)  ขนส่งพืชผลทางการ  พร้อมบดอัดแน่น  พืชผลทางการเกษตร
 (พิกัดจุดสิ นสุด  15.318036° , 102.168656°)  เกษตรอย่างสะดวก  อย่างสะดวกรวดเร็ว
  รวดเร็วและปลอดภัย  และปลอดภัย

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566–2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง  อ าเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

 งบประมาณ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566-2570)                                       งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ  องค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง  อ าเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา     91



92 (แบบ  ผ. 02)

 เป้าหมาย ตัวช้ีวัด  ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
 ท่ี  โครงการ  วัตถุประสงค์  (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570  (KPI)  จะได้รับ รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) หลัก

 งบประมาณ

46  โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านบุละกอ  หมู่ท่ี  10  เพ่ือให้ประชาชนมี  ขนาดกว้าง  3.00  ม.  -  -  - 309,000  -  ประชาชนมีถนน  ประชาชนมีถนนท่ีได้  กองช่าง
 - เร่ิมจากบ้านนายวิรัตน์  มุ่งภู่กลาง  ถนนท่ีได้มาตรฐาน  ยาว  600.00  ม.  ท่ีได้มาตรฐาน  มาตรฐานในการ  
 ถึงท่ีนานางศรีไพร  ก่ีกลางดอน  ในการคมนาคมและ  หนาเฉล่ีย  0.15  ม.       เพ่ิมขึ นร้อยละ 15  คมนาคมและขนส่ง  
 (พิกัดจุดเร่ิมต้น  15.317940° , 102.167373°)  ขนส่งพืชผลทางการ  พร้อมบดอัดแน่น  พืชผลทางการเกษตร
 (พิกัดจุดสิ นสุด  15.319021° , 102.162549°)  เกษตรอย่างสะดวก  อย่างสะดวกรวดเร็ว
  รวดเร็วและปลอดภัย  และปลอดภัย

47  โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านบุละกอ  หมู่ท่ี  10  เพ่ือให้ประชาชนมี  ขนาดกว้าง  3.00  ม.  -  -  -  - 227,000  ประชาชนมีถนน  ประชาชนมีถนนท่ีได้  กองช่าง
 - เร่ิมจากบ้านนางนกแก้ว  สอนลิลา  ถนนท่ีได้มาตรฐาน  ยาว  440.00  ม.  ท่ีได้มาตรฐาน  มาตรฐานในการ  
 ถึงท่ีนานางสมหมาย  เณรทอง  ในการคมนาคมและ  หนาเฉล่ีย  0.15  ม.       เพ่ิมขึ นร้อยละ 15  คมนาคมและขนส่ง  
 (พิกัดจุดเร่ิมต้น  15.315415° , 102.174476°)  ขนส่งพืชผลทางการ  พร้อมบดอัดแน่น  พืชผลทางการเกษตร
 (พิกัดจุดสิ นสุด  15.317056° , 102.177712°)  เกษตรอย่างสะดวก  อย่างสะดวกรวดเร็ว
  รวดเร็วและปลอดภัย  และปลอดภัย

 รวม -         206,400  212,000  309,000  227,000  954,400                 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566-2570)                                       งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ  องค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง  อ าเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา     92



93 (แบบ  ผ. 02)

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  1  สรางเสริมระบบโครงสรางพ้ืนฐานเช่ือมโยงตอโครงขายคมนาคมแหงอนาคต  และเพ่ิมขีดความสามารถ  การคา  การลงทุนและเศรษฐกิจ
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง
1,  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

 เป้าหมาย ตัวช้ีวัด  ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
 ท่ี  โครงการ  วัตถุประสงค์  (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570  (KPI)  จะได้รับ รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) หลัก
48  โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านหนองจาน  เพ่ือให้ประชาชนมี  ขนาดกว้าง  4.00  ม.   - 247,000  -  -  -  ประชาชนมีถนน  ประชาชนมีถนนท่ีได้  กองช่าง

 หมู่ท่ี  11  ถนนท่ีได้มาตรฐาน  ยาว  360.00  ม.  ท่ีได้มาตรฐาน  มาตรฐานในการ  
 - เร่ิมจากบ้านนางหมวย  พิณขุนทด  ในการคมนาคมและ  หนาเฉล่ีย  0.15  ม.       เพ่ิมข้ึนร้อยละ 15  คมนาคมและขนส่ง  
 ถึงท่ีนานายจิรพล  ชิณวงค์  ขนส่งพืชผลทางการ  พร้อมบดอัดแน่น  พืชผลทางการเกษตร
 (พิกัดจุดเร่ิมต้น  15.402859° , 102.206730°)  เกษตรอย่างสะดวก  อย่างสะดวกรวดเร็ว
 (พิกัดจุดส้ินสุด  15.400776° , 102.208763°)  รวดเร็วและปลอดภัย  และปลอดภัย

49  โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านหนองจาน  เพ่ือให้ประชาชนมี  ขนาดกว้าง  4.00  ม.  -   - 247,000  -  -  ประชาชนมีถนน  ประชาชนมีถนนท่ีได้  กองช่าง
 หมู่ท่ี  11  ถนนท่ีได้มาตรฐาน  ยาว  360.00  ม.  ท่ีได้มาตรฐาน  มาตรฐานในการ  
 - เร่ิมจากท่ีนานายจิรพล  ชิณวงค์  ในการคมนาคมและ  หนาเฉล่ีย  0.15  ม.       เพ่ิมข้ึนร้อยละ 15  คมนาคมและขนส่ง  
 ถึงท่ีนานายสมชาย  เอกกลาง  ขนส่งพืชผลทางการ  พร้อมบดอัดแน่น  พืชผลทางการเกษตร
 (พิกัดจุดเร่ิมต้น  15.400776° , 102.208763°)  เกษตรอย่างสะดวก  อย่างสะดวกรวดเร็ว
 (พิกัดจุดส้ินสุด  15.397593° , 102.208660°)  รวดเร็วและปลอดภัย  และปลอดภัย

50  โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านหนองจาน  เพ่ือให้ประชาชนมี  ขนาดกว้าง  4.00  ม.  -   -   - 247,000  -  ประชาชนมีถนน  ประชาชนมีถนนท่ีได้  กองช่าง
 หมู่ท่ี  11  ถนนท่ีได้มาตรฐาน  ยาว  360.00  ม.  ท่ีได้มาตรฐาน  มาตรฐานในการ  
 - เร่ิมจากท่ีนานายสมชาย  เอกกลาง  ในการคมนาคมและ  หนาเฉล่ีย  0.15  ม.       เพ่ิมข้ึนร้อยละ 15  คมนาคมและขนส่ง  
 ถึงท่ีนานายสุดใจ  จงกล  ขนส่งพืชผลทางการ  พร้อมบดอัดแน่น  พืชผลทางการเกษตร
 (พิกัดจุดเร่ิมต้น  15.400776° , 102.208763°)  เกษตรอย่างสะดวก  อย่างสะดวกรวดเร็ว
 (พิกัดจุดส้ินสุด  15.394402° , 102.208047°)  รวดเร็วและปลอดภัย  และปลอดภัย

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566–2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง  อ าเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

 งบประมาณ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566-2570)                                       งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ  องค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง  อ าเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา     93



94 (แบบ  ผ. 02)

 เป้าหมาย ตัวช้ีวัด  ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
 ท่ี  โครงการ  วัตถุประสงค์  (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570  (KPI)  จะได้รับ รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) หลัก

 งบประมาณ

51  โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านหนองจาน  เพ่ือให้ประชาชนมี  ขนาดกว้าง  3.50  ม.  -  -   -   - 206,000  ประชาชนมีถนน  ประชาชนมีถนนท่ีได้  กองช่าง
 หมู่ท่ี  11  ถนนท่ีได้มาตรฐาน  ยาว  343.00  ม.  ท่ีได้มาตรฐาน  มาตรฐานในการ  
 - เร่ิมจากบ้านนางดอกไม้  จงฟุ้งกลาง  ในการคมนาคมและ  หนาเฉล่ีย  0.15  ม.       เพ่ิมข้ึนร้อยละ 15  คมนาคมและขนส่ง  
 ถึงท่ีดินนางจันทร์  แฝงสูงเนิน  ขนส่งพืชผลทางการ  พร้อมบดอัดแน่น  พืชผลทางการเกษตร
 (พิกัดจุดเร่ิมต้น  15.392519° , 102.187201°)  เกษตรอย่างสะดวก  อย่างสะดวกรวดเร็ว
 (พิกัดจุดส้ินสุด  15.393456° , 102.189701°)  รวดเร็วและปลอดภัย  และปลอดภัย

52  โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านหนองจาน  เพ่ือให้ประชาชนมี  ขนาดกว้าง  3.00  ม.  -  -  -   - 40,200    ประชาชนมีถนน  ประชาชนมีถนนท่ีได้  กองช่าง
 หมู่ท่ี  11  ถนนท่ีได้มาตรฐาน  ยาว  78.00  ม.  ท่ีได้มาตรฐาน  มาตรฐานในการ  
 - เร่ิมจากบ้านนายพิภพ  ใจรักเรียน  ในการคมนาคมและ  หนาเฉล่ีย  0.15  ม.       เพ่ิมข้ึนร้อยละ 15  คมนาคมและขนส่ง  
 ถึงท่ีดินนายอนันต์  ก่ึงกลาง  ขนส่งพืชผลทางการ  พร้อมบดอัดแน่น  พืชผลทางการเกษตร
 (พิกัดจุดเร่ิมต้น  15.391591° , 102.185713°)  เกษตรอย่างสะดวก  อย่างสะดวกรวดเร็ว
 (พิกัดจุดส้ินสุด  15.390963° , 102.185509°)  รวดเร็วและปลอดภัย  และปลอดภัย

53  โครงการก่อสร้างถนน  คสล. บ้านหนองจาน  เพ่ือให้ประชาชนมี  ขนาดกว้าง  3.50  ม.   -   -   -   - 81,900    ประชาชนมีถนน  ประชาชนมีถนนท่ีได้  กองช่าง
 หมู่ท่ี  11  ถนนท่ีได้มาตรฐาน  ยาว  45.00  ม.  ท่ีได้มาตรฐาน  มาตรฐานในการ  
 - เร่ิมจากบ้านนางเกษรา  แสงค ากล  ในการคมนาคมและ  หนา  0.15  ม.                 เพ่ิมข้ึนร้อยละ 25  คมนาคมและขนส่ง  
 ถึงบ้านนางธง  ฝ่ายกลาง  ขนส่งพืชผลทางการ  (พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางขนาดกว้าง  พืชผลทางการเกษตร
 (พิกัดจุดเร่ิมต้น  15.393971° , 102.186274°)  เกษตรอย่างสะดวก  0.25 ม. หนา 0.15 ม. ท้ังสองข้างทาง)  อย่างสะดวกรวดเร็ว
 (พิกัดจุดส้ินสุด  15.393943° , 102.186691°)  รวดเร็วและปลอดภัย  วางท่อระบายน้ า  คสล.  และปลอดภัย

อัดแรงมาตรฐาน  มอก.

 ช้ัน 3  ขนาด  Ø  0.40  ม.

 จ านวน  6  ท่อน

 รวม -         247,000  247,000  247,000  328,100  1,069,100               

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566-2570)                                       งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ  องค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง  อ าเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา     94



95 (แบบ  ผ. 02)

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  1  สรางเสริมระบบโครงสรางพ้ืนฐานเช่ือมโยงตอโครงขายคมนาคมแหงอนาคต  และเพ่ิมขีดความสามารถ  การคา  การลงทุนและเศรษฐกิจ
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง
1,  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

 เป้าหมาย ตัวช้ีวัด  ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
 ท่ี  โครงการ  วัตถุประสงค์  (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570  (KPI)  จะได้รับ รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) หลัก
54  โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบหอถังสูง  เพ่ือให้ประชาชน  ก่อสร้างระบบประปาหอถังสูง  - 480,000  -  -  -  ประชาชน  ประชาชนมีน ้าประปา  กองช่าง

 บ้านโนนแจง  หมู่ท่ี  12  มีน ้าประปาในการ  แบบโครงเหล็ก  ติดตั งถัง  มีน ้าประปา  ในการอุปโภค-บริโภค  
 - จุดท่ีตั งโครงการบริเวณท่ีดินนางระเบียบ  อุปโภค-บริโภค  ไฟเบอร์กลาส  ขนาดความจุ       ใช้เพ่ิมขึ น  อย่างเพียงพอ  
 กองเงินกลาง  พร้อมวางท่อเมนต์ประปา   10.00 ลบ.ม.  จ้านวน  4  ลูก  ร้อยละ 2
 ถึงท่ีดินนางปราณีต  ดังกลาง  พร้อมติดตั งอุปกรณ์ต่างๆ

 (พิกัดจุดเร่ิมต้น  15.368925° , 102.165320°)  วางท่อเมนต์  PVC

 (พิกัดจุดสิ นสุด  15.369366° , 102.165240°)  ชั นคุณภาพ  8.5

   ขนาด  Ø  2.00  นิ ว  
  ความยาว  50.00  ม. 

55  โครงการก่อสร้างรางระบายน ้า  คสล. บ้านโนนแจง  เพ่ือระบายน ้า  ขนาดกว้าง  0.30  ม.  -  - 187,000  -  -  มีรางระบายน ้า  สามารถระบายน ้า  กองช่าง
 หมู่ท่ี  12  และป้องกันน ้าท่วม  ยาว  75.00  ม.  ในหมู่บ้านเพ่ิมขึ น  และป้องกันน ้าท่วม  
 - เร่ิมจากบ้านนายดัด  เดชสันเทียะ   ลึก  0.30  ม.       ร้อยละ 8   
 ถึงข้างบ้านนายอิทธิ  ยังกลาง    
 (พิกัดจุดเร่ิมต้น  15.374722° , 102.174526°)    
 (พิกัดจุดสิ นสุด  15.375328° , 102.174726°)    

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566–2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง  อ าเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

 งบประมาณ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566-2570)                                       งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ  องค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง  อ าเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา     95



96 (แบบ  ผ. 02)

 เป้าหมาย ตัวช้ีวัด  ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
 ท่ี  โครงการ  วัตถุประสงค์  (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570  (KPI)  จะได้รับ รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) หลัก

 งบประมาณ

56  โครงการก่อสร้างถนน  คสล. บ้านโนนแจง  หมู่ท่ี  12  เพ่ือให้ประชาชนมี  ขนาดกว้าง  4.00  ม.  -  -  - 312,000  -  ประชาชนมีถนน  ประชาชนมีถนนท่ีได้  กองช่าง
 - เร่ิมจากถนนลาดยางสาย  อ. ขามสะแกแสง-อ. คง  ถนนท่ีได้มาตรฐาน  ยาว  150.00  ม.  ท่ีได้มาตรฐาน  มาตรฐานในการ  
 ถึงท่ีดินนางปราณีต  ดังกลาง  ในการคมนาคมและ  หนา  0.15  ม.       เพ่ิมขึ นร้อยละ 25  คมนาคมและขนส่ง  
 (พิกัดจุดเร่ิมต้น  15.369547° , 102.166453°)  ขนส่งพืชผลทางการ  พืชผลทางการเกษตร
 (พิกัดจุดสิ นสุด  15.369333° , 102.165085°)  เกษตรอย่างสะดวก  อย่างสะดวกรวดเร็ว
  รวดเร็วและปลอดภัย  และปลอดภัย

57  โครงการก่อสร้างถนน  คสล. บ้านโนนแจง  หมู่ท่ี  12  เพ่ือให้ประชาชนมี  ขนาดกว้าง  4.00  ม.  -  -  -  - 312,000  ประชาชนมีถนน  ประชาชนมีถนนท่ีได้  กองช่าง
 - เร่ิมจากท่ีดินนางปราณีต  ดังกลาง  ถนนท่ีได้มาตรฐาน  ยาว  150.00  ม.  ท่ีได้มาตรฐาน  มาตรฐานในการ  
 ถึงท่ีดินนางประภาพร  ยังกลาง  ในการคมนาคมและ  หนา  0.15  ม.       เพ่ิมขึ นร้อยละ 25  คมนาคมและขนส่ง  
 (พิกัดจุดเร่ิมต้น  15.369333° , 102.165085°)  ขนส่งพืชผลทางการ  พืชผลทางการเกษตร
 (พิกัดจุดสิ นสุด  15.368746° , 102.163897°)  เกษตรอย่างสะดวก  อย่างสะดวกรวดเร็ว
  รวดเร็วและปลอดภัย  และปลอดภัย

 รวม -        480,000  187,000  312,000  312,000  1,291,000               

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566-2570)                                       งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ  องค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง  อ าเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา     96



97 (แบบ  ผ. 02)

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  1  สรางเสริมระบบโครงสรางพ้ืนฐานเช่ือมโยงตอโครงขายคมนาคมแหงอนาคต  และเพ่ิมขีดความสามารถ  การคา  การลงทุนและเศรษฐกิจ
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง
1,  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

 เป้าหมาย ตัวช้ีวัด  ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
 ท่ี  โครงการ  วัตถุประสงค์  (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570  (KPI)  จะได้รับ รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) หลัก
58  โครงการก่อสร้างถนน  คสล. บ้านหนองมะค่า  เพ่ือให้ประชาชนมี  ขนาดกว้าง  5.00  ม. 260,000  -  -  -  -  ประชาชนมีถนน  ประชาชนมีถนนท่ีได้  กองช่าง

 หมู่ท่ี  13     ถนนท่ีได้มาตรฐาน  ยาว  100.00  ม.  ท่ีได้มาตรฐาน  มาตรฐานในการ  
 - เร่ิมจากถนนลาดยางสาย  อ. ขามสะแกแสง-อ. คง  ในการคมนาคมและ  หนา  0.15  ม.       เพ่ิมข้ึนร้อยละ 25  คมนาคมและขนส่ง  
 (เย้ืองตลาดวัวรีสอร์ท)  ถึงท่ีดินนายสุนทร   ขนส่งพืชผลทางการ  (พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางขนาดกว้าง  พืชผลทางการเกษตร
 ชิดพุทรา  เกษตรอย่างสะดวก  0.30 ม. หนา 0.15 ม. ท้ังสองข้างทาง)  อย่างสะดวกรวดเร็ว
 (พิกัดจุดเร่ิมต้น  15.355443° , 102.170798°)  รวดเร็วและปลอดภัย  และปลอดภัย
 (พิกัดจุดส้ินสุด  15.355477° , 102.171734°)

59  โครงการก่อสร้างถนน  คสล. บ้านหนองมะค่า  เพ่ือให้ประชาชนมี  ขนาดกว้าง  5.00  ม.  - 260,000  -  -  -  ประชาชนมีถนน  ประชาชนมีถนนท่ีได้  กองช่าง
 หมู่ท่ี  13     ถนนท่ีได้มาตรฐาน  ยาว  100.00  ม.  ท่ีได้มาตรฐาน  มาตรฐานในการ  
 - เร่ิมจากท่ีดินนายสุนทร  ชิดพุทรา  ในการคมนาคมและ  หนา  0.15  ม.       เพ่ิมข้ึนร้อยละ 25  คมนาคมและขนส่ง  
 ถึงท่ีดินนางสายทอง  ศรีสนิท  ขนส่งพืชผลทางการ  (พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางขนาดกว้าง  พืชผลทางการเกษตร
 (พิกัดจุดเร่ิมต้น  15.355477° , 102.171734°)  เกษตรอย่างสะดวก  0.30 ม. หนา 0.15 ม. ท้ังสองข้างทาง)  อย่างสะดวกรวดเร็ว
 (พิกัดจุดส้ินสุด  15.355631° , 102.172654°)  รวดเร็วและปลอดภัย  และปลอดภัย

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566–2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง  อ าเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

 งบประมาณ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566-2570)                                       งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ  องค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง  อ าเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา     97



98 (แบบ  ผ. 02)

 เป้าหมาย ตัวช้ีวัด  ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
 ท่ี  โครงการ  วัตถุประสงค์  (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570  (KPI)  จะได้รับ รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) หลัก

 งบประมาณ

60  โครงการก่อสร้างถนน  คสล. บ้านหนองมะค่า  เพ่ือให้ประชาชนมี  ขนาดกว้าง  5.00  ม.  -  - 260,000  -  -  ประชาชนมีถนน  ประชาชนมีถนนท่ีได้  กองช่าง
 หมู่ท่ี  13     ถนนท่ีได้มาตรฐาน  ยาว  100.00  ม.  ท่ีได้มาตรฐาน  มาตรฐานในการ  
 - เร่ิมจากท่ีดินนางสายทอง  ศรีสนิท  ในการคมนาคมและ  หนา  0.15  ม.       เพ่ิมข้ึนร้อยละ 25  คมนาคมและขนส่ง  
 ถึงท่ีดินนางขันทอง  หม้ายโคกสูง  ขนส่งพืชผลทางการ  (พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางขนาดกว้าง  พืชผลทางการเกษตร
 (พิกัดจุดเร่ิมต้น  15.355631° , 102.172654°)  เกษตรอย่างสะดวก  0.30 ม. หนา 0.15 ม. ท้ังสองข้างทาง)  อย่างสะดวกรวดเร็ว
 (พิกัดจุดส้ินสุด  15.355723° , 102.173583°)  รวดเร็วและปลอดภัย  และปลอดภัย

61  โครงการก่อสร้างถนน  คสล. บ้านหนองมะค่า  เพ่ือให้ประชาชนมี  ขนาดกว้าง  5.00  ม.  -  -  - 260,000  -  ประชาชนมีถนน  ประชาชนมีถนนท่ีได้  กองช่าง
 หมู่ท่ี  13     ถนนท่ีได้มาตรฐาน  ยาว  100.00  ม.  ท่ีได้มาตรฐาน  มาตรฐานในการ  
 - เร่ิมจากท่ีดินนางขันทอง  หม้ายโคกสูง  ในการคมนาคมและ  หนา  0.15  ม.       เพ่ิมข้ึนร้อยละ 25  คมนาคมและขนส่ง  
 ถึงท่ีดินนายชิด  เรียบสันเทียะ  ขนส่งพืชผลทางการ  (พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางขนาดกว้าง  พืชผลทางการเกษตร
 (พิกัดจุดเร่ิมต้น  15.355723° , 102.173583°)  เกษตรอย่างสะดวก  0.30 ม. หนา 0.15 ม. ท้ังสองข้างทาง)  อย่างสะดวกรวดเร็ว
 (พิกัดจุดส้ินสุด  15.355896° , 102.174465°)  รวดเร็วและปลอดภัย  และปลอดภัย

62  โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านหนองมะค่า  เพ่ือให้ประชาชนมี  ขนาดกว้าง  3.50  ม.   -   -   -   - 307,000  ประชาชนมีถนน  ประชาชนมีถนนท่ีได้  กองช่าง
 หมู่ท่ี  13  ถนนท่ีได้มาตรฐาน  ยาว  510.00  ม.  ท่ีได้มาตรฐาน  มาตรฐานในการ  
 - เร่ิมจากท่ีนานางสมจิตร  ทุมกลาง  ในการคมนาคมและ  หนาเฉล่ีย  0.15  ม.                 เพ่ิมข้ึนร้อยละ 15  คมนาคมและขนส่ง  
 ถึงบ้านนายชิด  เรียบสันเทียะ  ขนส่งพืชผลทางการ  พร้อมบดอัดแน่น  พืชผลทางการเกษตร
 (พิกัดจุดเร่ิมต้น  15.358556° , 102.183296°)  เกษตรอย่างสะดวก  อย่างสะดวกรวดเร็ว
 (พิกัดจุดส้ินสุด  15.357107° , 102.178913°)  รวดเร็วและปลอดภัย  และปลอดภัย

 รวม 260,000  260,000  260,000  260,000  307,000  1,347,000               

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566-2570)                                       งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ  องค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง  อ าเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา     98



99 (แบบ  ผ. 02)

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  1  สรางเสริมระบบโครงสรางพ้ืนฐานเช่ือมโยงตอโครงขายคมนาคมแหงอนาคต  และเพ่ิมขีดความสามารถ  การคา  การลงทุนและเศรษฐกิจ
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง
1,  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

 เป้าหมาย ตัวช้ีวัด  ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
 ท่ี  โครงการ  วัตถุประสงค์  (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570  (KPI)  จะได้รับ รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) หลัก
63  โครงการก่อสร้างรางระบายน ้า  คสล. บ้านริมบึง  เพ่ือระบายน ้า  ขนาดกว้าง  0.30  ม. 220,000  -  -  -  -  มีรางระบายน ้า  สามารถระบายน ้า  กองช่าง

 หมู่ท่ี  14   และป้องกันน ้าท่วม  ยาว  100.00  ม.  ในหมู่บ้านเพ่ิมขึ น  และป้องกันน ้าท่วม  
 - เร่ิมจากบริเวณรางระบายน ้าหลังวัดโนนหญ้าคา   ลึก  0.30  ม.       ร้อยละ 8   
 ถึงบ้านนายมงคล  ท่วมกลาง    
 (พิกัดจุดเร่ิมต้น  15.380700° , 102.168337°)    
 (พิกัดจุดสิ นสุด  15.381411° , 102.167885°)    

64  โครงการก่อสร้างรางระบายน ้า  คสล. บ้านริมบึง  เพ่ือระบายน ้า  ขนาดกว้าง  0.30  ม.  - 245,700  -  -  -  มีรางระบายน ้า  สามารถระบายน ้า  กองช่าง
 หมู่ท่ี  14   และป้องกันน ้าท่วม  ยาว  117.00  ม.  ในหมู่บ้านเพ่ิมขึ น  และป้องกันน ้าท่วม  
 - เร่ิมจากบ้านนายมงคล  ท่วมกลาง   ลึก  0.30  ม.       ร้อยละ 8   
 ถึงบ้านนางวริศรา  จีนจะโปะ    
 (พิกัดจุดเร่ิมต้น  15.381448° , 102.167863°)    
 (พิกัดจุดสิ นสุด  15.382318° , 102.167498°)    

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566–2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง  อ าเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

 งบประมาณ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566-2570)                                       งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ  องค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง  อ าเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา     99



100 (แบบ  ผ. 02)

 เป้าหมาย ตัวช้ีวัด  ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
 ท่ี  โครงการ  วัตถุประสงค์  (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570  (KPI)  จะได้รับ รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) หลัก

 งบประมาณ

65  โครงการวางท่อระบายน ้า  คสล. บ้านริมบึง  เพ่ือระบายน ้า  วางท่อระบายน ้า  คสล.  -  - 140,000  -  -  มีท่อระบายน ้า  สามารถระบายน ้า  กองช่าง
 หมู่ท่ี  14   และป้องกันน ้าท่วม  อัดแรงมาตรฐาน  มอก.  ในหมู่บ้านเพ่ิมขึ น  และป้องกันน ้าท่วม  
 - บริเวณข้างศาลาประชาคมบ้านริมบึง   ชั น 3  ขนาด  Ø  0.60  ม.       ร้อยละ 2   
 ถึงสระน ้าสาธารณะบ้านริมบึง  จ้านวน  53  ท่อน
 (พิกัดจุดเร่ิมต้น  15.383606° , 102.166298°)
 (พิกัดจุดสิ นสุด  15.383948° , 102.166452°)    

66  โครงการก่อสร้างรางระบายน ้า  คสล. บ้านริมบึง  เพ่ือระบายน ้า        มีรางระบายน ้า  สามารถระบายน ้า  กองช่าง
 หมู่ท่ี  14   และป้องกันน ้าท่วม   ในหมู่บ้านเพ่ิมขึ น  และป้องกันน ้าท่วม  
 จุดท่ี 1  - เร่ิมจากถนน  คสล. เยื องบ้านนางแฉล้ม   จุดท่ี 1  -  -  - 140,000  -  ร้อยละ 8   
 สวัสดี  ถึงบ้านนายช่ืน  โชตินอก   ขนาดกว้าง  0.30  ม.  
 (พิกัดจุดเร่ิมต้น  15.381440° , 102.166533°)   ยาว  64.00  ม.  
 (พิกัดจุดสิ นสุด  15.381598° , 102.166015°)   ลึก  0.30  ม.  
 จุดท่ี 2   - เร่ิมจากบ้านนางแฉล้ม  สวัสดี   จุดท่ี 2  -  -  - 57,200    -    
 ถึงนางแฉล้ม  สวัสดี   ขนาดกว้าง  0.30  ม.  
 (พิกัดจุดเร่ิมต้น  15.381484° , 102.166590°)   ยาว  26.00  ม.  
 (พิกัดจุดสิ นสุด  15.381604° , 102.166402°)   ลึก  0.30  ม.  

67  โครงการก่อสร้างรางระบายน ้า  คสล. บ้านริมบึง  เพ่ือระบายน ้า  ขนาดกว้าง  0.30  ม.  -  -  -  - 470,000  มีรางระบายน ้า  สามารถระบายน ้า  กองช่าง
 หมู่ท่ี  14   และป้องกันน ้าท่วม  ยาว  214.00  ม.  ในหมู่บ้านเพ่ิมขึ น  และป้องกันน ้าท่วม  
 - เร่ิมจากบ้านนางฐิตาพร  เชื อสาวิถี   ลึก  0.30  ม.       ร้อยละ 8   
 ถึงบ้านนางศรีไพร  ถัดจอหอ    
 (พิกัดจุดเร่ิมต้น  15.383554° , 102.166273°)    
 (พิกัดจุดสิ นสุด  15.383552° , 102.164271°)    

 รวม 220,000  245,700  140,000  197,200  470,000  1,272,900               

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566-2570)                                       งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ  องค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง  อ าเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา     100



101 (แบบ  ผ. 02)

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  1  สรางเสริมระบบโครงสรางพ้ืนฐานเช่ือมโยงตอโครงขายคมนาคมแหงอนาคต  และเพ่ิมขีดความสามารถ  การคา  การลงทุนและเศรษฐกิจ
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง
1,  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

 เป้าหมาย ตัวช้ีวัด  ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
 ท่ี  โครงการ  วัตถุประสงค์  (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570  (KPI)  จะได้รับ รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) หลัก
68  โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  เพ่ือให้ประชาชนมี  ขนาดกว้าง  4.00  ม. 246,000  -  -  -  -  ประชาชนมีถนน  ประชาชนมีถนนท่ีได้  กองช่าง

 บ้านโนนสะอาด  หมู่ท่ี  15   ถนนท่ีได้มาตรฐาน  ยาว  162.00  ม.  ท่ีได้มาตรฐาน  มาตรฐานในการ  
 - เร่ิมจากบ้านนางจัด  สุวรรณกลาง  ในการคมนาคมและ  หนา  0.04  ม.       เพ่ิมข้ึนร้อยละ 2  คมนาคมและขนส่ง  
 ถึงบ้านนางเสริง  เพียรขุนทด  ขนส่งพืชผลทางการ   พืชผลทางการเกษตร
 (พิกัดจุดเร่ิมต้น  15.351733° , 102.207172°)  เกษตรอย่างสะดวก   อย่างสะดวกรวดเร็ว
 (พิกัดจุดส้ินสุด  15.353120° , 102.207697°)  รวดเร็วและปลอดภัย  และปลอดภัย

69  โครงการก่อสร้างรางระบายน้้า  คสล.  เพ่ือระบายน้้า  ขนาดกว้าง  0.30  ม.  -  - 356,000  -  -  มีรางระบายน้้า  สามารถระบายน้้า  กองช่าง
 บ้านโนนสะอาด  หมู่ท่ี  15   และป้องกันน้้าท่วม  ยาว  162.00  ม.  ในหมู่บ้านเพ่ิมข้ึน  และป้องกันน้้าท่วม  
 - เร่ิมจากบ้านนางขนิษฐา  มุ่งป่ากลาง   ลึก  0.30  ม.       ร้อยละ 8   
 ถึงบ้านนายประกอบ  ด่านกลาง    
 (พิกัดจุดเร่ิมต้น  15.354369° , 102.208074°)    
 (พิกัดจุดส้ินสุด  15.354078° , 102.206603°)    

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566–2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง  อ าเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

 งบประมาณ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566-2570)                                       งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ  องค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง  อ าเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา     101



102 (แบบ  ผ. 02)

 เป้าหมาย ตัวช้ีวัด  ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
 ท่ี  โครงการ  วัตถุประสงค์  (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570  (KPI)  จะได้รับ รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) หลัก

 งบประมาณ

70  โครงการก่อสร้างถนน  คสล. บ้านโนนสะอาด  เพ่ือให้ประชาชนมี  - ช่วงท่ี 1  -  -  - 218,000  -  ประชาชนมีถนน  ประชาชนมีถนนท่ีได้  กองช่าง
 หมู่ท่ี  15    ถนนท่ีได้มาตรฐาน  ขนาดกว้าง  2.50  ม.  ท่ีได้มาตรฐาน  มาตรฐานในการ  
 - เร่ิมจากบ้านนายจรัส  ขอมีกลาง  ถึงศาลตาปู่  ในการคมนาคมและ  ยาว  28.00  ม.       เพ่ิมข้ึนร้อยละ 25  คมนาคมและขนส่ง  
  ขนส่งพืชผลทางการ  หนา  0.15  ม.  พืชผลทางการเกษตร
 (พิกัดจุดเร่ิมต้น  15.352456° , 102.207415°)  เกษตรอย่างสะดวก  - ช่วงท่ี 2  อย่างสะดวกรวดเร็ว
 (พิกัดจุดส้ินสุด  15.351973° , 102.206182°)  รวดเร็วและปลอดภัย  ขนาดกว้าง  3.00  ม.  และปลอดภัย

 ยาว  34.00  ม.
 หนา  0.15  ม.
 (พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางขนาดกว้าง

 0.30 ม. หนา 0.15 ม. ท้ังสองข้างทาง)

 - ช่วงท่ี 3
 ขนาดกว้าง  3.00  ม.
 ยาว  83.00  ม.
 หนา  0.15  ม.
 (พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางขนาดกว้าง

 0.30 ม. หนา 0.15 ม. ท้ังสองข้างทาง)

71  โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านโนนสะอาด  เพ่ือให้ประชาชนมี  ขนาดกว้าง  4.00  ม.  -  -  -  - 292,000  ประชาชนมีถนน  ประชาชนมีถนนท่ีได้  กองช่าง
 หมู่ท่ี  15  ถนนท่ีได้มาตรฐาน  ยาว  425.00  ม.  ท่ีได้มาตรฐาน  มาตรฐานในการ  
 - เร่ิมจากท่ีนานางสังวาลย์  มุ่งอ้อมกลาง  ในการคมนาคมและ  หนาเฉล่ีย  0.15  ม.       เพ่ิมข้ึนร้อยละ 15  คมนาคมและขนส่ง  
 ถึงท่ีดินนายภูวิชสรณ์  ภูมิสรณะคม  ขนส่งพืชผลทางการ  พร้อมบดอัดแน่น  พืชผลทางการเกษตร
 (พิกัดจุดเร่ิมต้น  15.3759630° , 102.211894°)  เกษตรอย่างสะดวก  อย่างสะดวกรวดเร็ว
 (พิกัดจุดส้ินสุด  15.379421° , 102.210639°)  รวดเร็วและปลอดภัย  และปลอดภัย

 รวม 246,000  -         356,000  218,000  292,000  1,112,000               

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566-2570)                                       งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ  องค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง  อ าเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา     102



103 แบบ  ผ. 02

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  1  สรางเสริมระบบโครงสรางพ้ืนฐานเช่ือมโยงตอโครงขายคมนาคมแหงอนาคต  และเพ่ิมขีดความสามารถ  การคา  การลงทุนและเศรษฐกิจ
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง
1,  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

 เป้าหมาย ตัวช้ีวัด  ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
 ท่ี  โครงการ  วัตถุประสงค์  (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570  (KPI)  จะได้รับ รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) หลัก
72  โครงการก่อสร้างถนน  คสล. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  เพ่ือให้ประชาชนเกิด  ขนาดกว้าง  5.00  ม. 243,000  -  -  -  -  ประชาชนมีถนน  ประชาชนมีถนน  กองช่าง

 อบต. ขามสะแกแสง  และบริเวณรอบศูนย์พัฒนา  ความสะดวกรวดเร็ว  ยาว  55.00  ม.  ท่ีได้มาตรฐาน  ท่ีได้มาตรฐาน  
 เด็กเล็ก  ในการคมนาคม  หนา  0.15  ม.       เพ่ิมข้ึนร้อยละ 25  ในการคมนาคม  
 (พิกัดจุดเร่ิมต้น  15.340902° , 102.189139°)   (พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางขนาดกว้าง  
 (พิกัดจุดส้ินสุด  15.340432° , 102.189283°)   0.50 ม. หนา 0.15 ม. ท้ังสองข้างทาง)  

73  โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารท่ีท าการ  อบต.  เพ่ือให้บริการ  อาคารท่ีท าการ  อบต.  - 100,000  -  -  -  ประชาชน/ผู้มา  ประชาชนได้รับ  กองช่าง
 ขามสะแกแสง  ประชาชนและผู้ท่ีมา  ขามสะแกแสง/อาคาร    ติดต่อราชการ  ความสะดวกและ

 ติดต่อราชการ  หอประชุมอเนกประสงค์    มีความพึงพอใจ  พึงพอใจในการ
 ไม่น้อยกว่า  ให้บริการ
 ร้อยละ 90

74  โครงการก่อสร้างป้ายและเสาธง  เพ่ือใช้ในกิจกรรม  ก่อสร้างป้ายและเสาธง  - 80,000   -  -  -  มีสถานท่ีส าหรับ  นักเรียนร่วมกิจกรรม กองช่าง
 ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  อบต. ขามสะแกแสง  เคารพธงชาติของ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   เคารพธงชาติ  เคารพธงชาติ กองการศึกษาฯ

 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  อบต. ขามสะแกแสง    (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)

75  โครงการปรับปรุงท่ีจอดรถส าหรับผู้พิการหรือ  เพ่ือให้ผู้พิการหรือ  ผู้พิการหรือผู้ทุพพลภาพ 10,000   -  -  -  -  ผู้พิการหรือ  ผู้พิการหรือ ส านักปลัด
 ผู้ทุพพลภาพและผู้สูงอายุ  ผู้ทุพพลภาพและ  และผู้สูงอายุ   ผู้ทุพพลภาพ  ผู้ทุพพลภาพ  

 ผู้สูงอายุ  ได้รับ   และผู้สูงอายุ  และผู้สูงอายุได้รับ  

 ความสะดวก   ได้รับความ  ความสะดวก
 และการบริการท่ีดี  สะดวกเพ่ิมข้ึน  เพ่ิมมากข้ึน

 ร้อยละ 80

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566–2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง  อ าเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

 งบประมาณ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566-2570)                                       งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ  องค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง  อ าเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา     103



104 แบบ  ผ. 02

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  1  สรางเสริมระบบโครงสรางพ้ืนฐานเช่ือมโยงตอโครงขายคมนาคมแหงอนาคต  และเพ่ิมขีดความสามารถ  การคา  การลงทุนและเศรษฐกิจ
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง
1,  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

 เป้าหมาย ตัวช้ีวัด  ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
 ท่ี  โครงการ  วัตถุประสงค์  (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570  (KPI)  จะได้รับ รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) หลัก

 งบประมาณ

76  โครงการตรวจสอบคุณภาพน้ าประปา  เพ่ือให้ประชาชน  ตรวจสอบคุณภาพน้ าท่ีจะใช้ 30,000  30,000  30,000  30,000 30,000   น้ าประปาใน  ประชาชน  กองช่าง/
 ได้ใช้น้ าท่ีมีคุณภาพ  เพ่ือการอุปโภค-บริโภค    ต าบลมีคุณภาพ  มีน้ าประปา  ส านักจัดการ

 ในพ้ืนท่ีต าบลขามสะแกแสง   ตามมาตรฐาน  ท่ีมีคุณภาพ  คุณภาพน้ า/

 ร้อยละ 100  กรมควบคุม

   มลพิษ

77  ค่าออกแบบ  ค่าควบคุมงาน  ท่ีจ่ายให้แก่เอกชน  เพ่ือจ่ายเป็นค่าออกแบบ  ส่ิงก่อสร้างของ  อบต. 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000  งานก่อสร้าง  งานก่อสร้างเป็นไป  กองช่าง
 นิติบุคคล  หรือบุคคลภายนอก  เพ่ือให้ได้มาซ่ึง  ค่าควบคุมงาน  ให้แก่  ขามสะแกแสง   ได้รับมาตรฐาน  ตามมาตรฐาน  
 ส่ิงปลูกสร้าง   เอกชน  นิติบุคคล   เพ่ิมมากข้ึน  และระเบียบของ

 หรือบุคคลภายนอก    ทางราชการ
 เพ่ือให้ได้มาซ่ึงส่ิงก่อสร้าง

 ของ อบต.ขามสะแกแสง

78  ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้  (ค่า  K)  เพ่ือจ่ายเป็นค่าชดเชยสัญญา  งานก่อสร้างของ อบต. 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000  จ่ายค่าชดเชย  สามารถจ่ายค่าชดเชย  กองช่าง
  แบบปรับราคาได้ (ค่า K)  ขามสะแกแสง ท่ีท าสัญญา   ให้แก่ผู้ประกอบ  ให้แก่ผู้ประกอบอาชีพ  
  ให้แก่ผู้ประกอบอาชีพ  แบบปรับราคาได้ (ค่า K)   อาชีพงานก่อสร้าง  งานก่อสร้างท่ีท า

 งานก่อสร้างท่ีท าสัญญา    ท่ีท าสัญญาแบบ  สัญญาแบบปรับ

 แบบปรับราคาได้ (ค่า K)  ปรับราคาได้ (ค่า K)  ราคาได้ (ค่า K)

 กับ อบต.ขามสะแกแสง  ตามก าหนด

 เง่ือนไขและ

 หลักเกณฑ์

    รวม 443,000    370,000    190,000   190,000  190,000    1,383,000               

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566-2570)                                       งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ  องค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง  อ าเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา     104



105 แบบ  ผ. 02

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  4  เสริมสรางความม่ันคงในการพัฒนาคน  และชุมชนอยางมีคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต
2.  ยุทธศาสตร์ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
2.1  แผนงานการรักษาความสงบภายใน

 เป้าหมาย ตัวช้ีวัด  ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
 ท่ี  โครงการ  วัตถุประสงค์  (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570  (KPI)  จะได้รับ รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) หลัก
1   โครงการฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัย  เพ่ือให้เกิดเครือข่าย  ฝึกอบรมทบทวน 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000  อปพร.เข้ารับ  มีก าลัง อปพร. รักษา ส านักปลัด

  ฝ่ายพลเรือน  (อปพร.)  ชุมชนท่ีเข้มแข็งและ  อปพร.   การฝึกทบทวน  ความสงบเรียบร้อย
 การป้องกันภัย  จ านวน 1 คร้ัง   ร้อยละ 70  เฝ้าระวัง ป้องกัน

  สาธารณภัย เพ่ือให้    อุบัติเหตุและสามารถ
 อปพร. ปฏิบัติงานได้  ปฏิบัติงานได้อย่างมี
 อย่างมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิภาพ

2  โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน  เพ่ือป้องกันการเกิด  เทศกาลปีใหม่ 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000  อุบัติเหตุ  ไม่มีอุบัติเหตุในพ้ืนท่ี ส านักปลัด
 ในช่วงเทศกาลปีใหม่  อุบัติเหตุและให้บริการ  จ านวน 1 คร้ัง   ลดลง  รับผิดชอบ

 แก่ประชาชนในช่วง   ร้อยละ 80
 เทศกาลส าคัญ  

3  โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน  เพ่ือป้องกันการเกิด  เทศกาลสงกรานต์ 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000  อุบัติเหตุ  ไม่มีอุบัติเหตุในพ้ืนท่ี ส านักปลัด
 ในช่วงเทศกาลสงกรานต์  อุบัติเหตุและให้บริการ  จ านวน 1 คร้ัง   ลดลง  รับผิดชอบ

 แก่ประชาชนในช่วง   ร้อยละ 80
 เทศกาลส าคัญ  

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566–2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง  อ าเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

 งบประมาณ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566-2570)                                       งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ  องค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง  อ าเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา     105



106 แบบ  ผ. 02

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  4  เสริมสรางความม่ันคงในการพัฒนาคน  และชุมชนอยางมีคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต
2.  ยุทธศาสตร์ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
2.1  แผนงานการรักษาความสงบภายใน

 เป้าหมาย ตัวช้ีวัด  ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
 ท่ี  โครงการ  วัตถุประสงค์  (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570  (KPI)  จะได้รับ รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) หลัก

 งบประมาณ

4  โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ  เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพ  ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 95,680 95,680 95,680 95,680 95,680  ผู้เข้ารับการฝึก  ช่วยเสริมสร้างศักยภาพ ส านักปลัด
 ประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  และความเข้มแข็งให้  ชุดปฏิบัติการ   อบรมชุดปฎิบัติการ  และความเข้มแข็งให้

 แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม  จิตอาสาภัยพิบัติ   จิตอาสาภัยพิบัติ  แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
  ชุดปฏิบัติการจิตอาสา  และผู้สังเกตการณ์   เข้ารับการฝึกอบรม  ชุดปฏิบัติการจิตอาสา

 ภัยพิบัติ สามารถปฏิบัติ  จ านวน  52  คน  ร้อยละ 100  ภัยพิบัติ  สามารถปฏิบัติ
 หน้าท่ีช่วยเหลือเจ้า  หน้าท่ีช่วยเหลือเจ้า
 พนักงานในการป้องกัน  พนักงานในการป้องกัน
 และบรรเทาสาธารณภัย  และบรรเทาสาธารณภัย
 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 รวม  4  โครงการ  -  - 255,680  255,680  255,680  255,680  255,680   -  -  -

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566-2570)                                       งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ  องค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง  อ าเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา     106



107 แบบ  ผ. 02

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  4  เสริมสรางความม่ันคงในการพัฒนาคน  และชุมชนอยางมีคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต
2.  ยุทธศาสตร์ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
2.2  แผนงานการศึกษา

 เป้าหมาย ตัวช้ีวัด  ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
 ท่ี  โครงการ  วัตถุประสงค์  (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570  (KPI)  จะได้รับ รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) หลัก
1  โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ  เพ่ือเป็นการพัฒนาเด็ก  เด็กในพ้ืนท่ีบริการ 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000  เด็กมี  เด็กได้พัฒนาการท่ีดี กองการศึกษาฯ

 ให้ครบท้ัง 4 ด้าน  อบต. ขามสะแกแสง   พัฒนาการท่ีดี  ครบท้ัง 4 ด้าน
  เพ่ิมข้ึน

   ร้อยละ 50
 รวม  1  โครงการ  -  - 65,000    65,000    65,000    65,000    65,000     -  -  -

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566–2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง  อ าเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

 งบประมาณ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566-2570)                                       งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ  องค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง  อ าเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา     107



108 แบบ  ผ. 02

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  4  เสริมสรางความม่ันคงในการพัฒนาคน  และชุมชนอยางมีคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต
2.  ยุทธศาสตร์ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
2.3  แผนงานสาธารณสุข

 เป้าหมาย ตัวช้ีวัด  ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
 ท่ี  โครงการ  วัตถุประสงค์  (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570  (KPI)  จะได้รับ รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) หลัก
1  โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  เพ่ือด าเนินการป้องกัน  ประชาชน และเยาวชน 18,000  18,000   18,000  18,000  18,000   ปัญหายาเสพติด  ประชาชนและ ส านักปลัด

  และแก้ไขปัญหา  หมู่ท่ี 1-15   ในพ้ืนท่ีลดลง  เยาวชนห่างไกล
 ยาเสพติด   ร้อยละ 50  ยาเสพติด

2  โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิของสมเด็จ  เพ่ือด าเนินงานตาม  ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000  กลุ่มเป้าหมาย  กลุ่มเป้าหมาย ส านักปลัด
 พระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  โครงการพระราชด าริ  จ านวน  15  หมู่บ้าน  มีความรู้ความเข้าใจ  มีความรู้ความ
 สยามบรมราชกุมารี  ด้านสาธารณสุข  เก่ียวกับโรคหนอน  เข้าใจเก่ียวกับ
  พยาธิเพ่ิมข้ึน  โรคหนอนพยาธิ

 ร้อยละ  80  
3  โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน  เพ่ือด าเนินงานตาม  โรงเรียนประถมศึกษา 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000  กลุ่มเป้าหมาย  กลุ่มเป้าหมาย ส านักปลัด

 ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จ  โครงการพระราชด าริ  จ านวน  4  แห่ง ในเขต  มีความรู้  มีความรู้เก่ียวกับ
 พระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  ด้านสาธารณสุข  รับผิดชอบและหมู่บ้าน  เพ่ือพัฒนา  การจัดระบบ
  จ านวน  15  หมู่บ้าน  ระบบสุขาภิบาล  สุขาภิบาล

 เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 80
4  โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์  เพ่ือด าเนินงานตาม  ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000  กลุ่มเป้าหมาย  กลุ่มเป้าหมาย ส านักปลัด

  โครงการพระราชด าริ  จ านวน  15  หมู่บ้าน  มีความรู้ด้านงาน  มีความรู้ด้านงาน
  ด้านสาธารณสุข  สาธารณสุขเพ่ิมข้ึน  สาธารณสุข
   ร้อยละ  80  

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566–2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง  อ าเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

 งบประมาณ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566-2570)                                       งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ  องค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง  อ าเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา     108



109 แบบ  ผ. 02

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  4  เสริมสรางความม่ันคงในการพัฒนาคน  และชุมชนอยางมีคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต
2.  ยุทธศาสตร์ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
2.3  แผนงานสาธารณสุข

 เป้าหมาย ตัวช้ีวัด  ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
 ท่ี  โครงการ  วัตถุประสงค์  (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570  (KPI)  จะได้รับ รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) หลัก

 งบประมาณ

5  โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก  เพ่ือควบคุมและป้องกัน  หมู่ท่ี 1 - 15 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000  อัตราการป่วย  ต าบลขามสะแกแสง ส านักปลัด
  การแพร่ระบาดของ   โรคไข้เลือดออก  ปลอดโรค

 ไข้เลือดออก   ลดลง  ร้อยละ 95  ไข้เลือดออก
6  โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  เพ่ือป้องกันโรคพิษ  หมู่ท่ี 1 - 15 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000  พ้ืนท่ีต าบล  ต าบลขามสะแกแสง ส านักปลัด

  สุนัขบ้าและคุมก าเนิด   ขามสะแกแสง  ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า
 สุนัขและแมว   ปลอดจากโรค  และควบคุม

  พิษสุนัขบ้า  ประชากรสุนัข
 ร้อยละ 100  และแมว

 รวม  6  โครงการ  -  - 488,000  488,000  488,000  488,000  488,000   -  -  -

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566-2570)                                       งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ  องค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง  อ าเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา     109



110 แบบ  ผ. 02

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  4  เสริมสรางความม่ันคงในการพัฒนาคน  และชุมชนอยางมีคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต
2.  ยุทธศาสตร์ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
2.4  แผนงานสังคมสงเคราะห์

 เป้าหมาย ตัวช้ีวัด  ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
 ท่ี  โครงการ  วัตถุประสงค์  (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570  (KPI)  จะได้รับ รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) หลัก
1  โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ  เพ่ือส่งเสริมและพัฒนา  ผู้สูงอายุในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000  ผู้สูงอายุมี  ผู้สูงอายุมีคุณภาพ ส านักปลัด

 คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ  ของ  อบต. ขามสะแกแสง   คุณภาพชีวิต  ชีวิตท่ีดีข้ึน
  ท่ีดีเพ่ิมข้ึน

   ร้อยละ 100
2  โครงการพัฒนาฟ้ืนฟูสมรรถภาพส าหรับผู้พิการ  เพ่ือให้ผู้พิการ  ผู้พิการ  หมู่ท่ี 1 - 15 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000  ผู้พิการมี  ผู้พิการมีสุขภาพ ส านักปลัด

  มีสุขภาพร่างกาย   สุขภาพท่ีดีข้ึน  ร่างกายท่ีแข็งแรง
 ท่ีแข็งแรง    ร้อยละ 100  

3  โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าท่ี  เพ่ือจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือ  ช่วยเหลือประชาชนตาม 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000  ความพึงพอใจ  ประชาชน ส านักปลัด
 ประชาชน  ตามอ านาจ  อ านาจหน้าท่ี  ในเขต  ของประชาชน  หรือผู้ได้รับความ
 หน้าท่ี  กรณีเยียวยาหรือ  อบต. ขามสะแกแสง  ท่ีได้รับความ  เดือดร้อนได้รับ
 พ้ืนฟูหลังเกิดสาธารณภัย  ช่วยเหลือ  ความช่วยเหลือ
 หรือด้านการส่งเสริมและ  ร้อยละ 90
 พัฒนาคุณภาพชีวิต หรือ
 การป้องกันและระงับ
 โรคติดต่อ ฯลฯ

 รวม  3  โครงการ  -  - 432,000  432,000  432,000  432,000  432,000   -  -  -

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566–2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง  อ าเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

 งบประมาณ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566-2570)                                       งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ  องค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง  อ าเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา     110



111 แบบ  ผ. 02

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  4  เสริมสรางความม่ันคงในการพัฒนาคน  และชุมชนอยางมีคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต
2.  ยุทธศาสตร์ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
2.5  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

 เป้าหมาย ตัวช้ีวัด  ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
 ท่ี  โครงการ  วัตถุประสงค์  (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570  (KPI)  จะได้รับ รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) หลัก
1  โครงการ  อบต. ห่วงใยใส่ใจผู้สูงอายุ  เพ่ือให้ผู้สูงอายุ  ผู้สูงอายุในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000  ผู้สูงอายุมี  ผู้สูงอายุได้รับการ ส านักปลัด

 มีความรู้ ความเข้าใจ  ของ  อบต. ขามสะแกแสง  คุณภาพชีวิต  พัฒนาคุณภาพชีวิต
 ด้านการส่งเสริม   ท่ีดีข้ึน  ท่ีดีข้ึน
 คุณภาพชีวิต  ร้อยละ 70

2  โครงการส่งเสริมศักยภาพสตรี  เพ่ือเสริมสร้างความ  คณะกรรมการพัฒนาสตรี 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000  สตรีท่ีมีความ  สตรีมีความเข้มแข็ง ส านักปลัด
 เข้มแข็งของเครือข่าย  หมู่บ้าน  และสตรีในพ้ืนท่ี  เข้มแข็งและ  และมีคุณภาพชีวิต
 สตรี  และส่งเสริม  ต าบลขามสะแกแสง  คุณภาพชีวิต  ท่ีดีข้ึน
 บทบาทของสตรี   ดีข้ึน
 ในการพัฒนาชุมชน  ร้อยละ 70

 รวม  2  โครงการ  -  - 40,000    40,000    40,000    40,000    40,000     -  -  -

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566–2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง  อ าเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

 งบประมาณ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566-2570)                                       งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ  องค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง  อ าเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา     111



112 แบบ  ผ. 02

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  4  เสริมสรางความม่ันคงในการพัฒนาคน  และชุมชนอยางมีคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต
2.  ยุทธศาสตร์ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

 เป้าหมาย ตัวช้ีวัด  ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
 ท่ี  โครงการ  วัตถุประสงค์  (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570  (KPI)  จะได้รับ รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) หลัก
1  โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสัมพันธ์  เพ่ือส่งเด็กเล็กใน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000  เด็กเล็กได้  เด็กเล็กได้รับการ กองการศึกษาฯ

 อ าเภอขามสะแกแสง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  อบต. ขามสะแกแสง   ร่วมแข่งขัน  พัฒนาทางด้าน  
 เข้าร่วมการแข่งขัน  จ านวน  1  คร้ัง   กีฬา  ร่างกาย  จิตใจ
 กีฬาสัมพันธ์ระดับ    ร้อยละ 100  และทางด้านสังคม
 อ าเภอ

2  โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด  เพ่ือส่งเสริมให้เด็ก  เด็ก  เยาวชน 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000  ร้อยละ 30  เด็ก  เยาวชน กองการศึกษาฯ
  เยาวชนและประชาชน  และประชาชน   ของเด็ก เยาวชน  และประชาชน

 หันมาออกก าลังกาย  จ านวน 1 คร้ัง   ประชาชนหันมา  หันมาออกก าลังกาย
 และเล่นกีฬา ท าให้   ออกก าลังกาย  และเล่นกีฬา ท าให้
 ห่างไกลยาเสพติด  และเล่นกีฬา  ไม่ยุ่งเก่ียวกับ
  เพ่ิมมากข้ึน  ยาเสพติด 

3  โครงการส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา  เพ่ือส่งเสริมสนับสนุน  นักกีฬาตัวแทน 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000  ร้อยละ 5  เด็ก เยาวชน และ กองการศึกษาฯ
  ทีมนักกีฬา ตัวแทน  ของ อบต.   ของประชาชน  บุคลากร  อบต.

 ของท้องถ่ินในการ  จ านวน  1  คร้ัง   ได้ออกก าลังกาย  ประชาชนหันมาออก
 เข้าร่วมแข่งขันกีฬา   และเล่นกีฬา  ก าลังกายและเล่นกีฬา

 สามารถสร้างช่ือเสียง
   ให้แก่ต าบล

 รวม  3  โครงการ  -  - 110,000  110,000  110,000  110,000  110,000   -  -  -

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566–2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง  อ าเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

2.6  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม  และนันทนาการ
 งบประมาณ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566-2570)                                       งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ  องค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง  อ าเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา     112



113 แบบ  ผ. 02

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  4  เสริมสรางความม่ันคงในการพัฒนาคน  และชุมชนอยางมีคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต
2.  ยุทธศาสตร์ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
2.7  แผนงานงบกลาง

 เป้าหมาย ตัวช้ีวัด  ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
 ท่ี  โครงการ  วัตถุประสงค์  (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570  (KPI)  จะได้รับ รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) หลัก
1  เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเบ้ียยังชีพ  ผู้สูงอายุท่ีมีอายุ 60 ปี 12,320,000 12,320,000 12,320,000 12,320,000 12,320,000  ผู้สูงอายุได้รับ  ผู้สูงอายุได้รับการ ส านักปลัด

 ผู้สูงอายุให้แก่ผู้สูงอายุ  บริบูรณ์ข้ึนไป  ในเขต   เบ้ียยังชีพ  ช่วยเหลือบรรเทา
  อบต. ขามสะแกแสง   ร้อยละ 100  ทุกข์เบ้ืองต้น

2  เบ้ียยังชีพความพิการ  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเบ้ียยังชีพ  ผู้พิการท่ีมีบัตรประจ าตัว 3,100,000 3,100,000 3,100,000 3,100,000 3,100,000  ผู้พิการได้รับ  ผู้พิการได้รับการ ส านักปลัด
  ความพิการให้แก่คนพิการ  ความพิการ  ในเขต   เบ้ียยังชีพ  ช่วยเหลือบรรเทา

  อบต. ขามสะแกแสง   ร้อยละ 100  ทุกข์เบ้ืองต้น
3  เบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์  เพ่ือจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์  ผู้ติดเช้ือเอดส์ท่ีอยู่ในเขต 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000  ผู้ป่วยโรคเอดส์  ผู้ป่วยโรคเอดส์ได้รับ ส านักปลัด

 เบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ให้แก่  อบต. ขามสะแกแสง   ได้รับเงิน  การช่วยเหลือบรรเทา
 ผู้ป่วยโรคเอดส์  สงเคราะห์  ทุกข์เบ้ืองต้น
    ร้อยละ 100  

4  เงินส ารองจ่าย  เพ่ือจ่ายในกรณีฉุกเฉินท่ี  ผู้ประสบสาธารณภัยต่างๆ 1,700,000 1,700,000 1,700,000 1,700,000 1,700,000  ความพึงพอใจ  ผู้ประสบภัยต่างๆ ส านักปลัด
  มีเหตุสาธารณภัยเกิดข้ึน  ในเขต อบต. ขามสะแกแสง   ของประชาชน  หรือผู้ได้รับความ
  หรือกรณีการป้องกันและ    ท่ีได้รับความ  เดือดร้อนได้รับ

 ยับย้ังก่อนเกิดสาธารณภัย   ช่วยเหลือ  ความช่วยเหลือ
 หรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัย  ร้อยละ 90
 หรือกรณีฉุกเฉินเพ่ือบรรเทา
 ปัญหาความเดือดร้อน
 ของประชาชนเป็นส่วนรวม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566–2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง  อ าเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

 งบประมาณ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566-2570)                                       งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ  องค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง  อ าเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา     113



114 แบบ  ผ. 02

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  4  เสริมสรางความม่ันคงในการพัฒนาคน  และชุมชนอยางมีคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต
2.  ยุทธศาสตร์ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
2.7  แผนงานงบกลาง

 เป้าหมาย ตัวช้ีวัด  ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
 ท่ี  โครงการ  วัตถุประสงค์  (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570  (KPI)  จะได้รับ รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) หลัก

 งบประมาณ

5  เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ  เพ่ือให้ประชาชนได้รับ  กองทุน  สปสช.  พ้ืนท่ี 160,000 160,000 160,000 160,000 160,000  ประชาชนได้รับ  ประชาชนได้รับ ส านักปลัด
 ในระดับท้องถ่ินหรือพ้ืนท่ี  การดูแลสุขภาพ  อบต. ขามสะแกแสง   สิทธิประโยชน์  การดูแลสุขภาพ
 อบต. ขามสะแกแสง  ตามสิทธิประโยชน์และ  จ านวน  1  แห่ง   ในเร่ืองสุขภาพ  ตามสิทธิประโยชน์

 เพ่ือจัดท าโครงการ/   เพ่ิมข้ึน  โครงการ/กิจกรรม
 กิจกรรมต่างๆ ของ  ร้อยละ 100  ต่างๆ ด าเนินการ
 กองทุนหลักประกันสุขภาพ  ตามวัตถุประสงค์และ
  บรรลุตามเป้าหมาย

 ของกองทุนท่ีต้ังไว้
 รวม  5  โครงการ  -  - 17,292,000  17,292,000  17,292,000  17,292,000  17,292,000   -  -  -

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566-2570)                                       งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ  องค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง  อ าเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา     114



115 แบบ  ผ. 02

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  4  เสริมสรางความม่ันคงในการพัฒนาคน  และชุมชนอยางมีคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์ท่ี  3  ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา  ศาสนา  ประเพณีและวัฒนธรรม
3.1  แผนงานการศึกษา

 เป้าหมาย ตัวช้ีวัด  ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
 ท่ี  โครงการ  วัตถุประสงค์  (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570  (KPI)  จะได้รับ รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) หลัก
1  โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร  เพ่ือใช้ในการด าเนินงาน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 239,250 239,250 239,250 239,250 239,250  ศูนย์พัฒนา  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กองการศึกษาฯ

 สถานศึกษา  ต่างๆ ของศูนย์พัฒนา  อบต. ขามสะแกแสง    เด็กเล็กสามารถ  ด าเนินงานได้อย่าง (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)

 - ค่าอาหารกลางวันส าหรับเด็กเล็ก (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)  เด็กเล็ก   ด าเนินงาน  มีประสิทธิภาพ  
 - ค่าจัดการเรียนการสอน (ค่าเงินรายหัวนักเรียน)  ได้ครบทุกด้าน
 - ค่าหนังสือเรียน  (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)

 - ค่าอุปกรณ์การเรียน  (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)

 - ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน  (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)

 - ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)

2  โครงการอาหารเสริม (นม) แก่เด็กเล็ก  เพ่ือให้เด็กเล็กได้รับ  เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 57,500 57,500 57,500 57,500 57,500  เด็กเล็กได้รับ  เด็กเล็กทุกคน  กองการศึกษาฯ

 ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. ขามสะแกแสง  สารอาหารท่ีมีคุณภาพ  อบต. ขามสะแกแสง   อาหารเสริม  มีร่างกายท่ีสมบูรณ์ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)

 และมีคุณค่าทาง   ครบถ้วน  แข็งแรง
 โภชนาการ   ร้อยละ 100

3  โครงการอาหารเสริม(นม)แก่เด็กนักเรียนในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ  เพ่ือให้เด็กนักเรียน  โรงเรียนในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ  นักเรียนได้รับ  นักเรียนมีสุขภาพ  กองการศึกษาฯ

  - โรงเรียนบ้านหนุก  ได้รับสารอาหารท่ี  จ านวน  4  โรงเรียน 141,800 141,800 141,800 141,800 141,800  อาหารเสริม  ร่างกายท่ีสมบูรณ์
  - โรงเรียนบ้านหญ้าคาโนนแจง  ครบถ้วน 134,150 134,150 134,150 134,150 134,150  ครบถ้วน  แข็งแรง
  - โรงเรียนบ้านคู (ประชาอุปถัมภ์) 115,000 115,000 115,000 115,000 115,000  ร้อยละ 100
  - โรงเรียนบ้านหนองจาน 277,850 277,850 277,850 277,850 277,850 

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566–2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง  อ าเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

 งบประมาณ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566-2570)                                       งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ  องค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง  อ าเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา     115



116 แบบ  ผ. 02

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  4  เสริมสรางความม่ันคงในการพัฒนาคน  และชุมชนอยางมีคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์ท่ี  3  ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา  ศาสนา  ประเพณีและวัฒนธรรม
3.1  แผนงานการศึกษา

 เป้าหมาย ตัวช้ีวัด  ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
 ท่ี  โครงการ  วัตถุประสงค์  (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570  (KPI)  จะได้รับ รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) หลัก

 งบประมาณ

4  อุดหนุนอาหารกลางวันให้โรงเรียนในเขตพ้ืนท่ี  เพ่ือให้เด็กนักเรียน  โรงเรียนในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ  นักเรียนได้รับ  นักเรียนมีสุขภาพ  กองการศึกษาฯ

 รับผิดชอบ  ได้รับอาหารกลางวัน  จ านวน  4  โรงเรียน  อาหารกลางวัน  ร่างกายท่ีสมบูรณ์
  - โรงเรียนบ้านหนุก  ท่ีมีสารอาหาร 310,800 310,800 310,800 310,800 310,800  ท่ีมีคุณค่า  แข็งแรง
  - โรงเรียนบ้านหญ้าคาโนนแจง  ครบถ้วน 294,000 294,000 294,000 294,000 294,000  ตามหลัก  
  - โรงเรียนบ้านคู (ประชาอุปถัมภ์)  252,000 252,000 252,000 252,000 252,000  โภชนาการ
  - โรงเรียนบ้านหนองจาน 609,000 609,000 609,000 609,000 609,000  ร้อยละ  100

5  โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  เพ่ือเป็นการส่งเสริม  เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 28,000   28,000   28,000   28,000   28,000    เด็กเล็กมีความ  เด็กเล็กมีความสามารถ  กองการศึกษาฯ

 อบต. ขามสะแกแสง  เช่น  การเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียน  อบต. ขามสะแกแสง  สามารถในการ  ในการวิเคราะห์ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)

  - โครงการภาษาอังกฤษสู่อาเซียน  เป็นส าคัญ  วิเคราะห์  มีความคิดสร้างสรรค์

  - โครงการเรียนรู้ด้วยโครงงาน  มีความคิด  ท่ีมีทักษะท่ีจ าเป็น

  - โครงการห้องเรียนสดใส  สร้างสรรค์  ตามหลักสูตร

  - โครงการวันพิธีไหว้ครู  และมีพัฒนาการ  รู้จักแสวงหาความรู้

  - โครงการวันแม่แห่งชาติ  ท้ัง 4 ด้าน  ด้วยตนเอง  มีการ

  - โครงการส่งเสริมศิลปะ  ร้อยละ 100  พัฒนาการท้ัง 4 ด้าน

  - โครงการวันข้ึนปีใหม่

  - โครงการธรรมมะในดวงใจ

  - โครงการวันลอยกระทง

  - โครงการวันอาสาฬหบูชา/วันเข้าพรรษา

  - โครงการพัฒนาบุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

  - โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

  - โครงการเย่ียมบ้านสานสัมพันธ์

  - โครงการประชุมผู้ปกครอง

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566-2570)                                       งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ  องค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง  อ าเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา     116



117 แบบ  ผ. 02

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  4  เสริมสรางความม่ันคงในการพัฒนาคน  และชุมชนอยางมีคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์ท่ี  3  ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา  ศาสนา  ประเพณีและวัฒนธรรม
3.1  แผนงานการศึกษา

 เป้าหมาย ตัวช้ีวัด  ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
 ท่ี  โครงการ  วัตถุประสงค์  (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570  (KPI)  จะได้รับ รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) หลัก

 งบประมาณ

6  โครงการจัดซ้ือส่ือการเรียนการสอน  เพ่ือใช้ในการจัด  จัดซ้ือส่ือการเรียน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000  มีส่ือการเรียน  การจัดประสบการณ์  กองการศึกษาฯ

 วัสดุการศึกษาส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ประสบการณ์ให้แก่  การสอนวัสดุการศึกษา   การสอน  ให้แก่เด็กเล็กมี (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)

  เด็กเล็กอย่างเพียงพอ  ตามความจ าเป็น   วัสดุการศึกษา  ประสิทธิภาพมากข้ึน
 และเหมาะสม  และเหมาะสม  เพียงพอ

 ร้อยละ 100
 รวม  6  โครงการ  -  - 2,559,350  2,559,350  2,559,350  2,559,350  2,559,350   -  -  -

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566-2570)                                       งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ  องค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง  อ าเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา     117



118 แบบ  ผ. 02

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  4  เสริมสรางความม่ันคงในการพัฒนาคน  และชุมชนอยางมีคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์ท่ี  3  ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา  ศาสนา  ประเพณีและวัฒนธรรม

 เป้าหมาย ตัวช้ีวัด  ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
 ท่ี  โครงการ  วัตถุประสงค์  (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570  (KPI)  จะได้รับ รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) หลัก
1  โครงการจัดงานวันพริกและของดี  เพ่ืออนุรักษ์ประเพณี  เด็ก เยาวชน 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000  ประชาชนมี  ประเพณีท้องถ่ิน  กองการศึกษาฯ

 อ าเภอขามสะแกแสง  ท้องถ่ินและสร้างความ  และประชาชน   ส่วนร่วมสืบสาน  ได้รับการสืบสาน
 สามัคคีของประชาชน  ต าบลขามสะแกแสง   ประเพณี  ให้คงอยู่สืบไป

  ร้อยละ 50
2  โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม  เพ่ืออนุรักษ์และ  เด็ก เยาวชน 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000  ประชาชน  ศิลปการแสดงพ้ืนบ้าน  กองการศึกษาฯ

 และการเผยแพร่การแสดงพ้ืนบ้าน  เผยแพร่การแสดง  และประชาชน   สามารถสืบสาน  ได้รับการสืบทอด
 พ้ืนบ้านให้คงอยู่สืบไป  ต าบลขามสะแกแสง   ศิลปวัฒนธรรม  ให้คงอยู่สืบไป

  จ านวน  50  คน   ร้อยละ 100
 รวม  2  โครงการ  -  - 320,000  320,000  320,000  320,000  320,000   -  -  -

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566–2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง  อ าเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

3.2  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม  และนันทนาการ

 งบประมาณ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566-2570)                                       งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ  องค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง  อ าเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา     118



119 แบบ  ผ. 02

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ท่ี  4  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี

 เป้าหมาย ตัวช้ีวัด  ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
 ท่ี  โครงการ  วัตถุประสงค์  (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570  (KPI)  จะได้รับ รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) หลัก
1  โครงการจัดการเลือกต้ังสมาชิกสภา  เพ่ือจัดการเลือกต้ังสมาชิก  นายก อบต.  1  คน 480,000 480,000 480,000 480,000 480,000  ประชาชน  มีนายก อบต. และ ส านักปลัด

 หรือผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล  อบต. หรือนายก อบต.  สมาชิก อบต.  15  คน   ผู้มาใช้สิทธ์ิ  สมาชิก อบต.
 แทนต าแหน่งท่ีว่าง/   เลือกต้ัง  ครบตามกฎหมาย
 ยุบสภา/มีค าส่ัง กกต.   ร้อยละ 75
 ให้เลือกต้ังใหม่

2  โครงการฝึกอบรมเพ่ือเสริมสร้างคุณธรรม  เพ่ือพัฒนาและ  คณะผู้บริหาร 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000  บุคลากร อบต.  บุคลากรของ อบต. ส านักปลัด
 จริยธรรมแก่บุคลากร อบต.  เสริมสร้าง  คุณธรรม  พนักงานส่วนต าบล   ปฏิบัติงาน  มีคุณธรรมและ  

 จริยธรรม  แก่บุคลากร  ลูกจ้างประจ า   อย่างซ่ือสัตย์  จริยธรรมในการ
  และพนักงานจ้าง   สุจริต  ปฏิบัติงานและ

 จ านวน  70  คน  ร้อยละ 100  การด ารงชีวิต
3  โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน  เพ่ือให้บุคลากรของ  บุคลากร 227,000 227,000 227,000 227,000 227,000  บุคลากร  บุคลากรของ อบต. ส านักปลัด

 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงาน  องค์การบริหาร  อบต. ขามสะแกแสง   ปฏิบัติงานมี  มีความรู้  ทักษะ 
 การพัฒนาท้องถ่ิน  ส่วนต าบลปฏิบัติงาน   ประสิทธิภาพ  และมีศักยภาพ

 อย่างมีประสิทธิภาพ   เพ่ิมข้ึน  ในการปฏิบัติงาน
  ร้อยละ 90  

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566–2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง  อ าเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

4.1  แผนงานบริหารงานท่ัวไป

 งบประมาณ

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  6  ยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐรองรับการพัฒนาเมืองและสังคมคุณภาพสูง  (SMART City / MICE City / Art City / Safe City)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566-2570)                                       งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ  องค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง  อ าเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา     119



120 แบบ  ผ. 02

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ท่ี  4  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี

 เป้าหมาย ตัวช้ีวัด  ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
 ท่ี  โครงการ  วัตถุประสงค์  (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570  (KPI)  จะได้รับ รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) หลัก

4.1  แผนงานบริหารงานท่ัวไป

 งบประมาณ

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  6  ยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐรองรับการพัฒนาเมืองและสังคมคุณภาพสูง  (SMART City / MICE City / Art City / Safe City)

4  ค่าจ้างองค์กรหรือสถาบันท่ีเป็นกลาง  เพ่ือส ารวจความ  จ านวน  1  คร้ัง/ปี 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000  มีการส ารวจ  ทราบข้อมูลความพึง ส านักปลัด
 เพ่ือเป็นผู้ด าเนินการส ารวจความพึงพอใจ  พึงพอใจของผู้รับ   ความพึงพอใจ  พอใจของประชาชน
 ของผู้รับบริการ  บริการจาก อบต.   ครบทุก  เพ่ือน าไปสู่การ

  หมู่บ้าน  ปรับปรุงการท างาน
5  โครงการจัดท าแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน  เพ่ือรองรับการจัดเก็บ  จ้างเหมาบริการบุคคล 135,000 135,000 135,000 135,000 135,000  สามารถจัดเก็บ  กระตุ้นให้เกิดการใช้ กองคลัง

 เพ่ือรองรับการจัดเก็บภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง  ภาษีท่ีดินและ  เพ่ือจัดท าแบบส ารวจ   ภาษีท่ีดินและ  ประโยชน์ในท่ีดิน  กองช่าง
  ส่ิงปลูกสร้าง  ข้อมูลเก่ียวกับท่ีดิน   ส่ิงปลูกสร้าง  เพ่ิมประสิทธิภาพ

  จัดท าแบบส ารวจข้อมูล   ได้เพ่ิม  การจัดเก็บภาษี
 เก่ียวกับส่ิงปลูกสร้าง   ร้อยละ 2  ช่วยให้ท้องถ่ินมี
 และแบบข้อมูลเก่ียวกับ  งบประมาณเพียงพอ
 อาคารชุด  จ านวน  ในการพัฒนาพ้ืนท่ี
 5,672  แปลงท่ีดิน  ให้เกิดความเจริญ

 ในระยะยาว
 รวม  5  โครงการ  -  - 875,000  875,000  875,000  875,000  875,000   -  -  -

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566-2570)                                       งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ  องค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง  อ าเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา     120



121 แบบ  ผ. 02

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ท่ี  4  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี

 เป้าหมาย ตัวช้ีวัด  ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
 ท่ี  โครงการ  วัตถุประสงค์  (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570  (KPI)  จะได้รับ รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) หลัก
1  โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานท่ี  เพ่ือให้เด็กเล็กศึกษา  เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000  เด็กเล็กร่วม  เด็กเล็กได้รับการ  กองการศึกษาฯ

 เพ่ือเสริมสร้างประสบการณ์ส าหรับเด็กเล็ก  แหล่งเรียนรู้  อบต. ขามสะแกแสง   กิจกรรม  พัฒนาทางด้าน  
 (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)  นอกสถานท่ี   ร้อยละ 100  ร่างกายและสังคม

 รวม  1  โครงการ  -  - 8,000      8,000      8,000      8,000      8,000       -  -  -

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566–2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง  อ าเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

4.2  แผนงานการศึกษา

 งบประมาณ

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  6  ยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐรองรับการพัฒนาเมืองและสังคมคุณภาพสูง  (SMART City / MICE City / Art City / Safe City)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566-2570)                                       งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ  องค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง  อ าเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา     121



122 แบบ  ผ. 02

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ท่ี  4  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี

 เป้าหมาย ตัวช้ีวัด  ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
 ท่ี  โครงการ  วัตถุประสงค์  (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570  (KPI)  จะได้รับ รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) หลัก
1  ค่าใช้จ่ายในการรังวัดท่ี/ทางสาธารณประโยชน์/  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย  ท่ีดินสาธารณประโยชน์ใน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000  ทราบแนวเขต  ท่ีดินสาธารณ  กองช่าง

 ตรวจสอบแนวเขตในเขต อบต. ขามสะแกแสง  ในการรังวัดท่ีดิน  เขตต าบลขามสะแกแสง   ท่ีแน่นอนของ  ประโยชน์ในเขต  
 เพ่ือจัดท าหนังสือส าคัญส าหรับท่ีหลวง (นสล.)  หรือทางสาธารณ  ท่ีไม่มีเอกสารสิทธ์ิ   ท่ีหรือทาง  ต าบลขามสะแกแสง

 ประโยชน์รวมถึง  และทางสาธารณะ   สาธารณะ  ได้รับการรังวัดและ
 กรณีมีข้อพิพาทและ  อย่างชัดเจน  สามารถออก
 เป็นค่าใช้จ่ายใน  เอกสารสิทธ์ิ
 ส่วนอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง  ได้อย่างถูกต้อง

 รวม  1  โครงการ  -  - 50,000    50,000    50,000    50,000    50,000     -  -  -

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566–2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง  อ าเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

4.3  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

 งบประมาณ

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  6  ยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐรองรับการพัฒนาเมืองและสังคมคุณภาพสูง  (SMART City / MICE City / Art City / Safe City)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566-2570)                                       งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ  องค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง  อ าเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา     122



123 แบบ  ผ. 02

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ท่ี  4  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี

 เป้าหมาย ตัวช้ีวัด  ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
 ท่ี  โครงการ  วัตถุประสงค์  (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570  (KPI)  จะได้รับ รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) หลัก
1  โครงการอบรมให้ความรู้และเสริมสร้างความเข้าใจ  เพ่ือเสริมสร้างความรู้  ผู้น าหมู่บ้าน 15 หมู่บ้าน 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000  ประชาชนมี  ประชาชนมี ส านักปลัด

 ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน  ความเข้าใจในการ  ประชาคมหมู่บ้าน/ต าบล   ความรู้ความเข้าใจ ความรู้ความเข้าใจ
  จัดท าแผนพัฒนา  ประชาชนท่ีสนใจ   ในการจัดท าแผน  ในการจัดท าแผน
  ท้องถ่ิน  150  คน   พัฒนาท้องถ่ิน  พัฒนาท้องถ่ิน

 เพ่ิมมากข้ึน
2  โครงการประชุมประชาคมหมู่บ้าน/ต าบล  เพ่ือแก้ไข/เพ่ิมเติม/   ผู้น าหมู่บ้าน 15 หมู่บ้าน 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000  ประชาคม  มีแผนพัฒนาตรง ส านักปลัด

 เพ่ือแก้ไข/เพ่ิมเติม/เปล่ียนแปลงหรือทบทวน  เปล่ียนแปลง  ประชาคมหมู่บ้าน/ต าบล   เข้าร่วม  ตามความต้องการ
 แผนพัฒนาท้องถ่ิน  หรือทบทวน  ประชาชนท่ีสนใจ   ประชุม  ของประชาชน
  แผนพัฒนาท้องถ่ิน    ร้อยละ 60  และเป็นไปตาม

 ระเบียบกฎหมาย
 รวม 2  โครงการ  -  - 60,000    60,000    60,000    60,000    60,000     -  -  -

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566–2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง  อ าเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

4.4  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

 งบประมาณ

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  6  ยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐรองรับการพัฒนาเมืองและสังคมคุณภาพสูง  (SMART City / MICE City / Art City / Safe City)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566-2570)                                       งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ  องค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง  อ าเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา     123



124 แบบ  ผ. 02

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ท่ี  4  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี

 เป้าหมาย ตัวช้ีวัด  ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
 ท่ี  โครงการ  วัตถุประสงค์  (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570  (KPI)  จะได้รับ รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) หลัก
1  เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญ  เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบ  พนักงานส่วนต าบลและ 401,340 401,340 401,340 401,340 401,340  จ านวนเงินท่ี  เพ่ือเป็นเงินทุนส ารอง กองคลัง

 ข้าราชการส่วนท้องถ่ิน  (กบท.)  กองทุนบ าเหน็จบ านาญ  ลูกจ้างประจ า ของ อบต.   สมทบมีความ  ไว้ใช้ในอนาคต
 แก่พนักงานส่วนต าบล   ถูกต้องครบถ้วน
 และลูกจ้างประจ า  

2  เงินสมทบกองทุนประกันสังคม  เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบ  พนักงานจ้าง  ของ อบต. 126,000 126,000 126,000 126,000 126,000  จ านวนเงินท่ี  เพ่ือเป็นเงินทุนส ารอง กองคลัง
  กองทุนประกันสังคม    สมทบมีความ  ไว้ใช้ในอนาคต

 แก่พนักงานจ้าง   ถูกต้องครบถ้วน
 รวม 2  โครงการ  -  - 527,340  527,340  527,340  527,340  527,340   -  -  -

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566–2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง  อ าเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

4.5  แผนงานงบกลาง

 งบประมาณ

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  6  ยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐรองรับการพัฒนาเมืองและสังคมคุณภาพสูง  (SMART City / MICE City / Art City / Safe City)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566-2570)                                       งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ  องค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง  อ าเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา     124



125 แบบ  ผ. 02

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  3  พัฒนานวัตกรรมการผลิต  การแปรรูปสินคาเกษตรปลอดภัยและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์ท่ี  5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

 เป้าหมาย ตัวช้ีวัด  ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
 ท่ี  โครงการ  วัตถุประสงค์  (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570  (KPI)  จะได้รับ รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) หลัก
1  โครงการฝึกอาชีพเสริมเพ่ือเพ่ิมรายได้  เพ่ือส่งเสริมและฝึกอาชีพ  กลุ่มสตรี  ผู้สูงอายุ 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000  ผู้เข้าร่วม  กลุ่มเป้าหมาย ส านักปลัด

  แก่ผู้สนใจให้มีรายได้ เช่น  เยาวชน  โครงการ  มีความรู้ในการ
 - การตัดเย็บเส้ือผ้า/  และประชาชนท่ัวไป  สามารถน า  ประกอบอาชีพ
 การประดิษฐ์/ดอกไม้จันทน์/  หมู่ท่ี  1-15  ความรู้ไป  และมีรายได้เพ่ิมข้ึน
 การผลิตข้าวอินทรีย์     สร้างอาชีพ
 ร่วมกับการใช้แหนแดง/  ร้อยละ 80
 การปลูกพืชไร้ดิน/

  การผลิตพืชด้วยระบบน้ าหยด/

 การเล้ียงสัตว์เพ่ือการค้า/

 งานใบตองเพ่ือสร้างอาชีพ

2  โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง  เพ่ือสนับสนุนการ  ประชาชน หมู่ท่ี  1-15 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000  ประชาชน  ประชาชนสามารถ ส านักปลัด
 เล้ียงชีพอย่างย่ังยืน  ด าเนินกิจกรรม    เข้าร่วม  ด ารงชีวิตได้อย่างมี
  ท่ีเก่ียวข้องกับปรัชญา    กิจกรรม  ความสุขตามแนว
  เศรษฐกิจพอเพียง  ร้อยละ 80  ทางพระราชด าริและ

 พระราชเสาวนีย์
 รวม 2  โครงการ  -  - 33,000    33,000    33,000    33,000    33,000     -  -  -

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566–2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง  อ าเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

5.1  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

 งบประมาณ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566-2570)                                       งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ  องค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง  อ าเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา     125



126 แบบ  ผ. 02

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง

 เป้าหมาย ตัวช้ีวัด  ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
 ท่ี  โครงการ  วัตถุประสงค์  (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570  (KPI)  จะได้รับ รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) หลัก
1  โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานการบริหาร  เพ่ือศึกษาเรียนรู้การ  สมาชิกธนาคารขยะ 35,000   35,000   35,000   35,000   35,000    สมาชิกธนาคารขยะ  สมาชิกธนาคารขยะ ส านักปลัด

 จัดการธนาคารขยะชุมชน  บริหารจัดการธนาคาร  และประชาชนในพ้ืนท่ี    และประชาชน  และประชาชน
 ขยะชุมชนจากพ้ืนท่ี  ต าบลขามสะแกแสง   มีความรู้ในการ  มีความรู้ในการ
 ต้นแบบ    บริหารจัดการ  บริหารจัดการขยะ

 ธนาคารขยะ  ในชุมชน  สามารถ
 ในชุมชนเพ่ิมข้ึน  จัดการขยะใน
 ร้อยละ  70  ครัวเรือนตนเองได้

 รวม  1  โครงการ  -  - 35,000  35,000  35,000  35,000  35,000   -  -  -

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566–2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง  อ าเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ท่ี  6  ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์  และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
6.1  แผนงานสาธารณสุข

 งบประมาณ

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  5  ยกระดับบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมใหเกิดสมดุลและย่ังยืน

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566-2570)                                       งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ  องค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง  อ าเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา     126



127 แบบ  ผ. 02

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง

 เป้าหมาย ตัวช้ีวัด  ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
 ท่ี  โครงการ  วัตถุประสงค์  (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570  (KPI)  จะได้รับ รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) หลัก
1  โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช  อันเน่ืองมาจาก  เพ่ืออนุรักษ์พันธุกรรมพืช  หมู่ท่ี 1 - 15 20,000   20,000   20,000  20,000   20,000    หมู่บ้านเข้าร่วม พันธุกรรมพืชใน ส านักปลัด

 พระราชด าริ   สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  ในท้องถ่ินให้คงอยู่ต่อไป   โครงการ ท้องถ่ินได้รับ
 กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ    ร้อยละ 100 การอนุรักษ์
 สยามบรมราชกุมารี

2  โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  เพ่ือเป็นการอนุรักษ์  ปลูกหญ้าแฝก 15,000   15,000   15,000  15,000   15,000    พ้ืนท่ีป่าในชุมชน  ประชาชน ส านักปลัด
 และส่ิงแวดล้อม  ทรัพยากรธรรมชาติและ  10,000 ต้น   เพ่ิมข้ึน  มีส่วนร่วม

 ส่ิงแวดล้อมในโครงการ  ต้นไม้  1,000  ต้น   ร้อยละ 5  ในการอนุรักษ์
 ปลูกหญ้าแฝกท้องถ่ินไทย  หมู่ท่ี  1-15    ธรรมชาติและ
 รวมใจภักด์ิรักพ้ืนท่ีสีเขียว     มีพ้ืนท่ีสีเขียว
 วันต้นไม้ประจ าปีแห่งชาติ   เพ่ิมข้ึน
 ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ  
 และอ่ืนๆ รวมถึงการ
 บ ารุงรักษาพ้ืนท่ีปลูกป่า
 เดิมให้เติบโตสวยงาม

 รวม  2  โครงการ  -  - 35,000    35,000    35,000    35,000    35,000     -  -  -

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566–2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง  อ าเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

6.2  แผนงานการเกษตร
ยุทธศาสตร์ท่ี  6  ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์  และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

 งบประมาณ

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  5  ยกระดับบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมใหเกิดสมดุลและย่ังยืน

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566-2570)                                       งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ  องค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง  อ าเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา     127



 

 

 

 

 

     แบบ  ผ. 02/2  รายละเอียดโครงการพัฒนา 
                  แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2566-2570) 
            ส าหรับโครงการที่เกินศักยภาพของ  อปท.  
                       ที่ใช้ส าหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 
        

 

 

 

 

 

 

 

 

 



128 (แบบ  ผ. 02/2)

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  1  สรางเสริมระบบโครงสรางพ้ืนฐานเช่ือมโยงตอโครงขายคมนาคมแหงอนาคต  และเพ่ิมขีดความสามารถ  การคา  การลงทุนและเศรษฐกิจ
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง
1,  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

 เป้าหมาย ตัวช้ีวัด  ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
 ท่ี  โครงการ  วัตถุประสงค์  (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570  (KPI)  จะได้รับ ท่ีจะขอ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  ประสาน
1  โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  เพ่ือให้ประชาชนมี  ขนาดกว้าง  7.00  ม. 1,000,000 1,000,000 1,500,000  -  -  ประชาชนมีถนน  ประชาชนมีถนนท่ีได้ อบจ.นม./

 สายบ้านขาม  หมู่ท่ี 1  เช่ือมบ้านบุละกอ  หมู่ท่ี 10  ถนนท่ีได้มาตรฐาน  ยาว  1,300.00  ม.  ท่ีได้มาตรฐาน  มาตรฐานในการ จว.นม./
 (พิกัดจุดเร่ิมต้น  15.326100° , 102.170381°)  ในการคมนาคมและ  หนา  0.04  ม.       เพ่ิมข้ึนร้อยละ 2  คมนาคมและขนส่ง  กรมส่งเสริมฯ

 (พิกัดจุดส้ินสุด  15.315211° , 102.174470°)  ขนส่งพืชผลทางการ  ไหล่ทางตามสภาพ  พืชผลทางการเกษตร
  เกษตรอย่างสะดวก   อย่างสะดวกรวดเร็ว
  รวดเร็วและปลอดภัย  และปลอดภัย

2  โครงการก่อสร้างฝายน้้าล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก  เพ่ือให้ประชาชนมีน้้า  ยาว  20.00  ม.  -  -  -  - 4,000,000  ประชาชนมีน้้าใน  ประชาชนมีน้้า อบจ.นม./
 บ้านขาม  หมู่ท่ี  1  ในการอุปโภค-บริโภค   การอุปโภค-บริโภค  ในการอุปโภค-บริโภค จว.นม./
 - บริเวณข้างท่ีนานายแฉล้ม  ศรีม่วงกลาง  และท้าการเกษตร        เพียงพอ  และท้าการเกษตร  กรมส่งเสริมฯ

  อย่างเพียงพอ   ร้อยละ 100  
3  โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสาย  เพ่ือให้ประชาชนมี  ขนาดกว้าง  5.00  ม.  - 1,100,000  -  -  -  ประชาชนมีถนน  ประชาชนมีถนนท่ีได้ อบจ.นม./

 บ้านสะแกราษฎร์  หมู่ท่ี  3  เช่ือมถนนคอนกรีต  ถนนท่ีได้มาตรฐาน  ยาว  600.00  ม.  ท่ีได้มาตรฐาน  มาตรฐานในการ จว.นม./
 เสริมเหล็กเทศบาลต้าบลขามสะแกแสง  ในการคมนาคมและ  หนา  0.04  ม.       เพ่ิมข้ึนร้อยละ 2  คมนาคมและขนส่ง  กรมส่งเสริมฯ

 (พิกัดจุดเร่ิมต้น  15.342403° , 102.178223°)  ขนส่งพืชผลทางการ  ไหล่ทางตามสภาพ  พืชผลทางการเกษตร
 (พิกัดจุดส้ินสุด  15.337291° , 102.179989°)  เกษตรอย่างสะดวก   อย่างสะดวกรวดเร็ว
  รวดเร็วและปลอดภัย  และปลอดภัย

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566–2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง  อ าเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

 งบประมาณ

ส าหรับ  โครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีใช้ส าหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถ่ิน

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566-2570)                                       งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ  องค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง  อ าเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา     128



129 (แบบ  ผ. 02/2)

 เป้าหมาย ตัวช้ีวัด  ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
 ท่ี  โครงการ  วัตถุประสงค์  (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570  (KPI)  จะได้รับ ท่ีจะขอ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  ประสาน

 งบประมาณ

4  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย  เพ่ือให้ประชาชนมี  ขนาดกว้าง  5.00  ม. 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000  -  ประชาชนมีถนน  ประชาชนมีถนนท่ีได้ อบจ.นม./
 บ้านหนุก  หมู่ท่ี  4  เช่ือมบ้านโนนกระถิน  หมู่ท่ี 10  ถนนท่ีได้มาตรฐาน  ยาว  1,500.00  ม.  ท่ีได้มาตรฐาน  มาตรฐานในการ จว.นม./
 ต้าบลขามเฒ่า  อ้าเภอโนนสูง  ในการคมนาคมและ  หนา  0.15  ม.       เพ่ิมข้ึนร้อยละ 25  คมนาคมและขนส่ง  กรมส่งเสริมฯ

 (พิกัดจุดเร่ิมต้น  15.349578° , 102.211337°)  ขนส่งพืชผลทางการ  ไหล่ทางตามสภาพ  พืชผลทางการเกษตร
 (พิกัดจุดส้ินสุด  15.337263° , 102.214571°)  เกษตรอย่างสะดวก   อย่างสะดวกรวดเร็ว
  รวดเร็วและปลอดภัย  และปลอดภัย

5  โครงการก่อสร้างฝายน้้าล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก  เพ่ือให้ประชาชนมีน้้า  ยาว  40.00  ม.  -  - 8,000,000  -  -  ประชาชนมีน้้าใน  ประชาชนมีน้้า อบจ.นม./
 บ้านหนุก  หมู่ท่ี  4  ในการอุปโภค-บริโภค   การอุปโภค-บริโภค  ในการอุปโภค-บริโภค จว.นม./
 - บริเวณข้างท่ีนานางทองมี  ไหล่กลาง  และท้าการเกษตร        เพียงพอ  และท้าการเกษตร  กรมส่งเสริมฯ

 (พิกัดจุดท่ีต้ังโครงการ  15.329984° , 102.209138°)  อย่างเพียงพอ   ร้อยละ 100  
6  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย  เพ่ือให้ประชาชนมี  ขนาดกว้าง  5.00  ม. 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000  ประชาชนมีถนน  ประชาชนมีถนนท่ีได้ อบจ.นม./

 บ้านด่านช้าง  หมู่ท่ี  6  เช่ือมบ้านเหนือ  หมู่ท่ี 1  ถนนท่ีได้มาตรฐาน  ยาว  1,900.00  ม.  ท่ีได้มาตรฐาน  มาตรฐานในการ จว.นม./
 ต้าบลเมืองนาท  ในการคมนาคมและ  หนา  0.15  ม.       เพ่ิมข้ึนร้อยละ 25  คมนาคมและขนส่ง  กรมส่งเสริมฯ

 (พิกัดจุดเร่ิมต้น  15.358433° , 102.219948°)  ขนส่งพืชผลทางการ  ไหล่ทางตามสภาพ   พืชผลทางการเกษตร
 (พิกัดจุดส้ินสุด  15.370543° , 102.230223°)  เกษตรอย่างสะดวก    อย่างสะดวกรวดเร็ว
  รวดเร็วและปลอดภัย  และปลอดภัย

7  โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบหอถังสูง  เพ่ือให้ประชาชน  ก่อสร้างระบบประปาหอถังสูง 480,000  -  -  -  -  ประชาชน  ประชาชนมีน้้าประปา อบจ.นม./
 บ้านโนนหญ้าคา  หมู่ท่ี  7  มีน้้าประปาในการ  แบบโครงเหล็ก  ติดต้ังถัง  มีน้้าประปา  ในการอุปโภค-บริโภค จว.นม./
 - บริเวณข้างประปาเก่าบ้านโนนหญ้าคา  อุปโภค-บริโภค  ไฟเบอร์กลาส  ขนาดความจุ       ใช้เพ่ิมข้ึน  อย่างเพียงพอ  กรมส่งเสริมฯ

 (พิกัดจุดท่ีต้ังโครงการ  15.381692° , 102.160670°)   10.00 ลบ.ม.  จ้านวน  4  ลูก  ร้อยละ 2
  พร้อมติดต้ังอุปกรณ์ต่างๆ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566-2570)                                       งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ  องค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง  อ าเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา     129



130 (แบบ  ผ. 02/2)

 เป้าหมาย ตัวช้ีวัด  ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
 ท่ี  โครงการ  วัตถุประสงค์  (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570  (KPI)  จะได้รับ ท่ีจะขอ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  ประสาน

 งบประมาณ

8  โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  เพ่ือให้ประชาชนมี  ขนาดกว้าง  5.00  ม. 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000  ประชาชนมีถนน  ประชาชนมีถนนท่ีได้ อบจ.นม./
 สายบ้านโนนหญ้าคา  หมู่ท่ี  7  เช่ือมบ้านหนองโบสถ์  ถนนท่ีได้มาตรฐาน  ยาว  2,300.00  ม.  ท่ีได้มาตรฐาน  มาตรฐานในการ จว.นม./
 หมู่ท่ี  7  ต้าบลเมืองเกษตร  ในการคมนาคมและ  หนา  0.05  ม.       เพ่ิมข้ึนร้อยละ 2  คมนาคมและขนส่ง  กรมส่งเสริมฯ

 (พิกัดจุดเร่ิมต้น  15.381532° , 102.160851°)  ขนส่งพืชผลทางการ  ไหล่ทางตามสภาพ  พืชผลทางการเกษตร
 (พิกัดจุดส้ินสุด  15.386483° , 102.140814°)  เกษตรอย่างสะดวก   อย่างสะดวกรวดเร็ว
  รวดเร็วและปลอดภัย  และปลอดภัย

9  โครงการก่อสร้างฝายน้้าล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก  เพ่ือให้ประชาชนมีน้้า  กว้าง  20.00  ม.  -  - 1,080,000  -  -  ประชาชนมีน้้าใน  ประชาชนมีน้้า อบจ.นม./
 บ้านห้วยฉลุง  หมู่ท่ี  8  ในการอุปโภค-บริโภค  สันฝายสูง  2.00  ม.  การอุปโภค-บริโภค  ในการอุปโภค-บริโภค จว.นม./
 - บริเวณข้างท่ีนานางแม้น  แถลงกลาง  และท้าการเกษตร  ผนังข้างสูง  3.50  ม.       เพียงพอ  และท้าการเกษตร  กรมส่งเสริมฯ

  อย่างเพียงพอ  ตามแบบ  มข.  ร้อยละ 100  
10  โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านห้วยฉลุง  เพ่ือให้ประชาชน  ก่อสร้างระบบประปา  - 1,000,000  -  -  -  ประชาชน  ประชาชนมีน้้าประปา อบจ.นม./

 หมู่ท่ี  8  มีน้้าประปาในการ  จ้านวน  1  แห่ง  มีน้้าประปา  ในการอุปโภค-บริโภค จว.นม./
 (พิกัดจุดท่ีต้ังโครงการ  15.388523° , 102.176628°)  อุปโภค-บริโภค        ใช้เพ่ิมข้ึน  อย่างเพียงพอ  กรมส่งเสริมฯ

    ร้อยละ 2
11  โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสาย  เพ่ือให้ประชาชนมี  ขนาดกว้าง  5.00  ม. 1,100,000  -  -  -  -  ประชาชนมีถนน  ประชาชนมีถนนท่ีได้ อบจ.นม./

 บ้านห้วยฉลุง  หมู่ท่ี  8  เช่ือมต้าบลเมืองเกษตร  ถนนท่ีได้มาตรฐาน  ยาว 600.00  ม.  ท่ีได้มาตรฐาน  มาตรฐานในการ จว.นม./
 (พิกัดจุดเร่ิมต้น  15.391658° , 102.183734°)  ในการคมนาคมและ  หนา  0.04  ม.       เพ่ิมข้ึนร้อยละ 2  คมนาคมและขนส่ง  กรมส่งเสริมฯ

 (พิกัดจุดส้ินสุด  15.396963° , 102.184698°)  ขนส่งพืชผลทางการ  ไหล่ทางตามสภาพ  พืชผลทางการเกษตร
  เกษตรอย่างสะดวก   อย่างสะดวกรวดเร็ว
  รวดเร็วและปลอดภัย  และปลอดภัย

12  โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  เพ่ือให้ประชาชนมี  ขนาดกว้าง  6.00  ม. 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000  -  ประชาชนมีถนน  ประชาชนมีถนนท่ีได้ อบจ.นม./
 (สาย  อบจ.นม. 10204)  บ้านคู  หมู่ท่ี  9  เช่ือม  ถนนท่ีได้มาตรฐาน  ยาว  1,700.00  ม.  ท่ีได้มาตรฐาน  มาตรฐานในการ จว.นม./
 บ้านใหม่  หมู่ท่ี  10  ต้าบลพะงาด  ในการคมนาคมและ  หนา  0.04  ม.       เพ่ิมข้ึนร้อยละ 2  คมนาคมและขนส่ง  กรมส่งเสริมฯ

 (พิกัดจุดเร่ิมต้น  15.296186° , 102.184400°)  ขนส่งพืชผลทางการ  ไหล่ทางตามสภาพ  พืชผลทางการเกษตร
 (พิกัดจุดส้ินสุด  15.295346° , 102.169229°)  เกษตรอย่างสะดวก   อย่างสะดวกรวดเร็ว
  รวดเร็วและปลอดภัย  และปลอดภัย

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566-2570)                                       งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ  องค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง  อ าเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา     130



131 (แบบ  ผ. 02/2)

 เป้าหมาย ตัวช้ีวัด  ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
 ท่ี  โครงการ  วัตถุประสงค์  (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570  (KPI)  จะได้รับ ท่ีจะขอ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  ประสาน

 งบประมาณ

13  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย  เพ่ือให้ประชาชนมี  ขนาดกว้าง  5.00  ม. 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000  ประชาชนมีถนน  ประชาชนมีถนนท่ีได้ อบจ.นม./
 บ้านคู  หมู่ท่ี  9  เช่ือมบ้านหนองเครือชุด  หมู่ท่ี 7  ถนนท่ีได้มาตรฐาน  ยาว  1,800.00  ม.  ท่ีได้มาตรฐาน  มาตรฐานในการ จว.นม./
 ต้าบลล้าคอหงษ์  อ้าเภอโนนสูง  ในการคมนาคมและ  หนา  0.15  ม.       เพ่ิมข้ึนร้อยละ 25  คมนาคมและขนส่ง  กรมส่งเสริมฯ

 (พิกัดจุดเร่ิมต้น  15.295142° , 102.180231°)  ขนส่งพืชผลทางการ  ไหล่ทางตามสภาพ  พืชผลทางการเกษตร
 (พิกัดจุดส้ินสุด  15.279755° , 102.182159°)  เกษตรอย่างสะดวก   อย่างสะดวกรวดเร็ว
  รวดเร็วและปลอดภัย  และปลอดภัย

14  โครงการก่อสร้างฝายน้้าล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก  เพ่ือให้ประชาชนมีน้้า  ยาว  16.00  ม.  -  -  - 3,200,000  -  ประชาชนมีน้้าใน  ประชาชนมีน้้า อบจ.นม./
 บ้านคู  หมู่ท่ี  9  ในการอุปโภค-บริโภค   การอุปโภค-บริโภค  ในการอุปโภค-บริโภค จว.นม./
 - บริเวณล้าห้วยโกรกนพฟ้า  ข้างท่ีนานายทัน  และท้าการเกษตร        เพียงพอ  และท้าการเกษตร  กรมส่งเสริมฯ

 ดอกพงษ์กลาง  อย่างเพียงพอ  ร้อยละ 100
15  โครงการก่อสร้างฝายน้้าล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก  เพ่ือให้ประชาชนมีน้้า  ยาว  16.00  ม.  -  - 3,200,000  -  -  ประชาชนมีน้้าใน  ประชาชนมีน้้า อบจ.นม./

 บ้านบุละกอ  หมู่ท่ี  10  ในการอุปโภค-บริโภค   การอุปโภค-บริโภค  ในการอุปโภค-บริโภค จว.นม./
 - บริเวณข้างท่ีนานางหลอด  ขอกลาง  และท้าการเกษตร        เพียงพอ  และท้าการเกษตร  กรมส่งเสริมฯ

 (พิกัดจุดท่ีต้ังโครงการ  15.316761° , 102.176254°)  อย่างเพียงพอ  ร้อยละ 100
16  โครงการก่อสร้างฝายน้้าล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก  เพ่ือให้ประชาชนมีน้้า  ยาว  16.00  ม.  -  -  -  - 3,200,000  ประชาชนมีน้้าใน  ประชาชนมีน้้า อบจ.นม./

 บ้านบุละกอ  หมู่ท่ี  10  ในการอุปโภค-บริโภค   การอุปโภค-บริโภค  ในการอุปโภค-บริโภค จว.นม./
 - บริเวณข้างท่ีนานายเฉลิม  จีนสันเทียะ  และท้าการเกษตร        เพียงพอ  และท้าการเกษตร  กรมส่งเสริมฯ

  อย่างเพียงพอ  ร้อยละ 100
17  โครงการก่อสร้างท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก  เพ่ือให้ประชาชนมีน้้า  ขนาด  1.50 x 1.50  ม.  - 200,000  -  -  -  ประชาชนมีน้้าใน  ประชาชนมีน้้า อบจ.นม./

 แบบท่อเหล่ียม  (บล็อกคอนเวิร์ส)  บ้านบุละกอ  ในการอุปโภค-บริโภค  ยาว  9.00  ม.  การอุปโภค-บริโภค  ในการอุปโภค-บริโภค จว.นม./
 หมู่ท่ี  10  และท้าการเกษตร        เพียงพอ  และท้าการเกษตร  กรมส่งเสริมฯ

 - บริเวณข้างสระน้้าเพชรสละ  อย่างเพียงพอ  ร้อยละ 100
 (พิกัดจุดท่ีต้ังโครงการ  15.315455° , 102.174400°)     

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566-2570)                                       งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ  องค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง  อ าเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา     131



132 (แบบ  ผ. 02/2)

 เป้าหมาย ตัวช้ีวัด  ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
 ท่ี  โครงการ  วัตถุประสงค์  (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570  (KPI)  จะได้รับ ท่ีจะขอ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  ประสาน

 งบประมาณ

18  โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสาย  เพ่ือให้ประชาชนมี  ขนาดกว้าง  5.00  ม. 1,100,000  -  -  -  -  ประชาชนมีถนน  ประชาชนมีถนนท่ีได้ อบจ.นม./
 บ้านหนองจาน  หมู่ท่ี  11  เช่ือมต้าบลเมืองเกษตร  ถนนท่ีได้มาตรฐาน  ยาว 600.00  ม.  ท่ีได้มาตรฐาน  มาตรฐานในการ จว.นม./
 (พิกัดจุดเร่ิมต้น  15.392292° , 102.187296°)  ในการคมนาคมและ  หนา  0.04  ม.       เพ่ิมข้ึนร้อยละ 2  คมนาคมและขนส่ง  กรมส่งเสริมฯ

 (พิกัดจุดส้ินสุด  15.396427° , 102.184841°)  ขนส่งพืชผลทางการ  ไหล่ทางตามสภาพ  พืชผลทางการเกษตร
  เกษตรอย่างสะดวก   อย่างสะดวกรวดเร็ว
  รวดเร็วและปลอดภัย  และปลอดภัย

19  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย  เพ่ือให้ประชาชนมี  ขนาดกว้าง  5.00  ม. 1,200,000  -  -  -  -  ประชาชนมีถนน  ประชาชนมีถนนท่ีได้ อบจ.นม./
 บ้านหนองจาน  หมู่ท่ี  11  เช่ือมบ้านดอนตลุงหว้า  ถนนท่ีได้มาตรฐาน  ยาว  460.00  ม.  ท่ีได้มาตรฐาน  มาตรฐานในการ จว.นม./
 หมู่ท่ี  10  ต้าบลเมืองนาท  ในการคมนาคมและ  หนา  0.15  ม.       เพ่ิมข้ึนร้อยละ 25  คมนาคมและขนส่ง  กรมส่งเสริมฯ

 (พิกัดจุดเร่ิมต้น  15.399946° , 102.200780°)  ขนส่งพืชผลทางการ  ไหล่ทางตามสภาพ  พืชผลทางการเกษตร
 (พิกัดจุดส้ินสุด  15.402277° , 102.204350°)  เกษตรอย่างสะดวก   อย่างสะดวกรวดเร็ว
  รวดเร็วและปลอดภัย  และปลอดภัย

20  โครงการก่อสร้างฝายน้้าล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก  เพ่ือให้ประชาชนมีน้้า  ยาว  20.00  ม.  -  -  -  - 4,000,000  ประชาชนมีน้้าใน  ประชาชนมีน้้า อบจ.นม./
 บ้านหนองจาน  หมู่ท่ี  11  ในการอุปโภค-บริโภค   การอุปโภค-บริโภค  ในการอุปโภค-บริโภค จว.นม./
 - บริเวณข้างท่ีนานายเท่ียง  ฝ่ายกลาง  และท้าการเกษตร        เพียงพอ  และท้าการเกษตร  กรมส่งเสริมฯ

  อย่างเพียงพอ  ร้อยละ 100
21  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย  เพ่ือให้ประชาชนมี  ขนาดกว้าง  5.00  ม.  - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000  ประชาชนมีถนน  ประชาชนมีถนนท่ีได้ อบจ.นม./

 บ้านโนนแจง  หมู่ท่ี  12  เช่ือมบ้านสะแกแสง  ถนนท่ีได้มาตรฐาน  ยาว  1,500.00  ม.  ท่ีได้มาตรฐาน  มาตรฐานในการ จว.นม./
 หมู่ท่ี  2  ต้าบลพะงาด  ในการคมนาคมและ  หนา  0.15  ม.       เพ่ิมข้ึนร้อยละ 25  คมนาคมและขนส่ง  กรมส่งเสริมฯ

 (พิกัดจุดเร่ิมต้น  15.369547° , 102.166453°)  ขนส่งพืชผลทางการ  ไหล่ทางตามสภาพ  พืชผลทางการเกษตร
 (พิกัดจุดส้ินสุด  15.358728° , 102.158295°)  เกษตรอย่างสะดวก   อย่างสะดวกรวดเร็ว
  รวดเร็วและปลอดภัย  และปลอดภัย

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566-2570)                                       งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ  องค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง  อ าเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา     132



133 (แบบ  ผ. 02/2)

 เป้าหมาย ตัวช้ีวัด  ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
 ท่ี  โครงการ  วัตถุประสงค์  (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570  (KPI)  จะได้รับ ท่ีจะขอ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  ประสาน

 งบประมาณ

22  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย  เพ่ือให้ประชาชนมี  ขนาดกว้าง  5.00  ม. 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000  ประชาชนมีถนน  ประชาชนมีถนนท่ีได้ อบจ.นม./
 บ้านหนองมะค่า  หมู่ท่ี  13  เช่ือมบ้านสะแกราษฎร์  ถนนท่ีได้มาตรฐาน  ยาว  2,000.00  ม.  ท่ีได้มาตรฐาน  มาตรฐานในการ จว.นม./
 หมู่ท่ี  3  เทศบาลต้าบลขามสะแกแสง  ในการคมนาคมและ  หนา  0.15  ม.       เพ่ิมข้ึนร้อยละ 25  คมนาคมและขนส่ง  กรมส่งเสริมฯ

 - เย้ืองตลาดวัวรีสอร์ท  ขนส่งพืชผลทางการ  ไหล่ทางตามสภาพ  พืชผลทางการเกษตร
 (พิกัดจุดเร่ิมต้น  15.355443° , 102.170798°)  เกษตรอย่างสะดวก   อย่างสะดวกรวดเร็ว
 (พิกัดจุดส้ินสุด  15.361033° , 102.187067°)  รวดเร็วและปลอดภัย  และปลอดภัย

23  โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสาย  เพ่ือให้ประชาชนมี  ขนาดกว้าง  5.00  ม.  - 1,200,000  -  -  -  ประชาชนมีถนน  ประชาชนมีถนนท่ีได้ อบจ.นม./
 บ้านหนองมะค่า  หมู่ท่ี  13  เช่ือมเทศบาล  ถนนท่ีได้มาตรฐาน  ยาว  670.00  ม.  ท่ีได้มาตรฐาน  มาตรฐานในการ จว.นม./
 ต้าบลขามสะแกแสง  ในการคมนาคมและ  หนา  0.04  ม.       เพ่ิมข้ึนร้อยละ 2  คมนาคมและขนส่ง  กรมส่งเสริมฯ

 - เร่ิมจากร้ัวโรงเรียนขามสะแกแสง  ถึงเขตเทศบาล  ขนส่งพืชผลทางการ  ไหล่ทางตามสภาพ  พืชผลทางการเกษตร
 ต้าบลขามสะแกแสง  เกษตรอย่างสะดวก   อย่างสะดวกรวดเร็ว
 (พิกัดจุดเร่ิมต้น  15.343203° , 102.176322°)  รวดเร็วและปลอดภัย  และปลอดภัย
 (พิกัดจุดส้ินสุด  15.334365° , 102.175816°)

24  โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายบ้านหนองมะค่า  เพ่ือให้ประชาชนมี  ขนาดกว้าง  3.00  ม. 500,000 500,000 500,000  -  -  ประชาชนมีถนน  ประชาชนมีถนนท่ีได้ อบจ.นม./
 หมู่ท่ี  13  เช่ือมบ้านดอนตลุงหว้า  หมู่ท่ี  10  ถนนท่ีได้มาตรฐาน  ยาว  2,980.00  ม.   ท่ีได้มาตรฐาน  มาตรฐานในการ จว.นม./
 ต้าบลเมืองนาท  ในการคมนาคมและ  หนา  0.15  ม.   เพ่ิมข้ึนร้อยละ 15  คมนาคมและขนส่ง  กรมส่งเสริมฯ

 - เร่ิมจากทางข้ามล้าห้วยโนนลาน (ล้าห้วยตะคุ)  ขนส่งพืชผลทางการ  วางท่อระบายน้้า  คสล.  พืชผลทางการเกษตร
 ถึงสามแยกข้างบ้านนายอนันต์  มุ่งสระกลาง  เกษตรอย่างสะดวก อัดแรงมาตรฐาน  มอก.  อย่างสะดวกรวดเร็ว
 (พิกัดจุดเร่ิมต้น   15.381618° , 102.198243°)  รวดเร็วและปลอดภัย  ช้ัน 3  ขนาด  Ø  0.40  ม.  และปลอดภัย
 (พิกัดจุดส้ินสุด  15.361192° , 102.187363°)  จ้านวน  2  จุด ๆ ละ  5  ท่อน

25  โครงการก่อสร้างฝายน้้าล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก  เพ่ือให้ประชาชนมีน้้า  ยาว  20.00  ม.  -  -  - 4,000,000  -  ประชาชนมีน้้าใน  ประชาชนมีน้้าใน  อบจ.นม./
 บ้านหนองมะค่า  หมู่ท่ี  13  ในการอุปโภค-บริโภค   การอุปโภค-บริโภค  การอุปโภค-บริโภค  จว.นม./
  - บริเวณล้าห้วยตะคุข้างท่ีนานางสังวาล  และท้าการเกษตร  เพียงพอ  และท้าการเกษตร  กรมส่งเสริมฯ

 เรียบสันเทียะ  อย่างเพียงพอ  ร้อยละ 100  
 (พิกัดจุดท่ีต้ังโครงการ  15.373243° , 102.185199°)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566-2570)                                       งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ  องค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง  อ าเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา     133



134 (แบบ  ผ. 02/2)

 เป้าหมาย ตัวช้ีวัด  ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
 ท่ี  โครงการ  วัตถุประสงค์  (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570  (KPI)  จะได้รับ ท่ีจะขอ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  ประสาน

 งบประมาณ

26  โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านหนองมะค่า  เพ่ือให้ประชาชน  ประปาถังแชมเปญ 420,000  -  -  -  -  ประชาชน  ประชาชนมีน้้าประปา อบจ.นม./
 หมู่ท่ี  13  มีน้้าประปาในการ  จ้านวน  1  แห่ง  มีน้้าประปา  ในการอุปโภค-บริโภค จว.นม./
 - บริเวณสามแยกข้างบ้านนายอนันต์  มุ่งสระกลาง  อุปโภค-บริโภค   ใช้เพ่ิมข้ึน  อย่างเพียงพอ  กรมส่งเสริมฯ

 (พิกัดจุดท่ีต้ังโครงการ  15.381535° , 102.198215°)   ร้อยละ 2
27  โครงการก่อสร้างฝายน้้าล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก  เพ่ือให้ประชาชนมีน้้า  ยาว  16.00  ม.  -  -  - 3,200,000  -  ประชาชนมีน้้าใน  ประชาชนมีน้้า อบจ.นม./

 บ้านริมบึง  หมู่ท่ี  14  ในการอุปโภค-บริโภค   การอุปโภค-บริโภค  ในการอุปโภค-บริโภค จว.นม./
 - บริเวณข้างท่ีนานางก้าไร  โชตินอก  และท้าการเกษตร        เพียงพอ  และท้าการเกษตร  กรมส่งเสริมฯ

  อย่างเพียงพอ  ร้อยละ 100
28  โครงการก่อสร้างเหมืองดาดคอนกรีตเสริมเหล็ก  เพ่ือให้ประชาชนมีน้้า  ขนาดปากกว้าง  1.50  ม.  -  - 800,000  -  -  ประชาชนมีน้้าใน  ประชาชนมีน้้า อบจ.นม./

 บ้านริมบึง  หมู่ท่ี  14  ในการอุปโภค-บริโภค  ยาว  900.00  ม.  การอุปโภค-บริโภค  ในการอุปโภค-บริโภค จว.นม./
 - เร่ิมจากล้าห้วยฉลุง  ถึงบึงหนองโป่ง  อย่างเพียงพอ  ก้นลึก  1.00  ม.       เพ่ิมมากข้ึน  อย่างเพียงพอ  กรมส่งเสริมฯ

 (พิกัดจุดเร่ิมต้น  15.389807° , 102.174737°)   ก้นกว้าง  1.00  ม.  ร้อยละ 2
 (พิกัดจุดส้ินสุด  15.381940° , 102.173786°)   วางท่อ  คสล.  แรงอัดช้ัน  3   
  ขนาด  Ø  0.60  ม.  

 จ้านวน  6  ท่อน

29  โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  เพ่ือให้ประชาชนมี  ขนาดกว้าง  5.00  ม. 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000  ประชาชนมีถนน  ประชาชนมีถนนท่ีได้ อบจ.นม./
 สายบ้านโนนสะอาด  หมู่ท่ี 15  เช่ือม  ถนนท่ีได้มาตรฐาน  ยาว  3,400.00  ม.  ท่ีได้มาตรฐาน  มาตรฐานในการ จว.นม./
 บ้านดอนตลุงหว้า  หมู่ท่ี  10  ต้าบลเมืองนาท  ในการคมนาคมและ  หนา  0.05  ม.       เพ่ิมข้ึนร้อยละ 2  คมนาคมและขนส่ง  กรมส่งเสริมฯ

 - ถนนสายบ้านโนนสะอาด-บ้านหนองมะค่า-บ้านหนองจาน  ขนส่งพืชผลทางการ  ไหล่ทางตามสภาพ  พืชผลทางการเกษตร
 (พิกัดจุดเร่ิมต้น  15.353625° , 102.204389°)  เกษตรอย่างสะดวก   อย่างสะดวกรวดเร็ว
 (พิกัดจุดส้ินสุด  15.380467° , 102.198219°)  รวดเร็วและปลอดภัย  และปลอดภัย
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135 (แบบ  ผ. 02/2)

 เป้าหมาย ตัวช้ีวัด  ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
 ท่ี  โครงการ  วัตถุประสงค์  (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570  (KPI)  จะได้รับ ท่ีจะขอ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  ประสาน

 งบประมาณ

30  โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายบ้านโนนสะอาด  เพ่ือให้ประชาชนมี  ขนาดกว้าง  5.00  ม. 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000  ประชาชนมีถนน  ประชาชนมีถนนท่ีได้ อบจ.นม./
 หมู่ท่ี 15  เช่ือมบ้านดอนตลุงหว้า  หมู่ท่ี  10  ถนนท่ีได้มาตรฐาน  ยาว  5,000.00  ม.  ท่ีได้มาตรฐาน  มาตรฐานในการ จว.นม./
 ต้าบลเมืองนาท  ในการคมนาคมและ  หนาเฉล่ีย  0.15  ม.                 เพ่ิมข้ึนร้อยละ 15  คมนาคมและขนส่ง  กรมส่งเสริมฯ

 - ถนนสายบ้านโนนสะอาด-บ้านหนองจาน (คุ้มโนนง้ิว)  ขนส่งพืชผลทางการ  พร้อมบดอัดแน่น  พืชผลทางการเกษตร
 (พิกัดจุดเร่ิมต้น  15.363692° , 102.210290°)  เกษตรอย่างสะดวก  อย่างสะดวกรวดเร็ว
 (พิกัดจุดส้ินสุด  15.403578° , 102.205806°)  รวดเร็วและปลอดภัย  และปลอดภัย

31  โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายบ้านโนนสะอาด  เพ่ือให้ประชาชนมี  ขนาดกว้าง  3.00  ม. 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000  ประชาชนมีถนน  ประชาชนมีถนนท่ีได้ อบจ.นม./
 หมู่ท่ี 15  เช่ือมบ้านเหนือ  หมู่ท่ี  1   ถนนท่ีได้มาตรฐาน  ยาว  2,700.00  ม.  ท่ีได้มาตรฐาน  มาตรฐานในการ จว.นม./
 ต้าบลเมืองนาท  ในการคมนาคมและ  หนาเฉล่ีย  0.15  ม.                 เพ่ิมข้ึนร้อยละ 15  คมนาคมและขนส่ง  กรมส่งเสริมฯ

 - สามแยกรีสอร์ทถนนสายบ้านโนนสะอาด-บ้านเหนือ  ขนส่งพืชผลทางการ  พร้อมบดอัดแน่น  พืชผลทางการเกษตร
 (พิกัดจุดเร่ิมต้น  15.370629° , 102.212084°)  เกษตรอย่างสะดวก  อย่างสะดวกรวดเร็ว
 (พิกัดจุดส้ินสุด  15.387962° , 102.227220°)  รวดเร็วและปลอดภัย  และปลอดภัย

32  โครงการติดต้ังโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์  เพ่ือให้ประชาชนมี  หมู่ท่ี  1-15 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000  ประชาชน  ประชาชนมีไฟฟ้าใช้  อบจ.นม./
 (LED  Street  Light  Solar  Cell)  พร้อมอุปกรณ์  ไฟฟ้าใช้  เกิดความ  ต้าบลขามสะแกแสง  มีไฟฟ้าใช้  เกิดความปลอดภัย  จว.นม./
 ครบชุด  ปลอดภัยในชีวิต  จ้านวนหมู่บ้านละ 8 ต้น  เพ่ิมข้ึน  ในชีวิตและทรัพย์สิน กรมส่งเสริมฯ

  และทรัพย์สิน  ร้อยละ 6
 รวม  32  โครงการ  -  - 17,000,000 17,200,000  27,280,000  22,600,000  21,400,000   -  -  -
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136 (แบบ  ผ. 02/2)

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  1  สรางเสริมระบบโครงสรางพ้ืนฐานเช่ือมโยงตอโครงขายคมนาคมแหงอนาคต  และเพ่ิมขีดความสามารถ  การคา  การลงทุนและเศรษฐกิจ
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง
1,  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.2  แผนงานการเกษตร

 เป้าหมาย ตัวช้ีวัด  ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
 ท่ี  โครงการ  วัตถุประสงค์  (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570  (KPI)  จะได้รับ ท่ีจะขอ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  ประสาน
1  โครงการขุดลอกเหมืองระบายน ้าห้วยร่วมบ้านขาม  เพ่ือให้ประชาชนมีน ้า  ขนาดปากกว้าง  3.00  ม.  -  -  - 2,600,000  -  ประชาชนมีน ้าใน  ประชาชนมีน ้า อบจ.นม./

 หมู่ท่ี  1   ในการอุปโภค-บริโภค  ยาว  1,380.00  ม.  การอุปโภค-บริโภค  ในการอุปโภค-บริโภค จว.นม./
 - เร่ิมจากอ่างเก็บน ้าห้วยร่วม  ถึงถนนลาดยาง  และท้าการเกษตร  ลึกเฉล่ีย  2.50  ม.       เพียงพอ  และท้าการเกษตร  กรมส่งเสริมฯ

 สาย  อ. ขามสะแกแสง-อ. โนนสูง  อย่างเพียงพอ  วางท่อระบายน ้า  คสล.  ร้อยละ 100  
 (พิกัดจุดเร่ิมต้น  15.319595° , 102.174793°) อัดแรงมาตรฐาน  มอก.

 (พิกัดจุดสิ นสุด  15.321319° , 102.187519°)  ชั น 3  ขนาด  Ø  0.60  ม.

 จ้านวน  6  ท่อน

2  โครงการขุดลอกสระน ้าสาธารณะหมู่บ้านนามาบ  เพ่ือให้ประชาชนมีน ้า  ขนาดกว้าง  70.00  ม.  -  -  - 650,000  -  ประชาชนมีน ้าใน  ประชาชนมีน ้า อบจ.นม./
 หมู่ท่ี  5  ในการอุปโภค-บริโภค  ยาว  90.00  ม.  การอุปโภค-บริโภค  ในการอุปโภค-บริโภค จว.นม./
  - ด้านทิศใต้ของถนนสายบ้านขาม-บ้านนามาบ  และท้าการเกษตร  ลึกเฉล่ีย  3.50  ม.       เพียงพอ  และท้าการเกษตร  กรมส่งเสริมฯ

 (พิกัดจุดท่ีตั งโครงการ  15.350167° , 102.232178°)  อย่างเพียงพอ  ร้อยละ 100  
3  โครงการขุดลอกหนองกระเฌอบ้านด่านช้าง  เพ่ือให้ประชาชนมีน ้า  ขนาดกว้าง  60.00  ม.  -  -  - 380,000  -  ประชาชนมีน ้าใน  ประชาชนมีน ้า อบจ.นม./

 หมู่ท่ี  6  ในการอุปโภค-บริโภค  ยาว  60.00  ม.  การอุปโภค-บริโภค  ในการอุปโภค-บริโภค จว.นม./
  และท้าการเกษตร  ลึกเฉล่ีย  3.50  ม.       เพียงพอ  และท้าการเกษตร  กรมส่งเสริมฯ

  อย่างเพียงพอ  ร้อยละ 100  

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566–2570)

ส าหรับ  โครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีใช้ส าหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถ่ิน
องค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง  อ าเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

 งบประมาณ
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137 (แบบ  ผ. 02/2)

 เป้าหมาย ตัวช้ีวัด  ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
 ท่ี  โครงการ  วัตถุประสงค์  (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570  (KPI)  จะได้รับ ท่ีจะขอ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  ประสาน

 งบประมาณ

4  โครงการขุดลอกโคกหนองเรือสาธารณประโยชน์  เพ่ือให้ประชาชนมีน ้า  ปริมาตรดินขุด  -  -  - 650,000  -  ประชาชนมีน ้าใน  ประชาชนมีน ้าใน  อบจ.นม./
 บ้านหนองจาน  หมู่ท่ี  11  ในการอุปโภค-บริโภค  จ้านวนไม่น้อยกว่า  การอุปโภค-บริโภค  การอุปโภค-บริโภค  จว.นม./
  และท้าการเกษตร  27,000  ลบ.ม.  เพียงพอ  และท้าการเกษตร กรมส่งเสริมฯ

  อย่างเพียงพอ  ร้อยละ 100
5  โครงการขุดลอกหนองโป่งสาธารณประโยชน์  เพ่ือให้ประชาชนมีน ้า สภาพเดิม  กว้าง  90.00  ม.  - 2,200,000  -  -  -  ประชาชนมีน ้าใน  ประชาชนมีน ้าใน  อบจ.นม./

 บ้านโนนแจง  หมู่ท่ี  12  ในการอุปโภค-บริโภค ยาว  165.00  ม.  การอุปโภค-บริโภค  การอุปโภค-บริโภค  จว.นม./
 - บริเวณฝ่ังบ้านโนนแจง  และท้าการเกษตร ลึกเฉล่ีย  3.00  ม.  เพียงพอ  และท้าการเกษตร กรมส่งเสริมฯ

 (พิกัดจุดท่ีตั งโครงการ  15.378623° , 102.172965°)  อย่างเพียงพอ ต้องการขุด  กว้าง  90.00  ม.  ร้อยละ 100
ยาว  165.00  ม.

ลึกเฉล่ีย  5.00  ม.

6  โครงการขุดลอกล้าห้วยตะคุบ้านหนองมะค่า  เพ่ือให้ประชาชนมีน ้า  สภาพเดิม  กว้าง  18.00  ม. 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000  ประชาชนมีน ้าใน  ประชาชนมีน ้าใน  อบจ.นม./
 หมู่ท่ี  13  ในการอุปโภค-บริโภค  ยาว  2,300.00  ม.  การอุปโภค-บริโภค  การอุปโภค-บริโภค  จว.นม./
 - เร่ิมจากบริเวณข้างท่ีนานางสังวาล  เรียบสันเทียะ  และท้าการเกษตร  ลึกเฉล่ีย  4.00  ม.  เพียงพอ  และท้าการเกษตร กรมส่งเสริมฯ

 ถึงฝายบ้านห้วยฉลุง  อย่างเพียงพอ  ต้องการขุด  กว้าง  18.00  ม.  ร้อยละ 100
 (พิกัดจุดเร่ิมต้น  15.373243° , 102.185199°)  ยาว  2,300.00  ม.

 (พิกัดจุดสิ นสุด  15.387301° , 102.180933°)  ลึกเฉล่ีย  5.00  ม.

7  โครงการขุดลอกหนองโป่งสาธารณประโยชน์  เพ่ือให้ประชาชนมีน ้า สภาพเดิม  กว้าง  150.00  ม. 1,000,000 1,000,000  -  -  -  ประชาชนมีน ้าใน  ประชาชนมีน ้าใน  อบจ.นม./
 บ้านริมบึง  หมู่ท่ี  14  ในการอุปโภค-บริโภค ยาว  284.00  ม.  การอุปโภค-บริโภค  การอุปโภค-บริโภค  จว.นม./
 - บริเวณฝ่ังบ้านริมบึง  และท้าการเกษตร ลึกเฉล่ีย  3.00  ม.  เพียงพอ  และท้าการเกษตร กรมส่งเสริมฯ

 (พิกัดจุดท่ีตั งโครงการ  15.380921° , 102.171757°)  อย่างเพียงพอ ต้องการขุด  กว้าง  150.00  ม.  ร้อยละ 100
ยาว  284.00  ม.

ลึกเฉล่ีย  5.00  ม.
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138 (แบบ  ผ. 02/2)

 เป้าหมาย ตัวช้ีวัด  ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
 ท่ี  โครงการ  วัตถุประสงค์  (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570  (KPI)  จะได้รับ ท่ีจะขอ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  ประสาน

 งบประมาณ

8  โครงการขุดลอกล้าห้วยโนนลานบ้านโนนสะอาด  เพ่ือให้ประชาชนมีน ้า  สภาพเดิม  กว้าง  18.00  ม.  -  - 500,000 500,000  -  ประชาชนมีน ้าใน  ประชาชนมีน ้าใน  อบจ.นม./
 หมู่ท่ี  15  ในการอุปโภค-บริโภค  ยาว  2,300.00  ม.  การอุปโภค-บริโภค  การอุปโภค-บริโภค  จว.นม./
  และท้าการเกษตร  ลึกเฉล่ีย  4.00  ม.  เพียงพอ  และท้าการเกษตร กรมส่งเสริมฯ

 (พิกัดจุดเร่ิมต้น  15.355639° , 102.197541°)  อย่างเพียงพอ  ต้องการขุด  กว้าง  18.00  ม.  ร้อยละ 100
 (พิกัดจุดสิ นสุด  15.367356° , 102.187314°)  ยาว  2,300.00  ม.

  ลึกเฉล่ีย  5.00  ม.

 รวม  8  โครงการ  -  - 2,200,000   4,400,000   1,700,000   5,980,000   1,200,000    -  -  -
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แบบ  ผ. 03  บัญชีครุภัณฑ์ 
                           แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2566-2570) 

 

 

 

 

 

 



139 แบบ  ผ. 03

 เป้าหมาย หน่วยงาน
 ท่ี  แผนงาน  หมวด  ประเภท  (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) หลัก
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

     

  

   
    
 
 
 

 รวม -            -            -            -            -            

 บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566–2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง  อ าเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

 งบประมาณ
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     ส่วนที่  4   
     การติดตามและประเมินผล 
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ส่วนที่ ส่วนที่ 44  
 
 

 การบริหารงานท่ีประสบความส าเร็จนั้น ส่วนหนึ่งมาจากการน านวัตกรรม ( Innovation) และ
กระบวนการบริหารใหม่ ๆ มาประยุกต์ใช้ในองค์กร ให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ การ
ติดตาม และประเมินผลก็เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารงาน ซึ่งมีหลักการส าคัญ คือ การติดตาม
ความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานและประเมินผลความส าเร็จของงาน อันจะน าไปสู่การปรับปรุงแก้ไขปัญหา
ร่วมกันให้บรรลุเป้าหมาย จึงต้องมีการติดตามและประเมินผล เพื่อให้ทราบประสิทธิภาพและประสิทธิผล
การด าเนินงานขององค์กรว่าอยู่ในระดับใด เหมาะสมหรือสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันหรือไม่ 

๑.  การติดตามและประเมนิผลยุทธศาสตร ์
กระบวนการของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) มีองค์ประกอบ 3 ส่วน คือ การวางแผน 

(Planning) การน าแผนไปปฏิบัติ (Implementation) และการติดตามประเมินผล (Monitor and Evaluation) 
ฉะนั้น การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ สามารถด าเนินการได้ดังนี้  
 1.1 ติดตามและประเมินผลกระบวนการ (Process) จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยตรวจสอบ
กระบวนการด าเนินการว่าเป็นไปตามวิธีการและขั้นตอนที่ก าหนดไว้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ.2561 เป็นกรอบ
ในการปฏิบัติงานติดตามและประเมินผล 
 1.2 ติดตามประเมินผลความพึงพอใจของประชาชน ต่อการด าเนินงานตามนโยบายขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล เป็นการประเมินผลการด าเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยออกแบบส ารวจความพึงพอใจ
ของประชาชน  

๒. การติดตามและประเมินผลโครงการ 
เป็นการประเมินผลที่ช่วยให้ทราบถึงความก้าวหน้าในการด าเนินงานว่าแผนงานหรือโครงการที่ได้

ด าเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร น าไปสู่ความส าเร็จตามแผนงานที่ก าหนดไว้หรือไม่ มีผลส าเร็จมากน้อย
เพียงใดเมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมาย หากมีความล่าช้ามีสาเหตุมาจากอะไร สมควรที่จะได้รับการแก้ไขด้วย
วิธีการใด เพ่ือให้โครงการดังกล่าวเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดไว้ และยังเป็นเครื่องมือชี้วัด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการด าเนินโครงการ โดยมีประเด็นในการติดตามประเมินผล คือ 

2.1 การติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน โดยมีตัวชี้วัดเชิงปริมาณ คุณภาพ ความพึงพอใจ และ
ขั้นตอนการด าเนินงาน ซึ่งผู้รับผิดชอบโครงการจะเป็นผู้ก ากับตัวชี้วัด 

2.2 การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการด าเนินงานประจ าปีและเพ่ิมเติม 

ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนต าบล จะน าข้อมูลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลโครงการ มาใช้ในการ
ปรับปรุงกระบวนการด าเนินงานให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และเป้าหมาย ที่ได้ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ให้สามารถตอบสนองและแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชนเป็นสิ่งส าคัญ 

ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล 
(1) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 2 ประเภท คือ 

(1.1) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พศ.2566-2570) 
(1.2) แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 

 (2) ประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนต่อการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 

การติดตามและประเมนิผล 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง  อ าเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา 

141 

 (3) ศึกษาความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 
 
 เกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัด 
 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้มีเกณฑ์มาตรฐาน (Standard Criteria) และตัวชี้วัด 
(Indicators) เพ่ือใช้เป็นกรอบในการประเมินให้เกิดความชัดเจนเป็นระบบ มีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ โดยใช้
เกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัด ดังนี้ 
 

เกณฑ์มาตรฐาน 
(Standard Criteria) 

ตัวช้ีวัด 
 (Indicators) 

กรอบตัวแปร  
(Attributes) 

สัมฤทธิผลและการบรรลุ
วัตถุประสงค์ของโครงการ 

ผลผลิต  ผลลัพธ์ ผลต่างระหว่างจ านวนโครงการที่
แ ล้ ว เส ร็ จ กั บ จ าน วน โครงการ
ทั้งหมด 

การสนองตอบความต้องการของ
ประชาชน 

ระดับความพึงพอใจ สั ด ส่ ว น ข อ ง ป ร ะ ช า ช น
กลุ่มเป้าหมายที่ พึงพอใจและไม่
พอใจ ผลสะท้อนกลับ 

 
 

ระบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 การวางระบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีสมมุติฐานว่า ระบบ
ติดตามและประเมินผลไม่อาจแยกตัวเองออกมาจากระบบการบริหารแผนทั้งหมด ดังนั้น ระบบอ่ืน ๆ ที่เกิดขึ้น
ก่อนหน้าที่แผนพัฒนาจะด าเนินการ จึงเป็นเหมือนบริบทที่ย่อมจะส่งผลต่อการบริหารแผนและจะส่งผลต่อการ
ติดตามและประเมินผลด้วยเช่นกัน ดังนั้น ระบบติดตามและประเมินผลครั้งนี้ สรุปเป็นแผนภาพได้ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระบบการจัดท าแผน ระบบงบประมาณ ระบบสังคม/ท้องถิ่น ระบบการเมือง ระบบวัฒนธรรม 

ปัจจัยน าเข้า 
- แผนพัฒนาท้องถิ่น 
- งบประมาณรายจ่าย 
- บุคลากร 
- ทรัพยากรอื่น ๆ 

กระบวนการ 
- การใช้ทรัพยากร 
- การด าเนินการตามแผน 
- การบริหารแผน 

ผลผลิต 
- ความส าเร็จของการ
ด าเนินการตามแผน
ในเชิงรูปธรรม 

ผลลัพธ ์
- ความส าเร็จของการ
ด าเนินงานตามแผนเมื่อ
เปรียบเทยีบกับ
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย 

ระบบติดตาม (Monitoring) 
- Input Monitoring 
- Performance Monitoring 

ระบบประเมินผล (Evaluation) 
- ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์/เปา้หมาย 
- การเปลี่ยนแปลงของท้องถิ่นในภาพรวม 
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๓ สรุปผลการพัฒนาท้องถิน่ 

3.๑ การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
 (๑) การวัดผลในเชิงปริมาณ 

ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบล ได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาขึ้นมาเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือใน
การพัฒนาให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน  ใน
การจัดท าแผนพัฒนานั้นจะต้องมีการติดตามและประเมินแผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด ๖  ข้อ ๒๙  และระะเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61  ข้อ ๑1  โดย
คณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาเป็นผู้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่ง
คณะกรรมการจะต้องด าเนินการก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ด าเนินการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  
พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อย
กว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี   
  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ  มีดังนี้ 

แบบที่  ๑  การก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบที่  ๒  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบที่  ๓/๑  แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
แบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา  
การติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan  (www.dla.go.th) 

  (๒) การวัดผลในเชิงคุณภาพ 
การจัดผลเชิงคุณภาพ  องค์การบริหารส่วนต าบลใช้การส ารวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิง

คุณภาพโดยภาพรวม โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจท าให้ทราบถึงผลเชิง
คุณภาพในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลในภาพรวม   

โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังนี้ 
แบบที ่ ๓/๒  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหาร

ส่วนต าบล 
แบบที่  ๓/๓  แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.dla.go.th/
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3.2 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น จากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 

 
บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2561

องค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง  อ าเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา  

แผนงาน
จ านวนโครงการ คิดเป็นร้อยละของ จ านวน คิดเป็นร้อยละของ  หน่วยงาน

ที่ด าเนินการ โครงการทั้งหมด งบประมาณ งบประมาณทั้งหมด  ที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์ที่ 4  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

 - แผนงานบริหารงานทั่วไป

 - แผนงานการรักษาความสงบภายใน

 - แผนงานการศึกษา

 - แผนงานสาธารณสุข

 - แผนงานสังคมสงเคราะห์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

 - แผนงานเคหะและชุมชน

 - แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

 - แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ

                  

 - แผนงานการเกษตร

 - งบกลาง

รวมทั้งสิ้น 100 100     38,705,000 100

16 16.00       13,252,220 34.24 ส านักปลัด/กองคลัง

5 5.00           455,000 1.18 ส านักปลัด

21 21.00         4,111,100 10.62 กองการศึกษา 

6 6.00           449,500 1.16 ส านักปลัด

2 2.00           135,000 0.35 ส านักปลัด

28 28.00     5,141,000.00 13.28 กองช่าง

5 5.00       155,000.00 0.40 ส านักปลัด

7 7.00       477,000.00 1.23 กองการศึกษา 

3 3.00         60,000.00 0.16 ส านักปลัด

7 7.00   14,469,180.00 37.38 ส านักปลัด

กองคลัง

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ-

 และสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
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บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562

องค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง  อ าเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา  

แผนงาน
จ านวนโครงการ คิดเป็นร้อยละของ จ านวน คิดเป็นร้อยละของ  หน่วยงาน

ที่ด าเนินการ โครงการทั้งหมด งบประมาณ งบประมาณทั้งหมด  ที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์ที่ 4  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

 - แผนงานบริหารงานทั่วไป

 - แผนงานการรักษาความสงบภายใน

 - แผนงานการศึกษา

 - แผนงานสาธารณสุข

 - แผนงานสังคมสงเคราะห์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

 - แผนงานเคหะและชุมชน

 - แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

 - แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ

                  

 - แผนงานการเกษตร

 - งบกลาง

รวมทั้งสิ้น 92 100     40,550,000 100

13 14.13       13,421,250 33.10 ส านักปลัด/กองคลัง

6 6.52           439,500 1.08 ส านักปลัด

11 11.96         4,115,650 10.15 กองการศึกษา 

9 9.78           711,000 1.75 ส านักปลัด

1 1.09             12,000 0.03 ส านักปลัด

29 31.52     6,513,700.00 16.06 กองช่าง

6 6.52       108,000.00 0.27 ส านักปลัด

6 6.52       445,000.00 1.10 กองการศึกษา 

3 3.26         45,000.00 0.11 ส านักปลัด

8 8.70   14,738,900.00 36.35 ส านักปลัด

กองคลัง

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ-

 และสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
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บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2563

องค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง  อ าเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา  

แผนงาน
จ านวนโครงการ คิดเป็นร้อยละของ จ านวน คิดเป็นร้อยละของ  หน่วยงาน

ที่ด าเนินการ โครงการทั้งหมด งบประมาณ งบประมาณทั้งหมด  ที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์ที่ 4  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

 - แผนงานบริหารงานทั่วไป

 - แผนงานการรักษาความสงบภายใน

 - แผนงานการศึกษา

 - แผนงานสาธารณสุข

 - แผนงานสังคมสงเคราะห์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

 - แผนงานเคหะและชุมชน

 - แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

 - แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ

                  

 - แผนงานการเกษตร

 - งบกลาง

รวมทั้งสิ้น 93 100     43,083,000 100

14 15.05       14,812,150 34.38 ส านักปลัด/กองคลัง

6 6.45           439,500 1.02 ส านักปลัด

11 11.83         4,149,350 9.63 กองการศึกษา 

12 12.90         1,112,400 2.58 ส านักปลัด

1 1.08             12,000 0.03 ส านักปลัด

27 29.03     6,355,500.00 14.75 กองช่าง

5 5.38         98,000.00 0.23 ส านักปลัด

5 5.38       430,000.00 1.00 กองการศึกษา 

3 3.23         45,000.00 0.10 ส านักปลัด

9 9.68   15,629,100.00 36.28 ส านักปลัด

กองคลัง

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ-

 และสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
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บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2564

องค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง  อ าเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา  

แผนงาน
จ านวนโครงการ คิดเป็นร้อยละของ จ านวน คิดเป็นร้อยละของ  หน่วยงาน

ที่ด าเนินการ โครงการทั้งหมด งบประมาณ งบประมาณทั้งหมด  ที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์ที่ 4  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

 - แผนงานบริหารงานทั่วไป

 - แผนงานการรักษาความสงบภายใน

 - แผนงานการศึกษา

 - แผนงานสาธารณสุข

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

 - แผนงานเคหะและชุมชน

 - แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

 - แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ

                  

 - แผนงานการเกษตร

 - งบกลาง

รวมทั้งสิ้น 94 100     43,996,000 100

14 14.89   14,439,880.00 32.82 ส านักปลัด/กองคลัง

8 8.51       688,800.00 1.57 ส านักปลัด

10 10.64     4,067,330.00 9.24 กองการศึกษา 

13 13.83     1,244,740.00 2.83 ส านักปลัด

9 9.57       707,670.00 1.61 กองช่าง

20 21.28     5,884,000.00 13.37 กองช่าง

3 3.19         53,000.00 0.12 ส านักปลัด

5 5.32       430,000.00 0.98 กองการศึกษา 

3 3.19         45,000.00 0.10 ส านักปลัด

9 9.57   16,435,580.00 37.36 ส านักปลัด

กองคลัง

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

 - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ-

 และสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
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๔. ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 

๔.๑ ผลกระทบน าไปสู่อนาคต 
 องค์การบริหารส่วนต าบล ได้จัดบริการสาธารณะเพ่ืออ านวยความสะดวกและตอบสนองต่อ

ความต้องการของประชาชน ไม่ว่าจะเป็นด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน การศึกษา เศรษฐกิจและสังคมท้องถิ่น ทั้งนี้ 
มุ่งหวังให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ในส่วนของการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่ง
เป็นการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม (Output) ได้ก่อให้เกิดผลกระทบ (Impact) ทั้ง 
3 ระดับ คือ ระยะสั้น สามารถเห็นผลส าเร็จได้ทันทีเมื่อด าเนินโครงการ/กิจกรรม แล้วเสร็จ  ระยะกลางและยาว 
ต้องใช้เวลาในการพัฒนาและด าเนินการ โดยในอนาคตองค์การบริหารส่วนต าบล ได้วางแผนการพัฒนาท้องถิ่น
ในด้านต่าง ๆ สามารถสรุปได้ ดังนี้ 

 
ด้าน แนวทางการพัฒนาในอนาคต 

1. โครงสร้างพื้นฐาน  - จัดให้มีรบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่เหมาะสม เพียงพอ
ในพ้ืนที่ สามารถพัฒนาพื้นที่ให้มีความเจริญ 
  

2. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  - การจัดการขยะที่มีประสิทธิภาพ สร้างจิตส านึกในการทิ้งขยะ และ
ส่งเสริมให้มีการคัดแยกขยะภายในครัวเรือน  

3. การศึกษา  - พัฒนาบุคลากรด้านการศึกษา และสื่ออุปกรณ์การเรียนการสอนให้
ทันสมัย รวมทั้งพัฒนาหลักสูตรที่ได้มาตรฐานบูรณาการกับหลักสูตร
ท้องถิ่น สามารถจัดการเรียนการสอนให้เด็กมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ที่เป็นเลิศ 
 - เสริมสร้างความเข้าใจและการอยู่ร่วมกันภายหลักบวร 

4. กีฬาและนันทนาการ  - ก่อสร้างลานกีฬาและติดตั้งเครื่องออกก าลังกายภายในชุมชน 
 - จัดหาสถานที่ออกก าลังกาย 

5. สุขภาวะและคุณภาพชีวิต  - การรณรงค์ป้องกันโรคติดต่อ  โรคไข้เลือดออก  ทั้งในหมู่บ้านและ
สถานศึกษา 
 - เพ่ิมมาตรการดูแลและสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้แก่เด็กและ
เยาวชน ให้รู้เท่าทันถึงโทษและรูปแบบการแพร่ระบาด รวมถึงวิธีการ
หลีกเลี่ยง โดยตั้งเป้าหมายให้โรงเรียนในพ้ืนที่เป็นโรงเรียนปลอดยา
เสพติด 
 - ให้การดูแลและช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส/ผู้พิการ อย่างทั่วถึง ได้
มาตรฐานและมีความเท่าเทียมกัน 
 - เพ่ิมศักยภาพการปฏิบัติงานของงานป้องกัน  และสร้างเครือข่าย
รักษาความปลอดภัยทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชา
สังคม ทั้งภายในและภายนอกพ้ืนที่ 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง  อ าเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา 
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ด้าน แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
6. การบริหารงาน  - ส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีบทบาทและมีส่วนร่วมในการพัฒนา

ท้องถิ่น 
 - เพ่ิมประสิทธิภาพการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ให้
ครอบคลุม ทั่วถึง 
  

 
 
๔.๒ ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 

หากพิจารณากระบวนการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น พบว่า ในขั้นตอนการจัดท าแผนนั้น เป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และ
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561  รวมถึงหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย โดยค านึงถึงหลักประชารัฐผ่าน
กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นส าคัญ ในส่วนของการน าแผนไปสู่การปฏิบัติรอบปีที่ผ่านมา พบว่า การ
ด าเนินงานบางโครงการ ยังเกิดความล่าช้า ไม่เป็นไปตามแผนการด าเนินงาน โดยเฉพาะโครงการก่อสร้างทั้งถนน 
รางระบายน้ า อันเนื่องมาจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอก และสุดท้ายการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ในทางปฏิบัติ องค์การบริหารส่วนต าบล ได้ติดตามประเมินผลการด าเนินโครงการว่าอยู่ในขั้นตอนใด 
เป็นไปตามแผนการด าเนินงานหรือไม่ มีปัญหาหรืออุปสรรคอย่างไร พร้อมจัดท ารายงานเสนอให้ผู้บริหารได้รับ
ทราบ ทั้งนี้ เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาความล่าช้าในขั้นตอนการน าแผนไปสู่การปฏิบัติ ให้สามารถอ านวยความ
สะดวกและตอบสนองต่อความต้องการแก่ประชาชนได้รวดเร็วยิ่งขึ้น  ซึ่งสรุปข้อสังเกต และข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

1. การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณางบประมาณและค านึงถึงสถานะการคลังในการ
พิจารณาโครงการ/กจิกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น 

2. องค์การบริหารส่วนต าบล ต้องเร่งรัดให้มีการด าเนินโครงการ ที่ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ให้สามารถด าเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น 

3. การตั้งงบประมาณส าหรับภารกิจแต่ละด้านที่จะต้องด าเนินการ ยังมีความคลาดเคลื่อนอยู่
บ้าง ซึ่งส่งผลให้มีการโอนเพิ่ม โอนลด โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ ทุกปีงบประมาณ 
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   ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 
จัดท าแผนพฒันาท้องถิ่น 

 

 

 

 

 

 












