
d : v n r n o.: ri n r r u? ra r : d r u rir u a u r r #n n t vTvr ra ei u
4-v'
r:o.r u?Ju?{Blu1fl a{nu (vr.n.ue'uu-udero)

to.: o{Fin1:uBur:drusi, Uaul{fr'nnirlvna{u

drrfir:yrfluLrrr:vvr:?'rxrr,rrn'Llru'ir6'ru nrr6'fl?i'rutJufi'zur:'rflototrin:r.Jnn:otriru
v^u'

yro{6r1.J v,{.fl.bddd *nhrfir16u (afiufi b) v!.fl.b(dc uav( afrufi 6n ) try.n.bauo x{:l?Fr en {ofi orerr

orrinr:r..riyr:rirurirraurcfi'nn:vTvrr,rriu lfrrirrflunr:6'nvir*zuuviquurfrorfru (u.rt.is<b"o-lodedo),,
lnunrr:rriu{aura{anrfrartiu luarTuiarnleu arTufi o, r-l:s,irtl y\.fl udbd rfioiufi b* fiu€rruu

ledbd tl.lLLA?UU

rfro"t#nr:6'evirur..ru:i'nrurfr'orfiurororrinr:r:ivr:rirusiruaurta,nn:vb^rvtiu r{iuhj
d - a ' qv u I ' '

et't:.t:urljUr.ltLasyu{fioa-{nr:firfrur{lot 6fl.J:vnrrtl{uzuur{zuurfrarfru (lq.g.bauu-bde.Jo )ttavrfia

r{Ju n:ar-r uav rru?vn{lufl 'r:l&'zuurfrotfr uri ohj

6sil : v n r fl"t#vr :r rlo s fr.:tl

l:vnrrt ru iufi b* iiuuruu v'i.fl. tedbd

( uruit-u rrn6'nr*ni)

u'lu n0{ri'fl 1:uBrar:drusflru6 fJ1{e'n fl :u1uu{u

il



 

 
แผนพัฒนาท้องถิน่  

(พ.ศ.2566-2570) 
 

 
 

  

 

 

ของ 

องคการบรหิารสวนตำบลยางสักกระโพหลุม 
อำเภอมวงสามสิบ จังหวดัอุบลราชธาน ี

 

 

  

  

 



แผนพัฒนาทองถ่ิน องคการบริหารสวนตำบลยางสักกระโพหลุม พ.ศ.2566-2570 

 

คำนำ  

องคการบริหารสวนตำบลยางสักกระโพหลุม มีภารกิจสำคัญในการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนา

คุณภาพชีวิต ของประชาชนภายในตำบล ภายใตบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 25๖0 

ประกอบกับ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 

2548 ท่ีแกไข เพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 2559 และ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 ไดกำหนดใหองคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน     มีอำนาจและหนาท่ีในการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ินของตนเอง โดยคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน 

รับทราบ ความตองการ ประเด็น การพัฒนา และ ประเด็นท่ีเก่ียวของตลอดจนความชวยเหลือทางวิชาการและ

แนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพื้นท่ี เพื่อนำมา กำหนดแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่น โดยใหนำ

ขอมูลพื้นฐานในการพัฒนาจากหนวยงาน ตางๆ และ ขอมูลในการจัดทำแผนพัฒนาหมูบานหรือแผนชุมชนมา

พิจารณาประกอบการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ิน  

ดังนั้น เพื่อใหการดำเนินการดังกลาวเปนไปตามระเบียบฯ องคการบริหารสวนตำบลยางสัก

กระโพหลุม จึงไดดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ขึ้น เพื่อใชเปนเครื่องมือในการ

จัดทำ งบประมาณรายจายประจำป งบประมาณรายจายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสมและงบประมาณ

เงินอุดหนุน พรอมที ่จะนำไปสู การปฏิบัติและสามารถใชในการประสานแผนพัฒนาทองถิ ่นไดอยางมี

ประสิทธิภาพ และ ประสิทธิผลตามนโยบายท่ีคณะผูบริหารหวังท่ีจะทำใหเกิดการพัฒนาทองถ่ินอยางยั่งยืน 

 องคการบริหารสวนตำบลยางสักกระโพหลุม หวังเปนอยางยิ่งวาแผนพัฒนาทองถิ่นหาป 

(พ.ศ. 2566 – 2570) ขององคการบริหารสวนตำบลยางสักกระโพหลุม  ฉบับนี้จะเปนแนวทางในการพัฒนา

ตำบลยางสักกระโพหลุม  ใหมีประสิทธิภาพ และสามารถตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางแทจริง  

 

องคการบริหารสวนตำบลยางสักกระโพหลุม 
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สารบัญ 

            หนา  

สวนท่ี 1 สภาพท่ัวไปและขอมูลพ้ืนฐาน 
 (1) ดานกายภาพ        1 
 (2) ดานการเมือง/การปกครอง       3 
 (3) ประชากร         5 
 (4) สภาพสังคม        6 
 (5) ระบบบริการพ้ืนฐาน        7 
 (6) ระบบเศรษฐกิจ        8 
 (7) ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม       9  
(8) ทรัพยากรธรรมชาติ        10  

สวนท่ี 2 ยุทธศาสตรองคการปกครองสวนทองถ่ิน  
(1) ความสัมพันธระหวางแผนพัฒนาระดับมหภาค              13 – 45 
(2) ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน     46 - 51 
(3) การวิเคราะหเพ่ือการพัฒนา       52 – 54 

สวนท่ี 3 การนำแผนพัฒนาทองถ่ินไปสูการปฏิบัติ 
 (1) ยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนงาน      55  
 (2) บัญชีโครงการพัฒนา       56 - 148 

สวนท่ี 4 แนวทางการติดตามประเมินผล  
(1) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร      149 - 151 
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สวนท่ี ๑ 
สภาพท่ัวไปและขอมูลพ้ืนฐาน 

 
๑. ดานกายภาพ  

๑.๑ ท่ีตั้งของหมูบานหรือตำบลยางสักกระโพหลุม  

องคการบริหารสวนตำบลยางสักกระโพหลุม เปนองคการบริหารสวนตำบล 1 ใน 14 องคการบริหาร
สวนตำบล ของอำเภอมวงสามสิบ ไดร ับยกฐานะจากสภาตำบล เปนองคการบริหารสวนตำบล ตามประกาศ
กระทรวงมหาดไทย และมีผลบังคับใช เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2539 และท่ีทำการองคการบริหารสวนตำบลยางสักกระ
โพหลุม ตั้งอยูที่ หมูที่ 7  บานยางสักกระโพหลุม  มีเนื้อที่ทั้งหมด 68.31 ตารางกิโลเมตร หรือ 42,693.75 ไร ตั้งอยู
ทางทิศใตของอำเภอมวงสามสิบ ระยะทางหางจากอำเภอ ประมาณ 9 กิโลเมตร 

ทิศเหนือ  จดเขตองคการบริหารสวนตำบลมวงสามสิบ และเขตองคการบริหารสวนตำบลเตย อำเภอ
มวงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี  

ทิศตะวันตก จดเขตองคการบริหารสวนตำบลหนองไขนก และเขตองคการบริหารสวนตำบลโพนแพง 
อำเภอมวงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี 

ทิศใต  จดเขตองคการบริหารสวนตำบลหัวเรือ และองคการบริหารสวนตำบลขี้เหล็ก อำเภอเมือง 
จังหวัดอุบลราชธานี  

ทิศตะวันออก  จดกับองคการบริหารสวนตำบลเตย อำเภอมวงสามสิบ องคการบริหารสวนตำบลโพน
เมือง องคการบริหารสวนตำบลแพงใหญ อำเภอเหลาเสือโกก จังหวัดอุบลราชธานี  

หมูท่ี 1 บานยางสักกระโพหลุม จำนวน 4,698  ไร 
หมูท่ี 2 บานนาดี   จำนวน 1,594  ไร 
หมูท่ี 3 บานหนองบัวแดง  จำนวน 3,997  ไร 
หมูท่ี 4 บานแคน   จำนวน 2,796  ไร   
หมูท่ี 5 บานหนองแฝก  จำนวน 5,194  ไร 
หมูท่ี 6 บานดอนกอ  จำนวน 2,094  ไร 
หมูท่ี 7 บานยางสักกระโพหลุม จำนวน 3,696  ไร 
หมูท่ี 8 บานยางเทิง  จำนวน 5,845  ไร 
หมูท่ี 9 บานยางเครือ  จำนวน 7,194  ไร 
หมูท่ี 10 บานนาหนองล้ำ  จำนวน 3,394  ไร 
หมูท่ี 11 บานนาดี  จำนวน 2,194  ไร 
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1.2) ลักษณะภูมิประเทศ 
ลักษณะภูมิประเทศขององคการบริหารสวนตำบลยางสักกระโพหลม เปนพื้นที่ราบสูงและลักษณะของ

ดิน เปนดินรวนปนทราย 
1.3) ลักษณะภูมิอากาศ 
ลักษณะภูมิประเทศขององคการบริหารสวนตำบลยางสักกระโพหลุม  ขึ้นอยูกับอิทธิพลของมรสุมที่พัด

ประจำฤดูกาล ซึ่งมี 2 ชนิด คือ สรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งพัดพามวลอากาศเย็น และแหง จากประเทศจีน เขาปก
คลุมประเทศไทย ตั้งแตประมาณกลางเดือนตุลาคมถึงประมาณเดือนกุมภาพันธ ซ่ึงอยูในชวงฤดูหนาวของประเทศไทย ทำ
ใหมีอากาศเย็น และแหง และมรสุมตะวันตกเฉียงใตที่พัดพามวลอากาศขึ้นจากทะเลและมหาสมุทร เขาปกคลุมประเทศ
ไทยในชวงฤดูฝน ( ประมาณกลางเดือนพฤษภาคม ถึงประมาณกลางเดือนตุลาคม) ทำใหมีฝนตกซุกโดยท่ัวไป 

1.4) ลักษณะของดิน  
ทรัพยากรดินในเขตพื้นที่องคการบริหารสวนตำบลยางสักกระโพหลุม สวนมากเปนลักษณะดินรวนปน

ทราย มีการระบายน้ำดี มีความอุดมสมบูรณปานกลางถึงต่ำ และมีบางพ้ืนท่ีเปนดินเค็ม 
 

2. ดานการเมือง/การปกครอง  

2.1) อาณาเขต เขตการปกครอง  

ที่ทำการองคการบริหารสวนตำบลยางสักกระโพหลุม ตั้งอยูที่ บานยางสักกระโพหลุม หมูที่ 7  มีเนื้อท่ี

ทั้งหมด 68.31 ตารางกิโลเมตร หรือ 42,693.75 ไร ตั้งอยูทางทิศใตของอำเภอมวงสามสิบ ระยะทางหางจากอำเภอ 

ประมาณ 9 กิโลเมตร 

ทิศเหนือ  จดเขตองคการบริหารสวนตำบลมวงสามสิบ และเขตองคการบริหารสวนตำบลเตย อำเภอ

มวงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี  

ทิศตะวันตก จดเขตองคการบริหารสวนตำบลหนองไขนก และเขตองคการบริหารสวนตำบลโพนแพง 

อำเภอมวงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี 

ทิศใต  จดเขตองคการบริหารสวนตำบลหัวเรือ และองคการบริหารสวนตำบลขี้เหล็ก อำเภอเมือง 

จังหวัดอุบลราชธานี  

ทิศตะวันออก  จดกับองคการบริหารสวนตำบลเตย อำเภอมวงสามสิบ องคการบริหารสวนตำบลโพน

เมือง องคการบริหารสวนตำบลแพงใหญ อำเภอเหลาเสือโกก จังหวัดอุบลราชธานี   

ประกอบดวย จำนวน 11 หมูบาน รายละเอียดดังนี ้

หมูท่ี 1 บานยางสักกระโพหลุม นายศักดิ์ดา  กอรุงเรืองเจริญ ผูใหญบาน 
หมูท่ี 2 บานนาดี   นายทวีชัย  เชื้อชัย  ผูใหญบาน 
หมูท่ี 3 บานหนองบัวแดง  นายบัวใส  กีดกัน   ผูใหญบาน 
หมูท่ี 4 บานแคน   นายจำนงค แกวกำไร  ผูใหญบาน   
หมูท่ี 5 บานหนองแฝก  นายสมชาย  รักษา  กำนันตำบลยางสักกระโพหลุม 
หมูท่ี 6 บานดอนกอ  นายบัณฑิต  ศุภลักษณ  ผูใหญบาน 
หมูท่ี 7 บานยางสักกระโพหลุม นายสุรศักดิ์ พุทธพงษ  ผูใหญบาน 
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หมูท่ี 8 บานยางเทิง  นายอัมพร  กาญจนกูล  ผูใหญบาน 
หมูท่ี 9 บานยางเครือ  นายสายันต  สายแวว  ผูใหญบาน 
หมูท่ี 10 บานนาหนองล้ำ  นายบุญอุม  รุงเรือง  ผูใหญบาน 
หมูท่ี 11 บานนาดี  นายคำปน  ลาภลึก  ผูใหญบาน 
2.2) การเลือกตั้ง 
 การเลือกตั้งผูบริหารและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบล เปนไปตามพระราชบัญญัติสภา ตำบล

และองคการบริหารสวนตำบล พ .ศ. ๒๕๓๗ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ประกอบดวยกฎหมายวาดวยการ เลือกตั้งผูบริหารและ
สมาชิกสภาทองถิ่น ซึ่งการเลือกตั้งผูบริหารและสมาชิกสภาทองถิ่น ครั้งหลังสุด เมื่อวันท่ี ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๖ มีจำนวน 
๑๑ หมูบาน โครงสรางการบริหารองคการบริหารสวนตำบลยางสักกระโพหลุม  ดานฝายการเมืองประกอบดวย ผูบริหาร 
ทองถิ่น (นายกองคการบริหารสวนตำบล) จำนวน ๑ คน รองนายกองคการบริหารสวนตำบล ๒ คน เลขานุการนายก
องคการบริหารสวนตำบล จำนวน ๑ คน สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบล หมูบานละ ๒ คน ๑๑ หมูบาน รวมเปน 
๒๒ คน ปจจุบันมีผูดำรงตำแหนง ดังตอไปนี้ 

1. นายวิชัย  ศุภลักษณ   นายกองคการบริหารสวนตำบล 
2. รอยตรีประดิษฐ  บุศดี  รองนายกองคการบริหารสวนตำบล 
3. นายศักดิ์ดา แกนสาร   รองนายกองคการบริหารสวนตำบล 
4. นางสุพรรณี  สุตัญตั้งใจ  เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตำบล 
5. นายวิชัย  พุฒพงศ   ประธานสภาองคการบริหารสวนตำบล 
6. นายเฉลิมศักดิ์ ศุภลักษณ  รองประธานสภาองคการบริหารสวนตำบล 
7. นายสมบูรณ  ไชยกาล  เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตำบล 
8. นายสมปาง  ชาวนา   สมาชิกองคการบริหารสวนตำบล 
9. นายหงัด  รุงเรือง   สมาชิกองคการบริหารสวนตำบล 
10. นายพรชัย  พุดพันธ   สมาชิกองคการบริหารสวนตำบล 
11. นายสังขทอง  แสงผา   สมาชิกองคการบริหารสวนตำบล 
12. นายไสว  ผาสุกนิตย   สมาชิกองคการบริหารสวนตำบล 
13. นายเศรษฐพิชญ  จรูญรัตนวิรุฬห สมาชิกองคการบริหารสวนตำบล 
14. นายสุดใจ พันธวงษ   สมาชิกองคการบริหารสวนตำบล 
15. นายสนิท  บุเงิน   สมาชิกองคการบริหารสวนตำบล 
16. นายอมรเทพ  พุทธพงศ  สมาชิกองคการบริหารสวนตำบล 
17. นายสมเดน  สมจันทร  สมาชิกองคการบริหารสวนตำบล 
18. นายกัยสิทธิ์  ชาวนา   สมาชิกองคการบริหารสวนตำบล 
19. นายพรชัย  โมทอง   สมาชิกองคการบริหารสวนตำบล 
20. นางบุญศิริลักษณ  เคหารมย  สมาชิกองคการบริหารสวนตำบล 
21. นายบุญรอง  บัวแดง   สมาชิกองคการบริหารสวนตำบล 
22. นายคำดี  แกนสาร   สมาชิกองคการบริหารสวนตำบล 
23. นายเสรี  ราชภักดี   สมาชิกองคการบริหารสวนตำบล 
24. นางเกวลิน  สายสุพรรณ  สมาชิกองคการบริหารสวนตำบล 
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3.ดานประชากร 
 3.1) ขอมูลเกี่ยวกับประชากร 
 จำนวนประชากรและความหนาแนนของประชากร จากขอมูลงานทะเบียนราษฎรอำเภอมวงสามสิบ 
จังหวัดอุบลราชธานี ( ขอมูล ณ เดือนกรกฎาคม 2564 ) พบวา ตำบลยางสักกระโพหลุม จำนวน 1,888 
หลังคาเรือน มีประชากรทั้งหมด 6,829 แยกเปนประชากรชาย 3,438  คน  ประชากรหญิง  3,391  คน  
โดยแยกเปนหมูบานตางๆ 
 จำนวนประชากร ป 2564 
ตำบลยางสักกระโพหลุม อำเภอมวงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี 
 
หมูท่ี 

 
ช่ือหมูบาน 

พ.ศ. 2564 
ชาย หญิง รวม 

1 บานยางสักกระโพหลุม 231 196 427 
2 บานนาด ี 296 336 632 
3 บานหนองบัวแดง 357 339 696 
4 บานแคน 267 264 531 
5 บานหนองแฝก 344 299 643 
6 บานดอนกอ 209 227 436 
7 บานยางสักกระโพหลุม 318 324 642 
8 บานยางเทิง 472 479 951 
9 บานยางเครือ 480 477 957 

10 บานนาหนองล้ำ 221 211 432 
11 บานนาด ี 243 239 482 

รวมท้ังส้ิน 3,438 3,391 6,829 
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3.2) ชวงอายุและจำนวนประชากร 
 - ประชากรชวงวัยทารก (แรกเกิด-2 ป)  จำนวน  196 คน คิดเปนรอยละ 2.87% ของประชากรท้ัง

ตำบล 
             - ประชากรชวงวัยเด็ก ( 3 ป-12 ป) จำนวน 735 คน คิดเปนรอยละ 10.76% ของประชากรท้ัง
ตำบล 

   - ประชากรชวงวัยรุน (13 ป – 20 ป ) จำนวน 635 คน  คิดเปนรอยละ 9.29% ของประชากร
ท้ังตำบล 

   - ประชากรชวงวัยผู ใหญ (21 ป -40 ป )จำนวน 2,012 คน คิดเปนรอยละ 29.46%ของ
ประชากรท้ังตำบล 
    - ประชากรวัยกลางคน (41 ป – 59 ป)จำนวน 2,029 คน คิดเปนรอยละ 29.71% ของ
ประชากรท้ังตำบล 
    - ประชากรชวงวัยผู สูงอายุ (60 ป ขึ ้นไป)จำนวน 1,213 คน คิดเปนรอยละ 17.76%ของ
ประชากรท้ังตำบล 
 

4. สภาพทางสังคม  
 4.1 การศึกษา   
 องคการบริหารสวนตำบลยางสักกระโพหลุม มีโรงเรียนในพ้ืนท่ีระดับประถมศึกษา โรงเรียนขยาย
โอกาส ศูนยพัฒนาเด็กกอนเกณฑ และศูนยการศึกษานอกระบบ รวมท้ังหมดจำนวน 9 แหง ดังนี้ 
    โรงเรียนประถมศึกษา  จำนวน 5 แหง 

- โรงเรียนบานยางสักกระโพหลุม 
- โรงเรียนบานนาดีทุงเจริญ 
- โรงเรียนบานหนองบัวแดง 
- โรงเรียนบานหนองแฝก-ยางเครือ 
- โรงเรียนบานยางเทิง 

 

โรงเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็กกอนวัยเรียน จำนวน 3 แหง ดังนี้ 
- ศูนยเด็กกอนเกณฑบานยางสักกระโพหลุม 
- ศูนยเด็กกอนเกณฑวัดบานนาดี 
- ศูนยเด็กกอนเกณฑวัดบานหนองแฝก 

 

ศูนยการศึกษานอกระบบ  จำนวน 1 แหง  
- ศูนยการศึกษานอกระบบ ตำบลยางสักกระโพหลุม  

 

4.2) สาธารณสุข 
  องคการบริหารสวนตำบลยางสักกระโพหลุม มีสถานบริการดานสาธารณสุข จำนวน 3 แหง 
ดังนี้ 

- โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลยางสักกระโพหลุม 
- โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลยางเครือ 
- โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลนาดี  
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4.3) อาชญากรรม 
 - 
4.4) สารเสพติด 
 องคการบริหารสวนตำบลยางสักกระโพหลุม เปนชุมชนท่ีมีปญหาดานยาเสพติดบาง แตนอย 

 

4.5) การสังคมสงเคราะห 
 องคการบริหารสวนตำบลยางสักกระโพหลุม มีการสงเคราะหผูสูงอายุ ผูพิการ และผูติดเชื้อ
เอดส ดังนี้ 

- สงเคราะหเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ  จำนวน  1,230  คน 
- สงเคราะหเบี้ยยังชีพความพิการ  จำนวน  253 คน 
- สงเคราะหเบี้ยยังชีพผูปวยเอดส  จำนวน  12 คน 

 

5.ระบบบริการพ้ืนฐาน 
 5.1) การคมนาคมขนสง  
 องคการบริหารสวนตำบลยางสักกระโพหลุม มีเสนทางการคมนาคมขนสงทางบก โดยมีถนนสาย
สำคัญคือ ถนนสายชยางกูร-อำเภอมวงสามสิบ (ถนนเสน อบ 212) สามารถเชื่อมโยง ติดตอกับทองถ่ิน
ใกลเคียงและอำเภอใกลเคียง ไดโดยสะดวก และสำหรับการสัญจรไป-มา ระหวางชุมชน มีความสะดวกสบาย  

- ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 53 สาย 
- ถนนลาดยาง   จำนวน 29 สาย 
- ถนนลูกรัง/ถนนดิน  จำนวน 81 สาย 
- สะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 8  สาย 

5.2) การไฟฟา 
ปจจุบันการใหบริการดานไฟฟา ภายในพื้นที่องคการบริหารสวนตำบลยางสักกระโพหลุม สามารถ

ใหบริการครอบคลุมพื้นที่ทั้ง 11 หมูบาน แตยังคงมีเหลือสวนนอยที่ทางองคการบริหารสำตำบลยางสักกระ
โพหลุมจะตองดำเนินการจัดหาใหครอบคลุมพ้ืนท่ี 

 

5.3) การประปา 
องคการบริหารสวนตำบลยางสักกระโพหลุม มีประปาใชอุปโภค และบริโภค รอยละ 99% ของพื้นท่ี 

ซ่ึงสามารถใหบริการผูใชน้ำประปาไดอยางท่ังถึง  
 

5.4) โทรศัพท 
การสื่อสารขององคการบริหารสวนตำบลยางสักกระโพหลุม สวนใหญประชาชนมีโทรศัพทเคลื่อนท่ี 
 

5.5) ระบบโลจิสติกสหรือการขนสง 
- 
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6. ระบบเศรษฐกิจ 
 6.1) การเกษตร  

อาชีพของประชาชนในตำบลยางสักกระโพหลุม สวนใหญจะประกอบอาชีพเกษตรกร เชน ทำนา ทำ
สวน ทำการประมงน้ำ คาขาย รับราชการ และรับจางทั่วไป แตอาชีพที่คนสวนใหญเพื่อสรางรายไดหลักใหแก
ประชาชน คือทำนา และปลูกสวนพริก 

หมูท่ี ช่ือหมูบาน จำนวนไร 
1 บานยางสักกระโพหลุม 3,308 
2 บานนาด ี 946 
3 บานหนองบัวแดง 3,336 
4 บานแคน 1,992 
5 บานหนองแฝก 2,505 
6 บานดอนกอ 1,626 
7 บานยางสักกระโพหลุม 2,756 
8 บานยางเทิง 4,637 
9 บานยางเครือ 3,443 

10 บานนาหนองล้ำ 1,981 
11 บานนาด ี 1,443 

รวม 27,973 
 

6.2) การประมง 
 ประชาชนในเขตตำบลยางสักกระโพหลุม ไมทำประมงเปนอาชีพ การทำประมงในพ้ืนท่ีเปนไปเพ่ือการ

ใชประกอบอาหารในครัวเรือน โดยมีแองเก็บน้ำ หนองชางใหญ เปนแหลงหาปลา 
 

6.3) การปศุสัตว  
 องคการบริหารสวนตำบลยางสักกระโพหลุม จะมีครัวเรือนสวนใหญที่ทำอาชีพเสริม และเปนอาหาร 
เชน เลี้ยงโค เลี้ยงกระบือ เลี้ยงสุกร เลี้ยงไก  
 

6.4) การบริการ 
 การบริการ สวนใหญขององคการบริหารสวนตำบลยางสักกระโพหลุม  จะมีกระจายอยูทั่วไป ท้ัง 11 
หมูบาน นอกจากมีรานขายของซำ รานเสริมสวย รานอาหารฯลฯ  ที่เปดกิจการเปนประจำแลว หลักจากเวน
วางจากฤดูทำนา ทำสวน ประชาชน หันมาปลูกพืชผักสวนครัว และนำผลผลิตท่ีเหลือมาจำหนาย ตามตลาดนัด 
ท่ัวไป  
 

 6.5) การทองเท่ียว  
 ในเขตองคการบริหารสวนตำบลยางสักกระโพหลุม ไมมีสถานที่ทองเที่ยว แตมีอางเก็บน้ำหนองชาง
ใหญ ซ่ึงเปนอางเก็บน้ำขนาดใหญ ในอนาคตสามารถปรับปรุงภูมิทัศน และพัฒนาใหเปนสถานท่ีทองเท่ียวได 
 

 6.6) อุตสาหกรรม  
 การอุตสาหกรรมในเขตองคการบริหารสวนตำบลยางสักกระโพหลุม ไมมีโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นท่ี  
เปนเพียงอุตสาหกรรมขนาดเล็ก เชนโรงสีขาว 
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 6.7) การพาณิชยและกลุมอาชีพ 
 องคการบริหารสวนตำบลยางสักกระโพหลุม มีการจัดตั้งกลุมอาชีพ เพ่ือสรางรายได หลายกลุมดังนี้ 

- กลุมสงเสริมอาชีพขาวปลอดสารพิษ หมูท่ี 3 
- กลุมสงเสริมอาชีพขาวปลอดสารพิษ หมูท่ี 9 
- กลุมสงเสริมอาชีพขาวปลอดสารพิษ หมูท่ี 10 
- กลุมปลูกผัก หมูท่ี 4 
- กลุมเลี้ยงปลา หมูท่ี 11 
- กลุมถนอมอาหารและทำขนม หมูท่ี 2 
- กลุมเกษตรกรทำนา หมูท่ี 6 
- กลุมปุยจุลินทรีชีวภาพ หมูท่ี 7 
- กลุมเลี้ยงโค หมูท่ี 10 
- กลุมปลูกพริก หมูท่ี 5 
- กลุมปลูกพริก หมูท่ี 10 

 

6.8) แรงงาน 
มีการจางงานแบบชาวบาน ในภาคการเกษตร และในธุรกิจขนาดเล็ก  
 

7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
7.1) การนับถือศาสนา 
จำนวนประชากรทั้งหมดในเขตองคการบริหารสวนตำบลองคการบริหารสวนตำบลยางสักกระโพหลุม 

นับถือศาสนาพุทธ และมีศาสนสถาน ดังนี้ 
-  วัดบานยางสักกระโพหลุม 
- ท่ีพักสงฆหนองมันปลา 
- วัดปาวิสุทธิมงคล 
- วัดบานนาดี 
- วัดบานหนองบัวแดง 
- วัดบานแคน 
- วัดบานหนองแฝก 
- วัดบานดอนกอ 
- ท่ีพักสงฆวัดปาบานดอนกอ 
- วัดบานยางเทิง 
- สำนักสงฆวัดปายางเทิง 
- วัดบานยางเครือ 
- วัดปาสุภัทรมงคล 
- ท่ีพักสงฆ(วัดปายางเครือ) 
- วัดบานนาหนองล้ำ 
- ท่ีพักสงฆดอนเค็ง 
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7.2) ประเพณีและงานประจำป 
 มีประเพณีวัฒนธรรมท่ีสำคัญ  

- เดือนมกราคม บุญคูณลาน 
- เดือนกุมภาพันธ บุญขาวจี่ 
- เดือนมีนาคม บุญเผวส หรือบุญเดือน 4 
- เดือนเมษายน บุญวันเนา หรือวันสงกรานต 
- เดือนมิถุนายน บุญซำฮะ หรือบุญเบิกบาน 
- เดือนกรกฎาคม บุญเขาพรรษา 
- เดือนสิงหาคม บุญขาวประดับดิน 
- เดือนกันยายน บุญขาวสาก 
- เดือนตุลาคม บุญออกพรรษา 
- เดือนพฤศจิกายน บุญกฐิน 

 

7.3) ภูมิปญญาทองถิ่น ภาษาทองถิ่น 
ผูสูงอายุในตำบลยางสักกระโพหลุม มีภูมิปญญาหลายอยาง เครื่องจักสารที่ทำจากไมไผ เชน สาน

ตระกรา สานหวด สานแห ทอผา ฯลฯ ภาษาถ่ินในพ้ืนท่ีเปนภาษาอีสาน 
 

 7.4) OTOP สินคาพ้ืนเมืองและของท่ีระลึก 
 ตำบลยางสักกระโพหลุม  มีสินคาพ้ืนเมืองและของท่ีระลึก จากการจัดตั้งกลุมอาชีพ 

-  กลุมชางไมฝมือ หมูท่ี 2 
   - กลุมทอผากาบบัว หมูท่ี 9 
   - กลุมอาชีพจักรสาน หมูท่ี 10 
 

8. ทรัพยากรธรรมชาต ิ
 8.1) น้ำ 
   แหลงน้ำธรรมชาติ    จำนวน 3 แหง 

- ลำหวยเสียว 
- ลำหวยวังโฮ 
- อางเก็บน้ำ หนองชางใหญ 

   ฝายน้ำลน   จำนวน 1 แหง 
   บาดาล/ประปา  จำนวน  16 แหง 
 8.2) ปาไม 
 ลักษณะของไมและปาไมในเขตองคการบริหารสวนตำบลยางสักกระโพหลุม เปนปาเต็งรัง กระจายอยู
หลายพ้ืนท่ีของตำบลยางสักกระโพหลุม  

- ปาชุมชนดอนเค็ง 
- ปาชุมชนบานยางสักกระโพหลุม 
- ปาชุมชนบานยางเทิง 
- ปาชุมชนบานแคน 
- ปาชุมชนบานยางเครือ 
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 8.3) ภูเขา 
 พ้ืนท่ีในองคการบริหารสวนตำบลยางสักกระโพหลุม ไมมีพ้ืนท่ีท่ีเปนภูเขา 
 

 8.4) ทรัพยากรธรรมชาติท่ีสำคัญขององคการบริหารสวนตำบลยางสักกระโพหลุม 
ปาชุมชนของตำบลยางสักกระโพหลุม หลายแหงมีพื้นที่ติดกัน สภาพปาคอนขางสมบูรณ และมีอางเก็บน้ำ
หนองชางใหญ ที่ใชเพื่อการประมง เลี้ยงสัตวและการเกษตร ซึ่งถือวาเปนทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญของ
องคการบริหารสวนตำบลยางสักกระโพหลุม 

 
9. อ่ืนๆ 
 ไมมี 
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สวนท่ี 2 

ยุทธศาสตรการพัฒนา 
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
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สวนท่ี 2 
ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

1.  ความสัมพันธระหวางแผนพัฒนาระดับมหภาค 
 1.1 แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ.2561-2580)  
   

การจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ิน ในป พ.ศ.2561 - 2565 ไดกำหนดทิศทางการพัฒนาท่ีมีความ 
สอดคลองกับแผนพัฒนาระดับตาง ๆ ท้ังแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
ฉบับท่ี 12 แผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคเหนือ และแผนพัฒนาระดับจังหวัด โดยคำนึงถึงอำนาจหนาท่ีในการ 
พัฒนาทองถ่ินของตนเอง ในสวนประเด็นยุทธศาสตรท่ีเก่ียวของ ไดแก 1.1 แผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป (พ.ศ.
2561 – 2580) ยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ.2561 – 2580) เปนแผนแมบทหลักของการพัฒนาประเทศ 
และ เป าหมายของการพัฒนาท่ียั่ งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) รวมท้ังการปรับ
โครงสราง ประเทศไทยไปสูประเทศไทย 4.0 ตลอดจนประเด็นการปฏิรูปประเทศ นอกจากนั้นไดให
ความสำคัญกับการมี สวนรวมของภาคีการพัฒนาทุกภาคสวนท้ังในระดับกลุมอาชีพ ระดับภาค และ
ระดับประเทศในทุกข้ันตอนของ แผนฯ อยางกวางขวางและตอเนื่องเพ่ือรวมกันกำหนดวิสัยทัศนและทิศ
ทางการพัฒนาประเทศ รวมท้ังรวม จัดทำรายละเอียดยุทธศาสตรของแผนฯ เพ่ือมุงสู “ความม่ันคง ม่ังค่ัง และ
ยั่งยืน” การพัฒนาประเทศใหคน ในสังคมอยูรวมกันอยางสงบสุข เศรษฐกิจเจริญเติมโตอยางมีคุณภาพและ
ยั่งยืน ภายใตกระแสการ เปลี่ยนแปลงท้ังภายในและภายนอกประเทศท่ีปรับเปลี่ยนเร็ว คาดการณไดยากและ
ซับซอนมากยิ่งข้ึน โดยเรง สรางภูมิคุมกันเพ่ือปองกันปจจัยเสี่ยง และเสริมรากฐานประเทศดานตางๆ ให
เขมแข็งควบคูไปกับการพัฒนา คนและสังคมไทยใหมีคุณภาพ มีโอกาสเขาถึงทรัพยากรและไดรับประโยชนจาก
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม อยางเปนธรรม รวมท้ังสรางโอกาสทางเศรษฐกิจดวยฐานความรู และความคิด
สรางสรรคบนพ้ืนฐานการผลิต และการบริโภคท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม โดยมีการกำหนดวิสัยทัศนประเทศ 
ดังนี้ 

วิสัยทัศน : “ประเทศมีความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง” 

 

 หรือเปนคติพจนประจำชาติวา “ม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน” เพ่ือสนองตอบ ตอผลประโยชนแหงชาติอัน 
ไดแก การมีเอกราช อธิปไตย การดำรง อยูอยางม่ันคง และยั่งยืนของ สถาบันหลักของชาติและประชาชนจาก 
ภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยูรวมกันในชาติอยางสันติสุข เปนปกแผน มีความม่ันคงทางสังคมทามกลางพหุ 
สังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษยความเจริญเติบโตของชาติความเปนธรรมและความอยู ดี
มีสุขของประชาชน ความยั่งยืนของฐาน ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม ความม่ันคงทางพลังงานและอาหาร 
ความสามารถในการรักษา ผลประโยชนของชาติภายใตการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดลอมระหวางประเทศ 
และการอยูรวมกัน อยางสันติประสานสอดคลองกันดานความม่ันคงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก 
อยางมีเกียรติและศักดิ์ศรี 

ความม่ันคง หมายถึง การมีความม่ันคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงท้ังภายในประเทศ และ
ภายนอกประเทศในทุกระดับ ท้ังระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปจเจกบุคคล และ มีความ ม่ันคง
ใน ทุกมิติท้ังมิติทางการทหาร เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม และการเมือง เชน ประเทศ มีความม่ันคงใน เอก
ราชและอธิปไตย มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยท่ีมีพระมหากษัตริยทรงเปน ประมุข สถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริยมีความเขมแข็งเปนศูนยกลางและเปนท่ียึดเหนี่ยวจิตใจ ของประชาชน มีระบบ การเมืองท่ี
ม่ันคงเปนกลไกท่ีนำไปสูการบริหารประเทศท่ีตอเนื่อง และโปรงใสตามหลักธรรมาภิบาล สังคมมี ความ
ปรองดอง และความสามัคคีสามารถผนึกกำลังเพ่ือพัฒนาประเทศ ชุมชน มีความเขมแข็ง ครอบครัวมี ความ
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อบอุน ประชาชน มีความม่ันคงในชีวิต มีงานและรายไดท่ีม่ันคงพอเพียง กับการดำรงชีวิต มีการออม สำหรับ
วัยเกษียณ ความม่ันคงของอาหาร พลังงาน และมีท่ีอยูอาศัย และความปลอดภัยในชีวิตทรัพยสิน  

ความม่ังคั่ง หมายถึง ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอยางตอเนื่องและมีความยั่งยืน จนเขา 
สูกลุมประเทศรายไดสูง ความเหลื่อมล้ำของการพัฒนาลดลง ประชากรมีความอยูดีมีสุขไดรับ ผลประโยชน 
จากการพัฒนาอยางเทาเทียมกันมากข้ึน และมีการพัฒนาอยางท่ัวถึงทุกภาคสวน มีคุณภาพชีวิตตามมาตรฐาน 
ขององคการสหประชาชาติไมมีประชาชนท่ีอยูในภาวะความยากจน เศรษฐกิจในประเทศมีความเขมแข็ง 
ขณะเดียวกันตองมีความสามารถในการแขงขันกับประเทศตาง ๆ ท้ังในตลาดโลกและตลาดภายในประเทศ 
เพ่ือใหสามารถสรางรายไดท้ังจากภายในและภายนอกประเทศ ตลอดจนมีการสรางฐานเศรษฐกิจและสังคม 
แหงอนาคตเพ่ือใหสอดรับกับบริบทการพัฒนา ท่ีเปลี่ยนแปลงไป และประเทศไทยมีบทบาทท่ีสำคัญในเวทีโลก 
และมีความสัมพันธทางเศรษฐกิจ และการคาอยางแนนแฟนกับประเทศในภูมิภาคเอเชีย เปนจุดสำคัญของการ 
เชื่อมโยงในภูมิภาค ท้ังการ คมนาคมขนสง การผลิต การคา การลงทุน และการทำธุรกิจ เพ่ือใหเปนพลังใน 
การพัฒนา นอกจากนี้ยังมีความสมบูรณในทุนท่ีจะสามารถสรางการพัฒนาตอเนื่องไปไดไดแก ทุนมนุษยทุน 
ทางปญญา ทุนทางการเงิน ทุนท่ีเปนเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดลอม  

ความย่ังยืน หมายถึง การพัฒนาท่ีสามารถสรางความเจริญ รายไดและคุณภาพชีวิตของ ประชาชนให 
เพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง ซ่ึงเปนการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจท่ีอยูบนหลักการใชการรักษา และการฟนฟูฐาน 
ทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน ไมใชทรัพยากรธรรมชาติจนเกินพอดีไมสรางมลภาวะ ตอสิ่งแวดลอมจนเกิน 
ความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศ การผลิตและการบริโภค เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และ 
สอดคลองกับเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณมากข้ึน และสิ่งแวดลอมมี 
คุณภาพดีข้ึน คนมีความรับผิดชอบตอสังคม มีความ เอ้ืออาทร เสียสละเพ่ือผลประโยชนสวนรวม รัฐบาลมี 
นโยบายท่ีมุงประโยชนสวนรวมอยางยั่งยืน และใหความสำคัญการมีสวนรวมของประชาชน และทุกภาคสวน 
ในสังคมยึดถือและปฏิบัติตาม หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการพัฒนาอยางสมดุล มีเสถียรภาพ และ 
ยั่งยืน  

โดยมีเปาหมายการพัฒนาประเทศคือ“ประเทศชาติม่ันคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอยาง 
ตอเนื่อง สังคมเปนธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ 
พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกชวงวัยใหเปนคนดีเกง และมีคุณภาพ สรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
สรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และมีภาครัฐของประชาชนเพ่ือประชาชน และ 
ประโยชนสวนรวม โดยการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตรชาติประกอบดวย 

๑) ความอยูดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย 
๒) ขีดความสามารถในการแขงขัน การพัฒนาเศรษฐกิจ และการกระจายรายได  
๓) การพัฒนาทรัพยากรมนุษยของประเทศ  
๔) ความเทาเทียมและความเสมอภาคของสังคม  
๕) ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดลอม และความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ  
๖) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเขาถึงการใหบริการของภาครัฐ 
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 ประเด็นยุทธศาสตรชาติ 
 

 เพ่ือใหประเทศไทยสามารถยกระดับการพัฒนาใหบรรลุตามวิสัยทัศน“ประเทศไทยมีความ
ม่ันคง ม่ังคั่ง ย่ังยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และ 
เปาหมายการพัฒนาประเทศขางตน จึงจำเปนตองกำหนดยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศระยะยาวท่ีจะทำให 
ประเทศไทยมีความม่ันคงในเอกราชและอธิปไตย มีภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลงจากปจจัยภายในและ 
ภายนอกประเทศในทุกมิติทุกรูปแบบและทุกระดับ ภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการของ 
ประเทศไดรับการพัฒนายกระดับไปสูการใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการสรางมูลคาเพ่ิมและพัฒนากลไกท่ี 
สำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจใหมท่ีจะสรางและเพ่ิมศักยภาพในการแขงขันของประเทศ เพ่ือยกระดับฐาน 
รายไดของประชาชนในภาพรวมและกระจายผลประโยชนไปสูภาคสวนตาง ๆไดอยางเหมาะสม คนไทยไดรับ 
การพัฒนาใหเปนคนดีเกง มีวินัย คำนึงถึงผลประโยชนสวนรวมและมีศักยภาพในการคิดวิเคราะหสามารถ    
“รูรับ ปรับใช” เทคโนโลยีใหมไดอยางตอเนื่อง สามารถเขาถึงบริการพ้ืนฐาน ระบบสวัสดิการ และ 
กระบวนการยุติธรรมไดอยางเทาเทียมกัน โดยไมมีใครถูกท้ิงไวขางหลังการพัฒนาประเทศในชวงระยะเวลาของ 
ยุทธศาสตรชาติจะมุงเนนการสรางสมดุลระหวางการพัฒนาความม่ันคง เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม โดย 
การมีสวนรวมของทุกภาคสวนในรูปแบบ “ประชารัฐ” โดยประกอบดวย ๖ ยุทธศาสตรไดแก  

1. ยุทธศาสตรชาติดานความม่ันคง  
2. ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน  
3. ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย  
4. ยุทธศาสตรชาติดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  
5. ยุทธศาสตรชาติดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  
6. ยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  
โดยแตละยุทธศาสตรมี เปาหมายและประเด็นการพัฒนาดังนี้  

1. ยุทธศาสตรชาติดานความม่ันคง  
มีเปาหมายการพัฒนาท่ีสำคัญ คือ ประเทศชาติม่ันคงประชาชนมีความสุข เนนการบริหาร

จัดการ สภาวะแวดลอมของประเทศใหมีความม่ันคง ปลอดภัย เอกราชอธิปไตย และมีความสงบเรียบรอยใน
ทุกระดับ ตั้งแตระดับชาติสังคม ชุมชน มุงเนนการพัฒนาคนเครื่องมือ เทคโนโลยีและระบบฐานขอมูลขนาด
ใหญใหมี ความพรอมสามารถรับมือกับภัยคุกคามและภัยพิบัติไดทุกรูปแบบ และทุกระดับความรุนแรง ควบคู
ไปกับการ ปองกันและแกไขปญหาดานความม่ันคงท่ีมีอยูในปจจุบัน และท่ีอาจจะเกิดข้ึนในอนาคต ใชกลไกการ
แกไข ปญหาแบบบูรณาการท้ังกับสวนราชการ ภาคเอกชน ประชาสังคม และองคกรท่ีไมใชรัฐ รวมถึงประเทศ
เพ่ือน บานและมิตรประเทศท่ัวโลกบนพ้ืนฐานของหลักธรรมาภิบาล เพ่ือเอ้ืออำนวยประโยชนตอการ
ดำเนินการของ ยุทธศาสตรชาติดานอ่ืน ๆ ใหสามารถขับเคลื่อนไปไดตามทิศทางและเปาหมายท่ีกำหนด 

2. ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน  
มีเปาหมายการพัฒนาท่ีมุงเนนการยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติบนพ้ืนฐานแนวคิด 

๓ ประการ ไดแก  
(๑) “ตอยอดอดีต” โดยมองกลับไปท่ีรากเหงาทางเศรษฐกิจ อัตลักษณวัฒนธรรม ประเพณีวิถีชีวิต 

และจุดเดนทางทรัพยากรธรรมชาติท่ีหลากหลาย รวมท้ังความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศ ในดานอ่ืน 
ๆ นำมาประยุกตผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือใหสอดรับกับบริบทของ เศรษฐกิจและสังคมโลก
สมัยใหม  

(๒) “ปรับปจจุบัน” เพ่ือปูทางสูอนาคต ผานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานของประเทศในมิติตาง ๆ ท้ัง 
โครงขายระบบคมนาคมและขนสง โครงสรางพ้ืนฐานวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและดิจิทัล และการปรับ 
สภาพแวดลอมใหเอ้ือตอการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการอนาคต  
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(๓) “สรางคุณคาใหมในอนาคต” ดวยการเพ่ิมศักยภาพของผูประกอบการ พัฒนาคนรุนใหมรวมถึง 
ปรับรูปแบบธุรกิจ เพ่ือตอบสนองตอความตองการของตลาด ผสมผสานกับยุทธศาสตรท่ีรองรับอนาคต บน 
พ้ืนฐานของการตอยอดอดีตและปรับปจจุบัน พรอมท้ังการสงเสริมและสนับสนุนจากภาครัฐใหประเทศไทย 
สามารถสรางฐานรายไดและการจางงานใหม ขยายโอกาสทางการคาและการลงทุนในเวทีโลก ควบคูไปกับการ 
ยกระดับรายไดและการกินดีอยูดีรวมถึงการเพ่ิมข้ึนของคนชั้นกลางและลดความเหลื่อมล้ำของคนในประเทศได 
ในคราวเดียวกัน  

 

3. ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
 มีเปาหมายการพัฒนาท่ีสำคัญเพ่ือพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกชวงวัยใหเปนคนดีเกง และมีคุณภาพ 

โดยคนไทยมีความพรอมท้ังกาย ใจ สติปญญา มีพัฒนาการท่ีดีรอบดานและมีสุขภาวะท่ีดีในทุกชวงวัยมีจิต 
สาธารณะ รับผิดชอบตอสังคมและผูอ่ืน มัธยัสถอดออม โอบออมอารีมีวินัย รักษาศีลธรรมและเปนพลเมืองดี 
ของชาติมีหลักคิดท่ีถูกตอง มีทักษะท่ีจำเปนในศตวรรษท่ี ๒๑ มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาท่ีสาม 
และอนุรักษภาษาทองถ่ิน มีนิสัยรักการเรียนรูและการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องตลอดชีวิต สูการเปนคนไทย 
ท่ีมีทักษะสูง เปนนักคิด ผูประกอบการ เกษตรกรยุคใหมและอ่ืน ๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง  

 

4. ยุทธศาสตรชาติดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  
มีเปาหมายการพัฒนาท่ีใหความสำคัญกับการดึงเอาพลังของภาคสวนตาง ๆ ท้ังภาคเอกชน ประชา 

สังคม ชุมชนทองถ่ิน มารวมขับเคลื่อน โดยการสนับสนุนการรวมตัวของประชาชนในการรวมคิดรวมทำเพ่ือ 
สวนรวม การกระจายอำนาจและความรับผิดชอบไปสูกลไกบริหารราชการแผนดินในระดับทองถ่ินการ 
เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนในการจัดการตนเอง และการเตรียมความพรอมของประชากรไทยท้ังในมิติ 
สุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดลอมใหเปนประชากรท่ีมีคุณภาพ สามารถพ่ึงตนเองและทำประโยชน 
แกครอบครัว ชุมชน และสังคมใหนานท่ีสุด โดยรัฐใหหลักประกันการเขาถึงบริการและสวัสดิการท่ีมีคุณภาพ 
อยางเปนธรรมและท่ัวถึง  

5. ยุทธศาสตรชาติดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม  
มีเปาหมายการพัฒนาท่ีสำคัญเพ่ือนำไปสูการบรรลุเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนในทุกมิติท้ังดานสังคม 

เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม ธรรมาภิบาล และความเปนหุนสวนความรวมมือระหวางกันท้ังภายในและภายนอก 
ประเทศอยางบูรณาการ ใชพ้ืนท่ีเปนตัวตั้งในการกำหนดกลยุทธและแผนงานและการใหทุกฝายท่ีเก่ียวของได 
เขามามีสวนรวมในแบบทางตรงใหมากท่ีสุดเทาท่ีจะเปนไปไดโดยเปนการดำเนินการบนพ้ืนฐานการเติบโต
รวมกัน ไมวาจะเปนทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม และคุณภาพชีวิตโดยใหความสำคัญกับการสรางสมดุลท้ัง ๓ 
ดาน อันจะนำไปสูความยั่งยืนเพ่ือคนรุนตอไปอยางแทจริง 

 

 6. ยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  
มีเปาหมายการพัฒนาท่ีสำคัญเพ่ือปรับเปลี่ยนภาครัฐท่ียึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพ่ือประชาชน 

และประโยชนสวนรวม” โดยภาครัฐตองมีขนาดท่ีเหมาะสมกับบทบาทภารกิจ แยกแยะบทบาทหนวยงานของ 
รัฐท่ีทำหนาท่ีในการกำกับหรือในการใหบริการในระบบเศรษฐกิจท่ีมีการแขงขันมีสมรรถนะสูง ยึดหลัก ธรร
มาภิบาล ปรับวัฒนธรรมการทำงานใหมุงผลสัมฤทธิ์และผลประโยชนสวนรวมมีความทันสมัย และพรอมท่ี จะ
ปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของโลกอยูตลอดเวลา โดยเฉพาะอยางยิ่งการนำนวัตกรรม เทคโนโลยี ขอมูล
ขนาดใหญ  ระบบการทำงานท่ี เปนดิจิ ทัลเขามาประยุกตใชอยางคุมคา และปฏิบัติ งานเทียบได กับ
มาตรฐานสากล รวมท้ังมีลักษณะเปดกวาง เชื่อมโยงถึงกันและเปดโอกาสใหทุกภาคสวนเขามามีสวนรวม เพ่ือ
ตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางสะดวก รวดเร็ว และโปรงใส โดยทุกภาคสวนในสังคมตอง 
รวมกันปลูกฝงคานิยมความซ่ือสัตยสุจริต ความมัธยัสถและสรางจิตสำนึกในการปฏิเสธไมยอมรับการทุจริต 
ประพฤติมิชอบอยางสิ้นเชิง นอกจากนั้น กฎหมายตองมีความชัดเจน มีเพียงเทาท่ีจำเปน มีความทันสมัย มี
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ความเปนสากล มีประสิทธิภาพ และนำไปสูการลดความเหลื่อมล้ำและเอ้ือตอการพัฒนา โดยกระบวนการ 
ยุติธรรมมีการบริหารท่ีมีประสิทธิภาพ เปนธรรมไมเลือกปฏิบัติและการอำนวยความยุติธรรมตามหลักนิติธรรม  

ยุทธศาสตรชาติจะเปนแผนแมบทหลักในการพัฒนาประเทศเพ่ือใหสวนราชการและหนวยงานตางๆ 
ใชเปนแนวทางในการจัดทาแผนยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศในดานตางๆ อาทิแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ 
สังคมแหงชาติแผนเฉพาะดานตางๆ เชน ดานความม่ันคง เศรษฐกิจ การศึกษา ศิลปวัฒนธรรม ฯลฯ 
แผนปฏิบัติการในระดับกระทรวงและในระดับพ้ืนท่ี ใหมีความสอดคลองกันตามหวงเวลานอกจากนี้ยุทธศาสตร 
ชาติจะใชเปนกรอบในการจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรอ่ืนๆ ของประเทศ เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาอยาง 
มีเอกภาพใหบรรลุเปาหมาย โดยจะตองอาศัยการประสานความรวมมือจากหลายภาคสวน ภายใตระบบ 
ประชารัฐ คือ ความรวมมือของภาครัฐภาคเอกชน ภาคประชาชนและประชาสังคม ท้ังนี้รัฐธรรมนูญแหง 
ราชอาณาจักรไทยจะไดมีการกำหนดเก่ียวกับบทบาทของยุทธศาสตรชาติและแนวทางในการนายุทธศาสตร 
ชาติไปสูการปฏิบัติเพ่ือท่ีสวนราชการและหนวยงานตางๆ จะสามารถขับเคลื่อนการพัฒนาไดอยางตอเนื่อง 
และบูรณาการ 

 

 ปจจัยความสำเร็จของยุทธศาสตรชาติ 
 สาระของยุทธศาสตรชาติกำหนดวิสัยทัศนระยะยาวท่ีชัดเจน มีการกำหนดเปาหมายและภาพใน 

อนาคตของประเทศท่ีชัดเจนและเปนท่ีเขาใจ รับรูและยอมรับเปนเจาของรวมกันสามารถถายทอดเปาหมาย 
ของยุทธศาสตรชาติสูเปาหมายเฉพาะดานตางๆ ตามระยะเวลาเปนชวงๆ ของหนวยงานปฏิบัติไดและมีการ 
กำหนดตัวชี้วัดท่ีสามารถวัดผลสัมฤทธิ์ได ระบบและกฎหมาย มีกฎหมายรองรับ มีกลไกเชื่อมโยงกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และแผนในระดับตางๆ เพ่ือใหสวนราชการนายุทธศาสตรชาติไปปฏิบัติรวมท้ัง
กรอบกฎหมายดานการจัดสรร งบประมาณ ใหสามารถระดมทรัพยากรเพ่ือผลักดันขับเคลื่อนการดาเนินการ
ตามยุทธศาสตรชาติอยางมี บูรณาการ และกรอบกฎหมายท่ีจะกำหนดใหการดาเนินการตามยุทธศาสตรชาติมี
ความตอเนื่อง รวมท้ังมี ระบบการติดตามและประเมินผลอยางเปนระบบในทุกระดับ 

 

กลไกสูการปฏิบัติ  มีกลไกท่ีสอดรับ/สอดคลองตั้งแตระดับการจัดทายุทธศาสตรการนำไปสูการ 
ปฏิบัติและการติดตามประเมินผล รวมท้ังมีกลไกในการกำกับดูแล บริหารจัดการและการขับเคลื่อน 
ยุทธศาสตรชาติสูการปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพและหนวยงานปฏิบัติจะตองมีความเขาใจ สามารถกำหนด 
แผนงานโครงการใหสอดคลองกับเปาหมายท่ีกำหนดไวในยุทธศาสตรชาติ 

 

 1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 
การจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ินของตำบลยางสักกระโพหลุมมีความสัมพันธและสอดคลองกับแผนยุทธศาสตร
พัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  โดยแผนยุทธศาสตรการพัฒนาจะตองสอดคลองกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  แตท้ังนี้  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555-
2559)ไดสิ้นสุดลงและการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ฉบับท่ี  12  อยูระหวางการเสนอ
รางแผนซ่ึงไดกำหนดยุทธศาสตรเอาไวแลว  ดังนั้น  เพ่ือใหการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 
2570) ของตำบลยางสักกระโพหลุม มีความสอดคลองกับทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
ฉบับท่ี 12 จึงไดจัดทำแผนท่ีสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12  ซ่ึงมีท้ังหมด  
10 ยุทธศาสตร ดังนี ้

ยุทธศาสตรท่ี 1  การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 
ยุทธศาสตรท่ี 2 การสรางความเปนธรรมลดความเหลื่อมล้ำในสังคม 
ยุทธศาสตรท่ี 3 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน 
ยุทธศาสตรท่ี 4 การเติบโตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน 
ยุทธศาสตรท่ี 5 การเสริมสรางความม่ันคงแหงชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสูความม่ังค่ัง 
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และยั่งยืน 
ยุทธศาสตรท่ี 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบและ 

ธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
ยุทธศาสตรท่ี 7 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส 
ยุทธศาสตรท่ี 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
ยุทธศาสตรท่ี 9 การพัฒนาภาค เมือง และพืนท่ีเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตรท่ี 10 ความรวมมือระหวางประเทศเพ่ือการพัฒนา 
 

การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ จะมุงบรรลุเปาหมายในระยะ ๕ ปท่ีจะ 
สามารถ ตอยอดในระยะตอไปเพ่ือใหบรรลุ เปาหมายการพัฒนาระยะยาวตามยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป โดยมี 
หลักการ สำคัญของแผนฯ ดังนี้  

๑. ยึด “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ตอเนื่องมาตั้งแตแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๙ 
เพ่ือให เกิด การบูรณาการ การพัฒนาในทุกมิติอยางสมเหตุสมผล มีความพอประมาณและมีระบบภูมิคุมกัน 
และการ บริหารจัดการความเสี่ยงท่ีดี ซ่ึงเปนเง่ือนไขจำเปนสาหรับการพัฒนาท่ียั่งยืนซ่ึงมุงเนนการพัฒนาคนมี
ความเปน คนท่ีสมบูรณ สังคมไทยเปนสังคมคุณภาพ มีท่ียืนและเปดโอกาสใหกับทุกคนในสังคมไดดำเนินชีวิตท่ี
ดีมี ความสุขและอยูรวมกันอยางสมานฉันท ในขณะท่ีระบบเศรษฐกิจของประเทศก็เจริญเติบโตอยางตอเนื่อง 
มีคุณภาพและมีเสถียรภาพ การกระจายความม่ังค่ังอยางท่ัวถึงและเปนธรรม เปนการเติบโตท่ีไมทำลาย 
สิ่งแวดลอม ความหลากหลายทางชีวภาพ ชุมชนวีถีชีวิต คานิยม ประเพณี และวัฒนธรรม  

 

๒. ยึด “คนเปนศูนยกลางการพัฒนา” มุงสรางคุณภาพชีวิตและสุขภาวะท่ีดีสำหรับคนไทย 
พัฒนา คนใหมีความเปนคนท่ีสมบูรณมีวินัย ใฝรู มีความรู มีทักษะ มีความคิดสรางสรรค มีทัศนคติท่ีดี 
รับผิดชอบตอ สังคม มีจริยธรรมและคุณธรรม พัฒนาคนทุกชวงวัยและเตรียมความพรอมเขาสูสังคมผูสูงอายุ 
อยางมีคุณภาพ รวมถึงการสรางคนใหใชประโยชนและอยูกับสิ่งแวดลอมอยางเก้ือกูล อนุรักษ ฟนฟูใช
ประโยชน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางเหมาะสม  

๓. ยึด “วิสัยทัศนภายใตยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป” มาเปนกรอบของวิสัยทัศนประเทศไทยใน 
แผน พัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ วิสัยทัศน “ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการ 
พัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเปนคติพจนประจาชาติวา “ม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน” โดยท่ี 
วิสัยทัศนดังกลาวตองสนองตอบตอผลประโยชนแหงชาติ อันไดแก การมีเอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแหง 
เขตอำนาจรัฐ การดำรงอยูอยางม่ันคง ยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ การดำรงอยูอยางม่ันคงของชาติและ 
ประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยู รวมกันในชาติอยางสันติสุขเปนปกแผนมีความม่ันคงทางสังคม 
ทามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย ความเจริญเติบโตของชาติ ความเปน 
ธรรมและความอยูดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม ความม่ันคงทาง 
พลังงาน อาหารและน้ำ ความสามารถในการรักษาผลประโยชนของชาติภายใตการเปลี่ยนแปลงของสภาวะ 
แวดลอมระหวางประเทศและการอยูรวมกันอยางสันติ ประสานสอดคลองกันดานความม่ันคงในประชาคม
อาเซียนและประชาคมโลกอยางมีเกียรติและศักดิ์ศรี ประเทศไทยไมเปนภาระของโลกและสามารถเก้ือกูล 
ประเทศท่ีมีศักยภาพทางเศรษฐกิจท่ีดอยกวา  

๔. ยึด “เปาหมายอนาคตประเทศไทยป ๒๕80” ท่ีเปนเปาหมายในยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป 
มาเปน กรอบในการกำหนดเปาหมายท่ีจะบรรลุใน ๕ ปแรกและเปาหมายในระดับยอยลงมา ควบคูกับกรอบ 
เปาหมายท่ียั่งยืน (SDGs) ท้ังนี้ เปาหมายประเทศไทยในป ๒๕80 ซ่ึงเปนยอมรับรวมกันนั้นพิจารณาจากมิติ 
ตางๆ ท้ังประเด็นและลักษณะของการพัฒนา ลักษณะฐานการผลิตและบริการสำคัญของประเทศ ลักษณะของ 
คนไทยและสังคมไทยท่ีพึงปรารถนา และกลุมเปาหมายในสังคมไทย โดยกำหนดไวดังนี้ “เศรษฐกิจและ 
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สังคมไทยมีการพัฒนาอยางม่ันคงและยั่งยืนบนฐานการพัฒนาท่ียั่งยืน สังคมไทยเปนสังคมท่ีเปนธรรมมีความ 
เหลื่อมล้ำนอย คนไทยเปนมนุษยท่ีสมบูรณ เปนพลเมืองท่ีมีวินัย ตื่นรูและเรียนรูไดดวยตนเองตลอดชีวิต มี 
สุขภาพรางกายและจิตใจท่ีสมบูรณ มีความเจริญเติบโตทางจิตวิญญาณ มีจิตสาธารณะและทำประโยชนตอ 
สวนรวม มีความเปนพลเมืองไทย พลเมืองอาเซียน และพลเมืองโลก ประเทศไทยมีบทบาทท่ีสำคัญในเวที 
นานาชาติ ระบบเศรษฐกิจตั้งอยูบนฐานของการใชนวัตกรรมนำดิจิตอล สามารถแขงขันในการผลิตไดและ 
คาขายเปน มีความเปนสังคมประกอบการ มีฐานการผลิตและบริการท่ีมีคุณภาพ และรูปแบบท่ีโดดเดนเปนท่ี 
ตองการในตลาดโลก เปนฐานการผลิตและบริการท่ีสำคัญ เชน การใหบริการคุณภาพท้ังดานการเงิน ระบบ   
โลจิสติกส บริการดานสุขภาพ และทองเท่ียวคุณภาพ เปนครัวโลกของอาหารคุณภาพและปลอดภัย เปนฐาน 
อุตสาหกรรมและบริการอัจฉริยะท่ีเปนอุตสาหกรรมแหงอนาคตท่ีใชนวัตกรรม ทุนมนุษยทักษะสูงและ 
เทคโนโลยีอัจฉริยะ มาตอยอดฐานการผลิตและบริการท่ีมีศักยภาพในปจจุบันและพัฒนาฐานการผลิตและ 
บริการใหมๆ เพ่ือนำประเทศไทยไปสูการมีระบบเศรษฐกิจ สังคม และประชาชนท่ีมีความเปนอัจฉรยิะ”  

๕. ยึด “หลักการนำไปสูการปฏิบัติใหเกิดผลสัมฤทธิ์อยางจริงจังใน ๕ ปท่ีตอยอดไปสู 
ผลสัมฤทธิ์ท่ี เปนเปาหมายระยะยาว” จากการท่ีแผนพัฒนาฯ เปนกลไกเชื่อมตอในลำดับแรกท่ีจะกำกับและสง
ตอแนว ทางการพัฒนาและเปาหมายในยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ปใหเกิดการปฏิบัติในทุกระดับและในแตละดาน 
อยาง สอดคลองกัน แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ จึงใหความสำคัญกับการใชกลไกประชารัฐท่ีเปนการรวมพลัง 
ขับเคลื่อนจากท้ังภาครัฐ เอกชน และประชาชน โดยมีการกำหนดประเด็นบูรณาการของการพัฒนาท่ีมีลำดับ 
ความสำคัญสูง และการ กำหนดในระดับแผนงาน /โครงการสำคัญท่ีจะตอบสนองตอเปาหมายการพัฒนาได 
อยางแทจริง รวมท้ังการ กำหนดเปาหมายและตัวชี้วัดท่ีมีความครอบคลุมหลากหลายมิติมากกวาในแผนพัฒนา 
ฯ ฉบับท่ีผานๆ มา ในการกำหนดเปาหมายไดคำนึงถึงความสอดคลองกับเปาหมายระยะยาวของยุทธศาสตร 
ชาติและการเปนกรอบกำกับเปาหมายและตัวชี้วัดในระดับยอยลงมาท่ีจะตองถูกสงตอและกำกับใหสามารถ 
ดำเนินการใหเกิดข้ึนอยางมี ผลสัมฤทธิ์ภายใตกรอบการจัดสรรงบประมาณ การติดตามและประเมินผลการใช
จายเงินงบประมาณ แผนดินและการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการรวมท้ังการพัฒนาระบบราชการท่ี 
สอดคลองเปนสาระ เดียวกันหรือเสริมหนุนซ่ึงกันและกัน แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ จึงกำหนดประเด็นบูรณา
การ เพ่ือการพัฒนา เพ่ือเปนแนวทางสำคัญประกอบการจัดสรรงบประมาณแผนดิน รวบรวมและกำหนด 
แผนงาน/โครงการสำคัญ ในระดับปฏิบัติ และกำหนดจุดเนนในการพัฒนาเชิงพ้ืนท่ีในระดับสาขาการผลิตและ 
บริการและจังหวัดท่ีเปน จุดยุทธศาสตรสำคัญ นอกจากนั้น แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ ยังคงมุงเสริมสรางกลไก
การพัฒนาใหมี ประสิทธิภาพและ สอดคลองกับสถานการณท่ีเปนปจจุบันมากข้ึนท้ังกลไกท่ีเปนกฎหมายและ
กฎ ระเบียบตางๆ และกลไกการ ทำงานในรูปแบบของคณะกรรมการหรือหนวยงานท่ีรับผิดชอบการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตรในทุกระดับใหมีความ เหมาะสมและสอดคลองกับสถานการณ ลดความซ้ำซอน ท้ังในระดับประเทศ
และระดับพ้ืนท่ี ใหดำเนินงานได อยางมีประสิทธิภาพ และในขณะเดียวกันก็เพ่ิมบทบาทของกลไกภาคองค
ความรู เทคโนโลยี นวัตกรรม และ ความคิดสรางสรรคใหเปนเครื่องมือหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาในทุก
ภาคสวน 

 ดานเศรษฐกิจ  
ในป 2561 ท่ีผานไป เศรษฐกิจไทยขยายตัวดีในชวงครึ่งปแรกโดยมีแรงขับเคลื่อนหลักท้ัง

จากอุปสงค ตางประเทศ และในประเทศ แตในชวงครึ่งหลังของปแรงสงของอุปสงคตางประเทศแผวลงอยาง
ชัดเจน โดยเฉพาะภาคการสงออกสินคาของไทย เนื่องจากเริ่มไดรับผลกระทบจากสงครามทางการคา (Trade 
war) ระหวางสหรัฐอเมริกาและจีน และการชะลอตัวของเศรษฐกิจคูคาท่ีมาจากปจจัยอ่ืน ๆ และคาดวา
ผลกระทบ จากสงครามการคาจะเริ่มชัดเจนข้ึน และเปนปจจัยสำคัญท่ีกดดันการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยใน
ปนี้ ภาคการสงออกสินคาคาดวาจะชะลอตัวลงหลังจากขยายตัวไดดีตอเนื่องเปนเวลาเกือบสองป โดย 
นักวิเคราะหตางคาดการณวาสงครามการคาจะยืดเยื้อและสงผลกระทบตอการขยายตัวของเศรษฐกิจและ 
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ปริมาณการคาโลก ซ่ึงจะสงผลกระทบตอความเชื่อม่ันของท้ังภาคธุรกิจและผูบริโภค โดยเฉพาะนักลงทุนท่ีอาจ 
ตัดสินใจเลื่อนการลงทุน อยางไรก็ดี ประเทศไทยอาจไดรับผลดีบางจากการยายฐานการผลิตหรือการโยกคำ 
สั่งซ้ือในบางสินคาจากจีน แตคาดวายังไมเพียงพอท่ีจะชดเชยการชะลอตัวของปริมาณการคาโลกโดยรวม 
ดังนั้น เม่ือเครื่องยนตหลักของเศรษฐกิจไทยชะลอตัวลง จึงหลีกเลี่ยงไมไดท่ีเศรษฐกิจไทยในป 2562 นี้จะมี 
แนวโนมขยายตัวชะลอลงตามไปดวย โดยคาดวาการสงออกท่ีชะลอตัวลงนี้จะเปนไปในทิศทางท่ีสอดคลองกับ 
ประเทศอ่ืน ๆ ในภูมิภาค ภาพรวมเศรษฐกิจไทยป 2562 นี้ คาดวาเศรษฐกิจไทยยังเติบโตประมาณรอยละ 4 
ซ่ึงเปนอัตราท่ี ใกลเคียงกับระดับศักยภาพ แมจะมีทิศทางชะลอลงบางจากปกอนจากปจจัยดานอุปสงค
ตางประเทศ โดยในป นี้คาดวาอุปสงคในประเทศท้ังการบริโภคและการลงทุนภาคเอกชนจะมีบทบาทสำคัญ
สำหรับการขยายตัวทาง เศรษฐกิจของไทย สวนอัตราเงินเฟอคาดวาจะอยูภายในกรอบเปาหมาย อยางไรก็ดี 
ภายใตโลก VUGA นี้ เศรษฐกิจไทยจะยังคงเผชิญกับความเสี่ยงท้ังจากปจจัยภายในและตางประเทศ รวมถึง
เสถียรภาพของระบบ การเงินท่ีแมจะยังอยูในเกณฑดีแตยังคงมีบางจุดท่ีเปราะบาง เชน ภาคอสังหาริมทรัพย 
และพฤติกรรมแสวงหา ผลตอบแทนท่ีมาพรอมกับการประเมินความเสี่ยงท่ีต่ำกวาควร (underpricing of 
risks) ท่ีสืบเนื่องมาจาก ภาวะอัตราดอกเบี้ยต่ำเปนเวลานาน  

ดานสังคม  
โครงสรางประชากรเปลี่ยนแปลงเขาสูการเปนสังคมสูงวัย แตยังคงมีปญหาท้ังในเชิงปริมาณ

และ คุณภาพของประชากรในทุกชวงวัย เนื่องจากปจจัยหลักๆ ไดแก  
(๑) ประชากรวัยเด็กของไทยมีจานวนลดลงอยางรวดเร็ว มีพัฒนาการไมสมวัยและการ

ตั้งครรภในกลุม วัยรุนท่ีมีแนวโนมเพ่ิมข้ึน อัตราการเจริญพันธุรวมลดลงจาก ๖.๓ คน ในชวงป๒๕๐๗ - ๒๕๐๘ 
เปน ๑.๖๒ คน ในชวงป๒๕๔๘ - ๒๕๕๕๘ และคาดวาในป๒๕๘๓ จะลดลงเหลือเพียง ๑.๓ คน 

 (๒) กำลังแรงงานมีแนวโนมลดลง และแรงงานกวารอยละ ๓๐ เปนประชากรกลุม เจเนอ
เรชั่น Y (Gen Y) ขณะท่ีผลิตภาพแรงงานยังเพ่ิมข้ึนชา ซ่ึงจะเปนขอจำกัดตอการพัฒนาในระยะตอไป กำลัง
แรงงาน ของไทยมีจำนวน ๓๘.๙ ลานคนในชวงป ๒๕๕๕-๒๕๕๗ และเริ่มลดลงรอยละ ๐.๑ ในป๒๕๕๖ และ
รอยละ ๐.๒  ในป๒๕๕๗ ขณะท่ีผลิตภาพแรงงานเฉลี่ยเพ่ิมข้ึนรอยละ ๒.๒ ตอปในชวง ๑๐ ปท่ีผานมา (ป 
๒๕๔๘– ๒๕๕๗) แตยังต่ำกวาประเทศเพ่ือนบาน เชน มาเลเซีย ๑ เทาตัว และสิงคโปร ๕ เทาตัว และกำลัง
แรงงานกวา รอยละ ๖๕.๑ มีการศึกษาระดับมัธยมตนและต่ำกวา นอกจากนี้กำลังแรงงานกลุมเจเนอเรชั่นวาย 
ซ่ึงมีจำนวน รอยละ ๒๗ ของประชากรในป ๒๕๕๓ มีลักษณะความเปนปจเจกสูง ไมใหความสำคัญกับการมี
ครอบครัว สงผลตอรูปแบบการประกอบอาชีพและอัตราการเจริญพันธุรวมของประเทศในอนาคต  

(๓) กลุมผูสูงอายุวัยกลางและวัยปลายมีแนวโนมเพ่ิมสูงข้ึน สะทอนถึงภาระคาใชจายดาน
สุขภาพท่ี เพ่ิมมากข้ึน ขณะท่ีผูสูงอายุจำนวนมากยังมีรายไดไมเพียงพอในการยังชีพ ผูสูงอายุมีแนวโนมเพ่ิมข้ึน
จาก ๑๐.๓ ลานคน (รอยละ ๑๖.๒) ในป ๒๕๕๘ เปน ๒๐.๕ ลานคน (รอยละ ๓๒.๑) ในป ๒๕๘๓ การเพ่ิมข้ึน
ของ ผูสูงอายุวัยกลางและวัยปลายจะสงผลตอภาระคาใชจายในการดูแลท่ีเพ่ิมสูงข้ึน แมผูสูงอายุมีสวนรวมใน
กำลัง แรงงานเพ่ิมข้ึน แตมีรายไดไมเพียงพอกับคาใชจาย เนื่องจากมีการออมนอย และแหลงรายไดหลักรอยละ 
๗๘.๕ ของรายไดท้ังหมดมาจากการเก้ือหนุนของบุตร  

ครัวเรือนไทยโดยเฉล่ียมีขนาดลดลงและรูปแบบของครอบครัวเปล่ียนแปลงมีหลากหลาย
รูปแบบ มากข้ึน อัตราการเจริญพันธุท่ีลดลงสงผลใหขนาดครัวเรือนโดยเฉลี่ยลดจาก ๓.๖ คน ในป ๒๕๔๓ 
เหลือ ๓ คน ในป ๒๕๕๖ โดยครัวเรือนเดียว ครัวเรือน ๑ รุน และครัวเรือนแหวงกลางมีการขยายตัวมากท่ีสุด
ในชวงป ๒๕๔๓-๒๕๕๖ สงผลใหความสัมพันธทางสังคมและครอบครัวเปลี่ยนแปลงไปทำใหครอบครัวเสี่ยงตอ
การลม สลาย  

คนไทยยังมีปญหาเชิงคุณภาพท้ังดานสุขภาพ การเรียนรูและคุณธรรมจริยธรรม โดยคน
ไทยมีอายุ คาดเฉลี่ยสูงข้ึน อายุคาดเฉลี่ยเม่ือแรกเกิดของคนไทย ป ๒๕๕๗ เพศชาย ๗๑.๓ ปเพศหญิง ๗๘.๒ 
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ปแต เสียชีวิตกอนวัยอันควรจากโรคและการบาดเจ็บ เนื่องจากโรคไมติดตอและอุบัติเหตุอยางไรก็ตาม คนไทย 
ไดรับโอกาสทางการศึกษาสูงข้ึน จำนวนปการศึกษาเฉลี่ยของประชากรวัยแรงงานอายุ ๑๕.๕๙ ปเพ่ิมข้ึนอยาง 
ตอเนื่อง โดยชวงป ๒๕๕๑-๒๕๕๖ มีการศึกษาเฉลี่ย ๘.๙ ปขณะท่ีคุณภาพการศึกษาภาพรวมผลสอบโอเน็ต ป
การศึกษา 2561 มีคาคะแนนเฉลี่ยสูงกวาผลสอบปการศึกษา 2560 นอกจากนี้คนไทยสวนใหญมีปญหา 
ดานคุณธรรมจริยธรรม โดยผลการวิจัยและการสำรวจตางๆ พบวาปญหาสำคัญท่ีสุด คือ ความซ่ือสัตยสุจริต 
และการทุจริตคอรรัปชั่น โดยเห็นวาตองสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทยเรงดวน 

 

สถานการณความยากจนมีแนวโนมลดลง แตยังคงมีความเหล่ือมล้ำของการกระจาย
รายไดดัชนี ความม่ังค่ัง เผยไทยเปนประเทศท่ีมีความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจมากเปนอันดับ 1 ของโลก
รายงานดัชนีความ ม่ังค่ังโลกป 2561 จัดทำโดยเครดิต สวิส ระบุวา ไทยเปนประเทศท่ีมีความเหลื่อมล้ำทาง
เศรษฐกิจมากเปน อันดับ 1 ของโลก โดยมีคนไทยแค 1% เทานั้นท่ีถือครองความม่ันค่ัง หรือ มีทรัพยสินรวม 
66.9% ของ ทรัพยสินรวมท้ังประเทศ หมายความวา มีคนไทยถึง 99% ถือครองทรัพยสินเพียง 33.1% ของ
ทรัพยสิน รวมท้ัง ประเทศ สะทอนวาไทยเปนประเทศท่ีมีความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจสูงเปนอันดับ 1 ของ
โลก สวนประเทศท่ีมี ความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจสูงเปนอันดับ 2 คือ รัสเซีย มีประชากร 1% มีทรัพยสินรวม 
57.1% ของ ทรัพยสินรวมท้ังประเทศ อันดับ 3 คือตุรกี ประชากร 1% มีทรัพยสินรวม 54.1% ของ
ทรัพยสินรวมท้ัง ประเทศ และอันดับ 4 คือ อินเดีย ประชากร 1% มีทรัพยสินรวม 51.5% ของทรัพยสิน
รวมท้ังประเทศ ขณะ ท่ีเบลเยี่ยม เปนประเทศท่ีมีความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจต่ำท่ีสุด คือ ประชากร 1% มี
ทรัพยสินรวม 20.1% ของทรัพยสินรวมท้ังประเทศ ขณะเดียวกันผลสำรวจภาระหนี้สินครัวเรือนไทยใน
ป2561 พบวา จำนวนหนี้เฉลี่ยเพ่ิมสูงข้ึน 5.8% เม่ือเทียบกับปท่ีผานมา เฉลี่ยมีหนี้สูงถึง 316,623 บาทตอ
ครัวเรือน โดยมีการกูนอกระบบ เพ่ิมมากข้ึน 18.7% จากปกอนท่ี 1.2% เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจท่ีซึมตัวลง 
จากปญหาราคาสินคาเกษตรตกต่ำ จำนวน นักทองเท่ียวจีนท่ีลดลง และสงครามการคาท่ีเริ่มมีผลกระทบ 

 ความเหล่ือมล้ำระหวางกลุมคนยังคงเปนปญหาสำคัญของสังคมไทย อันเนื่องมาจาก  
(๑) ความเหล่ือมลาดานสินทรัพยท้ังดานการเงินและการถือครองท่ีดินยังคงกระจุกตัวอยู

ในกลุม คนเพียงสวนนอย โดยเฉพาะอยางยิ่งการถือครองท่ีดินโดยกลุมผูถือครองท่ีดินรอยละ ๒๐ มีการถือ
ครองท่ีดิน มากท่ีสุด มีสัดสวนการถือครองท่ีดินสูงกวากลุมผูถือครองท่ีดินรอยละ ๒๐ ท่ีมีการถือครองท่ีดิน
นอยท่ีสุด ๓๒๕.๗ เทา เนื่องจากปญหากรรมสิทธิ์ท่ีดิน และการขาดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการท่ีดินวาง
เปลาของ ภาครัฐ  

(๒) เด็กยากจนยังเขาไมถึงการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ขณะท่ีโอกาสในการเขาถึงการศึกษาใน
ระดับ ปริญญาตรียังมีความแตกตางกันตามฐานะของกลุมประชากร ระหวางเขตเมือง-ชนบทและระหวาง 
ภูมิภาค มีปจจัยหลักมาจากปญหาเรื่องคาครองชีพและการเดินทางไปศึกษา โดยกลุมประชากร รอยละ ๑๐ ท่ี 
มีฐานะความเปนอยูดีท่ีสุด มีโอกาสเขาถึงการศึกษาระดับปริญญาตรีมากกวากลุมประชากรรอยละ ๑๐ ท่ีมี 
ฐานะความเปนอยูดอยท่ีสุดประมาณ ๑๙.๑ เทา นักศึกษาในเขตเมืองมีโอกาสสูงกวานักศึกษาในเขตชนบท 
ประมาณ ๒.๒ เทา  

(๓) คุณภาพการใหบริการสาธารณสุขยังคงมีความเหล่ือมลากันระหวางภู มิภาค 
โดยเฉพาะการ กระจายทรัพยากรทางการแพทยและสาธารณสุข อาทิจากการสำรวจทรัพยากรสาธารณสุขในป 
๒๕๕๖ พบวา อัตราสวนแพทยตอประชากรระหวางกรุงเทพฯ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตางกันถึง ๓.๖ 
เทา  

(๔) ความเหล่ือมล้ำการเขาถึงการคุมครองทางสังคมของแรงงาน แรงงานอิสระเขาถึงการ
คุมครอง มากข้ึน จากการเขาถึงการประกันตนตามมาตรา ๕๐ ท่ีเพ่ิมข้ึนจาก ๑.๒๙ ลานคน ในป ๒๕๕๕ เปน 
๒.๔๗๑ ลานคน ในป ๒๕๕๗ ทำใหแรงงานในระบบมีสัดสวนเพ่ิมข้ึนเปนรอยละ ๔๒.๔ ในป ๒๕๕๗ อยางไรก็
ตาม แรงงานในระบบไดรับคาจางเฉลี่ยสูงกวาแรงงานนอกระบบประมาณ ๒.๑ เทา ในป ๒๕๕๖ 
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(๕) ความเหล่ือมล้ำดานกระบวนการยุติธรรม เนื่องจากประชาชนไมเขาใจกฎหมาย เขาไม
ถึง กระบวนการยุติธรรม และหนวยงานในกระบวนการยุติธรรมขาดการบูรณาการในการทำงาน นอกจากนี้ผูมี 
รายไดนอยมักไมไดรับความเปนธรรม ไมสามารถตอสูคดีจากการท่ีไมสามารถรับภาระคาใชจายในกระบวนการ 
ยุติธรรมและตองใชระยะเวลายาวนาน 

 คนไทยมีความม่ันคงทางสังคมมากข้ึน จากการท่ีคนไทยกวารอยละ ๙๙.๙ ไดรับความ
คุมครอง ทางดานสุขภาพ โดยอยูภายใตระบบประกันสุขภาพถวนหนารอยละ ๗๓.๘ ระบบประกันสังคมรอย
ละ ๑๖.๗ และระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลขาราชการ/รัฐวิสาหกิจรอยละ ๗.๑ ขณะท่ี กลุมผูดอยโอกาสมี
หลักประกัน ทางรายไดม่ันคงข้ึนและมีความครอบคลุมมากข้ึน โดยในป ๒๕๕๘ ผูสูงอายุไดรับการสงเคราะห
เบี้ยยังชีพ เพ่ิมข้ึนเปนแบบข้ันบันไดตามชวงอายุ ๘.๓ ลานคน จากผูสูงอายุท้ังประเทศ ๑๐.๔ ลานคน สวนผู
พิการไดรับ เบี้ยยังชีพเพ่ิมข้ึนเปน ๘๐๐ บาท ครอบคลุมผูพิการรอยละ ๘๙.๕ และรัฐใหเงินอุดหนุนแกเด็กดอย
โอกาสท่ีอยู ในครอบครัวยากจนใหไดรับการเลี้ยงดูท่ีมีคุณภาพภายใตโครงการอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรก
เกิดอยางไรก็ ตาม สวัสดิการดานท่ีอยูอาศัยยังไมครอบคุลมกลุมผูมีรายไดนอยและผูยากไรแมวารัฐจัด
สวัสดิการดานท่ีอยู อาศัยภายใตโครงการตางๆ แตปจจุบันกลุมผูมีรายไดนอยและรายไดปานกลางยังไมมี
กรรมสิทธิ์ในท่ีอยูอาศัย ถึง ๔.๕๔๔,๙๒๖ ครัวเรือน อยางไรก็ตาม รัฐเริ่มใหความสำคัญกับการพัฒนาท่ีอยู
อาศัยแกผูสูงอายุโดยเฉพาะ ผูท่ีมีรายไดนอยและผูยากไร  

 

วัฒนธรรมอันดีงามของไทยเริ่มเส่ือมถอยและสังคมไทยมีแนวโนมเปนสังคมพหุวัฒนธรรม
มากข้ึน อาทิการใหคุณคากับความสนุกสนาน และความสะดวกสบาย ละเลยเรื่องวินัย มีความเห็นแกตัว ไม
รูจัก เสียสละ ไมเอ้ือเฟอเผื่อแผ และขาดความรับผิดชอบ นอกจากนี้ยังมีแนวโนมการเปนสังคมพหุวัฒนธรรม 
โดยเฉพาะการเขามาของแรงงานตางชาติท่ีกอใหเกิดการนำเอาวัฒนธรรมตนทางผสมผสานกับวัฒนธรรม 
ทองถ่ิน  

 

ความเขมแข็งของชุมชนมีแนวโนมท่ีดีข้ึน ชุมชนสามารถแกปญหาและสนองตอบความ
ตองการ ของชุมชนดวยตนเองไดดีข้ึน โดยมีกระบวนการจัดทำแผนชุมชนท่ีครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี และบูรณา
การเปน แผนตำบลเพ่ือเชื่อมโยงกับแผนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน แผนพัฒนาอำเภอ และแผนพัฒนา
จังหวัด เพ่ือใหไดรับการสนับสนุนท้ังในดานองคความรูและงบประมาณในกิจกรรมท่ีเกินความสามารถของ
ชุมชน มี การรวมกลุมทำกิจกรรมท้ังดานเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอมและเชื่อมโยงเปนเครือขายเพ่ิมข้ึนจาก 
๑๔๒,๖๓๒ แหงในป ๒๕๕๕ เปน ๑๕๒,๓๗๗ แหง ในป ๒๕๕๖ สวนใหญเปนกลุมธรุกิจชุมชนและอาชีพ รอย
ละ ๓๒.๕๑ ขององคกรท้ังหมด และองคกรการเงิน รอยละ ๒๖.๗๗  

 

ความไมยอมรับในความคิดเห็นท่ีแตกตางกันสงผลใหเกิดความขัดแยงในสังคม ในชวง
ระยะเวลา กวา ๑๐ ปท่ีผานมา ความขัดแยงในเชิงความคิดเห็นทางการเมืองของกลุมตางๆ ท่ีมีความรุนแรง
มากข้ึน นำไปสูความสูญเสียตอชีวิต ทรัพยสิน และสงผลกระทบสภาพจิตใจของประชาชนท้ังทางตรงและ
ทางออม 
 

ดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
 ทรัพยากรธรรมชาติสวนใหญถูกนาไปใชในการพัฒนาจำนวนมาก กอใหเกิดความเสื่อมโทรมอยาง 

ตอเนื่องและเกิดปญหาความขัดแยงในการใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติมากข้ึน  
(๑) พ้ืนท่ีปาไมลดลง เนื่องจากจำนวนประชากรท่ีเพ่ิมมากข้ึน ทำใหความตองการใชท่ีดินเพ่ือการ 

ผลิตทางการเกษตร การอยูอาศัย และการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ิมมากข้ึนตามไปดวย พ้ืนท่ีปาไมจึงถูกบุก 
รุกท ำลายมาก ข้ึน  พ้ืน ท่ี ป า ไม ป ระเทศไทยประจำป  2560 โดยกรมป าไม และคณ ะวนศาสตร  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ้ืนท่ีปาไมประเทศไทยอยูท่ีรอยละ 31.58 ซ่ึงเทากับป 2559 พ้ืนท่ีปาไมใน 
ชวงเวลา 5 ปท่ีผานมา คอนขางจะคงท่ีอยูท่ีรอยละ 31 หากเปรียบเทียบกับพ้ืนท่ีปาไมท่ีลดลง ซ่ึงตรงขามกับ 
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จำนวนประชากรท่ีเพ่ิมข้ึน โดยการเพ่ิมของจำนวนประชากรทำใหการใชทรัพยากรเพ่ิมข้ึนในหลายๆ ดาน เชน 
การสรางท่ีอยูอาศัย การทำการเกษตร เพ่ือยังชีพ ทำใหเกิดการบุกรุกพ้ืนท่ีปาเพ่ิมข้ึน อุปสงค อุปทาน ในการ 
ตองการใชไมไมวาจะอุตสาหกรรมผลิตกระดาษ เฟอรนิเจอร และพลังงาน ฯลฯ อันดับท่ีมีรอยละพ้ืนท่ีปา 
เพ่ิมข้ึนและลดลง 3 อันดับแรกนั้น ประกอบไปดวย จังหวัดท่ีมีรอยละพ้ืนท่ีปาเพ่ิมข้ึนจากป 2559 ไดแก 
พิจิตร เพ่ิมข้ึนรอยละ 13.64 สิงหบุรี เพ่ิมข้ึนรอยละ 11.28 และรอยเอ็ด เพ่ิมข้ึนรอยละ 3.32 สวนจังหวัด 
ท่ีมีรอยละพ้ืนท่ีปาลดลง ไดแก อำนาจเจริญ ลดลงรอยละ 4.71 ยโสธรลดลงรอยละ 4.30 และสมุทรสงคราม 
ลดลงรอยละ 3.45  

(๒) ทรัพยากรดินเส่ือมโทรม ทำใหความหลากหลายทางชีวภาพถูกคุกคามทรัพยากรดินและท่ีดินมี 
ปญหาความเสื่อมโทรมของดินจากการใชประโยชนท่ีไมถูกตองตามหลักวิชาการ ดินเกษตรกรรมเสื่อมคุณภาพ 
การชะลางพังทลายของดิน นอกจากนี้ยังมีปญหาพ้ืนท่ีสูงชันหรือพ้ืนท่ีภูเขา ซ่ึงมีขอจากัดในการนำไปใช 
ประโยชนการใชทรัพยากรท่ีดินของประเทศยังไมมีประสิทธิภาพและขาดการบูรณาการของ หนวยงานท่ี
เก่ียวของ การบริหารจัดการท่ีดินมีปญหาความไมเปนธรรมและการกระจายสิทธิการถือครองท่ีดิน ความ
หลากหลายทางชีวภาพกำลังตกอยูภายใตภาวะถูกคุกคาม โดยมีสาเหตุมาจากการสูญเสียระบบนิเวศปา ไม
อยางตอเนื่องเปนเวลานาน  

(๓) ปาชายเลนและระบบนิเวศชายฝงถูกทาลาย และมีการเปลี่ยนสภาพไปใชประโยชนอ่ืนๆ จำนวน
มาก เชน การเพาะเลี้ยงชายฝง โดยเฉพาะการทำนากุง การขยายตัวของเมืองและอุตสาหกรรม ทำให พ้ืนท่ีปา
ชายเลนลดลงจากป ๒๕๐๔ ท่ีมีพ้ืนท่ีปาชายเลนกวา ๒.๓ ลานไร เหลือเพียง ๑.๕ ลานไร ในป ๒๕๕๒ คิดเปน
การลดลงรอยละ ๓๔.๘ ทำใหรัฐเริ่มมีนโยบายปกปองปาชายเลนอยางจริงจัง โดยไมอนุญาตการตอ สัมปทาน
บัตรท้ังหมดตั้งแตป ๒๕๓๔ และหามการใชประโยชนอ่ืนๆ อยางไรก็ตาม ในระหวางป๒๕๔๙-๒๕๕๔ พบวา ปา
ชายเลนมีสภาพดีข้ึน ในป ๒๕๕๔ ผลผลิตประมงทะเลมีปริมาณเพียง ๑.๖๑ ลานตัน ลดลง จากป ๒๕๔๙ ท่ีมี
ปริมาณ ๒.๔๒ ลานตัน ในขณะท่ีพ้ืนท่ีเพาะเลี้ยงสัตวนาชายฝงของประเทศไทยยังคงขยาย ตัวอยางตอเนื่อง
จากปริมาณความตองการสัตวนาท่ีเพ่ิมมากข้ึน  

(๔) การผลิตพลังงานในประเทศไมเพียงพอกับความตองการ แตประสิทธิภาพการใชพลังงานดีข้ึน 
ความตองการใชพลังงานของประเทศเพ่ิมข้ึนตลอด ๓๐ ปท่ีผานมาแตการผลิตพลังงานเชิงพาณิชยเพ่ือการ 
บริโภคภายในประเทศไมเพียงพอกับความตองการ ทำใหตองนำเขาจากตางประเทศเพ่ิมข้ึนโดยในป ๒๕๕๕ 
ตองนำเขาเพ่ิมข้ึนรอยละ ๖ อยูท่ีระดับ ๑.๐๘ ลานบารเรลเทียบเทาน้ำมันดิบตอวัน คิดเปนรอยละ ๕๔ ของ 
ความตองการใชในป ๒๕๕๕ และคิดเปนรอยละ ๑๒.๕ ของ GDP โดยน้ำมันดิบมีการนาเขาสูงท่ีสุดคิดเปนรอย 
ละ ๗๖ ของการนำเขาพลังงานท้ังหมด ขณะท่ีการใชพลังงานเชิงพาณิชยข้ันตนในป๒๕๕๕ เพ่ิมข้ึนรอยละ ๖.๘ 
อยูท่ีระดับ ๑.๙๘๑ พันบารเรลเทียบเทานามันดิบตอวัน ท้ังนี้ประสิทธิภาพการใชพลังงานของประเทศ ไทยมี
แนวโนมดีข้ึน โดยมีอัตราการเพ่ิมข้ึนของการใชพลังงานต่ำกวาอัตราขยายตัวของ GDP โดยในป ๒๕๕๕ การ
เพ่ิมข้ึนของ GDP รอยละ ๑ ขณะท่ีมีการใชพลังงานเพ่ิมข้ึนเพียงรอยละ ๐.๖  

(๕) ทรัพยากรน้ำยังมีสวนท่ีไมสามารถจัดสรรไดตามความตองการ ประเทศไทยประกอบดวย ๒๕ 
ลุมน้ำหลัก น้ำทำตามธรรมชาติมีปริมาณรวม ๒๘๕,๒๒๗ ลานลูกบาศกเมตร ขณะท่ีการพัฒนาแหลงเก็บกักน้ำ 
ในประเทศมีความจุคิดเปนรอยละ ๒๘ ของปริมาณน้ำทาธรรมชาติมีแองน้ำบาดาลท้ังหมด ๒๗ แองน้ำบาดาล 
มีปริมาณการกักเก็บในชั้นน้ำบาดาลรวมประมาณ ๑.๑๓ ลานลานลูกบาศกเมตร มีศักยภาพท่ีจะพัฒนาข้ึนมา 
ใชไดโดยไมกระทบตอปริมาณนาบาดาลท่ีมีอยูไดรวมปละ ๖๘,๒๐๐ ลานลูกบาศกเมตรอยางไรก็ตาม การ 
พัฒนาน้ำบาดาลข้ึนมาใชมีขอจำกัดในเรื่องของความคุมทุน เนื่องจากมีคาใชจายในการสูบน้ำ และการ 
ดำเนินการสำรวจสูง ขณะท่ีภาพรวมความตองการใชนาในประเทศ ในป ๒๕๕๗ มีจำนวนประมาณ ๑๕๑,๗๕๐ 
ลานลูกบาศกเมตร โดยท่ีศักยภาพของการเขาถึงแหลงน้ำของภาคสวนตางๆ มีจำนวน ๑๐๒,๑๔๐ ลาน 
ลูกบาศกเมตร และยังไมสามารถจัดสรรน้ำตามความตองการไดอีกประมาณ ๔๙,๖๑๐ ลานลูกบาศกเมตร  
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ปญหาสิ่งแวดลอมเพ่ิมสูงข้ึนตามการขยายตัวของเศรษฐกิจและชุมชนเมือง 
 (๑) ปญหาขยะมูลฝอยยังไมไดรับการแกไขอยางมีประสิทธิภาพ แนวโนมอัตราการเกิดขยะมูลฝอย 

เฉลี่ยตอคนตอวันเพ่ิมสูงข้ึนจาก ๑.๐๔ กิโลกรัม/คน/วัน ในป ๒๕๕๓ เปน ๑.๑๑ กิโลกรัม/คน/วัน ในป ๒๕๕๗ 
สถานท่ีกำจัดขยะแบบถูกตองตามหลักวิชาการมีเพียงรอยละ ๑๙ และมีการนำมูลฝอยกลับไปใชประโยชน 
เพียงรอยละ ๑๘ ทำใหมีปริมาณขยะสะสมตกคางเพ่ิมสูงข้ึนถึง ๑๙.๙ ลานตัน ในป ๒๕๕๖ ของเสียอันตราย 
ในป ๒๕๕๗ มีประมาณ ๒.๖๙ ลานตัน โดยขยะอิเล็กทรอนิกสมีแนวโนมเพ่ิมข้ึนรอยละ ๑๐ ตอปเนื่องจาก 
ความกาวหนาทางเทคโนโลยีท่ีมีการปรับเปลี่ยนอยางรวดเร็ว สงผลใหในอนาคตอาจตองประสบปญหาการ 
กำจัดซากของเสียเหลานี้หากภาครัฐไมมีมาตรการหรือมีกฎหมายควบคุมการรีไซเคิลขยะอยางครบวงจร 
ขณะท่ีการจัดการของเสียอันตรายจากภาคอุตสาหกรรมสามารถจัดการไดประมาณรอยละ ๗๐ โดย 
ภาคอุตสาหกรรมมีการนำของเสียอันตรายกลับมาใชประโยชนใหมมากข้ึน แตยังพบการลักลอบท้ิงกาก 
อุตสาหกรรมในหลายพ้ืนท่ีอยางตอเนื่อง เนื่องจากตนทุนในการกำจัดสูง  

(๒) มลพิษทางอากาศยังเกินมาตรฐานหลายแหง แตมีแนวโนมดีข้ึน คุณภาพอากาศโลก ป 2561 
เปดเผยเมืองท่ีมีปญหามลพิษ PM2.5 และเมืองท่ีมีคุณภาพอากาศดี ท่ีสุดของท่ัวโลกและในแตละภูมิภาค ในป 
พ.ศ. 2561 ประเทศไทยถูกจัดอยูในอันดับท่ี 23 ของโลก ในฐานะประเทศท่ีมีความเขมขน เฉลี่ยรายปของ 
PM2.5 มากท่ีสุด หากเปรียบเทียบกับกลุมประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต ประเทศไทยมี คาคุณภาพ
อากาศท่ีแยเปนอันดับ 3 รองจากอินโดนีเซียและเวียดนาม มี 10 จังหวัดในไทยท่ีติดอยูในการจัด อันดับ 15 
เมืองท่ีมีมลพิษ PM2.5 สูงสุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทำใหผลกระทบของ
มลพิษทางอากาศเลวรายลง โดยมีสาเหตุมาจาก สภาพอากาศท่ีเปลี่ยนแปลงและการขยายบริเวณไฟปา[7] 
นอกจากนี้ตัวขับเคลื่อนหลักของการเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศโลกคือ การเผาไหมเชื้อเพลิงฟอสซิล[8] 
ดังนั้นการแกปญหาดานการเปลี่ยนแปลงสภาพ ภูมิอากาศจึงสามารถชวยปรับปรุงคุณภาพอากาศของเราได
อยางมาก ประเทศไทยกำลังประสบปญหาดาน มลพิษทางอากาศจากฝุนมลพิษ PM 2.5 ซ่ึงหนวยงานทองถ่ิน
และรัฐบาลระดับชาติสามารถชวยจัดการกับ ผลกระทบของมลพิษทางอากาศไดโดยใหประชาชนสามารถ
เขาถึงโครงสรางพ้ืนฐานในการตรวจสอบและ รายงานผลมลพิษทางอากาศได สิ่งท่ีแสดงใหเห็นชัดถึงตนตอของ
ปญหามลพิษทางอากาศคือการเผาไหมของ เชื้อเพลิงฟอสซิล อยางเชน ถานหิน น้ำมัน และกาซ และเลวราย
ลงจากการตัดไมทำลายปา สิ่งท่ีเราตองการ เห็นคือผูนำของเรากำลังคิดอยางจริงจังเก่ียวกับการแกปญหา
สุขภาพและสภาพภูมิอากาศโดยการยุติการใช เชื้อเพลิงฟอสซิล และในขณะเดียวกันตองมีการรายงานคุณภาพ
อากาศท่ีชัดเจน เพ่ือใหสามารถดำเนินการ ตามข้ันตอนเพ่ือแกไขปญหาสุขภาพและสภาพภูมิอากาศ  

 

(๓) คุณภาพน้ำท่ีอยูในเกณฑดีมีแนวโนมลดลง สถานการณคุณภาพน้ำในชวง ๑๐ ปท่ีผานมา (พ.ศ. 
๒๕๔๘-๒๕๕๗) มีแนวโนมเสื่อมโทรมลง โดยแหลงน้ำท่ีอยูในเกณฑดีมีแนวโนมลดลงสวนแหลงน้ำท่ีอยูใน 
เกณฑพอใชและเสื่อมโทรมมีแนวโนมเพ่ิมข้ึน สาเหตุสำคัญมาจากการชะหนาดินท่ีมีปุยตกคางจากการเกษตร 
และการปศุสัตวและการระบายน้ำเสียจากชุมชน ระบบบำบัดน้ำเสียรวมของชุมชน มีจำนวนไมเพียงพอตอ การ
บำบัดน้ำเสียท่ีเพ่ิมข้ึนตามการขยายตัวและการเจริญเติบโตของชุมชน โดยปจจุบัน มีปริมาณน้ำเสียจาก ชุมชน 
๑๐.๓ ลานลูกบาศกเมตรตอวัน ขณะท่ีระบบบำบัดน้ำเสียรองรับน้ำเสียท่ีเกิดข้ึนไดเพียงรอยละ ๓๑  

 

(๔) ประเทศไทยปลอยกาซเรือนกระจกเพ่ิมข้ึน แตอัตราการเติบโตลดลงปริมาณการปลอยกาซ 
เรือนกระจกจากสาขาพลังงานมีแนวโนมเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง ตามปริมาณความตองการใชพลังงานท่ีเพ่ิมข้ึน 
ตามการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ จากรายงานแหงชาติฉบับท่ี ๒ การจัดทาบัญชีกาซเรือนกระจกของ 
ประเทศไทย ระบุวาประเทศไทยมีการปลอยกาซเรือนกระจก ในป ๒๕๓๓ ปริมาณ ๒๒๙.๐๘ ลานตัน 
คารบอนไดออกไซดเทียบเทา และเพ่ิมเปน ๒๖๕.๙ ลานตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา ในป๒๕๔๗ โดย 
ปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกมีแนวโนมเพ่ิมข้ึนรอยละ ๓.๓ ตอปอยางไรก็ตาม อัตราการเติบโตลดลง 
ในชวง ๕ ปท่ีผานมา ท้ังนี้เนื่องมาจากมาตรการการลดกาซเรือนกระจกตางๆ ท่ีมีการดำเนินงานเพ่ิมมากข้ึนใน 



25 

แผนพัฒนาทองถ่ิน องคการบริหารสวนตำบลยางสักกระโพหลุม พ.ศ.2566-2570  

ประเทศ ประกอบกับการกักเก็บกาซเรือนกระจกในภาคปาไมและการใชประโยชนท่ีดินมีแนวโนมเพ่ิมมากข้ึน 
รอยละ ๑.๑ จึงสงผลใหภาคดังกลาวเปนภาคท่ีมีความสำคัญมากในการเพ่ิมการดูดกลับและชวยลดปริมาณ 
การปลอยกาซเรือนกระจกโดยรวมของประเทศ  

ภัยพิบัติทางธรรมชาติโดยเฉพาะอยางย่ิงอุทกภัยเกิดข้ึนบอยครั้งและมีความรุนแรงมากข้ึน สงผล 
กระทบตอภาคการผลิตและวิถีการดารงชีวิตของคนไทย ท้ังอุทกภัย ภัยแลง วาตภัย และดินถลม สรางความ 
เสียหายนับเปนมูลคากวาหม่ืนลานบาท อันเปนผลกระทบมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภัยพิบัติ 
ทางธรรมชาติโดยเฉพาะอยางยิ่ง อุทกภัยมีแนวโนมและความถ่ีมากข้ึน ซ่ึงจะสงผลกระทบตอภาคการผลิตและ 
วิถีการดำรงชีวิตของคนไทยเปนประจำทุกปในมิติของจำนวนประชากรเสี่ยงภัยจะพบวาภัยแลงเปนภัย 
ธรรมชาติท่ีสงผลกระทบตอประชากรเปนจำนวนมากกวาภัยประเภทอ่ืนๆ ในขณะท่ีน้ำทวมเปนภัยธรรมชาติท่ี 
สงผลใหประเทศไทยถูกจัดอยูในลำดับประเทศท่ีมีความเสี่ยงตนๆ ของโลก 

 

 ดานการบริหารจัดการและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนา  
 

ดานธรรมาภิบาล  
(๑) ประเทศไทยจะตองใหความสำคัญกับเรื่องธรรมาภิบาลอยางเรงดวนจากการประเมินผานดัชนี 

ความอยูเย็นเปนสุขรวมกันในสังคมไทย ชี้วา สังคมไทยในภาพรวมมีความอยูเย็นเปนสุขรวมกันอยูในระดับ 
ปานกลางในป ๒๕๕๖ แตองคประกอบดานสังคมประชาธิปไตยท่ีมีธรรมาภิบาลอยูในระดับท่ีตองเรงแกไข 
สถานการณดังกลาว ถือเปนความจำเปนของประเทศไทยท่ีจะตองใหความสำคัญกับเรื่องธรรมาภิบาลอยาง 
เรงดวน เนื่องจากสถานการณวิกฤตคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลของสังคมไทยหลักธรรมาภิบาล ตาม
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยการสรางระบบบริหารกิจการบานเมืองและสังคมท่ีดีพ.ศ. ๒๕๕๒ มี อยาง
นอย ๖ ประการคือ  

(๑) หลักนิติธรรม  
(๒) หลักคุณธรรม  
(๓) หลักความโปรงใส  
(๔) หลักความมีสวนรวม  
(๕) หลักความรับผิดชอบ  
(๖) หลักความคุมคา  
ขณะนี้ไดมีการสะสมตัวและลุกลามสูทุกภาคสวน ไดแก ภาค การเมืองท้ังระดับชาติและระดับทองถ่ิน

ท่ีมีการซ้ือสิทธิ์ขายเสียง มีการทุจริตเพ่ือใหไดรับการเลือกตั้ง มีผลประโยชนสวนตนทับซอนกับผลประโยชนรัฐ
หนวยงานภาครัฐ มีระบบการบริหารงานท่ีไมเปนธรรมาภิบาล มีการใชอำนาจหนาท่ีโดยมิชอบ หาผลประโยชน
ใหตนเองและพวกพอง ภาคธุรกิจบางสวนมีการรวมมือกับ นักการเมืองและขาราชการ กระทำการทุจริตเพ่ือให
ไดงานจากภาครัฐ ปดงานอยางรวดเร็ว ผูกขาดทางธุรกิจ หลีกเลี่ยงภาษีขาดความรับผิดชอบตอผูบริโภค ภาค
ประชาชนมีแนวโนมยอมรับการทุจริตตางๆ ท่ีตนเองไดรับ ประโยชนมากข้ึน สถาบันทางศาสนาบางสวน
ประพฤติผิดคุณธรรมและจริยธรรมเสียเอง มีปญหาการบริหาร จัดการทรัพยสินของสวนรวม ขาดความโปรงใส 
ปลอยใหคนบางกลุมใชศาสนาเปนเครื่องมือแสวงหาประโยชน สื่อมวลชนหลายสำนักวางตัวไมเปนกลาง ไม
แสดงบทบาทในการตอตานการทุจริตหรือปกปดขอเท็จจริง รับ ผลประโยชนจากกลุมนายทุนและนักธุรกิจ
การเมืองจนไมสามารถรักษาจริยธรรมหรือจรรยาบรรณของวิชาชีพ ได  

 

(๒) ภาคเอกชนมีการประเมินหลักบรรษัทภิบาล ตั้งแตป ๒๕๔๔ โดยสมาคมสงเสริมสถาบัน 
กรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors : IOD) ไดสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจด 
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยอยางตอเนื่อง พบวา บริษัทจดทะเบียนท่ีมีธรรมาภิบาลมีคะแนน 
เฉลี่ยอยูท่ี ๗๒% ในป ๒๕๕๗ ถือวาอยูในระดับดีเม่ือเทียบกับป ๒๕๔๕ ท่ีมีคะแนนเฉลี่ยอยูท่ี ๕๒% และมี 
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คะแนนเฉลี่ยลดลงเม่ือเทียบกับป ๒๕๕๔ ท่ีมีคะแนนเฉลี่ยอยูท่ี ๗๗% แสดงใหเห็นวา บริษัทจดทะเบียนไทย 
ใหความสำคัญในการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการท่ีดีเพ่ือโอกาสในการเติบโตอยางยั่งยืนและสรางความเชื่อม่ัน 
แกผูลงทุนท้ังในประเทศและตางประเทศสูการยอมรับในระดับสากล  

 

ดานการบริหารจัดการภาครัฐและการกระจายอำนาจ  
 

(๑) การบริหารจัดการภาครัฐมีการปรับปรุงตามยุคสมัย  
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ แผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ไดจัดระเบียบการบริหารราชการ

แผนดินแบงออกเปน ๓ สวนไดแก บริหารราชการ สวนกลาง บริหารราชการสวนภูมิภาค และบริหารราชการ
สวนทองถ่ินท่ีใชหลักการกระจายอำนาจท่ีสวนกลาง ไดมอบอำนาจระดับหนึ่งใหประชาชนในทองถ่ินไป
ดำเนินการปกครองตนเองอยางอิสระโดยท่ีไมขัดตอ กฎหมายของประเทศ ท้ังสามสวนนี้อยูในการควบคุมและ
บริหารงานของคณะรัฐมนตรีซ่ึงมีหนาท่ีรับผิดชอบ บริหารราชการแผนดิน รวมไปถึงการกำหนดนโยบายเพ่ือให
ขาราชการนำไปปฏิบัติท้ังนี้การปฏิรูประบบ ราชการท่ีเกิดการ เปลี่ยนแปลงอยางชัดเจนในโครงสรางของหนวย
ราชการเกิดข้ึนจากพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ มีการกำหนดสวนราชการไว
เปน ๒๐ กระทรวง และสวนราชการไมสังกัดสำนัก นายกรัฐมนตรีกระทรวง หรือทบวง  

 

(๒) การกระจายอำนาจเกิดผลสำเร็จหลายดานแตยังมีปญหาท่ีตองแกไข การกระจายอำนาจ ใหแก 
อปท. ในระยะท่ีผานมาไดดำเนินการตามแนวทางของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๔๐ และ 
๒๕๕๐ และตามแผนการกระจายอำนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และแผนปฏิบัติการกำหนด ข้ันตอน
การกระจายอำนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินฉบับท่ี ๑ และฉบับท่ี ๒ นอกจากนั้น มีการใช งบประมาณ
เปนตัวกระตุนให เกิดการถายโอนภารกิจ หนาท่ีและเพ่ิมรายไดในการดำเนินงานของ อปท. โดยใน 
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๓ สัดสวนของรายไดของทองถ่ินตอรายไดรัฐบาลคิดเปนรอยละ ๑๓.๓๑ เพ่ิมข้ึนเปน 
รอยละ ๒๕.๑๗ ในปงบประมาณ ๒๕๕๐ และรอยละ ๒๘.๒๑ ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ มีการถายโอน 
ภารกิจไปแลวตามแผนปฏิบัติการกำหนดข้ันตอนการกระจายอำนาจใหแก อปท. ฉบับท่ี ๑ จำนวน ๑๘๕ 
ภารกิจจากภารกิจท่ีจะตองถายโอน ๒๔๕ ภารกิจและถายโอนภารกิจตามแผนปฏิบัติการฯ ฉบับท่ี ๒ จำนวน 
๗๕ งาน/กิจกรรม จาก ๑๑๔ งาน/กิจกรรม และถายโอนบุคลากรจากสวนกลางใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
จำนวน ๙.๘๕๐ คน แบงเปนขาราชการ ๑,๓๗๘ คน บุคลากรทางการศึกษา ๕,๒๙๕ คน ขาราชการกระทรวง 
สาธารณสุขซ่ึงประจำอยูท่ีสถานีอนามัย จำนวน ๗๙ คน และลูกจางประจำ ๓,๐๙๘ คน อยางไรก็ตามยังมี 
ปญหาท่ีตองการการแกไข เชน การทับซอนของอำนาจหนาท่ีและเขตพ้ืนท่ีระหวางองคการบริหารสวนจังหวัด 
และเทศบาลหรืองคการบริหารสวนตำบล ทำใหการจัดบริการสาธารณะใหกับประชาชนยังขาดความสมดุล 
ปญหาการซ้ือเสียง ทำใหการเลือกต้ังระดับทองถ่ินขาดความชอบธรรม และปญหาการขาดแคลนรายไดของ 
อปท. ซ่ึงรายไดท่ีทองถ่ินจัดเก็บเองในภาพรวมมีสัดสวนเพียงรอยละ ๙.๙๐ ของรายไดรัฐบาลในปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๔๙ และเพ่ิมเปนรอยละ ๑๐.๖๕ ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ทองถ่ินจำเปนตองพ่ึงพาเงินอุดหนุน 
จากรัฐบาล คิดเปนรอยละ ๓๘.๕๒ และรอยละ ๓๙.๔๖ ตามลำดับ สงผลใหอปท. ในพ้ืนท่ีท่ีมีกิจกรรมทาง 
เศรษฐกิจหนาแนน เชน การเปนแหลงท่ีตั้งของอุตสาหกรรม การคา การบริการ การเปนพ้ืนท่ีเขตพัฒนา 
เศรษฐกิจพิเศษ แหลงทองเท่ียวท่ีมีชื่อเสียงระดับโลก การจัดบริการสาธารณะรองรับการเติบโตของเมืองและ 
การเพ่ิมข้ึนของประชากรแฝงและแรงงานตางดาวไดอยางมีขอบเขตจำกัด  

 

ดานการทุจริตคอรรัปช่ัน  
ไทยกำลังประสบปญหาการทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชนทับซอนเปนอยางมาก พัฒนาการของ 

การทุจริตคอรรัปชั่นในสังคมไทยเปลี่ยนแปลงจากในอดีตท่ีมีรูปแบบการทุจริตจัดซ้ือจัดจาง รับสินบน ซ่ึง 
สามารถตรวจสอบหาหลักฐานจับผิดมาลงโทษไดเนื่องจากมีความซับซอนไมมากเทากับการทุจริตคอรรัปชั่น ใน
ปจจุบันท่ีประเทศไทยมีความเสียหายจากการทุจริตคอรรัปชั่นขนาดใหญท่ีสูงเปนแสนลานบาท อันเนื่องจาก 
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การทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชนทับซอนซ่ึงเปนรูปแบบใหมท่ีเกิดมากข้ึนในชวงท่ีรัฐเขามามีบทบาทใน 
การพัฒนาเศรษฐกิจและการหาประโยชนจากธุรกิจในโลกสมัยใหม มีความซับซอนเพ่ิมข้ึนและในปจจุบัน 
ประเทศไทยประสบปญหาการทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชนทับซอนเปนอยางมาก ไมวาจะเปนองคกร 
ภาครัฐหรือภาคเอกชน และมาตรการตางๆ ท่ีออกมา รวมท้ังกฎหมายเก่ียวกับการทุจริตและการตรวจสอบ 
จากองคกรตางๆ ยังไมสามารถท่ีจะเขาไปแกไขปญหาเหลานี้ไดดังปรากฏตามดัชนีภาพลักษณคอรรัปชั่น 
(Corruption Perception Index : CPI) พ.ศ. ๒๕๕๗ ขององคกรเพ่ือความโปรงใสนานาชาติพบวาประเทศ 
ไทยได ๓๘ คะแนนจากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน อยูอันดับท่ี ๘๕ จากการจัดอันดับท้ังหมด ๑๗๕ ประเทศท่ัว 
โลก จะเห็นไดวาประเทศไทยมีคะแนนดีข้ึนเล็กนอยเทียบกับป ๒๕๕๖ ท่ีได ๓๕ คะแนน อยูอันดับ ๑๐๒ โดย 
เม่ือเทียบกับประเทศในกลุมอาเซียน พบวา ประเทศไทยมีคะแนนเทากับประเทศฟลิปปนสสวนประเทศ 
สิงคโปรสูงถึง ๘๔ คะแนน และมาเลเซียได ๕๒ คะแนน (คะแนนมากหมายถึงมีคอรรัปชั่นนอย)  

 

การเขาสูสังคมผูสูงอายุ  
การเขาสูสังคมผูสูงอายุของประเทศไทยสงผลใหอัตราการพ่ึงพิงของประชากรวัยแรงงานตองแบกรับ 

การดูแลผูสูงอายุเพ่ิมสูงข้ึน โดยในป ๒๕๕๓ มีประชากรวัยแรงงาน ๕ คนท่ีมีศักยภาพแบกรับผูสูงอายุ ๑ คน 
และคาดการณวาในป ๒๕๘๓ จะเหลือประชากรวัยแรงงานเพียง ๑.๗ คนแบกรับผูสูงอายุ ๑ คน การขาด 
แคลนกำลังแรงงานทำใหตองนำเขาแรงงานไรทักษะจากประเทศเพ่ือนบาน ซ่ึงสงผลกระทบตอตลาดแรงงาน 
ไทยในดานการยกระดับรายไดและทักษะฝมือแรงงานจะชาลง ผลิตภาพแรงงานไทยอาจเพ่ิมข้ึนชา ปญหา 
การคามนุษยและการขาดการคุมครองทางสังคมข้ันพ้ืนฐานท่ีจำเปน ซ่ึงจะเปนปญหาตอเนื่องท่ีสงผลตอ
คุณภาพชีวิตของคนไทย อาทิอาชญากรรม โรคระบาด และภาระทางการคลังของระบบบริการทางสังคม 
อยางไรก็ตาม นับเปนโอกาสในการพัฒนาสินคาและบริการ ธุรกิจบริการท่ีเหมาะสมกับกลุมผูสูงอายุท่ีเพ่ิมข้ึน 
เปนตัวเลขเบื้องตน สศช. จะคำนวณใหมอีกครั้งเม่ือการปรับปรุงฐานขอมูลในแบบจำลองเสร็จสมบูรณเกณฑ 
ข้ันต่ำในป ๒๕๔๖ ซ่ึงอยูท่ี ๑๒,๗๔๕ ดอลลารสรอ. ตอคนตอป  

 

ความเหล่ือมล้ำ  
ความเหลื่อมล้ำเปนปญหาสำคัญในสังคมไทยท้ังความเหลื่อมล้ำดานรายไดโอกาสการเขาถึงบริการ 

ภาครัฐและการเขาถึงทรัพยากรธรรมชาตินำไปสูความขัดแยงในสังคม และเปนอุปสรรคตอการพัฒนาประเทศ 
ท่ีลดทอนความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและความม่ันคงทางสังคม จากการกระจายรายไดและผลประโยชนของ 
การพัฒนาไปยังกลุมคนตางๆ ในสังคม บางพ้ืนท่ีและบางสาขาการผลิตไมท่ัวถึงเปนธรรมผลประโยชนสวนใหญ 
ตกอยูในกลุมท่ีมีโอกาสและรายไดสูง ทำใหสัดสวนรายไดระหวางกลุมคนรวยรอยละ ๑๐ ของประชากรกับ 
กลุมคนจนรอยละ ๑๐ ของประชากร มีความแตกตางกันถึง ๓๔.๙ เทา ในป ๒๕๕๖ นอกจากนี้ความเหลื่อมล้ำ 
ยังสงผลใหเกิดปญหาตางๆ อาทิปญหาการทุจริตคอรรัปชั่น คนยากจนขาดโอกาสการเขาถึงบริการการศึกษา 
และสาธารณสุขท่ีมีคุณภาพอยางเทาเทียม การแยงชิงทรัพยากร การรับรูขอมูลขาวสารปญหาอาชญากรรม 
และยาเสพติด  

 

ความเปนเมือง  
การเปลี่ยนแปลงพ้ืนท่ีชนบทไปสูความเปนเมืองมีแนวโนมเพ่ิมข้ึนเพ่ือลดความแออัดของเมืองหลวง 

และเมืองหลัก อันเปนการกระจายความเจริญสูพ้ืนท่ีนั้นๆ จึงจำเปนท่ีจะตองมีการลงทุนโครงสรางพ้ืนฐาน การ 
จัดบริการสาธารณะเพ่ือรองรับการเติบโตของเมือง การใชประโยชนของทรัพยากรทองถ่ินท้ังปจจัยการผลิต 
และแรงงานไปสูภาคการคา บริการ และอุตสาหกรรม ตลอดจนการแสวงหาเทคโนโลยีใหมๆ ท่ีจะชวยลด 
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ซ่ึงจะสงผลตอการลดลงและความเสื่อมโทรมของทรัพยากรทองถ่ิน การลดลงของ 
แรงงานในภาคเกษตร รวมท้ังปญหาการบริหารจัดการขยะท้ังขยะชุมชนและอุตสาหกรรม ท้ังนี้การเพ่ิมข้ึน ของ
ประชากรและแรงงานในพ้ืนท่ีอาจสงผลตอการเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตและวัฒนธรรมทองถ่ิน อยางไรก็ ตาม 



28 

แผนพัฒนาทองถ่ิน องคการบริหารสวนตำบลยางสักกระโพหลุม พ.ศ.2566-2570  

การผลิตและกิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีมีขนาดใหญข้ึนเพ่ือตอบสนองความตองการคนในเมืองท่ีมากข้ึน จะ สงผล
ใหเกิดการประหยัดจากขนาด การขนสงมีตนทุนต่ำลง และการลงทุนในระบบสาธารณูปโภคจะมีความ คุมคา
มากข้ึน นอกจากนี้ ความตองการแรงงานท่ีมาก ข้ึนจะมีสวนเอ้ือหรือทำใหจำเปนตองมีการจัดตั้ ง 
สถาบันการศึกษาในพ้ืนท่ีเพ่ือตอบสนองความตองการของสถานประกอบการท่ีมีจำนวนมาก  

 

กรอบวิสัยทัศนและเปาหมาย  
1. กรอบวิสัยทัศนแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลง

ตางๆ ท่ีประเทศกำลังประสบอยู ทำใหการกำหนด วิสัยทัศนแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ ยังคงมีความตอเนื่องจาก
วิสัยทัศนแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๑ และกรอบ หลักการของการวางแผนท่ีนอมนาและประยุกตใชหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเปนศูนยกลางของ การพัฒนาอยางมีสวนรวม การพัฒนาท่ียึดหลักสมดุล ยั่งยืน 
โดยวิสัยทัศนของการพัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับ ท่ี ๑๒ ตองใหความสำคัญกับการกำหนดทิศทางการพัฒนาท่ี
มุงสูการเปลี่ยนผานประเทศไทยจากประเทศท่ีมี รายไดปานกลางไปสูประเทศท่ีมีรายไดสูง มีความม่ันคง และ
ยั่งยืน สังคมอยูรวมกันอยางมีความสุข และ นำไปสูการบรรลุวิสัยทัศนระยะยาว “ม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน” ของ
ประเทศ 

2. การกำหนดตำแหนงทางยุทธศาสตรของประเทศ (Country Strategic Positioning) เปนการ 
กำหนดตำแหนงทางยุทธศาสตรของประเทศท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติท่ี สศช. ไดจัดทำข้ึนประเทศไทย 
เปนประเทศรายไดสูงท่ีมีการกระจายรายไดอยางเปนธรรม เปนศูนยกลางดานการขนสงและ โลจิสติกสของ 
ภูมิภาคสูความเปนชาติการคาและบริการ (Trading and Service Nation) เปนแหลงผลิตสินคาเกษตรอินทรีย 
และเกษตรปลอดภัย แหลงอุตสาหกรรมสรางสรรคและมีนวัตกรรมสูงท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 
 

การพัฒนาศักยภาพคนใหสนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสรางสังคมสูงวัย อยางมี
คุณภาพ  

(๑) ประชาชนทุกชวงวัยมีความม่ันคงทางดานเศรษฐกิจและสังคม (Socio-Economic Security) และ
มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 

(๒) การศึกษาและการเรียนรูไดรับการพัฒนาคุณภาพ  
(๓) สถาบันทางสังคมมีความเขมแข็งเปนฐานรากท่ีเอ้ือตอการพัฒนาคน  
 

การลดความเหล่ือมล้ำในสังคม  
(๑) การกระจายรายไดมีความเทาเทียมกันมากข้ึน  
(๒) บริการทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอยางท่ัวถึง 
การสรางการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม  
(๑) รักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากร สรางสมดุลระหวางการอนุรักษและการใชประโยชนอยาง 

ยั่งยืนและเปนธรรม  
(๒) ขับเคลื่อนประเทศสูเศรษฐกิจและสังคมท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม  
(๓) เพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
(๔) เพ่ิมประสิทธิภาพและเสริมสรางธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิ่งแวดลอม  
(๕) มีการบริหารจัดการน้ำใหสมดุลระหวางการอุปสงคและอุปทานของน้ำ  
 การบริหารราชการแผนดินท่ีมีประสิทธิภาพ  
(๑) การบริหารงานภาครัฐท่ีโปรงใส เปนธรรม มีประสิทธิภาพ และมีสวนรวม  
(๒) ขจัดการทุจริตคอรรัปชั่น 
 (๓) มีการกระจายอำนาจท่ีเหมาะสม  
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แนวทางการพัฒนา  
๑. การยกระดับศักยภาพการแขงขันและการหลุดพนกับดักรายไดปานกลางสูรายไดสูง  
(1) การสงเสริมดานการวิจัยและพัฒนา พัฒนาสภาวะแวดลอมของการพัฒนาวิทยาศาสตร 

เทคโนโลยีวิจัย และนวัตกรรม ท้ังดาน การลงทุนในการวิจัยและพัฒนา ดานบุคลากรวิจัย ดานโครงสราง
พ้ืนฐาน และดานการบริหารจัดการ รวมท้ัง สนับสนุนและผลักดันใหผูประกอบการมีบทบาทหลักดาน
เทคโนโลยีและนวัตกรรม ตลอดจนผลักดันงานวิจัย และพัฒนาใหใชประโยชนอยางแทจริงท้ังเชิงพาณิชยและ
สาธารณะโดยใหความคุมครองทรัพยสินทางปญญา 
 (2) การพัฒนาผลิตภาพแรงงาน สรางความรวมมือระหวางภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนา
กำลังคนและแรงงานใหมี ทักษะความรูและสมรรถนะท่ีสอดคลองกับความตองการของตลาดและรองรับการ
เปดเสรีของประชาคม อาเซียน โดยยกระดับและพัฒนาสมรรถนะแรงงานไทยดวยเทคโนโลยีเรงรัดใหแรงงาน
ท้ังระบบมีการเรียนรู ข้ันพ้ืนฐานเพ่ือสามารถแขงขันในตลาดแรงงานไดสนับสนุนใหแรงงานและปจจัยการผลิต
มีความยืดหยุนใน การเคลื่อนยายระหวางสาขาการผลิตและระหวางพ้ืนท่ีการผลิต เพ่ือใหแรงงานสามารถ
เคลื่อนยายไปสูสาขา การผลิตท่ีมีผลิตภาพการผลิตสูงสุด และสนับสนุนใหผูประกอบการในภาคอุตสาหกรรม
และบริการจัดทากรอบ คุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานฝมือแรงงานใหเปนมาตรฐานท่ีเชื่อมโยงกันเพ่ือยกระดับ
ทักษะของแรงงานไทย  
 

(3) การสงเสริมผูประกอบการท่ีเขมแข็งและพาณิชยดิจิตอล พัฒนาขีดความสามารถของ
ผูประกอบการใหมีความยืดหยุน สามารถปรับตัวและดำเนิน ธุรกิจทามกลางการดำเนินนโยบายและมาตรการ
การกีดกันทางการคาในรูปแบบตางๆ เพ่ิมสัดสวนความเปน เจาของของคนไทยและสนับสนุนใหมีการขยาย
ตลาดท่ีมีแบรนดสินคาและชองทางการตลาดท่ีเปนของตนเอง มากข้ึน ตลอดจนพัฒนาตอยอดอุตสาหกรรม
และบริการเพ่ือเขาสูการเปนศูนยกลางการผลิต บริการและ อุตสาหกรรมดิจิตอล  

(4) การลงทุนโครงสรางพ้ืนฐานเรงลงทุนและพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานการคมนาคม ขนสง
เพ่ือเช่ือมโยงพ้ืนท่ี เศรษฐกิจในประเทศและตางประเทศ ท้ังการพัฒนาและปรับปรุงโครงขายรถไฟใหเปน 
โครงขายหลักในการเดินทางและขนสงของประเทศ พัฒนาโครงขายระบบขนสงสาธารณะและโครงขายทาง 
หลวงพิเศษระหวางเมือง ขยายขีดความสามารถของทาอากาศยานหลักของประเทศ พัฒนาทาเรือท่ีมีศักยภาพ 
ใหเปนทาเรืออิเล็กทรอนิกสเต็มรูปแบบ รวมท้ังพัฒนาและปรับปรุงระบบโทรคมนาคมของประเทศ ตลอดจน 
สนับสนุนการพัฒนาดานอุตสาหกรรมท่ีเกิดจากลงทุนดานโครงสรางพ้ืนฐาน เชน อุตสาหกรรมซอมบำรุงและ 
ผลิตชิ้นสวนอากาศยาน และอุตสาหกรรมระบบราง เปนตน เพ่ือสรางโอกาสทางเศรษฐกิจใหกับประเทศใน 
การเปนฐานการผลิตในภูมิภาคอาเซียน  

(5) การปรับโครงสรางการผลิต ปรับโครงสรางการผลิตภาคเกษตร โดยการปรับเปลี่ยนจาการผลิต
สินคาเกษตรข้ันปฐมเปนสินคา เกษตรแปรรูปท่ีมีมูลคาสูงมีคุณภาพและมาตรฐานสากล สามารถสรางความ
เชื่อมโยงทางดานวัตถุดิบกับ ประเทศเพ่ือนบานและลดระดับการผลิตสินคาข้ันปฐมท่ีสูญเสียขีดความสามารถ
ในการแขงขัน ลงสูระดับท่ี จำเปนสำหรับการสรางความม่ันคงทางดานอาหารและพลังงาน จัดระบบการผลิต
ใหสอดคลองกับศักยภาพ พ้ืนท่ีและความตองการของตลาดตั้งแตตนน้ำถึงปลายน้ำท้ังดานกายภาพและ
เศรษฐกิจ รวมท้ังสงเสริมการ รวมกลุมทางการเกษตรจากกิจการเจาของคนเดียวเปนการประกอบการใน
ลักษณะสหกรณหางหุนสวน และ บริษัทเพ่ือใหเกิดการประหยัดจากขนาด พิจารณาพันธุพืชท่ีเหมาะสมกับ
ศักยภาพของพ้ืนท่ีและแหลงน้ำ ใช เทคโนโลยีการผลิตในระดับท่ีเหมาะสม ใชกลไกตลาดในการปองกันความ
เสี่ยง ตลอดจนสงเสริมและเรงขยาย ผลแนวคิดการทำการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ
ระบบเกษตรกรรมยั่งยืนปรับ โครงสรางการผลิตภาคบริการโดยเรงพัฒนาระบบคมนาคมขนสงใหเกิดความ
เชื่อมโยงกันเปนโครงขายท้ังทาง บก ทางน้ำ และทางอากาศ เรงพัฒนาทาเทียบเรือขนาดใหญเพ่ือรองรับการ
เติบโตของการทองเท่ียวทางทะเล ปรับปรุงแกไขกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการทองเท่ียวใหครอบคลุมและทันสมัย
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ท้ังการควบคุมกิจกรรมตางๆ เก่ียวกับการทองเท่ียวและสงเสริมการทองเท่ียวและกำหนดและจัดทำกฎหมาย
เพ่ือยกระดับมาตรฐานการ ทองเท่ียวของไทยสูสากลและรองรับการพัฒนาการทองเท่ียวใหสามารถแขงขันได
ในระดับนานาชาติรวมท้ัง สงเสริมการพัฒนาเชิงพ้ืนท่ีในลักษณะกลุมคลัสเตอรทองเท่ียว โดยสนับสนุนการ
พัฒนาดานการทองเท่ียวของ พ้ืนท่ีท่ีมีความเชื่อมโยงท้ังทางกายภาพ วิถีชีวิต/วัฒนธรรมทองถ่ินและกิจกรรม
การทองเท่ียว ตลอดจนสงเสริม การสรางความเชื่อมโยงดานการทองเท่ียวในภูมิภาคอาเซียน ท้ังประเทศท่ีมี
พรมแดนติดกันและประเทศท่ีมี โครงขายคมนาคมขนสงเชื่อมโยงกันเพ่ือใหเกิดการพัฒนาแบบองครวมท้ัง
ระบบพัฒนาตอยอดอุตสาหกรรม อนาคตเพ่ือเปนแหลงการถายทอดเทคโนโลยีเชื่อมโยงการผลิตกับ
อุตสาหกรรมท่ีเปนฐานรายไดประเทศ และ เปนกลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยใหเขาสูการเปนศูนยกลาง
การผลิตและบริการท้ังในระดับอนุภูมิภาคและ ในภูมิภาคอาเซียนพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานท่ีสนับสนุนการ
ขยายตัวดานการคาการลงทุน เชน โลจิสติกสและ พลังงาน รวมท้ังปจจัยสนับสนุนการลงทุนอ่ืนๆ เชน ลด
อุปสรรคการเคลื่อนยายเงินทุนระหวางประเทศ เปน ตน สงเสริมการนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกตใช
ท้ังภาคการผลิต การตลาด การบริหารจัดการ การเงิน และโลจิสติกสเชื่อมโยงเศรษฐกิจดิจิตอล ในการอำนวย
ความสะดวกทางการคาการลงทุนดวยระบบ อิเล็กทรอนิกสและสนับสนุนการลงทุนเพ่ือสรางเศรษฐกิจและ
สังคมแหงปญญาและการเรียนรูมุงเนนการ พัฒนาธุรกิจเชิงสรางสรรคการลงทุนท่ีใชเทคโนโลยีข้ันสูงและเปน
มิตรกับสิ่งแวดลอม การประหยัดพลังงาน และการใชพลังงานทดแทน การลงทุนดานการวิจัยและพัฒนาเชิง
พาณิชยการจัดตั้งสำนักงานใหญขาม ประเทศ บริษัทการคาระหวางประเทศ รวมท้ังการใหความสำคัญเรื่อง
ความรับผิดชอบและการตอบแทนสู สังคมขององคกร และกิจการเพ่ือสังคม  

 

๕.การพัฒนาศักยภาพคนตามชวงวัยและการปฏิรูประบบเพ่ือสรางสังคมสูงวัยอยางมีคุณภาพ               
5.1 การพัฒนาศักยภาพคนในทุกชวงวัยใหสนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ   
  โดยชวงวัยเด็กตั้งแตแรกเกิดใหมีพัฒนาการท่ีสมวัยในทุกดาน วัยเรียน วัยรุนใหมีทักษะการ เรียนรู

ทักษะชีวิตสามารถอยูรวมกับผูอ่ืนภายใตบริบทสังคมท่ีเปนพหุวัฒนธรรม วัยแรงงานใหมีการพัฒนา ยกระดับ
สมรรถนะฝมือแรงงานเพ่ือสรางผลิตภาพเพ่ิมใหกับประเทศ วัยผูสูงอายุใหมีการทำงานท่ีเหมาะสม ตาม
ศักยภาพและประสบการณมีรายไดในการดำรงชีวิต มีการสรางเสริมและฟนฟูสุขภาพเพ่ือปองกันหรือ ชะลอ
ความทุพพลภาพและโรคเรื้อรังตางๆ ท่ีจะกอใหเกิดภาระแกปจเจกบุคคล ครอบครัว และระบบบริการ สุขภาพ  

๕.๒ การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูใหมีคุณภาพ เทาเทียมและท่ัวถึง โดย  
(๑) ปฏิรูประบบบริหารจัดการทางการศึกษา โดยปรับระบบบริหารจัดการการศึกษาใหมเพ่ือ สราง

ความรับผิดชอบตอผลลัพธ(Accountability)  
(๒) ปฏิรูประบบการคลังดานการศึกษา เพ่ือเพ่ิมคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษา โดยการ

จัดสรรงบประมาณตรงสูผูเรียน สงเสริมการมีสวนรวมจากภาคเอกชนในการจัดการศึกษา  
(๓) พัฒนาคุณภาพครูท้ังระบบ ตั้งแตกระบวนการผลิต สรรหา และการคัดเลือกใหไดคนดี คนเกง 

รวมท้ังระบบการประเมินและรับรองคุณภาพท่ีเนนผลลัพธจากตัวผูเรียน และ 
(๔) ปฏิรูประบบการเรียนรูโดยมุงจัดการเรียนรูเพ่ือสรางสมรรถนะกำลังคนท้ังระบบ การศึกษาตั้งแต

ระดับปฐมศึกษาจนถึงการเรียนรูตลอดชีวิต พัฒนาสื่อเพ่ือการเรียนรูปรับหลักสูตรและผลิต กำลังคนให
สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงและความตองการของตลาด การวิจัยและการใชเทคโนโลยีและสื่อ เพ่ือการ
เรียนรู  

๕.๓ การพัฒนาดานสุขภาพ โดยสงเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทาง การแพทยเพ่ือ
รองรับการเปนสังคมผูสูงอายุท้ังในดานผลิตภัณฑสุขภาพและท่ีอยูอาศัยสำหรับผูสูงอายุ ยกระดับการบริหาร
จัดการระบบสุขภาพเพ่ือลดความเหลื่อมล้ำและสรางความยั่งยืนในระยะยาว โดยพัฒนา ระบบขอมูล
สารสนเทศเพ่ือการบริหารทรัพยากรดานสาธารณสุข บูรณาการระบบหลักประกันสุขภาพภาครัฐ ใหเกิดความ
เปนเอกภาพในการบริหารจัดการและการใชทรัพยากร และสงเสริมการอภิบาลระบบสุขภาพใน รูปแบบ
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เครือขายท่ีมีการใชทรัพยากรรวมกัน พัฒนาศักยภาพของประเทศไทยสูการเปนศูนยกลางสุขภาพ นานาชาติท้ัง
ในดานศูนยกลางบริการสุขภาพ (Medical Service Hub) ศูนยกลางบริการเพ่ือสงเสริมสุขภาพ (Wellness 
Hub) ศูนยกลางยาและผลิตภัณฑเพ่ือสุขภาพ (Product Hub) และศูนยกลางบริการวิชาการและ งานวิจัย 
(Academic Hub) เพ่ือนำรายไดกลับมาใชยกระดับคุณภาพบริการสาธารณสุขภายในประเทศรวมท้ัง สงเสริม
การใหความสำคัญกับมิติสุขภาพในทุกนโยบายสาธารณะ (Health in All Policies) เพ่ือใหการ ขับเคลื่อน
นโยบายของทุกภาคสวนตระหนักถึงผลกระทบของนโยบายสาธารณะท่ีมีตอสุขภาพของประชาชน  

๕.๔ การสรางสภาพแวดลอมและนวัตกรรมท่ีเอ้ือตอการดารงชีพในสังคมสูงวัย โดยการ ปรับปรุง
สภาพแวดลอมและความจาเปนทางกายภาพใหเหมาะกับวัย และการพัฒนาระบบการดูแลผูสูงอายุใน รูปแบบ
ท่ีหลากหลายท้ังในดานการจัดบริการสุขภาพและสวัสดิการสังคมอยางบูรณาการ โดยการมีสวนรวม ของทุก
ภาคสวนอยางตอเนื่อง รวมท้ังพัฒนาชุมชนท่ีมีศักยภาพและความพรอมใหเปนตนแบบของการดูแล ผูสูงอายุ
เพ่ือขยายผลไปสูชุมชนอ่ืน ตลอดจนการพัฒนานวัตกรรมในการใชชีวิตประจำวันสำหรับผูสูงอายุ  
 

6. การลดความเหล่ือมล้ำทางสังคม  
6.1 การยกระดับรายไดและสรางโอกาสในการประกอบอาชีพ มุงเนนการเพ่ิมผลิตภาพ แรงงาน 

โดยสนับสนุนใหแรงงานมีโอกาสเขาถึงการเรียนรูและพัฒนาทักษะฝมือแรงงานอยางมีมาตรฐาน ปรับ 
โครงสรางคาจางแรงงานใหชัดเจนและสะทอนทักษะฝมือแรงงานอยางแทจริง เรงผลักดันใหการใชระบบ 
มาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานฝมือแรงงานในทางปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม นอกจากนี้เพ่ิมผลิตภาพ 
ทางการผลิตของเกษตรกรรายยอย โดยสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาและการผลิตทางการเกษตรท่ีสอดคลอง 
กับพ้ืนท่ี สรางหลักประกันรายไดแทนการอุดหนุนดานราคาสินคาเกษตร ลดตนทุนทางการเกษตรโดย 
สนับสนนุปจจัยการผลติ  

6.2 การจัดบริการทางสังคมใหทุกคนตามสิทธิข้ันพ้ืนฐาน และเนนการสรางภูมิคุมกัน ระดับปจเจก 
โดย  

(๑) พัฒนาระบบบริการสาธารณะใหมีคุณภาพและมีชองทางการเขาถึงอยางหลากหลาย โดยเฉพาะ
ระบบบริการสาธารณสุขและการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สวัสดิการสังคม และกระบวนการยุติธรรม  

(๒) สนับสนุนการจัดหาท่ีอยูอาศัยของผูมีรายไดนอยและการเขาถึงระบบสาธารณูปโภค กำหนดเปน
นโยบายท่ีอยู อาศัยแหงชาติและเมืองนาอยู พัฒนาโครงการท่ีอยูอาศัยแกปญหาชุมชนแออัดในเมืองโดย
ดำเนินการรวมกับ ภาคธุรกิจเอกชน และ  

(๓) การจัดรูปแบบสวัสดิการพ้ืนฐานท่ีจาเปนและเหมาะสมตามกลุมเปาหมาย (Customized 
Welfare) ท่ีคำนึงถึงฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีแตกตางกัน โดยมีแนวทางการรับภาระ คาใชจายรวมกัน 
(Cost Sharing)  

การสรางความเสมอภาคในการเขาถึงทรัพยากร โดยปฏิรูปท่ีดินเพ่ือการเกษตร สนับสนุนให
เกษตรกรรายยอยท่ีไรท่ีดินทำกินและยากจนไดมีท่ีดินเปนของตนเองหรือมีสิทธิทำกินในท่ีดิน ปฏิรูประบบการ
บริหารจัดการนาอยางเปนระบบและเขาถึงพ้ืนท่ีเปาหมายไดอยางแทจริงดวยการผลักดัน พรบ.ทรัพยากรน้ำ 
และบูรณาการแผนงานและงบประมาณรวมกันของหนวยงาน และสรางกระบวนการมีสวน รวม รวมท้ังปรับ
โครงสรางภาษีท่ีเปนธรรม เชน ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสราง ภาษีมรดก และภาษีสิ่งแวดลอม เปนตน  

6.3 การเขาถึงกระบวนการยุติธรรมอยางเสมอภาค การคุมครองสิทธิข้ันพ้ืนฐาน และการ เขาถึง
กระบวนการยุติธรรมอยางเทาเทียมโดยการเสริมศักยภาพและความเขมแข็งดานกฎหมายใหแก ประชาชน 
รวมท้ังการปรับปรุงและบังคับใชกฎหมายเพ่ือลดปญหาความเหลื่อมลา เชน กฎหมายปา ชุมชนกฎหมายภาษี
มรดก กฎหมายท่ีดิน เปนตน  
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7. การรองรับการเช่ือมโยงภูมิภาคและความเปนเมือง  
 

7.1 การลงทุนดานโครงสรางพ้ืนฐานและส่ิงอานวยความสะดวกของเมือง เตรียมความ พรอม
รองรับความเปนเมือง ท้ังดานการบริหารจัดการดานผังเมืองดานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ระบบ คมนาคม
ขนสง ระบบบริหารจัดการสิ่งแวดลอม ระบบการศึกษาและระบบสาธารณสุขท่ีไดมาตรฐาน มี คุณภาพ และ
เพียงพอตอความตองการของคนในเมือง รวมท้ังเสริมสรางความสามารถในการบริหารจัด การเมืองตามระดับ
การพัฒนา  

7.2 การพัฒนาดานการขนสงและโลจิสติกสเช่ือมโยงกับเพ่ือนบาน สงเสริมและเรงรัดการพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการโลจิสติกสของประเทศเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการ แขงขันของประเทศท้ังดานการคา 
การลงทุน และการบริการ โดยคำนึงถึงการเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม (Green Logistics) สนับสนุนใหเกิดความ
รวมมือในหวงโซอุปทาน และปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ รวมท้ังปรับลด กระบวนงานดานอำนวยความ
สะดวกทางการคา ขนสง และโลจิสติกสใหมีความสะดวกและมีประสิทธิภาพตอ ภาคธุรกิจอยางแทจริง  

7.3 การสงเสริมการลงทุน การคาชายแดน และการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ให ความสำคัญ
กับนโยบายสงเสริมการลงทุนและการคาชายแดนเพ่ือดึงดูดใหนักลงทุนในภูมิภาคเขามาลงทุนใน ไทยและ
ประเทศเพ่ือนบาน รวมท้ังสงเสริมการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในพ้ืนท่ีชายแดนโดยให ความสำคัญกับ
การลงทุนโครงสรางพ้ืนฐาน การสงเสริมการลงทุนและสิทธิประโยชนการบริหารจัดการ แรงงานตางดาว และ
การใหบริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ เพ่ือชวยอำนวยความสะดวกดานการคาชายแดนและการ ผานแดนระหวางไทย
กับประเทศในภูมิภาคมากข้ึน  

 

8. การสรางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอยางเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม  
8.1 การรักษาทุนทางธรรมชาติเพ่ือการเติบโตสีเขียว ใชประโยชนจากทุนธรรมชาติโดย คำนึงถึง

ขีดจำกัดและศักยภาพในการฟนตัว ปกปองรักษาทรัพยากรปาไมโดยสนธิกำลังของทุกภาคสวนนำ ระบบ
สารสนเทศมาใชเพ่ือการบริหารจัดการ บังคับใชกฎหมายอยางมีประสิทธิภาพและเปนธรรม เพ่ิมพ้ืนท่ี ปาไม
โดยสงเสริมการปลูกไมมีคาทางเศรษฐกิจระยะยาว อนุรักษและใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพ อยาง
ยั่งยืนและแบงปนผลประโยชนอยางเปนธรรม รวมท้ังผลักดันแนวทางการประเมินมูลคาของระบบนิเวศ และ
การสรางรายไดจากการอนุรักษจัดสรรท่ีดินใหแกผูยากไรกระจายการถือครองท่ีดิน จัดทาฐานขอมูลท่ีดิน เพ่ือ
การบริหารจัดการอยางเปนระบบ การจัดเก็บภาษีท่ีดินในอัตรากาวหนา กำหนดเพดานการถือครองท่ีดินท่ี 
เหมาะสม และกำหนดมาตรการปองกันการถือครองท่ีดินของคนตางชาติบริหารจัดการนาเพ่ือใหเกิดความ 
ยั่งยืน บูรณาการระหวางหนวยงานอยางเปนระบบ สรางศูนยขอมูลทรัพยากรนา จัดตั้งองคกรบริหารจัดการ 
น้ำในระดับพ้ืนท่ี เชน คณะกรรมการลุมน้ำ และองคกรผูใชน้ำ คุมครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝง ลด 
ความขัดแยงเชิงนโยบายระหวางการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน การทองเท่ียว การประมง และวิถีชีวิตของชุมชน 
บริหารจัดการแรโดยกำหนดปริมาณท่ีเหมาะสมในการน้ำแรมาใชประโยชนคำนึงถึงความจำเปนและมูลคาใน 
อนาคต บังคับใชมาตรการควบคุมผลกระทบจากการทำเหมืองแรท่ีกอมลพิษตอสภาพแวดลอมและสุขภาพ 
อนามัยของประชาชน  

8.2 การสงเสริมการบริโภคท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม สรางระบบหมุนเวียนวัสดุท่ีใชแลว ท่ี มี
ประสิทธิภาพ ขับเคลื่อนสู  Zero Waste Society ผานมาตรการตางๆ เชน การปฏิรูประบบภาษีและ 
คาธรรมเนียมเพ่ือสิ่งแวดลอม การศึกษาเพ่ือสิ่งแวดลอม มาตรฐานและฉลากสินคา เปนตน  

8.3 การสงเสริมการผลิต การลงทุน และการสรางงานสีเขียว เพ่ือยกระดับประเทศสู เศรษฐกิจและ
สังคมท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม พัฒนาคลัสเตอรอุตสาหกรรมสีเขียว สงเสริมผูประกอบการให สามารถปรับ
ระบบสูหวงโซอุปทานหรือหวงโซคุณคาท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม (Green Supply Chain/Green Value 
Chain) สงเสริมการทาการเกษตรกรรมยั่งยืน รวมท้ังสงเสริมภาคบริการท่ีมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม นอย 
เพ่ือใหประเทศไทยมีศักยภาพใหมีบทบาทมากข้ึนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ  
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8.4 การจัดการมลพิษและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม ดวยการเรงรัดการควบคุมมลพิษท้ัง ทาง
อากาศ ขยะ น้ำเสีย และของเสียอันตราย ท่ีเกิดจากการผลิตและบริโภค เพ่ือสรางคุณภาพสิ่งแวดลอมท่ีดี 
ใหกับประชาชน เรงรัดแกไขปญหาการจัดการขยะเปนลำดับแรก โดยสงเสริมใหเกิดกลไกการคัดแยกขยะเพ่ือ 
น้ำกลับมาใชใหมใหมากท่ีสุด เรงกำจัดขยะมูลฝอยตกคางสะสมในสถานท่ีกำจัดในพ้ืนท่ีวิกฤต สรางรูปแบบการ 
จัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายท่ีเหมาะสม เนนการแปรรูปเปนพลังงาน สรางวินัยของคนในชาติมุงสู 
การจัดการท่ียั่งยืน โดยใหความรูแกประชาชน และการบังคับใชกฎหมาย  

8.5 การพัฒนาความรวมมือดานส่ิงแวดลอมระหวางประเทศ ผลักดันการจัดทาแผน แมบทการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของอาเซียน หาแนวทางความรวมมือกับอาเซียน และ อนุ
ภูมิภาคลุมน้ำโขงในประเด็นการขนสงขามพรมแดน การเคลื่อนยายแรงงาน การบริหารจัด การพลังงานและ
การบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติ  

8.6 การเพ่ิมขีดความสามารถในการปรับตัวเพ่ือรองรับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการ
บริหารจัดการเพ่ือลดความเส่ียงดานภัยพิบัติ เพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือและปรับตัวตอการ 
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพ่ิมศักยภาพในการลดการปลอยกาซเรือนกระจกใหกับทุกภาคสวน สงเสริมการ 
วิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือลดผลกระทบและปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลง 
สภาพภูมิอากาศ พัฒนาระบบฐานขอมูลและระบบการเตือนภัย ตลอดจนสงเสริมความรวมมือระหวางประเทศ 
ดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติใหความสำคัญกับการปองกันน้ำทวม วางแผน
ปองกันเมืองและพ้ืนท่ีชายฝง พัฒนาเมืองท่ีสามารถปรับตัวและยืดหยุนตอการเปลี่ยนแปลงสภาพ ภูมิอากาศ 
(Climate Resilience City) การใหบริการของระบบนิเวศ สงเสริมการลงทุนของภาคเอกชนในการ รับมือภัย
พิบัติโดยสรางแนวปองกันตามธรรมชาติและการจัดทำแผนธุรกิจตอเนื่อง รวมท้ังการพัฒนาระบบ การจัดการ
ภัยพิบัติใหมีประสิทธิภาพพรอมรองรับแนวโนมการเกิดภัยพิบัติท่ีรุนแรงในอนาคต  

 

9. การบริหารราชการแผนดินท่ีมีประสิทธิภาพ  
9.1 การสรางความโปรงใสในทุกข้ันตอนของการปฏิบัติราชการ โดยใหมีชองทางใหทุก ภาคสวน

สามารถเขาถึง เขาตรวจสอบขอมูลของภาคราชการและรองเรียนไดเชน ขอมูลการประกวดราคา จัดซ้ือ จัดจาง
โครงการของทางราชการ ขอมูลการประมูลโครงการ ผูชนะการประมูลและราคาปดประมูล  ขอมูล
ความกาวหนาตามกระบวนการยุติธรรม เชน คดีท่ีไมดำเนินการตามหลักธรรมาภิบาล คดีทุจริต คอรรัปชั่นและ
คดีท่ีประชาชนใหความสนใจในแตละยุคสมัย ฯลฯ  

9.2 การพัฒนาบุคลากรภาครัฐใหมีความเปนมืออาชีพและเพียงพอตอการขับเคลื่อนภารกิจ ภาครัฐ
รวมกับภาคเอกชนและภาคประชาสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไป เพ่ือใหระบบราชการเล็กกะทัดรัดแตมีความ 
คลองตัวและมีประสิทธิภาพสูง  

9.3 การสรางรูปแบบการพัฒนา อปท. ใหเหมาะสม สามารถรับมือการเปลี่ยนแปลง ทางดาน
เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอม รวมท้ังเปนแกนหลักในการประสานเครือขายและเชื่อมโยงภาคสวน ตางๆ ใน
ระดับพ้ืนท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพ  

9.4 การสรางระบบตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลท่ีมีประสิทธิภาพ สรางผลงานท่ีมี คุณภาพ 
รวดเร็วและนาเชื่อถือ สามารถเปนเครื่องมือใหกับคณะรัฐมนตรีประกอบการตัดสินใจในเชิงนโยบาย ได
โดยเฉพาะอยางยิ่งการติดตาม ประเมินผลโครงการใหญๆ ท่ีมีการใชจายงบประมาณเปนจำนวนมาก และ เปน
โครงการท่ีมีผลกระทบในวงกวาง  
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1.3 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุมจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
  1. แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
  แผนพัฒนาภาค เปนแผนท่ีท่ียึดกระบวนการมี สวนรวมของทุกภาคสวนจากทุกจังหวัดท้ัง 4 
ภูมิภาคข้ึน  เพ่ือสนับสนุนจังหวัดและกลุมจังหวัดใหสามารถ  ใชเปนกรอบแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนา
จังหวัดและแผนพัฒนากลุมจังหวัด แผนพัฒนาภาค  จัดทำโดยสำนักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ (สศช.) มีวัตถุประสงคเพ่ือใหเกิดการพัฒนาท่ีสมดุล  ยึดแนวคิดการพัฒนาตาม “ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง”  โดยประกอบไปดวย  ยุทธศาสตรการพัฒนาภาคเหนือ  ยุทธศาสตรการพัฒนาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ยุทธศาสตรการพัฒนาภาคกลาง   ยุทธศาสตรการพัฒนาภาคใตซ่ึงเทศตำบลโพนแพง
ตำบลบานเหลื่อมนั้นตั้งอยูภาคตะวันออกฉียงเหนือ  การจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปของตำบลโพนแพงมี
ความสัมพันธกับแผนพัฒนาภาคตะวันออกฉียงเหนือ  ดานเศรษฐกิจ ดานการเกษตร  การทองเท่ียว  การคา
การลงทุน การพัฒนาคนใหมีสุขภาวะดีท้ังรางกาย จิตใจและสติปญญา  รอบรู  เทาทันการเปลี่ยนแปลง  
สามารถดำรงชีพไดอยางมีคุณภาพ สรางความม่ันคงดานอาหาร  แกไขปญหาความยากจน หนี้สิน และการ
ออมของครัวเรือน  มีสัมมาอาชีพท่ีม่ันคง สามารถพ่ึงพาตนเองและดูแลครอบครัวไดอยางอบอุนฟนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหสมบูรณ ซ่ึงแผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีรายละเอียดสรุปยอ  
ดังนี้    

  กรอบยุทธศาสตรการพัฒนาภาค 
  ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2550 มาตรา 53/1 
และมาตรา 53/2 บัญญัติใหจังหวัดและกลุมจังหวัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุมจังหวัดให
สอดคลองกับแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และตอบสนองความตองการของประชาชนใน
ทองถ่ิน สำนักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) จึงไดจัดทำกรอบยุทธศาสตรการพัฒนาภาคท่ี
ยึดกระบวนการมี สวนรวมของทุกภาคสวนจากทุกจังหวัดท้ัง 4 ภูมิภาคข้ึน  เพ่ือสนับสนุนจังหวัดและกลุม
จังหวัดใหสามารถใชเปนกรอบแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุมจังหวัด 
  1. แนวคิดและหลักการ 
  1.1 ยึดแนวคิดการพัฒนาตาม “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ใหเกิดการพัฒนาท่ีสมดุล 
เปนธรรมและ มีภูมิคุมกันตอผลกระทบจากกระแสการเปลี่ยนแปลงท้ังจากภายนอกและภายในประเทศ ควบคู
กับกับแนวคิด “การพัฒนาแบบองครวม” ท่ียึด คน  ผลประโยชนของประชาชน  ภูมิสังคม  ยุทธศาสตร
พระราชทาน เขาใจ เขาถึง และพัฒนา  ยึดหลักการมีสวนรวมของทุกภาคภาคีการพัฒนา และหลักธรรมาภิ
บาล  เพ่ือใหสังคมสมานฉันทและอยูเย็นเปนสุขรวมกัน 
  1.2  หลักการ มุงสรางความเชื่อมโยงกับแผนระดับชาติตางๆ นโยบายรัฐบาล แผนการ
บริหารราชการแผนดิน เพ่ือสรางโอกาสทางการพัฒนา สอดคลองกับภูมิสังคมของพ้ืนท่ี โดย 

 (1) กำหนดรูปแบบการพัฒนาเชิงพ้ืนท่ีของประเทศและภาค รวมถึงชุมชน 
 (2) กำหนดบทบาทและยุทธศาสตรการพัฒนาภาคใหสอดคลองกับศักยภาพและ

โอกาสของพ้ืนท่ี 
  2. ทิศทางการพัฒนาเชิงพ้ืนท่ี 
  ภายใตกระแสโลกาภิวัตนท่ีมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  สภาพแวดลอมภายนอกเปนปจจัย
สำคัญตอการพัฒนาประเทศ  เปนผลใหจำเปนตองเตรียมการรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกลาวใหเหมาะสม การ
พัฒนาท่ีสมดุล ดังนั้นจึงกำหนดทิศทางการพัฒนาพ้ืนท่ีของประเทศ ดังนี้ 
  2.1 พัฒนาพ้ืนท่ีในภูมิภาคตางๆ ของประเทศใหเชื่อมโยงกับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต 
เพ่ือเปนฐานการพัฒนาดานอุตสาหกรรม การเกษตรและการแปรรูปการเกษตร และการทองเท่ียวของภูมิภาค 
โดยเฉพาะ 
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 2.1.1 พัฒนาพ้ืนท่ีเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจตามแนวตะวันออก – ตะวันตก (East 
West Economic Corridor) เชน พ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจแมสอด-สุโขทัย-พิษณุโลก-ขอนแกน-มุกดาหาร  แนว
สะพานเศรษฐกิจพ้ืนท่ีอรัญประเทศ-สระแกว-ปราจีนบุรี  พ้ืนท่ีเศรษฐกิจระนอง-ชุมพร-บางสะพาน  แนว
สะพานเศรษฐกิจพังงา-กระบี่-สุราษฎรธานี-นครศรีธรรมราช  และแนวสะพานเศรษฐกิจสตูล-สงขลา 

 2 .1 .2 พัฒนาพ้ืนท่ีเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจตามแนวเหนือ-ใต  (North South 
Economic Corridor) ไดแก แนวเศรษฐกิจเชียงของ-เชียงราย-พิษณุโลก-นครสวรรค-จังหวัดปริมณฑล  แนว
เศรษฐกิจหนองคาย-อุดรธานี-ขอนแกน-อุบลราชธานี-จังหวัดปริมณฑล  พ้ืนท่ีแหลมฉบัง-ชลบุรี-ฉะเชิงเทรา-
สระแกว-บุรีรัมย-มุกดาหาร 
  2.2 พัฒนาบริการพ้ืนฐานของชุมชนเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจเชื่อมโยงระหวางประเทศ 
โดยเนนพ้ืนท่ีชุมชนตามแนวเขตเศรษฐกิจเหนือ-ใต และตะวันออก-ตะวันตก  โดยเฉพาะชุมชนเศรษฐกิจ
ชายแดน  
  2 .3 พัฒนาระบบโลจิสติกสและโครงขายคมนาคมขนสงเพ่ือสนับสนุนการเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแขงขันเชิงพ้ืนท่ี เชน การพัฒนาระบบรถราง  เพ่ิมประสิทธิภาพการขนสงทางน้ำ และเพ่ิม
ประสิทธิภาพการเชื่อมโยงโครงขายการคมนาคมบริเวณจุดตัด เชน พิษณุโลก และขอนแกน 
  2.4 สรางความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพ่ือรักษาสมดุลของระบบ
นิเวศใหยั่งยืน ไดแก พัฒนาแหลงน้ำใหเพียงพอตอการเกษตร พัฒนาสิ่งแวดลอมเมืองและแหลงอุตสาหกรรม 
และการจัดใหมีการจัดการใชประโยชนท่ีดินอยางมีประสิทธิภาพ 
  3. ยุทธศาสตรการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
  3.1 ยุทธศาสตรการพัฒนา 
  (1) เพ่ิมศักยภาพการแขงขันดานเศรษฐกิจ โดยการยกมาตรฐานและประสิทธิภาพการผลิต
การเกษตร  การพัฒนาศักยภาพการประกอบการดานอุตสาหกรรม  อุตสาหกรรมบริการและการทองเท่ียว  
การต้ังองคกรรวมภาครัฐและเอกชนระดับพ้ืนท่ีเพ่ือสงเสริมอำนวยความสะดวกดานการคาการลงทุน และ
สงเสริมความรวมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบาน 
  (2) สรางคนใหมีคุณภาพ เพ่ือพัฒนาคนใหมีสุขภาวะดีท้ังรางกาย จิตใจและสติปญญา  รอบรู  
เทาทันการเปลี่ยนแปลง  สามารถดำรงชีพไดอยางมีคุณภาพ 
  (3) สรางสังคมและเศรษฐกิจฐานรากใหเขมแข็ง เพ่ือสรางความม่ันคงดานอาหาร  แกไข
ปญหาความยากจน หนี้สิน และการออมของครัวเรือน  มีสัมมาอาชีพท่ีม่ันคง สามารถพ่ึงพาตนเองและดูแล
ครอบครัวไดอยางอบอุน 
  (4) ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหสมบูรณ โดยเรงอนุรักษและฟนฟูพ้ืนท่ีปาไม
ใหได 15.9 ลานไร หรือรอยละ 25 ของพ้ืนท่ีภาค  ปองกันการรุกพ้ืนท่ีชุมน้ำ พัฒนาแหลงน้ำและระบบ
ชลประทาน ฟนฟูดิน ยับยั้งการแพรกระจายดินเค็ม และเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการโดยสงเสริมทำเกษตร
อินทรยี 
  3.2 ทิศทางการพัฒนากลุมจังหวัดและจังหวัด 
  (1 ) กลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ประกอบดวยอุดรธานี   หนองคาย  
หนองบัวลำภู และเลย) เนนการฟนฟูระบบนิเวศนเพ่ือรักษาสมดุลธรรมชาติ  การปรับโครงสรางการผลิตดาน
การเกษตรการสงเสริมการคา การลงทุนและการทองเท่ียวเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบาน 
  (2) กลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ประกอบดวย สกลนคร  นครพนม  และ
มุกดาหาร เนนใหความสำคัญกับความรวมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบาน  เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต
สินคาการเกษตร สงเสริมพ้ืนท่ีชลประทาน  การทำปศุสัตวโดยเฉพาะโคเนื้อ 
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  (3 ) กลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ประกอบดวย ขอนแกน   กาฬสินธุ   
มหาสารคาม และรอยเอ็ด  เนนการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานของเมืองรองรับการเปนศูนยกลางการคาบริการ 
และการลงทุนของภาค การใชประโยชนพ้ืนท่ีชลประทานใหเกิดประโยชนสูงสุด  การทำการเกษตรกาวหนา  
การเตรียมการรองรับอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน (Ethanol) ควบคูกับการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต 
  (4) กลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 1 ประกอบดวย อุบลราชธานี  ชัยภูมิ  บุรีรัมย  
สุรินทร  มุงเนนการพัฒนาระบบชลประทานใหเต็มศักยภาพ  การเตรียมการรองรับอุตสาหกรรมพลังงาน
ทดแทน (Ethanol) พัฒนาการทองเท่ียวท้ังการทองเท่ียวเชิงนิเวศนและอารยธรรมขอมดวยการสรางคุณคา
เพ่ิม และพัฒนาเสนทาง 
  (5)  กลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 2 ประกอบดวย อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร 
และอำนาจเจริญ  มุงเนนการพัฒนาแหลงน้ำ และระบบบริหารจัดการเพ่ือแกไขปญหาน้ำทวมและขาดแคลน
น้ำ  การสรางงานและรายไดจากการทองเท่ียวใหมากข้ึน 
  3.3 โครงการท่ีสำคัญ (Flagship Project) 

(๑) โครงการผลิตขาวหอมมะลิอินทรียในทุงกุลารองไหเพ่ือการสงออก 
(๒) โครงการพัฒนาเมืองมุกดาหารเปนประตูสูอินโดจีน 
(๓) โครงการพัฒนาเสนทางทองเท่ียวอารยธรรมขอม 
(๔) โครงการจัดการผลิตเอทานอลในภาคอีสาน 
(๕) โครงการยกมาตรฐานการเรียนการสอนดวยระบบศึกษาทางไกล 
(๖) โครงการเกษตรยั่งยืนเพ่ือชุมชนเขมแข็ง 
(๗) โครงการฟนฟูลุมน้ำชีตอนบนและลุมน้ำมูลตอนบนแบบบูรณาการเพ่ือการผลิตท่ียั่งยืน 

1.3.2 แผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 2 
แผนพัฒนากลุ มจั งหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 2 พ.ศ. 2557-2560           

ฉบับทบทวนใหม (รอบป2560)  
วิสัยทัศน 
“ขาวหอมมะลิเปนเลิศ การทองเท่ียวและการคาชายแดนไดมาตรฐานสากล”  

คํานิยาม 

วิสัยทัศน ความหมาย 

  ขาวหอมมะลิเปนเลิศ   ขาวคุณภาพดีตามมาตรฐานGAP มีคุณลักษณะเดนตามสายพันธ 
  หอมมะลิและมีมาตรฐานความปลอดภัย 

  การทองเท่ียวไดมาตรฐานสากล   แหลงทองเท่ียวเพ่ือพัฒนาท้ังตัวแหลงทองเท่ียวและสิ่งอํานวย 
ความสะดวกตามมาตรฐานกรมการทองเท่ียวและมาตรฐานโลก 

  การคาชายแดนไดมาตรฐานสากล   ดานศุลกากรชายแดนมีสิ่งอํานวยความสะดวกและมีระเบียบ 
พิธีนําเขาสงออกเปนไปตามมาตรฐานโลก 
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พันธกิจ 
1. พัฒนาคุณภาพการผลิตตามมาตรฐานGAPและเพ่ิมมูลคาผลิตภัณฑเพ่ิมชองทางการตลาด

ขาวหอมมะลิคุณภาพดี 
2. ฟนฟูและพัฒนาแหลงทองเท่ียวใหมีศักยภาพ และพัฒนาทักษะบุคลากร สงเสริมการ

ประชาสัมพันธ และการตลาดใหไดมาตรฐาน 
3. เสริมสรางความเขมแข็งเครือขายวิสาหกิจชุมชน ผูประกอบการและเครือขายพันธมิตร

ธุรกิจการคาชายแดน ท้ังดานการบริหารจัดการ และพัฒนาระบบโลจิสติกสเชื่อมโยงภูมิภาคอาเซียน 
เปาประสงครวม 
1. เพ่ิมผลผลิตใหไดตามมาตรฐาน และสรางมูลคาผลิตภัณฑดวยการแปรรูปเพ่ิมชองทาง  

การตลาดท้ังในและตางประเทศ ขาวหอมมะลิคุณภาพดี 
2. พัฒนาคุณภาพแหลงทองเท่ียวท่ีมีศักยภาพใหไดมาตรฐานและเสริมสรางการบริหาร

จัดการการมีสวนรวมขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและชุมชนในแหลงทองเท่ียว 
3. สรางเครือขายการคากลุมจังหวัดเพ่ือเพ่ิมมูลคาการคาชายแดนดวยระบบโลจิสติกส

(Logistics) ท่ีมีประสิทธิภาพ 
ตัวช้ีวัด/คาเปาหมาย 
1. ผลผลิตขาวหอมมะลิตอไรเพ่ิมข้ึน เปาหมาย4 ป 400ก.ก. ตอไร 
2. รอยละท่ีเพ่ิมข้ึนของรายไดจาการทองเท่ียว เปาหมายรวม4 ป  รอยละ20  
3. มูลคาการคาชายแดนเพ่ิมข้ึน เปาหมายรวม4 ป  รอยละ20 
4. อัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง2 เปาหมาย

รวม4 ปขยายตัว รอยละ8  
5. มูลคาผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด(GPP)ภาคการเกษตรเพ่ิมข้ึน เปาหมายรวม 4ปรอยละ12   
6. ผลิตภัณฑมวลรวมของกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 2 เพ่ิมข้ึนเปาหมาย

รวม4 ป รอยละ12  
ประเด็นยุทธศาสตร  
กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 2 ไดกําหนดประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนา

กลุมจังหวัดฯเพ่ือใหบรรลุ วิสัยทัศน3 ประเด็นยุทธศาสตร ดังนี้ 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนาคุณภาพและเพ่ิมมูลคาขาวหอมมะลิสูความตองการของตลาด 
เปาประสงค 
1. เพ่ิมผลผลิตและพัฒนาคุณภาพกระบวนการผลิตขาวหอมมะลิคุณภาพดีตามมาตรฐานGAP  
2. พัฒนาคุณภาพกระบวนการแปรรูปตามมาตรฐาน เพ่ือสรางมูลคาเพ่ิมใหผลิตภัณฑจาก

การแปรรูปขาวหอมมะลิคุณภาพดี 
3. พัฒนาและเพ่ิมชองทางการตลาดขาวหอมมะลิและผลิตภัณฑจากขาวหอมมะลิคุณภาพดี 
ตัวชี้วัด/คาเปาหมาย 
1. ผลผลิตขาวหอมมะลิตอไรเพ่ิมข้ึน เปาหมาย4 ป400 ก.ก. ตอไร 
2. รอยละท่ีเพ่ิมข้ึนของมูลคาขาวหอมมะลิของกลุมจังหวัด เปาหมายรวม4 ป รอยละ8  
3. มูลคาผลิตภัณฑมวลรวมกลุมจังหวัดภาคการเกษตรเพ่ิมข้ึนเปาหมายรวม4 ป รอยละ12  
กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา 
1. พัฒนาประสิทธิภาพกระบวนการผลิตขาวหอมมะลิใหไดคุณภาพตามมาตรฐาน 
2. สงเสริมเครือขายผูผลิต ผูประกอบการแปรรูปและผลิตภัณฑขาวหอมมะลิคุณภาพดี 
3. เพ่ิมชองทางการตลาดขาวหอมมะลิคุณภาพดี 
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4. สรางและพัฒนาตราสินคา บรรจุภัณฑ ระบบสารสนเทศดานการผลิตและการตลาด 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 พัฒนาคุณภาพการทองเท่ียวใหไดระดับมาตรฐานและย่ังยืน 
เปาประสงค 
1. พัฒนาแหลงทองเท่ียวท่ีมีศักยภาพในกลุมจังหวัดใหมีคุณภาพและไดมาตรฐานสากล 
2. เสริมสรางความเขมแข็งในการบริหารจัดการและพัฒนาการทองเท่ียวอยางยั่งยืน 
3. สนับสนุนการพัฒนาบริการและการบริหารจัดการของเครือขายการทองเท่ียวท่ีมี 

ศักยภาพ 
4. สงเสริมการประชาสัมพันธและพัฒนาการตลาด 
ตัวชี้วัด/คาเปาหมาย 
1. รอยละท่ีเพ่ิมข้ึนของรายไดจากการทองเท่ียว เปาหมายรวม4 ป รอยละ20  
2. อัตราการขยายตัวของรายไดทองเท่ียวของกลุมจังหวัด รอยละ13.55  
3. รอยละท่ีเพ่ิมข้ึนของจํานวนนักทองเท่ียว เปาหมายรวม4 ป รอยละ20  
กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา 
1. พัฒนาแหลงทองเท่ียวท่ีมีศักยภาพในกลุมจังหวัดใหมีคุณภาพและไดมาตรฐานสากล 
2. เสริมสรางความเขมแข็งในการบริหารจัดการและพัฒนาการทองเท่ียวอยางยั่งยืน 
3. สนับสนุนการพัฒนาบริการและการบริหารจัดการของเครือขายการทองเท่ียวท่ีมีศักยภาพ 
4. สงเสริมการประชาสัมพันธและพัฒนาการตลาดทองเท่ียว และสงเสริมการพัฒนาสินคา

ผลิตภัณฑชุมชนเพ่ือการทองเท่ียว 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 พัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการธุรกิจการคาและเพ่ิม
มูลคาการคาชายแดนครบวงจรและไดมาตรฐานสากล 

เปาประสงค 
1. เสริมสรางความเขมแข็งของเครือขายวิสาหกิจชุมชน และผูประกอบการเศรษฐกิจขนาด

กลางและขนาดยอม 
2. เสริมสรางเครือขายพันธมิตรทางการคาการลงทุนในกลุมจังหวัดและประเทศเพ่ือนบาน 
3. ศึกษาและพัฒนาระบบการใหบริการโลจิสติกส(Logistics) เพ่ือสนับสนุนการคา 
4. เสริมสรางศักยภาพการแขงขันของกลุมจังหวัดภายใตกรอบประชาคมอาเซียน 
ตัวชี้วัด/คาเปาหมาย 
1. รอยละท่ีเพ่ิมข้ึนของมูลคาการคาชายแดน เปาหมายรวม4 ป  รอยละ12  
2. รอยละท่ีเพ่ิมข้ึนของมูลคาการจําหนายผลิตภัณฑ OTOP คาเปาหมายรวม4 ป รอยละ20  
กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา 
1. เสริมสรางความเขมแข็งของเครือขายวิสาหกิจชุมชนและผูประกอบการเศรษฐกิจ ขนาด

กลางและขนาดยอม 
2. เสริมสรางเครือขายพันธมิตรทางการคา การลงทุนในกลุมจังหวัดและประเทศเพ่ือนบาน 
3. การศึกษาวิจัยและการพัฒนาระบบผลิตและสงมอบ(Logistics) เพ่ือสนับสนุนธุรกิจการคา 
4. เสริมสรางศักยภาพและความรวมมือภายใตกรอบประชาคมอาเซียน 
5. พัฒนาดานการคาชายแดนใหมีมาตรฐานรองรับการคาการลงทุนระหวางประเทศ 
6. พัฒนาศักยภาพฝมือแรงงาน เพ่ิมผลิตภาพแรงงานและความสามารถในการแขงขัน 
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1.3.3  แผนพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานี 
แผนพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ. 2561 – 2565  ฉบับทบทวน 

วิสัยทัศน 
“เมืองนาอยูทันสมัย  ประตูสูการคาการลงทุน  ทองเท่ียวหลายมิติ  เกษตรสูสากล”  

คํานิยาม 
วิสัยทัศน ความหมาย 

เมืองนาอยูทันสมัย - การพัฒนาเมืองใหมีระบบ ระเบียบ วินัย มีการวางผังเมืองท่ีเปน
เอกลักษณ ระบบขนสงมวลชน ภายในจังหวัดใหทันสมัย เพ่ือสามารถ
เชื่อมโยงกับการคมนาคมหลักท้ังทางอากาศ ทางรถไฟ และทางถนน  
คุณภาพชีวิตของประชาชน ท้ังในการชีวิตความเปนอยู การศึกษา        
การสาธารณสุข และในดานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม การเสริมสราง
ความม่ันคง และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน         
ท้ังจากปญหาอาชญากรรม อุบัติภัย/ภัยธรรมชาติ ยาเสพติด ฯ                
การแกปญหา และการดูแลดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
การพัฒนาปรับปรุง และเสริมสรางระบบสาธารณูปโภค (เชน ไฟฟา 
ประปา โทรศัพท) ใหครอบคลุมพ้ืนท่ี 

ประตูสูการคาการลงทุน - การสงเสริมการคาชายแดน  การเปนเมืองศูนยการคาการลงทุนใน
ภูมิภาค  และเมืองท่ีมีการเจริญเติบโต  ทางการคาการลงทุน  มีเสนทาง
คมนาคม เปนจุดกระจายสินคาท้ังสงออกและนำเขา ท่ีสงเสริมการติดตอ
การคาการลงทุนในภูมิภาคนี้  

ทองเท่ียวหลายมิติ - การมีการทองเท่ียวท่ีหลากหลายและเปนท่ียอมรับของนักทองเท่ียว 
เชนการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมประเพณี/การทองเท่ียวทางธรรมชาติ/
การทองเท่ียวอ่ืนๆท่ีมนุษยสรางข้ึน เปนตน รวมท้ังมีการพัฒนาคุณภาพ
แหลงทองเท่ียวและกิจกรรมทางการทองเท่ียวการสงเสริมและยกระดับ
ศักยภาพของบุคลากรทางการทองเท่ียว ใหเกิดการมีสวนรวมในการ
บริหารจัดการการทองเท่ียวระหวางภาครัฐ เอกชนและชุมชน   
และสนับสนุนการขยายฐานตลาดนักทองเท่ียวใหม 

เกษตรสูสากล - ยกระดับการผลิตและการแปรรูปสินคาเกษตร เพ่ือจำหนายในระดับ
สากล โดยใชเทคโนโลยีและนวัตกรรม การสรางเครือขายเกษตรกรใน
การแลกเปลี่ยนเรียนรู ความรูดานการเกษตรเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
เกษตรปลอดภัยปลอดสารเคมี เกษตรอินทรียมีการเชื่อมโยงระหวาง
เกษตรกรกับผูบริโภคและการตลาดการเพ่ิมมูลคาผลผลิต (การแปรรูป) 

 

พันธกิจ 
1) พัฒนาระบบผังเมือง โครงสรางพ้ืนฐานและสาธารณูปโภคใหมีความทันสมัย รองรับการขยายตัว  
จากสวนกลางและการใชชีวิตของประชาชนในจังหวัดใหมีความม่ันคง ปลอดภัย 
2) ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนใหพรอมรับการเปลี่ยนแปลง โดยพัฒนาการศึกษาและ
สาธารณสุขท่ีมีคุณภาพมาตรฐาน  
3) สงเสริมและพัฒนาใหจังหวัดเปนเมืองศูนยกลางทางการคาการลงทุนในภูมิภาค   
4) พัฒนาการทองเท่ียวบนฐานอัตลักษณของชุมชนและยกระดับคุณภาพของบุคลากรทาง 

การทองเท่ียว 
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5) สงเสริมการผลิตและแปรรูปสินคาเกษตร  โดยใชเทคโนโลยีและนวัตกรรรมสมัยใหมเพ่ือสราง
รายไดและมูลคาเพ่ิม 
 
เปาประสงครวม  

1) จังหวัดอุบลราชธานี มีโครงสรางพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภคท่ีมีคุณภาพและเปนมิตรตอ 
สิ่งแวดลอม   

2) ประชาชนทุกชวงวัย ไดรับการพัฒนาตามศักยภาพ มีคุณภาพชีวิตท่ีดี ใชชีวิตอยางมีความสุข 
ปลอดภัย ภายใตกระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก 

3) การขยายตัวดานเศรษฐกิจ การคาการลงทุน ของจังหวัดอุบลราชธานีในทุกภาคสวนมีการเติบโต
อยางตอเนื่องและกระจายสูประชาชนทุกระดับรวมท้ังการเพ่ิมปริมาณการสงออกผลผลิตทางการ
เกษตร 
 

ตัวช้ีวัด / คาเปาหมาย 
1. ผลิตภัณฑมวลรวมของจังหวัดเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่องทุกป เปาหมาย 4 ป รอยละ6 
2. รอยละของรายไดตอหัวของประชากร(Per Capita :GPP) ในพ้ืนท่ีเพ่ิมข้ึน เปาหมาย 4 ป รอยละ

10 
3. รอยละของผลคะแนนการสอบในแตละระดับชั้น เฉลี่ยทุกกลุมสาระการเรียนรู เพ่ิมข้ึนรอยละ 1 

เปาหมาย 4 ป รอยละ 54 
4. สถิติอาชญากรรมลดลงรอยละ 25 ตอป 

 

ลำดับความสำคัญของประเด็นยุทธศาสตร 
 จังหวัดอุบลราชธานี   ไดกำหนดประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัด ไว 5 ประเด็นยุทธศาสตร 
ตามลำดับความสำคัญ ดังนี้ 
 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาเมืองนาอยูทันสมัยใหเปนเมืองอัจฉริยะและเสริมสรางคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 การสงเสริมการคาและการลงทุน 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 การสงเสริมและการพัฒนาการทองเท่ียวเชิงคุณภาพ 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4การยกระดับการผลิตและแปรรูปสินคาเกษตรสูสากล 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 5 การสรางความม่ันคงและความปลอดภัยของประชาชน 

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตรตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย 
 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาเมืองนาอยูทันสมัยและเสริมสรางคุณภาพชีวิตของประชาชน 
 เปาประสงค 

1) การสรางเสริมพลเมืองใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีคุณคาและพ่ึงพาตนเองไดอยางม่ันคง ยั่งยืน 
2) การพัฒนาและยกระดับคุณภาพทางการศึกษาทุกระดับใหไดมาตรฐาน 
3) ระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก เพียงพอ ทันสมัย เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอมและสุขภาพ 

ตัวช้ีวัด/คาเปาหมาย 
1) รอยละผูปวยโรคเบาหวานรายใหม ไมเกินรอยละ 5 ตอป (ของผูปวยรายใหมท่ีมาตรวจ
รักษาพยาบาลท้ังจังหวัด) 
2) รอยละท่ีลดลงของจำนวนครัวเรือนยากจนท่ีมีรายไดต่ำกวาเกณฑจปฐ. รอยละ 25ตอป 
3) รอยละของครัวเรือนเกษตรกรท่ีนอมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการประกอบอาชีพ   
เทียบกับจำนวนครัวเรือนเกษตรกรท้ังหมดของจังหวัด เปาหมาย 4 ปรอยละ 60 
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4) รอยละของรายไดตอหัวของประชากร(Per Capita:GPP) ในพ้ืนท่ีเพ่ิมข้ึนรอยละ2.5ตอป 
5) รอยละของผลคะแนนการสอบในแตละระดับชั้น เฉลี่ยทุกกลุมสาระการเรียนรู เพ่ิมข้ึน 
รอยละ 1 เปาหมาย 4 ป รอยละ 54 
6)  รอยละของระยะทางเสนทางคมนาคมท่ีไดรับการยกระดับมาตรฐานทางท่ีเพ่ิมข้ึนรอยละ  
3  ตอป 

กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา 
1. พัฒนาระบบบริการสาธารณสุขเพ่ือใหประชาชนเขาถึงไดทุกกลุม 
2. พัฒนาทรัพยากรมนุษยเพ่ือเสริมสรางศักยภาพของบุคคลดานตางๆ ในทุกชวงวัย 
3. พัฒนาระบบผังเมืองโครงสรางพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค ใหมีความทันสมัย รองรับการใชงาน
ของประชาชน 

4. สงเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา เพ่ือรองรับการเขาสู Thailand 4.0 

5. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน และสิ่งแวดลอมท่ีเปนมิตรตอเมืองนาอยูทันสมัย 
6. สงเสริมการใชแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในภาคการเกษตร 
 

ตัวช้ีวัด / คาเปาหมายรายป 

เปาประสงค ตัวช้ีวัด 
คาเปาหมาย 

2561 2562 2563 2564 

1.สรางเสริมพลเมืองใหมี
คุณภาพชีวิตท่ีดี มีคุณคาและ
พึงพาตนเองไดอยางม่ันคง 
ยั่งยืน 
 
 
  

รอยละของผูปวยโรคเบาหวานรายใหม ไมเกิน 
รอยละ 5 ตอป (ของผูปวยรายใหมท่ีมาตรวจ
รักษาพยาบาลท้ังจังหวัด) 
รอยละของครัวเรือนเกษตรกรท่ีนอมนำหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการประกอบอาชีพ  
เทียบกับจำนวนครัวเรือนเกษตรกรท้ังหมดของ
จังหวัด เปาหมาย 4 ปรอยละ60 

5 
 
 

5 

5 
 
 

10 

5 
 
 

20 

5 
 
 

25 

รอยละที่ลดลงของจำนวนครัวเรือนยากจน         ที่
มีรายไดตำ่กวาเกณฑ  จปฐ. รอยละ 25 ตอป 

25 25 25 25 

รอยละของรายไดตอหัวของประชากร 
(Per Capita : GPP) ในพ้ืนท่ีเพ่ิมข้ึนรอยละ 2.5 
ตอป 

2.5  2.5  2.5  2.5 

2. การพัฒนาและยกระดับ
คุณภาพทางการศึกษาทุก
ระดับใหไดมาตรฐาน 

รอยละของผลคะแนนการสอบในแตละระดับชั้น 
เฉลี่ยทุกกลุมสาระการเรียนรู เพ่ิมข้ึนรอยละ 1 
เปาหมาย 4 ป รอยละ 54 

51 52 53 54 

3. ระบบสาธารณูปโภค
พ้ืนฐานและสิ่งอำนวยความ
สะดวก เพียงพอ ทันสมัยเปน
มิตรกับสิ่งแวดลอม และ
สุขภาพ 

รอยละของระยะทางเสนทางคมนาคมท่ีไดรับ
การยกระดับมาตรฐานทางท่ีเพ่ิมข้ึนรอยละ 3  
ตอป 
 

3 6 9 12 
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ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 การสงเสริมการคาและการลงทุน 
 เปาประสงคศูนยผลิตและกระจายสินคาเพ่ือสงเสริมการคา การลงทุนในภูมิภาค 
 ตัวช้ีวัด/คาเปาหมาย 
  1) มูลคาการลงทุนเพ่ิมข้ึนเปาหมาย 4 ป  รอยละ 2 
  2) มูลคาการคาชายแดนเพ่ิมข้ึนเปาหมาย 4 ป  รอยละ 3.5 
 กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา 

1. พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบการใหบริการโลจิสติกส (Logistics) เพ่ือสนับสนุนการคา 
การลงทุน 
2. พัฒนาศักยภาพบุคลากร ดานการคา การลงทุน เพ่ือสรางโอกาสและเพ่ิมขีดความสามารถใน
การแขงขัน  
3. ยกระดับการผลิตสินคาและบริการใหไดมาตรฐาน  
4. สงเสริมการเปดตลาด และพัฒนาความรวมมือทางการคา การลงทุน ท้ังในและตางประเทศ  

ตัวช้ีวัด / คาเปาหมายรายป 

เปาประสงค ตัวชี้วัด 
คาเปาหมาย 

2561 2562 2563 2564 

ศูนยผลิตและกระจายสินคาเพ่ือ
สงเสริมการคา การลงทุนใน
ภูมิภาค 
 

1. มูลคาการลงทุนเพ่ิมข้ึน 0.5 1 1.5 2 

2. มูลคาการคาชายแดนเพ่ิมข้ึน 1 2.5 3 3.5 

 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3  การสงเสริมและการพัฒนาการทองเท่ียวเชิงคุณภาพ 

เปาประสงคการสงเสริมและการพัฒนาการทองเท่ียวเชิงคุณภาพเพ่ือรองรับนักทองเท่ียวชาวไทยและ
ชาวตางชาติ  

ตัวช้ีวัด / คาเปาหมาย 
1) รอยละท่ีเพ่ิมข้ึนของรายไดจากการทองเท่ียว คาเปาหมายรวม 4 ปรอยละ 16 
2) รอยละท่ีเพ่ิมข้ึนของจำนวนนักทองเท่ียว คาเปาหมายรวม 4 ปรอยละ  20  
กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา 

 1) พัฒนากิจกรรมและแหลงทองเท่ียวใหมีคุณภาพและความหลากหลาย  
2) พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานระบบการใหบริการโลจิสติกสและสิ่งอำนวยความสะดวก เพ่ือรองรับการ
ทองเท่ียว  
3) ยกระดับการผลิตสินคา การบริการและการทองเท่ียวใหไดมาตรฐานเพ่ือสรางโอกาสและเพ่ิมขีด
ความสามารถทางการแขงขัน 

 4) พัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการทองเท่ียวใหไดมาตรฐาน 
5) สงเสริมการประชาสัมพันธและขยายฐานการตลาดเพ่ือพัฒนาความรวมมือทางการทองเท่ียวท้ังใน
และตางประเทศ 
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ตัวช้ีวัด/คาเปาหมายรายป 

เปาประสงค ตัวช้ีวัด 
คาเปาหมายรายป 

2561 2562 2563 2564 
การสงเสริมและการพัฒนาการ
ทองเท่ียวเชิงคุณภาพเพ่ือ
รองรับนักทองเท่ียวชาวไทย
และชาวตางชาติ  

1. รอยละท่ีเพ่ิมข้ึนของรายได
จากการทองเท่ียว   

4 4 4 4 

2.รอยละท่ีเพ่ิมข้ึนของจำนวน
นักทองเท่ียว   

5 5 5 5 

 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 การยกระดับการผลิตและแปรรูปสินคาเกษตรสูสากล 

เปาประสงค: 
  1) เพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของสินคาเกษตร(ผลิต) 

2) เพ่ิมมูลคาสินคาเกษตรดวยการผลิตและการแปรรูป 

3) เกษตรกรมีความเขมแข็งพ่ึงพาตนเองไดอยางม่ันคงและยั่งยืน 

ตัวช้ีวัด / คาเปาหมาย 
1) มูลคาผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัดภาคการเกษตรเพ่ิมข้ึนเฉลี่ยรอยละ 3 ตอป  

2) รอยละของครัวเรือนเกษตรกรท่ีนอมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการเกษตร

เปาหมาย 4 ป รอยละ 60  

3) รอยละเกษตรกรท่ีผานเกณฑ Smart Farmer(เกษตรปราดเปรื่อง)เปาหมาย 4 ป รอยละ 40  

กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา 
1) เพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรท้ังดานปริมาณและคุณภาพดวยเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

  2) พัฒนา/สงเสริมการผลิตสินคาเกษตรและการแปรรูปใหไดคุณภาพมาตรฐานสากลเพ่ือการ
สงออก 

 3) พัฒนาศักยภาพเกษตรกรและผูเก่ียวของดานการเกษตรเพ่ือรองรับนโยบายThailand4.0 

ตัวช้ีวัด/คาเปาหมายรายป 

เปาประสงค ตัวช้ีวัด 
คาเปาหมายรายป 

2561 2562 2563 2564 
1.เพ่ิมขีดความสามารถในการ
แขงขันของสินคาเกษตร 
2. เพ่ิมมูลคาสินคาเกษตรดวย
การผลิตและการแปรรูป 

1. มูลคาผลิตภัณฑมวลรวม
ภาคการเกษตรของจั งหวัด
เพ่ิมข้ึนรอยละ 3 ตอป 

3 3 3 3 

3. เกษตรกรมีความเขมแข็ง 
พ่ึงพาตนเองไดอยางม่ันคงและ
ยั่งยืน 

3.  ร อ ย ล ะ ข อ ง ค รั ว เรื อ น
เกษตรกรท่ีผานเกณฑ Smart 
Farmer (เกษตรปราดเปรื่อง) 
เที ยบ กับ จ ำน วน ครั ว เรื อน
เกษตรกรท้ังหมดของจังหวัด
เปาหมาย 4 ป รอยละ 40 

5 8 12 15 
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ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 5 การรักษาความม่ันคงของชาติและความปลอดภัยของประชาชน 
เปาประสงค 

1) พิทักษ รักษาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย และสรางความปรองดอง สมานฉันท  

2) ประชาชนมีความม่ันคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน เสมอภาค เปนธรรม  

3) พ้ืนท่ีชายแดนมีความม่ันคงและมีความสัมพันธอันดีกับประเทศเพ่ือนบาน 

ตัวช้ีวัด / คาเปาหมาย 
1) สถิติอาชญากรรมลดลง รอยละ25 ตอป 

2) สถิติของการจับกุมคดียาเสพติดเพ่ิมข้ึนเปาหมาย 4 ป รอยละ 24 

3) จำนวนกิจกรรมเพ่ือพิทักษ รักษาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริยและการสรางความ

ปรองดองและสมานฉันท ในพ้ืนท่ี ไมนอยกวา 60 ครั้ง ตอป  

4) จำนวนครั้งในการจัดกิจกรรมท่ีเสริมสรางความม่ันคงและความสัมพันธอันดีกับประเทศเพ่ือน

บานไมนอยกวา 25 ครั้งตอป 

กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา 
1) รักษาความสงบเรียบรอย สรางเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชนใน

พ้ืนท่ีปกติและตามแนวชายแดน 

2) สงเสริมความสัมพันธอันดีและความรวมมือในการปองกันและแกไขปญหาขามชาติ ท้ังดาน

ความม่ันคง เศรษฐกิจและสังคมกับประเทศเพ่ือนบาน 

ตัวช้ีวัด/คาเปาหมายรายป 

เปาประสงค ตัวช้ีวัดรวม 
คาเปาหมายรายป 

2561 2562 2563 2564 
1) พิทักษ รักษาและเทิดทูน

สถาบันพระมหากษัตริย 
และสรางความปรองดอง 
สมานฉันท  
 

2) ประชาชนมีความม่ันคง
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน เสมอภาค เปน
ธรรม  

 
3) พ้ืนท่ีชายแดนมีความ

ม่ันคงและมีสัมพันธอันดี
กับประเทศเพ่ือนบาน 

สถิติอาชญากรรมลดลง  
รอยละ 25ตอป 
 

25 25 25 25 

สถิติของการจับกุมคดียาเสพติด
เพ่ิมข้ึนเปาหมาย 4 ป รอยละ 
24 

6 12 18 24 

จำนวนกิจกรรมเพ่ือพิทักษ 
รักษาและเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริยและการสราง 
ความปรองดองและสมานฉันท 
ในพ้ืนท่ี ไมนอยกวา 60 ครั้ง 
ตอป 
 

60 60 60 60 

จำนวนครั้งในการจัดกิจกรรมท่ี
เสริมสรางความม่ันคงและ
ความสัมพันธอันดีกับประเทศ
เพ่ือนบานไมนอยกวา 25         
ครั้งตอป 

25 25 25 25 
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แผนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น จังหวัดอุบลราชธาน ี
 ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
  แนวทางท่ี1 วางผังเมืองรองรับการขยายตัวของชุมชน 
  แนวทางท่ี2 พัฒนาระบบการคมนาคมขนสงท่ีไดมาตรฐาน 
  แนวทางท่ี3 พัฒนาระบบชลประทานใหท่ัวถึงและเพียงพอ 
  แนวทางท่ี4 ขยายเขตการบริการไฟฟา ประปา รองรับการขยายตัวของชุมชน 
  แนวทางท่ี5 พัฒนาระบบระบายน้ำท่ีไดมาตรฐานและท่ัวถึง 
 ยุทธศาสตรท่ี 2 การสงเสริมคุณภาพชีวิต 
  แนวทางท่ี1 สงเสริมการผลิตพืชและสัตวเศรษฐกิจของจังหวัด 
  แนวทางท่ี2 สงเสริมการประกอบอาชีพเสริมแกประชาชน 
  แนวทางท่ี3 สงเสริมการปองกัน ดูแล และรักษา สุขภาพประชาชน 
  แนวทางท่ี4 สงเสริมสถาบันครอบครัวใหมี ความเขมแข็ง 
  แนวทางท่ี5 สงเสริมการจัดการเรียนการสอนในระดับทองถ่ิน 
 ยุทธศาสตรท่ี 3 การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย 
  แนวทางท่ี1 บูรณาการการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย 
ของทุกภาคสวน 
  แนวทางท่ี2 เสริมสรางองคความรูประชาธิปไตย สิทธิ หนาท่ี และกฎหมาย แกประชาชน 
  แนวทางท่ี3 สงเสริมและบูรณาการระบบการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของจังหวัด 
  แนวทางท่ี4 สงเสริมระบบการตรวจสอบการทํางานภาครัฐโดยประชาชน 
  แนวทางท่ี5 สงเสริมการรวมกลุมภาคประชาชนใหเขมแข็ง 
 ยุทธศาสตรท่ี 4 การวางแผนการสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการทองเท่ียว 
  แนวทางท่ี1 สงเสริมสนับสนุนการลงทุนให เกิดแหลงทองเท่ียวใหม 
  แนวทางท่ี2 พัฒนาศักยภาพดานการบริการแกนักทองเท่ียว 
  แนวทางท่ี3 อนุรักษและพัฒนาทรัพยากรการทองเท่ียวของสวนรวม 
  แนวทางท่ี4 สรางเอกลักษณทางวัฒนธรรมเพ่ือการทองเท่ียว 
  แนวทางท่ี5 พัฒนาระบบบริหารจัดการในแหลงทองเท่ียวใหมีคุณภาพ 
  แนวทางท่ี6 สงเสริมการลงทุนและการพาณิชยกรรม 

ยุทธศาสตรท่ี 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
  แนวทางท่ี1 บริหารจัดการทรัพยากรปาไม ดินและน้ำ โดยการมีสวนรวมของชุมชน 
  แนวทางท่ี2 พัฒนาระบบการกําจัดขยะและน้ำเสียใหถูกสุขลักษณะโดยการมีสวนรวม 
ของชุมชน 
  แนวทางท่ี3 สงเสริมใหชุมชนปลอดมลภาวะ 
  แนวทางท่ี4 จัดใหมีระบบบริหารจัดการพ้ืนท่ีสาธารณะ 
 ยุทธศาสตรท่ี 6 การบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรม จารตีประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น 
  แนวทางท่ี1 อนุรักษ ฟนฟู สงเสริม และเผยแพรศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และ 
ภูมิปญญาทองถ่ิน 
  แนวทางท่ี2 จัดใหมีศูนยการเรียนรูและการอนุรักษดานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และ
ภูมิปญญาทองถ่ินในชุมชน 
  แนวทางท่ี3 จัดใหมีศูนยการเฝาระวังทางวัฒนธรรมโดยการมีสวนรวมของชุมชน 
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 ยุทธศาสตรท่ี 7 การบริหารจัดการทรัพยากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
  แนวทางท่ี1 พัฒนาบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
  แนวทางท่ี2 พัฒนาระบบการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
  แนวทางท่ี3 พัฒนาเครื่องไม เครื่องมือ เครื่องจักรกลขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
  แนวทางท่ี4 พัฒนาระบบการบริหารงานเชิงบูรณาการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 

2.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตำบลยางสักกระโพหลุม  
 2.1 วิสัยทัศน (Vision)การพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหารสวนตำบลยางสักกระโพหลุม 
  "บริหารงานดวยความโปรงใส สามารถตรวจสอบได 

  กาวไกลการศึกษา รักษาประเพณี 
  กีฬาเดน เนนถนนลาดยาง ไฟฟาสวาง 
  ประปาสะอาด ชุมชนปราศจากยาเสพติด  
  พัฒนาคุณภาพชีวิต สงเสริมอาชีพสูเศรษฐกิจแบบพอเพียง 
  หลีกเล่ียงความยากจน สรางชุมชนสวัสดิการ 
  ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตลอดเวลา " 

 2.2. ยุทธศาสตรการพัฒนา 

 จากวิสัยทัศนขององคการบริหารสวนตำบลยางสักกระโพหลุม เพื่อใหการกำหนด
ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจน และครอบคลุม ย่ิงขึ้น สามารถนำไปสูการพัฒนาที่ที่
สอดคลองกันเปนระบบ องคการบริหารสวนตำบลยางสักกระโพหลุม จึงไดกำหนดยุทธศาสตรเพื่อ
เปนแนวทางในการพัฒนา ไว 7 ยุทธศาสตร ดังนี้ 
  1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
   1.1 แนวทางการพัฒนาการกอสรางถนน ทางเทา  วางทอระบายน้ำ  ขุดรองน้ำ 
   1.2  แนวทางการพัฒนากอสรางหอกระจายขาว 
   1.3  แนวทางการพัฒนาขยายเขตไฟฟา  ซอมแซมไฟฟา 
   1.4  แนวทางการพัฒนากอสรางอาคาร  สถานท่ีราชการ และปรับปรงุศาลา
ประชาคม ลานกีฬาลานอเนกประสงค  

  2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ 
   2.1 แนวทางการพัฒนาสงเสริมอาชีพตางๆ 

  3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม 
   3.1  แนวทางการพัฒนาดานสวัสดิการและสังคมสงเคราะห 
   3.2 แนวทางการพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ 
   3.3  แนวทางการสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน 
   3.3 แนวทางการพัฒนาการสงเสริมงานศาสนาวัฒนธรรมทองถ่ิน 

  4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสุข 
   4.1  แนวทางการพัฒนาดานควบคุมและปองกันโรคติดตอและโรคระบาด 

      ในชุมชน 
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4.2 แนวทางการพัฒนาดานการสงเสริมเวชพันธและครุภัณฑทางการแพทยใน    
การปองกันโรคติดตอและโรคระบาด ในชุมชน 

4.3 แนวทางการพัฒนาการสงเสริมสุขภาพและบริการสาธารณสุข 
 

  5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองการบริหาร 
5.1 แนวทางการพัฒนา  บุคลากร  พนักงานสวนตำบล  คณะผูบริหารและสมาชิก 

อบต. 
  6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา 
   6.1 การจัดตั้งศูนยเด็กกอนวัยเรียน 
   6.2 การจัดกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ 

6.3 การพัฒนาดานศาสนา วัฒนธรรม  
6.4 การสงเสริมสนับสนุนประเพณีตางๆในทองถ่ิน 

  7. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
   7.1  แนวทางการพัฒนาสรางจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากร 
   7.2 การจัดการขยะ 

 2.3 เปาประสงค 
  1. ระบบคมนาคม  ระบบสาธารณูปการ ไดมาตรฐานและเพียงพอตอความตองการของ
ประชาชน 
  2. เศรษฐกิจชุมชนมีความเขมแข็ง มีศักยภาพในการพัฒนาอาชีพ  มีผลิตภัณฑชุมชน  
ประชาชนมีรายไดเพ่ิมข้ึน 
  3. สงเสริมการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  ใหแกเด็ก  ประชาชน และบำรุงศาสนา
วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน 
  4. มีการจัดการดานสังคมสงเคราะหและผูดอยโอกาสใหมีประสิทธิภาพ 
  5. มีการพัฒนาคุณภาพคนการจัดการทางสังคมรักษาความสงบเรียบรอยและสรางความ
เขมแข็งของชุมชน 
  6. มีการบริหารจัดการแหลงน้ำอุปโภค บริโภค อยางมีประสิทธิภาพ  ซอมแซม  บำรุงรักษา
ใหมีคุณภาพท่ีดีและเพียงพอตอความตองการของประชาชน 
  7. เพ่ือพัฒนาระบบจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในการอนุรักษและปองกัน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
  8. เพ่ือสรางระบบบริหาร การพัฒนาบุคลากรและองคกร  

 2.4  ตัวช้ีวัด 

  1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน   
   - รอยละของประชาชนเดินทางสะดวก 
   - รอยละของอุบัติเหตุลดนอยลง 
   - รอยละของประชาชนผูไดรับผลประโยชน 
   - รอยละของจำนวนสิ่งปลูกสราง 

  2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจและอาชีพ 
   - รอยละของผูเขาฝกอบรม 
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  3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
   - รอยละของผูเขารวมโครงการ 
   - รอยละจำนวนเด็กนักเรียน 
   - รอยละผูไดรับผลประโยชน  

  4. ยุทธศาสตรสังคมสงเคราะหและผูดอยโอกาส  
   - รอยละจำนวนผูสูงอายุท่ีไดรับเบี้ย 
   - รอยละจำนวนคนพิการท่ีไดรับเบี้ย 
   - รอยละจำนวนผูติดเชื้อเอดสท่ีไดรับเบี้ย  
   - รอยละผูไดรับผลประโยชน  

  5. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาดานสังคมและคุณภาพชีวิต 
   - รอยละผูไดรับผลประโยชน 
   - รอยละของผูเขารวมโครงการ 

  6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานแหลงน้ำ 
   - รอยละผูไดรับผลประโยชน  

  7. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
   - รอยละพนักงานสวนตำบล  ประชาชน ผูไดรบัผลประโยชน 
   - รอยละของผูเขารวมโครงการ 
   - รอยละผูไดรับผลประโยชน 

  8. ยุทธศาสตรการพัฒนา  การจัดองคกร 
   - รอยละของผูเขารวมโครงการ 
   - รอยละผูไดรับผลประโยชน 
    - รอยละผูใชบริการศูนย 

 2.5  คาเปาหมาย 
  1.  ดานการไดรับบริการดานโครงสรางพ้ืนฐานใหมีความสะดวกและรวดเร็ว   
  2.  ประชาชนมีความรูและบำรุงรักษาศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม    

3.  ประชาชนมีศักยภาพมีรายไดเพียงพอสามารถพ่ึงตนเองได    
4.  มลภาวะและสิ่งแวดลอมไมเปนพิษทำใหชุมชนนาอยูอยางสงบสุข    
5.  การบริหารจัดการภาครัฐท่ีดีและมีสวนรวมจากทุกภาคสวน 

 2.6 กลยุทธ 
1.การพัฒนาระบบโครงสรางพ้ืนฐานใหเพียงพอตอความตองการของประชาชน 
2. การสรางความเขมแข็งของชุมชนและการสรางรายไดใหแกประชาชน 
3.การสงเสริมดานการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
4.การพัฒนาสังคมสงเคราะหและผูดอยโอกาส 
5.การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
6.การพัฒนาดานแหลงน้ำใหเพียงพอตอความตองการของประชาชน 
7.การบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
8.การบริหารจัดการท่ีดีและพัฒนาบุคคลากรและองคกร 
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2.7  จุดยืนทางยุทธศาสตร 
1.  การพัฒนาชุมชนใหนาอยูมีความเขมแข็ง โดยไดรับบริการสาธารณะดานโครงสราง

พ้ืนฐานท่ีจำเปนเพ่ือรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ 
2.  การพัฒนาระบบการศึกษาและสงเสริมศิลปวัฒนธรรมทองถ่ิน 
3.  สงเสริมและพัฒนาศักยภาพคนและความเขมแข็งของชุมชนในการพ่ึงตนเอง 
4.  การกำจัดขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูลและมลภาวะสิ่งแวดลอมท่ีมีอยางยั่งยืน 
5.  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐท่ีดีและมีสวนรวมจากทุกภาคสวน 
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2.8 ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  
 
  
 
 

  
 
   
 
 

  

2. การพัฒนา

ดานเศรษฐกิจ 

 

ยุทธศาสตร

กลุมจังหวัด 
1. พัฒนาคุณภาพและเพ่ิมมลูคาขาวหอมมะลิ

สูความตองการของตลาด 

 

1. การพัฒนาดาน

โครงสรางพ้ืนฐาน 

 

ยุทธศาสตรอบต. 

ยางสักฯ 

4. ดานสาธารณสุข 

 

5. ดานการเมือง

การบริหาร 

ยุทธศาสตร

ชาติ 20 ป 

แผนพัฒนา

เศรษฐกิจฯ 

ฉบับท่ี 12 

1. ยุทธศาสตร                

ดานความมั่นคง 

3. ยุทธศาสตรการพัฒนา

และเสรมิสราง              
ศักยภาพคน 

4. ยุทธศาสตรดานการสราง

โอกาสความเสมอภาคและ

เทาเทียมกันทางสังคม 

5.

ยุทธศาสตร

ดานความ

มั่นคง 

7.               

ยุทธศาสตร

ดานการพัฒนา

โครงสราง

พ้ืนฐาน            

และระบบ 

 

3. 

ยุทธศาสตร

การสราง

ความเขมแข็ง

ทางเศรษฐกิจ

และแขงขัน

่  

8.

ยุทธศาสตร   

ดาน

วิทยาศาสตร 

เทคโนโลยี           

การวิจัยและ

 

1. 

ยุทธศาสตร

การ

เสรมิสราง

และพัฒนา

ศักยภาพทุน

 

4.               

ยุทธศาสตร

ดานการ

เติบโตท่ีเปน

มิตรกับ

สิ่งแวดลอม

เพ่ือการ

พัฒนาอยาง

 

10.

ยุทธศาสตร                 

ดานการตาง              

ประเทศ                   

ประเทศ                     

เพ่ือนบาน                      

 

6.                

ยุทธศาสตร 

ดานการเพ่ิม

ประสิทธิภาพ 

และ 

ธรรมาภิบาล 

 

9.

ยุทธศาสตร

การพัฒนา

ภาคเมือง 

และพ้ืนท่ี

เศรษฐกิจ 

2.

ยุทธศาสตร

การสราง

ความเปน

ธรรมลด

ความเหลื่อม

 

2. พัฒนาคุณภาพการทองเท่ียว 

ใหไดมาตรฐานและยั่งยืน 

3. พัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการธุรกิจการคา และเพ่ิม

มูลคาการคาชายแดน ครบวงจร และไดมาตรฐานสากล 

 

ยุทธศาสตร

จังหวัด 

2. การสงเสริมการคา

และการลงทุน 

4. การยกระดับการผลติและ

แปรรูปสินคาเกษตรสูสากล 

3. การสงเสริมและการพัฒนา 

การทองเท่ียวเชิงคุณภาพ 

 

1. การพัฒนาเมืองนาอยูทันสมัยใหเปนเมือง

อัจฉริยะและเสรมิสรางคุณภาพชีวิตของ

ประชาชน 

5. การสรางความมั่นคงและ            

ความปลอดภัยของประชาชน 

2. ยุทธศาสตรดานการ 

สรางความสามารถ               
ในการแขงขัน 

5. ยุทธศาสตรดานการสราง

การเติบโตบนคณุภาพชีวิตท่ี

เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

6. ยุทธศาสตรดานการปรับ

สมดลุและพัฒนาระบบการ

บริหารจดัการภาครัฐ 
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3. การพัฒนา

ดานสังคม 

 

6. ดานการศึกษา 

 

7. ดาน

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม 
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แผนงาน 
แผนงานการ 

เกษตร 

แผนงาน

บริหารงาน

ทั่วไป 

แผนงาน               

สรางความ

เขมแข็งของ

ชุมชน 

แผนงาน

เคหะและ

ชุมชน 

แผนงาน

รักษาความ

สงบภายใน 

ผลผลิต/

โครงการ 

6 
โครงการ 
 

8 
 โครงการ 

8 
โครงการ 
 

9 
โครงการ 

4 
 โครงการ 

4 
 โครงการ 

 

8 
โครงการ 

  150 
โครงการ 

10 
โครงการ 
 

แผนงาน

การศึกษา                    
แผนงานศาสนา 

วัฒนธรรม และ

นันทนาการ 

แผนงาน

สาธารณสุข 

แผนงานงบ

กลาง 

แผนงาน

สังคม

สงเคราะห 

แผนงาน

อุตสาหกรร

มและการ

โยธา 
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  15 
โครงการ 

5 
   โครงการ 
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3. การวิเคราะหเพ่ือพัฒนาทองถ่ิน 
 3.1 การวิเคราะหกรอบการจัดทำยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
  ผลการวิเคราะหศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาในปจจุบันและโอกาสการ
พัฒนาใน อนาคตของทองถ่ินดวยเทคนิค SWOT การสรุปสถานการณพัฒนาขององคการบริหารสวนตำบล
ยางสักกระโพหลุม ไดทำการวิเคราะหศักยภาพ เพ่ือประเมิน สถานการณการพัฒนาในปจจุบันและโอกาส
การพัฒนาในอนาคตขององคการบริหารสวนตำบล โดยใชเทคนิค Swot Analysis ไดแก การวิเคราะหจุด
แข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค มีรายละเอียด ดังนี้   

  วิเคราะหปจจัยภายใน  
(๑) ปจจัยท่ีเปนจุดแข็ง (Strengths)  
๑.๑ ผูบริหารและสมาชิก อบต.ท่ีมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนมีความมุงม่ัน ตั้งใจ     

ท่ีจะพัฒนาทองถ่ินและใหความสนใจกับการวางแผนเชิงรุก 
๑.๒ บุคลากรมีความพรอมท่ีจะใหความรวมมือในการปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนตำบล 
๑.๓ บุคลากรมีความรักและผูกพันกับทองถ่ินเนื่องจากสวนใหญเปนบุคลากรในพ้ืนท่ีสงผลใหเปน 

กลไกในการขับเคลื่อนการพัฒนาทองถ่ินเปนอยางดี  
          ๑.๔ มีวัฒนธรรมองคการท่ีทำใหเกิดความรัก ความสมานฉันทท่ีสรางความจงรักภักดีตอ องคการ
บริหารสวนตำบล  
          ๑.๕ บุคลากรมีโอกาสในการแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณซ่ึงกันและกัน 

 

 (2) จุดออนขององคการ (Weaknesses) 
 ๒.๑ ขาดระบบการประเมินแบบมุงเนนผลงาน ทำให ไมมีตัวชี้วัดผลการดำเนินงานท่ี เหมาะสม

สำหรับผูบริหารในการพิจารณาผลงาน  
๒.๒ ขาดบุคลากรท่ีมีความรูความสามารถเฉพาะดานและเปนประโยชนตอการปฏิบัติงาน  
๒.๓ ขาดแผนพัฒนาบุคลากรขององคการบริหารสวนตำบลท่ีตอเนื่อง  
๒.๔ ไมมีระบบการจัดการความรู (Knowledge Management) ในองคการบริหารสวนตำบล    

๒.๕ ขาดเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานใหมีประสิทธิภาพ  
๒.๖ บุคลากรคอนขางขาดความสามารถใชคอมพิวเตอรเพ่ือการพัฒนางานอยางมี ประสิทธิภาพ 

บุคลากรมีจำนวนไมเพียงพอตอการปฏิบัติงาน 
 

 (๓) โอกาสในการพัฒนา ( Opportunity) จากการวิเคราะหกฎหมายท่ีเก่ียวของ แนวนโยบาย 
ของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แหงชาติ ฉบับท่ี ๑๑ (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙) ผลการ

วิเคราะหมีดังนี้  
๓.๑ พระราชบัญญัติองคการบริหารสวนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ฉบับแกไขเพ่ิมเติม พ.ศ.๒๕๔๖ ไดให

อำนาจและบทบาทองคการบริหารสวนตำบลในการพัฒนาทองถ่ินครอบคลุมหลายดาน  
๓.๒ ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตำบลมีการสงเสริมชาวตำบลยางสักกระโพห

ลุมมมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 
๓.๓ ประชาชนมีสุขภาพท่ีแข็งแรงและมีการศึกษาดีสงผลตอการมีประสิทธิภาพในการ พัฒนาใน

อนาคต  
๓.๔ มีสินคาทางการเกษตรท่ีสามารถสรางรายไดและอาชีพแกประชาชน  
๓.๕ ชุมชนเขมแข็งสามารถพัฒนาและพ่ึงพาตนเองไดสงผลตอการพัฒนาอยางรวดเร็ว  
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๓.๖ พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๒ เปดโอกาสใหประชาชนไดรับรู 
ขอมูลขาวสารของราชการทำใหองคการบริหารสวนตำบลตองมีความพรอมตอการเปดเผยขอมูลขาวสาร
ใหแก สาธารณะ  

๓.๗ รัฐบาลมีนโยบายและใหการสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจของทองถ่ินใหเขมแข็ง  
๓.๘ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ บัญญัติเก่ียวกับเรื่องสิทธิมนุษยชน จึง เปน

โอกาสใหองคการบริหารสวนตำบลตองปฏิบัติงานเพ่ือการคุมครองและปองกันสิทธิมนุษยชน  
๓.๙ นโยบายการปฏิรูประบบราชการน าไปสูยุทธศาสตรในการพัฒนาระบบราชการเรื่องกา ร 

ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน วัฒนธรรมและคานิยมของระบบราชการ  
๓.๑๐ การเขาสูประชาคมอาเซียนในป พ.ศ. ๒๕๕๘ ซ่ึงจะกอใหเกิดการสงเสริม การคาขาย การ

ทองเท่ียว และการเคลื่อนยายแรงงาน การจางแรงงานใหกับประชาชน  
 

(๔) อุปสรรคตอการพัฒนา (Threat)  
๔.๑ ขาดการวางแผนเพ่ือสงเสริมการประกอบอาชีพและการสรางรายไดใหแกประชาชนทำให

ประชาชนอพยพเคลื่อนยายแรงงานออกจากพ้ืนท่ี  
๔.๒ การใหบริการดานสุขภาพอนามัยยังไมเพียงพอ  
๔.๓ เยาวชนและผูดอยโอกาสทางสังคมยังมีคุณภาพชีวิตท่ีไมไดมาตรฐาน  
๔.๔ การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตภาคเกษตรกรรมท่ีเนนความสะดวก รวดเร็วและการใชสารเคมี เพ่ิม

มากข้ึน  
๔.๕ ประชาชนขาดการพัฒนาดานการผลิต การตลาด การแปรรูปอุตสาหกรรมเกษตร ประชาชน

ขาดความรูความเขาใจในการมีสวนรวมในการตรวจสอบการบริหารงานของ องคการบริหารสวนตำบล  
๔.๗ คานิยมท่ีเนนหนักไปในทางวัตถุนิยม  
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 3.2 การประเมินสถานการณสภาพแวดลอมภายนอกที่เกี่ยวของ 
 วิเคราะหปจจัยภายนอก 

โอกาส (Opportunity) อุปสรรค ( Threat) 
ดานการเมืองการปกครอง 
- แนวโนมการกระจายอำนาจ/การปฏิรูป

อำนาจหนาท่ีมีมากข้ึน สงผลใหการบริหาร
ราชการทองถ่ินมีมากข้ึน 

 
- การเปลี่ ยนแปลงทางการเมือง และการ

แทรกแซงทางการเมืองทำใหขาดเสถียรภาพ 
และขาดความตอเนื่อง 

ดานเศรษฐกิจ 
- มีโอกาสในดานการลงทุน ท้ังทางภาคเกษตร 

และอุตสาหกรรม ในอาเซียน 
- ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
- มีอัตราคาแรงข้ันต่ำ 300 บาท/วัน 

 
- ความขัดแยงทางการเมืองสงผลใหการพัฒนา

ทองถ่ินไมตอเนื่อง  
- ราคาผลผลิตทางการเกษตรไมคงท่ี 
- เกษตรกรใชสารเคมีในการเพ่ิมผลผลิต  
- กลุมอาชีพตางๆขาดความเขมแข็ง ตอเนื่อง 
- ภัยธรรมชาติมีมากข้ึน 

ดานสังคมและวัฒนธรรม 
- มีสถานศึกษาทุกระดับชั้นในพ้ืนท่ี มีศักยภาพ

ในการจัดการศึกษาอยางท่ัวถึง  
- มีโณงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ คลอบคลุมใน

พ้ืนท่ี อยางพอเพียง 
- รัฐบาลกำหนดแนวทางการแกไขปญหายาเสพ

ติด 

 
- มีปญหาทางดานการแพรระบาดของโรค ไมวา

จะเปนสัตวและมนุษย 
- ปญหายาเสพติด 
- ปญหาคนตางดาว 

ดานนโยบายรัฐบาล 
- รัฐบาลมีนโยบายเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต

ของประชาชน เชน เบี้ยยังชีพ พักหนี้เกษตร 
สงเคราะหเด็กแรกเกิด ฯลฯ 

 
- สวนใหญนโยบายของรัฐบาล เปนนโยบายท่ีมี

ความยุงยาก และไมสามารถทำไดจริง 

ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
- มีอหล งน้ ำธรรมชาติ  และป า ไม  เพ่ื อ ให

ประชาชนไดใชประโยชนได 

 
- สวนใหญ เปนแหลงน้ำท่ีมีความตื้นเขิน ไม

สามารถเก็บก๊ักน้ำไดตลอดท้ังป  
- สภาพดินไมเหมาะแกการเพาะปลูก 
- ฝนไมตกตองตามฤดูกาล 
- ป ระช าช น ขาดจิ ต ส ำนึ ก  ใน ด าน ค วาม

รับผิดชอบรวมกันในการอนุรักษธรรมชาต ิ
ดานเทคโนโลย ี
- มีเทคโนโลยีท่ีทันสมัย ทำสามารถเชื่อมโยง

ขอมูลกับหนวยงานอ่ืนๆไดอยางรวดเร็ว และ
ท่ัวถึงทันตอเหตุการณ ตลอดเวลา 
 

 
- ขาดบุคลกรท่ีมีความรูดาน ICT 
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สวนท่ี ๓ การนำแผนพัฒนาทองถิ่นไปสูการปฏิบัติ  

๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนงาน  

เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคและพันธะกิจการด าเนินงานขององคการบริหารสวนตำบลยางสักกระ

โพหลุม อยางเปนรูปธรรมภายใตการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาสและอุปสรรค หรือภัยคุกคามท่ีมีตอ

องคการ บริหารสวนตำบลยางสักกระโพหลุม สามารถกำหนดยุทธศาสตรในการพัฒนาองคการบริหารสวน

ตำบลยางสักกระโพหลุม ได ท้ังหมด 7 ยุทธศาสตร ไดแก 

 
ท่ี 

 
ยุทธศาสตร 

 
ดาน 

 
แผนงาน 

หนวยงาน
รับผิดชอบ 

หนวยงาน
สนับสนนุ 

 
1. 

 
ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

บริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงานเคหะและชุมชน กองชาง อบต.ยาง
สักกระ
โพหลุม การเศรษฐกิจ แผนงานอุตสาหกรรม

และการโยธา 
กองชาง 

2. ดานเศรษฐกิจ การเศรษฐกิจ แผนงานการเกษตร สำนักปลัด/
กองชาง 

3. ดานสังคม บริการชุมชนและ สังคมสงเคราะห สำนักปลัด 
  สังคม   
     

4. ดานสาธารณสุข บริการชุมชนและ แผนงานสาธารณสุข สำนักปลัด 
  สังคม   
     
5. ดานการเมืองการบริหาร บริหารท่ัวไป แผนงานบริหารท่ัวไป สำนักปลัด 
     
     
6. ดานการศึกษา บริการชุมชนและ แผนงานการศึกษา กองการศึกษา 
  สังคม แผนงานการศาสนา 

วัฒนธรรม 
กองการศึกษา 

   และนันทนาการ  
7.  ดานธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม 
การเศรษฐกิจ แผนงานการเกษตร กองชาง 

สำนักปลัด 
     
รวม    7 ยทุธศาตร    
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                  บัญชีสรุปโครงการ  

แผนพัฒนาทองถิ่น (๒๕๖6-๒๕70)  
องคการบริหารสวนตำบลยางสักกระโพหลุม 

 
 

ยุทธศาสตร 
ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569 ป2570 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ (บาท) จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ (บาท) จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ(บาท) จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ(บาท) จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ(บาท) 

1) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสราง
พ้ืนฐาน 

          

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 4 2,200,000 4 2,200,000 4 2,200,000 4 2,200,000 4 2,200,000 
1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 150 84,503,900 149 84,221,900 148 83,721,900 146 83,271,900 146 83,271,900 
           

รวม 154 86,703,900 153 86,421,900 152 85,921,900 150 85,471,900 150 85,471,900 
 
2) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ 

          

2.1 แผนงานสังคมสงเคราะห 4 250,000 4 250,000 4 250,000 4 250,000 4 250,000 
           

รวม 4 250,000 4 250,000 4 250,000 4 250,000 4 250,000 
 

3) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม 
          

3.1 แผนงาน การรักษาความสงบภายใน 8 480,000 8 480,000 8 480,000 8 480,000 8 480,000 
3.2 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 8 2,330,000 8 2,330,000 8 2,330,000 8 2,330,000 8 2,330,000 
3.3 แผนงานงบกลาง 5 12,892,000 5 12,892,000 5 12,892,000 5 12,892,000 5 12,892,000 

           
รวม 21 15,702,000 21 15,702,000 21 15,702,000 21 15,702,000 21 15,702,000 

 

แบบ ผ 01 
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                   บัญชีสรุปโครงการ  

แผนพัฒนาทองถิ่น (๒๕๖6-๒๕70)  
องคการบริหารสวนตำบลยางสักกระโพหลุม 

 
 

ยุทธศาสตร 
ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569 ป2570 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ (บาท) จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ (บาท) จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ(บาท) จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ(บาท) จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ(บาท) 

4) ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
สาธารณสุข 

          

4.1 แผนงาน สาธารณสุข 9 1,240,000 9 1,240,000 9 1,240,000 9 1,240,000 9 1,240,000 
           

รวม 9 1,240,000 9 1,240,000 9 1,240,000 9 1,240,000 9 1,240,000 
 
5) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมือง
การบริหาร 

          

5.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 6 1,350,000 4 1,350,000 6 1,350,000 6 1,350,000 6 1,350,000 
           

รวม 6 1,350,000 6 1,350,000 6 1,350,000 6 1,350,000 6 1,350,000 
 

6) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา 
          

6.1 แผนงาน การศึกษา 8 3,900,000 8 3,900,000 8 3,900,000 8 3,900,000 8 3,900,000 

6.2. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ
นันทนาการ 

10 1,160,000 10 1,160,000 10 1,160,000 10 1,160,000 10 1,160,000 

           
รวม 18 5,060,000 18 5,060,000 18 5,060,000 18 5,060,000 18 5,060,000 

 

แบบ ผ 01 
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บัญชีสรุปโครงการ  

แผนพัฒนาทองถิ่น (๒๕๖6-๒๕70)  
องคการบริหารสวนตำบลยางสักกระโพหลุม 

 
 

ยุทธศาสตร 
ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569 ป2570 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ (บาท) จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ (บาท) จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ(บาท) จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ(บาท) จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ(บาท) 

7) ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

          

7.1 แผนงานการเกษตร 15 2,080,000 15 2,080,000 15 2,080,000 15 2,080,000 15 2,080,000 
           

รวม 15 2,080,000 15 2,080,000 15 2,080,000 15 2,080,000 15 2,080,000 
 

รวมท้ังส้ิน  
 

227 
 

112,385,900 
 

226 
 

112,103,900 
 

225 
 

111,603,900 
 

225 
 

111,153,900 
 

225 
 

111,153,900 

 

แบบ ผ 01 
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           รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (๒๕๖6-๒๕70)    
องคการบริหารสวนตำบลยางสักกระโพหลุม 

ก. ยุทธศาสตรจังหวดัที่ 1 การพัฒนาเมืองนาอยูทันสมัยใหเปนมืองอัจฉริยะ และเสรมิสรางคุณภาพชวีิตของประชาชน 
    ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1  การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
       1. ยุทธศาสตรที ่1  ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน  
           1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

 

 
ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

 
งบประมาณ 

 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

 
ผลที่คาดวาจะไดรบั 

 
หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 2567 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70    
บาท บาท บาท บาท บาท 

1. โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศนหนองกลางบาน
หนองบัวแดง 

เพ่ือปรับปรงุภูมิทัศน
หนองกลางบาน 

ห มู ท่ี  3  บ า น
ห น อ ง บั ว แ ด ง 
(ตามแบบ อบต.
ยางสักฯกำหนด) 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ประชาชน
ไดรับ
ประโยชน 

เพ่ือเพ่ิมศักยภาพใน
การดำรงชีวิต
ประชาชนใหมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

กองชาง 

2 โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน หมู 8 บานยาง
เทิง 

เพ่ือปรับปรุงภูมิ
ทัศน หมู 8 บาน
ยางเทิง 

หมู 8 บานยาง
เทิ ง  (ต าม แ บ บ 
อ บ ต .ย า ง สั ก ฯ
กำหนด) 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชน
ไดรับ
ประโยชน 

เพ่ือเพ่ิมศักยภาพใน
การดำรงชีวิต
ประชาชนใหมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

กองชาง 

3. โครงการกอสรางลาน
กีฬา 

เพื่ อกอสรางลาน
กีฬา 

ห มู ท่ี  4  (ต าม
แบบ อบต.ยางสัก
ฯกำหนด) 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ประชาชน
ไดรับ
ประโยชน 

เพ่ือเพ่ิมศักยภาพใน
การดำรงชีวิต
ประชาชนใหมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

กองชาง 

4. โครงการกอสรางลาน
คอนกรีตดอนปูตา บาน
แคน หมู 4 

เพ่ือกอสรางถนน ให
ประชาชนท่ีเดินทาง
สัญ จรไป -มา ได รั บ
ค ว าม ส ะ ด ว ก แ ล ะ
ปลอดภัย 

ด อ น ปู ต า  บ า น
แคน หมู 4 (ตาม
แบบ อบต.ยางสัก
ฯกำหนด) 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ประชาชน
ไดรับ
ประโยชน 

ประชาชนไดรับ
ประโยชนและปลอดภยั 

กองชาง 

รวม 4 โครงการ 2,200,000 2,200,000 2,200,000 2,200,000 2,200,000 - - - 
 

แบบ ผ 02 
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              รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาทองถ่ิน (๒๕๖6-๒๕70)    

องคการบริหารสวนตำบลยางสักกระโพหลุม 
ก. ยุทธศาสตรจังหวดัที่ 1 การพัฒนาเมืองนาอยูทันสมัยใหเปนมืองอัจฉริยะ และเสรมิสรางคุณภาพชวีิตของประชาชน 

    ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1  การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
       1. ยุทธศาสตรที ่1  ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน  
           1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

 
ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

 
งบประมาณ 

ตัวชี้วดั 
(KPI) 

 
ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ 

 
หนวยงาน

รับผิดชอบหลกั 
๒๕๖6 2567 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70    
บาท บาท บาท บาท บาท 

1 โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรัง หมู 1 บานยางสัก
กระโพหลุม (ซอย
ประปาสวย) (จากทีน่า 
นายอนนัต สวางเนตร 
ถึงที่นา นางอัมพร      
ชูกลิ่น)  

เ พ่ื อ ป รั บ ป รุ ง
ถนนลูกรัง  ให
ป ร ะ ช า ช น ท่ี
เดินทางสัญจร
ไป -ม า  ได รั บ
ค ว าม ส ะ ด ว ก
และปลอดภัย 

หมู  1  บ านยางสักกระโพหลุ ม 
(ซอยประปาสวย) (จากท่ีนา นาย
อนันต สวางเนตร ถึงท่ีนา นาง
อัมพร ชูกลิ่ น )ผิ วจราจรกว าง 
4 .0 0  เม ต ร  ย า ว  1 .3 0 0 
กิโลเมตร ปริมาณลูกรังไมนอยกวา 
1,040 ลบ.ม.(ตามแบบ อบต.ยาง
สกักระโพหลุมกำหนด) 

 
270,000 

 

 
270,000 

 
270,000 

 
270,000 

 
270,000 

ประชาชนไดรับ
ประโยชน 

ประชาชน
เดินทางสัญจร 
ไป-มา สะดวก
และปลอดภัย 

กองชาง 

2 โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรัง หมู 1 บานยางสัก
กระโพหลุม (ซอยรวมใจ 
1) (จากสวนยาง ถึงที่นา 
นายสำราญ กุลสิงห)  

เ พ่ื อ ป รั บ ป รุ ง
ถนนลูกรัง  ให
ป ร ะ ช า ช น ท่ี
เดินทางสัญจร
ไป -ม า  ได รั บ
ค ว าม ส ะ ด ว ก
และปลอดภัย 

หมู  1 บ านยางสักกระโพหลุ ม 
(ซอยรวมใจ 1) (จากสวนยาง ถึงท่ี
นา นายสำราญ กุลสิงห) ผิวจราจร
ก ว า ง  4.00 เม ต ร  ย า ว  900 
เมตร ปริมาณลูกรังไมนอยกวา 
720 ลบ.ม.(ตามแบบ อบต.ยาง
สกักระโพหลุมกำหนด) 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชนไดรับ
ประโยชน 

ประชาชน
เดินทางสัญจร 
ไป-มา สะดวก
และปลอดภัย 

กองชาง 

 
 

 
 
 
 
 

 

แบบ ผ 02 



 
 

61 
แผนพัฒนาทองถ่ิน องคการบริหารสวนตำบลยางสักกระโพหลุม พ.ศ.2566-2570 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถ่ิน (๒๕๖6-๒๕70)    

องคการบริหารสวนตำบลยางสักกระโพหลุม 
ข. ยุทธศาสตรจังหวดัที่ 1 การพัฒนาเมืองนาอยูทันสมัยใหเปนมืองอัจฉริยะ และเสรมิสรางคุณภาพชวีิตของประชาชน 

    ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1  การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
       1. ยุทธศาสตรที ่1  ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน  
           1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

 
 
 
ที่ 

 
 

โครงการ 

 
 

วัตถุประสงค 

 
 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

 
งบประมาณ 

ตัวชี้วดั 
(KPI) 

 
ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ 

 
หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 2567 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70    
บาท บาท บาท บาท บาท 

3 โครงการกอสราง
ถนน คสล. หมู 1 
บานยางสกักระโพห
ลุม (ถนนชยางกูร – 
โนนข้ีเหล็ก 

เ พ่ื อ ก อ ส ร า ง
ถนน คสล. ให
ป ร ะ ช าช น ท่ี
เดินทางสัญจร
ไป -ม า  ได รั บ
ความสะดวก
และปลอดภัย 

หมู 1 บานยางสักกระโพหลุม (ถนนชยาง
กูร – โนนขี้เหล็ก) ) ผิวจราจรกวาง 4.00 
เมตร ยาว 239 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือผิวจราจรคอนกรีตไมนอยกวา 956 
ตร.ม. (ตามแบบ อบต.ยางสักกระโพหลุม
กำหนด) 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ประชาชน
ไดรับ

ประโยชน 

ประชาชน
เดินทางสัญจร 
ไป-มา สะดวก
และปลอดภยั 

กองชาง 

4 โครงการกอสรางทอ
ระบายน้ำภายใน
หมูบาน หมู 1 บาน
ยางสักกระโพหลุม 

เพื่อกอสรางทอ
ร ะ บ า ย น้ ำ ให
ป ร ะ ช า ช น
ป ร ะ ช า ช น ที่
เดินทางสัญ จร
ไป -ม า  ได รั บ
ค ว า ม ส ะ ด ว ก
และปลอดภัย 

(จากสี่แยกราน นอยกวยเตี๋ยวเรือ ไป
ถึงบาน คุณยายตุมทอง ตรีรักษา) จุด 
A  วางทอระบายน้ำ ขนาด Dai 0.40 
ม.จำนวน 179 ทอน พรอมบอพัก
ขนาด 0.80 x 0.80 ม.จำนวน 6 บอ
,จุด B วางทอระบายน้ำ ขนาด Dai 
0.40 ม.จำนวน 179 ทอน พรอมบอ
พักขนาด 0.80 x 0.80 ม.จำนวน 6 
บอ (ตามแบบ อบต.ยางสักกระโพหลุม
กำหนด) 
 

675,000 675,000 675,000 675,000 675,000 ประชาชน
ไดรับ

ประโยชน 

ประชาชน
เดินทางสัญจร 
ไป-มา สะดวก
และปลอดภยั 

กองชาง 

 
 
 

 

แบบ ผ 02 



 
 

62 
แผนพัฒนาทองถ่ิน องคการบริหารสวนตำบลยางสักกระโพหลุม พ.ศ.2566-2570 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถ่ิน (๒๕๖6-๒๕70)  

องคการบริหารสวนตำบลยางสักกระโพหลุม 
 

       ก.  ยุทธศาสตรจังหวดัที่ 1 การพัฒนาเมืองนาอยูทันสมัยใหเปนมืองอัจฉริยะ และเสรมิสรางคุณภาพชีวิตของประชาชน 
       ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวดั ยุทธศาสตรที่ 1  การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
       1. ยุทธศาสตรที ่1  ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน  
           1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

 
 
ที่ 

 
 

โครงการ 

 
 

วัตถุประสงค 

 
 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

 
 

งบประมาณ 

 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

 
ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ 

 
หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 2567 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70    
บาท บาท บาท บาท บาท 

5 โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรัง หมู 1 บานยางสัก
กระโพหลุม (จากท่ีนา 
นายสวุรรณ กุลสิงห ถึงท่ี
นา นางมณี เบาเงิน)  

เพ่ือปรับปรุงถนน 
ให ป ระชาชน ท่ี
เดินทางสัญจรไป-
มา ได รั บ ค วาม
ส ะ ด ว ก แ ล ะ
ปลอดภัย 

หมู 1 บานยางสักกระโพหลุม (จากที่นา 
นายสวุรรณ กุลสิงห ถึงที่นา นางมณี เบา
เงิน) ผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร ยาว 
600 เมตร ปริมาณลูกรังไมนอยกวา 
480 ลบ.ม.(ตามแบบ อบต.ยางสักกระ
โพหลุมกำหนด) 
 

135,000 135,000 135,000 135,000 135,000 ประชาชน
ไดรับ

ประโยชน 

ประชาชน
เดินทางสัญจร 
ไป-มา สะดวก

และปลอดภยัตอ
ชีวิตและ
ทรัพยสิน 

กองชาง 

6 โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรงั หมู 1 บานยางสัก
กระโพหลุม (ซอยรวมใจ 
2) (จากท่ีนา นางเตา 
นามกุดเรือ ถึงท่ีนา นาง
อำพร ชูกลิน่)  

เ พ่ื อ ป รั บ ป รุ ง
ถ น น  ใ ห
ป ร ะ ช า ช น ท่ี
เดินทางสัญจร
ไป -ม า  ไ ด รั บ
ค ว า ม ส ะ ด ว ก
และปลอดภัย 

หมู 1 บานยางสักกระโพหลุม (ซอยรวม
ใจ 2) (จากที่นา นางเตา นามกุดเรือ ถึงที่
นา นางอำพร ชูกลิ่น) ผิวจราจรกวาง 
4.00 เมตร ยาว 900 เมตร ปริมาณ
ลูกรังไมนอยกวา 720 ลบ.ม.(ตามแบบ 
อบต.ยางสักกระโพหลุมกำหนด) 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชน
ไดรับ

ประโยชน 

ประชาชน
เดินทางสัญจร 
ไป-มา สะดวก

และปลอดภยัตอ
ชีวิตและ
ทรัพยสิน 

กองชาง 

แบบ ผ 02 
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                 รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถ่ิน (๒๕๖6-๒๕70)  

องคการบริหารสวนตำบลยางสักกระโพหลุม 
 

    ก.  ยทุธศาสตรจังหวดัที่ 1 การพัฒนาเมอืงนาอยูทันสมยัใหเปนมืองอัจฉริยะ และเสรมิสรางคุณภาพชีวิตของประชาชน 
    ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1  การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
       1. ยุทธศาสตรที ่1  ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน  
            1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

 
 
ที่ 

 
 

โครงการ 

 
 

วัตถุประสงค 

 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

 
งบประมาณ 

 

ตัวชี้วดั 
(KPI) 

 
ผลที่คาดวา

จะไดรับ 

 
หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖6 2567 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70 
บาท บาท บาท บาท บาท 

7 โครงการกอสรางถนน คสล. 
หมู 1 บานยางสักกระโพ 
หลุม (ซอยรวมใจ 3) (จากท่ี
นา นางพิสมัย ธงไชย ถึงท่ี
นา นางอำพร ชูกลิ่น 

เ พ่ื อ ก อ ส ร า ง
ถนนคสล . ให
ป ร ะ ช า ช น ท่ี
เดินทางสัญจร
ไป -ม า  ไ ด รั บ
ค ว าม ส ะ ด ว ก
และปลอดภัย 

หมู 1 บานยางสักกระโพหลุม (ซอย
รวมใจ 3 ) (จาก ท่ีนา นางพิส มัย 
ธงไชย ถึงท่ีนา นางอำพร ชูกลิ่น) ) 
ผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร ยาว 
239 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือผิว
จราจรคอนกรีตไมนอยกวา 956 ตร.
ม. (ตามแบบ อบต.ยางสักกระโพหลุม
กำหนด) 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ประชาชน
ไดรับ

ประโยชน 

ประชาชน
เดินทาง

สัญจร ไป-
มา สะดวก

และ
ปลอดภัย 

กองชาง 

8 โครงการกอสรางลานกีฬา 
หมู 1 บานยางสักกระโพ 
หลุม 
 
 

เพื่อสงเสริมใหเด็ก
เ ย า ว ช น  แ ล ะ
ประชาชนทั่วไป มี
รางกายที่สมบูรณื
แข็งแรง 

หมู 1 บานยางสักกระโพหลุม (ตาม
แบบ อบต.ยางสักกระโพหลุมกำหนด) 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ประชาชน
ไดรับ

ประโยชน 

เพื่อสงเสริม
ใหเด็ก
เยาวชน 

และ
ประชาชน
ทั่วไป มี

รางกายที่สม
บูรณื

แข็งแรง 

กองชาง 

 
 

แบบ ผ 02 
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        รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถ่ิน (๒๕๖6-๒๕70)  

องคการบริหารสวนตำบลยางสักกระโพหลุม 
 

    ก.  ยทุธศาสตรจังหวดัที่ 1 การพัฒนาเมอืงนาอยูทันสมัยใหเปนมืองอัจฉริยะ และเสรมิสรางคุณภาพชวีิตของประชาชน 
    ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1  การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
       1. ยุทธศาสตรที ่1  ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน  
          1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

 
 
ที่ 

 
 

โครงการ 

 
 

วัตถุประสงค 

 
 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

 
งบประมาณ 

ตัวชี้วดั 
(KPI) 

 
ผลที่คาด

วาจะ
ไดรับ 

 
หนวยงาน
รับผิดชอ
บหลัก 

๒๕๖6 2567 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70    
บาท บาท บาท บาท บาท 

9 โครงการกอสรางถนน คสล. 
หมู 1  บานยางสักกระโพห
ลุม (ซอยชลประทาน 1)       
(จากบานนางฉวี สายแวว 
ถึงบาน นางอรุณศรี สม
จันทร)  

เ พ่ื อ ก อ ส ร า ง
ถนนคสล . ให
ป ร ะ ช า ช น ท่ี
เดินทางสัญจร
ไป -ม า  ไ ด รั บ
ค ว าม ส ะ ด ว ก
และปลอดภัย 

หมู 1  บานยางสักกระโพหลุม 
(ซอชลประทาน 1) (จากบาน
นางฉวี สายแวว ถึงบาน นาง
อรุณศรี สมจันทร)ผิวจราจร
กวาง 3.00 เมตร ยาว 50 
เมตร หนา 0.15 เมตรหรือผิว
จราจรคอนกรีตไมนอยกวา 
150 ตร.ม.(ตามแบบ อบต.ยาง
สักกระโพหลุมกำหนด) 

27,800 27,800 27,800 27,800 27,800 ประชาชน
ไดรับ

ประโยชน 

ประชาชน
เดินทาง
สัญจร 
ไป-มา 
สะดวก
และ

ปลอดภัย 

กองชาง 

รวม 9 โครงการ 3,007,800 3,007,800 3,007,800 3,007,800 3,007,800    

 
 
 
  

แบบ ผ 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถ่ิน (๒๕๖6-๒๕70)    

องคการบริหารสวนตำบลยางสักกระโพหลุม 
ก. ยุทธศาสตรจังหวดัที่ 1 การพัฒนาเมืองนาอยูทันสมัยใหเปนมืองอัจฉริยะ และเสรมิสรางคุณภาพชวีิตของประชาชน 

    ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1  การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
       1. ยุทธศาสตรที ่1  ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน  
           1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

 
 
ที่ 
 

 
 

โครงการ 

 
 

วัตถุประสงค 

 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

 
งบประมาณ 

ตัวชี้วดั 
(KPI) 

 
ผลที่คาดวา

จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖6 2567 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70    
บาท บาท บาท บาท บาท 

1 โครงการกอสรางถนน 
คสล. หมู 2 บานนาดี 
(ซอยประชารวมมิตร)
(จากบาน นางมนัญชญา 
ทองงอก ถึงบาน นาย
ปญญา สายแวว)  

เพ่ือกอสราง
ถนน คสล.ให
ประชาชนท่ี
เดินทาง
สัญจรไป-มา 
ไดรับความ
สะดวกและ
ปลอดภัย 

หมู 2 บานนาด ี(ซอยประชารวมมิตร)  
(จากบานนางมนัญชญา ทองงอก ถึง
บาน นายปญญา สายแวว) ผิวจราจร
กวาง 3.50 เมตร ยาว 514 เมตร 
หนา 0.15 เมตรหรือผิวจราจรคอนกรีต
ไมนอยกวา 1,799 ลบ.ม. (ตามแบบ
อบต.ยางสักฯกำหนด) 

942,000 942,000 942,000 942,000 942,000 ประชาชน
ไดรับ
ประโยชน 

ประชาชน
เดินทาง
สัญจร ไป-
มา สะดวก
และ
ปลอดภัย 

กองชาง 

2 โครงการกอสรางถนน 
คสล. หมู 2 บานนาด ี
(ซอยรมิทุงชลประทาน 
ไป หนองบัวแดง)(จากท่ี
นานางฉวีวรรณ รูปงาม 
ถึงท่ีนา นายคำแดง ชิน
วงศ)  

เพ่ือกอสราง
ถนน คสล.ให
ประชาชนท่ี
เดินทาง
สัญจรไป-มา 
ไดรับความ
สะดวกและ
ปลอดภัย 

หมู 2 บานนาดี (ซอยริมทุงชลประทาน 
ไป หนองบัวแดง)(จากท่ีนานางฉวีวรรณ 
รูปงาม ถึงท่ีนา นายคำแดง ชินวงศ)ผิว
จราจรกวาง 4.00 เมตร ยาว 1,341 
เมตร หนา 0.15 เมตรหรือผิวจราจร
คอนกรตีไมนอยกวา 5,364 ตร.ม.
(ตามแบบ อบต.ยางสักกระโพหลุม
กำหนด) 

 
2,807,000 

 
2,807,000 

 
2,807,000 

 
2,807,000 

 
2,807,000 

ประชาชน
ไดรับ
ประโยชน 

ประชาชน
เดินทาง
สัญจร ไป-
มา สะดวก
และ
ปลอดภัยตอ
ชีวิตและ
ทรัพยสิน 

กองชาง 

แบบ ผ 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถ่ิน (๒๕๖6-๒๕70)  

องคการบริหารสวนตำบลยางสักกระโพหลุม 
 

    ก.  ยทุธศาสตรจังหวดัที่ 1 การพัฒนาเมืองนาอยูทันสมัยใหเปนมืองอัจฉริยะ และเสรมิสรางคุณภาพชวีิตของประชาชน 
    ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1  การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
       1. ยุทธศาสตรที ่1  ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน  
           1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

 
ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

 
งบประมาณ 

ตัวชี้วดั 
(KPI) 

 
ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ 

 
หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 2567 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70 
บาท บาท บาท บาท บาท 

3 โครงการกอสรางถนน 
คสล. หมู 2 (ซอยใต
วัด) (จากบานนาย
มงคล สายพันธุ ถึงท่ี
นาง  บัวลา ดวงใจ)  

เพ่ือกอสรางถนน 
คสล. ใหประชาชน
ท่ีเดินทางสญัจร
ไป-มา ไดรับความ
สะดวกและ
ปลอดภัย 

หมู 2 (ซอยใตวัด) (จากบานนาย
มงคล สายพันธุ ถึงท่ีนาง  บัวลา 
ดวงใจ) ผิวจราจรกวาง 3.00 
เมตร ยาว 108  เมตร หนา 
0 .1 5  เมตร  ห รือผิ วจราจร
คอนกรตีไมนอยกวา 324 ตร.ม.
(ตามแบบ อบต.ยางสักกระโพห
ลุมกำหนด) 

169,700 169,700 169,700 169,700 169,700 ประชาชน
ไดรับ

ประโยชน 

ประชาชนเดินทาง
สัญจร ไป-มา 
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองชาง 

4 โครงการกอสรางถนน 
คสล. หมู 2 บานนาดี 
(ซอยทวีชัยใบบุญ) 

เพ่ือกอสรางถนน 
คสล.ใหประชาชน
ท่ี เดิ นทางสัญ จร
ไป-มา ไดรับความ
ส ะ ด ว ก แ ล ะ
ปลอดภัย 

หมูท่ี 2 (ซอยทวีชัยใบบุญ) 
ผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร 
ยาว 192 เมตร หนา 0.15 
เมตร(ตามแบบ อบต.ยางสักกระ
โพหลุมกำหนด)  

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ประชาชน
ไดรับ

ประโยชน 

ประชาชนเดินทาง
สัญจร ไป-มา 
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองชาง 

5 โครงการกอสรางถนน 
คสล. หมู 2 บานนาดี 
(ซอยดอนปูตา) 

เพ่ือกอสรางถนน  
คสล.ใหประชาชน
ท่ีเดินทางสญัจร
ไป-มา ไดรับความ
สะดวกและ
ปลอดภัย 

หมูท่ี 2 (ซอยดอนปูตา) ผิว
จราจรกว าง 4 .00 เมตร 
ยาว 192 เมตร หนา 0.15 
เมตร (ตามแบบ อบต.ยางสัก
กระโพหลุมกำหนด) 

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ประชาชน
ไดรับ

ประโยชน 

ประชาชนเดินทาง
สัญจร ไป-มา 
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองชาง 

แบบ ผ 02 
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         รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถ่ิน (๒๕๖6-๒๕70)  

องคการบรหิารสวนตำบลยางสักกระโพหลุม 
 

    ก.  ยทุธศาสตรจังหวดัที่ 1 การพัฒนาเมืองนาอยูทันสมัยใหเปนมืองอัจฉริยะ และเสรมิสรางคุณภาพชวีิตของประชาชน 
    ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1  การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
       1. ยุทธศาสตรที ่1  ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน  
           1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

 
ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

 
งบประมาณ 

 

ตัวชี้วดั 
(KPI) 

 
ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ 

 
หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖6 2567 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70 
บาท บาท บาท บาท บาท 

6. โครงการกอสรางถนน 
คสล. หมูที่ 2 บานนาดี 
(ซอยวิชัยพัฒนา จากที่นา
นางอ่ำ ดวงทอง ถึงทีน่า 
นายกิตติพฒัน สายแวว ) 

เพ่ือกอสรางถนน  
คสล.ให
ประชาชนท่ี
เดินทางสญัจร
ไป-มา ไดรับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัย 

2 บานนาดี (ซอยพัฒนา จากที่
นานางอ่ำ ดวงทอง ถึงที่นา นาย

กิตติพัฒน สายแวว ) ผิวจราจร
กวาง 3.50 เมตร ยาว 498 
เมตร หนา 0.15 เมตร หริผิ
จราจรคอนกรีตไมนอยกวา 
1,743 ตร.ม (ตามแบบ อบต.
ยางสักกระโพหลุมกำหนด) 

919,000 919,000 919,000 919,000 919,000 ประชาชน
ไดรับ

ประโยชน 

ประชาชนเดินทาง
สัญจร ไป-มา 
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองชาง 

รวม    6  โครงการ 5,637,700 5,637,700 5,637,700 5,637,700 5,637,700 - - - 

 
 

แบบ ผ 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (๒๕๖6-๒๕70)    
องคการบริหารสวนตำบลยางสักกระโพหลุม 

 

ก. ยุทธศาสตรจังหวดัที่ 1 การพัฒนาเมืองนาอยูทันสมัยใหเปนมืองอัจฉริยะ และเสรมิสรางคุณภาพชวีิตของประชาชน 
    ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1  การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
       1. ยุทธศาสตรที ่1  ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน  
           1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

 
 
ที่ 

 
 

โครงการ 

 
 

วัตถุประสงค 

 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

 
งบประมาณ 

ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดวา
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖6 2567 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70    
บาท บาท บาท บาท บาท 

1 โครงการกอสรางถนน
ลูกรงั หมู 3 บาน
หนองบัวแดง (ซอย
หนองข้ีโพล) (จากท่ี
นา นางภาวิณี พล
รักษ ถึงท่ีนา นาย
เฉลิมศักดิ์  ศุภ
ลักษณ)  

เพ่ือกอสราง
ถนนลูกรัง ให
ประชาชนท่ี
เดินทาง
สัญจรไป-มา 
ไดรับความ
สะดวกและ
ปลอดภัย 

หมู 3 บานหนองบัวแดง (ซอย
หนองข้ีโพล) (จากท่ีนา นางภาวิณ ี
พลรักษ ถึงท่ีนา นายเฉลิมศักดิ์  
ศุภลักษณ) ผิวจราจรกวาง 3.00 
เมตร ยาว 1,100 เมตรหรือ
ปริมาณลูกรังไมนอยกวา 660 
ลบ.ม. (ตามแบบ อบต.ยางสักกระ
โพหลุมกำหนด) 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชน
ไดรับประโยชน 

ประชาชน
เดินทางสัญจร 
ไป-มา สะดวก
และปลอดภยั 

กองชาง 

2 โครงการกอสรางถนน 
คสล. หมู 3 บาน
หนองบัวแดง (สาย
หนองบัวแดง - บาน
นาหนองล้ำ)(จากบาน 
นางสาวทิพวรรณ ผูก
จันทร ถึงบาน นางคำ
บาง สายบุญ 

เพ่ือกอสราง
ถนน คสล.  
ใหประชาชน
ท่ีเดินทาง
สัญจรไป-มา 
ไดรับความ
สะดวกและ
ปลอดภัย 

หมู 3 บานหนองบัวแดง (สาย
หนองบัวแดง - บานนาหนองล้ำ)
(จากบาน นางสาวทิพวรรณ ผูก
จันทร ถึงบาน นายชาลี ผูกจันทร 
) ผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร ยาว 
239 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือ
ผิวจราจรคอนกรตีไมนอยกวา 
5,392 ตร.ม.(ตามแบบ อบต.ยาง
สักกระโพหลุมกำหนด) 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ประชาชน
ไดรับประโยชน 

ประชาชน
เดินทางสัญจร 
ไป-มา สะดวก
และปลอดภยั 

กองชาง 

 
 
 

แบบ ผ 02 
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      รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (๒๕๖6-๒๕70) 
องคการบริหารสวนตำบลยางสักกระโพหลุม 

 

    ก.  ยทุธศาสตรจังหวดัที่ 1 การพัฒนาเมืองนาอยูทันสมัยใหเปนมืองอัจฉริยะ และเสรมิสรางคุณภาพชีวิตของประชาชน 
    ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1  การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
       1. ยุทธศาสตรที ่1  ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน  
           1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

 
 
ที่ 

 
 

โครงการ 

 
 

วัตถุประสงค 

 
 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

 
งบประมาณ 

ตัวชี้วดั 
(KPI) 

 
ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ 

 
หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 2567 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70    
บาท บาท บาท บาท บาท 

3 โครงการกอสราง
ถนน คสล. หมู 3 
บานหนองบัวแดง 
(สายหนองบัวแดง - 
บานนาหนองล้ำ)
(จากบาน นางบญุ
เตียง พิมพหลอ ถึงที่
นา นางหนูดา กีดกัน 

เพ่ือกอสราง
ถ น น  ค ส ล . 
ใหประชาชน
ท่ี เ ดิ น ท า ง
สัญจรไป-มา 
ได รั บ ค วาม
สะดวกและ
ปลอดภัย 

หมู  3  บ านหนองบั วแดง 
(สายหนองบัวแดง - บานนา
หนองล้ำ)(จากบาน นางบุญ
เตียง พิมพหลอ ถึงท่ีนา นาง
หนูดา กีดกัน) ) ผิวจราจร
กวาง 4.00 เมตร ยาว 775 
เมตร หนา 0.15 เมตรหรือ
ผิวจราจรคอนกรีตไมนอย
กวา 3,100 ตร.ม.(ตามแบบ 
อบ ต .ย างสั ก กระ โพ ห ลุ ม
กำหนด) 

1,632,000.- 1,632,000.- 1,632,000.- 1,632,000.- 1,632,000.- ประชาชน
ไดรับ

ประโยชน 

ประชาชน
เดินทางสัญจร 
ไป-มา สะดวก
และปลอดภยั 

กองชาง 

4 โครงการขยายเขต
ประปา หมู 3 บาน
หนองบัวแดง (จากบาน 
ประจัน กลุออน ถึงบาน
นางวิไลพร พุดพันธุ 

เพื่อขยาย
เขต
น้ำประปา 

หมู  3  บ านหนองบั วแดง 
(จากบาน ประจัน กุลออน 
ถึงบานนางวิไลพร พุดพันธุ) )
(ตามแบบ อบต .ยางสั กฯ
กำหนด) 
 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชน
ไดรับ

ประโยชน 

ประชาชน
เดินทางสัญจร 
ไป-มา สะดวก
และปลอดภยั 

กองชาง 

 
 

แบบ ผ 02 



70 
แผนพัฒนาทองถ่ิน องคการบริหารสวนตำบลยางสักกระโพหลุม พ.ศ.2566-2570 

 
 
 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (๒๕๖6-๒๕70)  
องคการบริหารสวนตำบลยางสักกระโพหลุม 

 
    ก.  ยทุธศาสตรจังหวดัที ่1 การพัฒนาเมืองนาอยูทันสมัยใหเปนมืองอัจฉริยะ และเสรมิสรางคุณภาพชีวิตของประชาชน 
    ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1  การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
       1. ยุทธศาสตรที ่1  ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน  
           1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

 
ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

 
งบประมาณ 

 

 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

 
ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ 

 
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 
๒๕๖6 2567 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70 
บาท บาท บาท บาท บาท 

5 โครงการขยายเขต
ไฟฟาแรงต่ำ หมู 3 
บานหนองบวัแดง 
(เสนประปา ถึงบาน 
สุรพล บัวลอย)  

เพื่อขยายเขต
ไฟฟา 

ห มู  3  บ า น ห น อ ง บั ว แ ด ง 
(เสนประปา ถึงบาน สุรพล บัว
ลอย) )(ตามแบบ อบต.ยางสักฯ
กำหนด)  

300,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

ประชาชน
ไดรับ

ประโยชน 

ประชาชนเดินทาง
สัญจร ไป-มา 
สะดวกและ

ปลอดภัยตอชวีิต
และทรัพยสิน 

กองชาง 

6 โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรัง หมู 3 บานหนอง
บัวแดง (สายนาเหลา - 
โรงเรียนบานดอนกลอย) 
(จากท่ีนา นายสังคม 
ภิญโญ ถึงโรงเรยีนบาน
ดอนกลอย)  

เ พ่ื อ ป รั บ ป รุ ง 
ใหประชาชนท่ี
เดินทางสัญจร
ไป -ม า  ได รั บ
ค วาม ส ะ ด วก
และปลอดภัย 

หมู 3 บานหนองบัวแดง (สายนา
เหลา - โรงเรียนบานดอนกลอย) 
(จากท่ีนา นายสังคม ภิญโญ ถึ ง
โรงเรียนบานดอนกลอย) ผิวจราจร
กว าง  4.00  เมตร ย าว  2,000 
เมตร  ปริมาณ ลูกรั งไมน อยกว า 
1,600 ลบ.ม.(ตามแบบ อบต.ยาง
สักฯกำหนด) 

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ประชาชน
ไดรับ

ประโยชน 

ประชาชนเดินทาง
สัญจร ไป-มา 
สะดวกและ
ปลอดภยั 

กองชาง 

7 โครงการกอสราง
ประปาพรอมหอถัง 

เพ่ือจะไดมีน้ำ
ใชเพ่ืออุปโภค 
บริโภค 

หมูท่ี 3 บานหนองบัวแดง (ตาม
แบบ อบต.ยางสักฯกำหนด) 

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ประชาชน
ไดรับ

ประโยชน 

ประชาชนมีน้ำไว
เพื่ออุปโภค บริโภค 

กองชาง 

รวม 7 โครงการ 3,482,000 3,482,000 3,482,000 3,482,000 3,482,000 - - - 

 
 

แบบ ผ 02 
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แผนพัฒนาทองถ่ิน องคการบริหารสวนตำบลยางสักกระโพหลุม พ.ศ.2566-2570 

 
 
 
 
         รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (๒๕๖6-๒๕70)    
องคการบริหารสวนตำบลยางสักกระโพหลุม 

 

ก. ยุทธศาสตรจังหวดัที่ 1 การพัฒนาเมืองนาอยูทันสมัยใหเปนมืองอัจฉริยะ และเสรมิสรางคุณภาพชวีิตของประชาชน 
    ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1  การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
       1. ยุทธศาสตรที ่1  ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน  
           1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

 
ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

 
งบประมาณ 

ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖6 2567 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70    
บาท บาท บาท บาท บาท 

1 โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรังโดยการลงหิน
คลุก หมู 4 บานแคน 
(ซอยหนองกาม) (จาก
ท่ีนา นายตระกูล 
ผูกพัน ถึงท่ีนา นาย
สงวน พลไชยขา 

เพื่อปรับปรุง
ถนนลูกรัง ให
ประชาชนที่
เดินทาง
สัญจรไป-มา 
ไดรับความ
สะดวกและ
ปลอดภัย 

หมู 4 บานแคน (ซอยหนองกาม)  (จาก
ท่ีนา นายตระกูล ผกูพัน ถึงท่ีนา นาย
สงวน พลไชยขา) ) ผิวจราจรกวาง 4.00 
เมตร ยาว 2,000 เมตรหรือปริมาณหิน

คลุกไมนอยกวา 800 ลบ.ม.)(ตามแบบ 
อบต.ยางสักฯกำหนด) 

769,000 769,000 769,000 769,000 769,000 ประชาชนไดรับ
ประโยชน 

ประชาชน
เดินทางสัญจร 
ไป-มา สะดวก
และปลอดภยั 

กองชาง 

 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการกอสรางทอ
ระบายน้ำภายใน
หมูบาน หมู 4 บาน
แคน  

เพ่ือกอสราง
ทอระบายน้ำ 
ใหประชาชนท่ี
เดินทางสัญจร
ไป-มา ไดรับ
ความสะดวก
และปลอดภัย 

หมู 4 บานแคน จุด A (จากบานนาง
สมใจ นนทมาลย ถึงบาน นายจติ
พวงศ รากแกว) วางทอระบายน้ำ 
ขนาด Dai 0.40 ม.จำนวน 75 ทอน 
พรอมบอพักขนาด 0.80 x 0.80 ม.
จำนวน 4 บอ,จุด B (จากบานนาง
สมใจ นนทมาลย ถึงบาน นายไสว 
ผาสุขนติย) วางทอระบายนำ้ ขนาด 
Dai 0.40 ม.จำนวน 196 ทอน 
พรอมบอพักขนาด 0.80 x 0.80 ม.

690,000 690,000 690,000 690,000 690,000 ประชาชนไดรับ
ประโยชน 

ประชาชน
เดินทางสัญจร 
ไป-มา สะดวก
และปลอดภยั 

กองชาง 

แบบ ผ 02 
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แผนพัฒนาทองถ่ิน องคการบริหารสวนตำบลยางสักกระโพหลุม พ.ศ.2566-2570 

 
 
 
 
 

จำนวน 14 บอ,จุด C (จากบานนาย
ซุย กุลออน ถึงบาน นายพงษทอง 
พงษพิบลูย) วางทอระบายนำ้ ขนาด 
Dai 0.40 ม.จำนวน 213 ทอน 
พรอมบอพักขนาด 0.80 x 0.80 ม.
จำนวน 15 บอ,จุด D (จากบานนาง
ผองศรี งานเถ่ือน ถึงที่นา นายซยุ กุล
ออน) วางทอระบายนำ้ ขนาด Dai 
0.40 ม.จำนวน 147 ทอน พรอมบอ
พักขนาด 0.80 x 0.80 ม.จำนวน 
10 บอ,จุด E (จากบานนายจิตพวงศ 
รากแกว ถึงบาน นางหนูแดง สแีดง) 
วางทอระบายนำ้ ขนาด Dai 0.40 ม.
จำนวน 80 ทอน พรอมบอพักขนาด 
0.80 x 0.80 ม.จำนวน 4 บอ,จุด F 
(จากบานนางนวลจนัทร โทแกว ถึง
บาน นางสงวน พลไชขา) วางทอ
ระบายน้ำ ขนาด Dai 0.40 ม.จำนวน 
93 ทอน พรอมบอพักขนาด 0.80 x 
0.80 ม.จำนวน 6 บอ จุด G (จาก
บานนายสมภาร วงศหาญ ถึงทีน่า 
นางบุญจันทร สิงหกุ) วางทอระบาย
น้ำ ขนาด Dai 0.40 ม.จำนวน 98 
ทอน พรอมบอพักขนาด 0.80 x 
0.80 ม.จำนวน 7 บอ)(ตามแบบ 
อบต.ยางสักฯกำหนด) 

   
 

 
  
      
 
 



73 
แผนพัฒนาทองถ่ิน องคการบริหารสวนตำบลยางสักกระโพหลุม พ.ศ.2566-2570 

 
 
  รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (๒๕๖6-๒๕70)  
องคการบริหารสวนตำบลยางสักกระโพหลุม 

 

    ก.  ยทุธศาสตรจังหวดัที่ 1 การพัฒนาเมืองนาอยูทันสมัยใหเปนมืองอัจฉริยะ และเสรมิสรางคุณภาพชวีิตของประชาชน 
    ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1  การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
       1. ยุทธศาสตรที ่1  ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน  
          1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   
 

 
ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

 
งบประมาณ 

ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดวา
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖6 2567 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70    
บาท บาท บาท บาท บาท 

3 โครงการกอสรางถนน 
คสล. หมู 4 บานแคน 
(จากท่ีนา นางบุญทัน 
สิงหกุ ถึงบาน นายตี๋ ดล
กุล)  

เ พ่ื อ ก อ ส ร า งถ น น 
คสล.ใหประชาชนท่ี
เดินทางสัญจรไป-มา 
ได รับความสะดวก
และปลอดภัย 

หมู 4 บานแคน (จากท่ีนา นางบุญ
ทัน สิงหกุ ถึงบาน นายตี๋ ดลกุล) 
ผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร ยาว 
90 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือผวิ
จราจรคอนกรีตไมนอยกวา 450 
ตร.ม.(ตามแบบ อบต.ยางสักฯ
กำหนด) 

238,000 238,000 238,000 238,000 238,000 ประชาชน
ไดรับ

ประโยชน 

ประชาชน
เดินทางสัญจร 
ไป-มา สะดวก
และปลอดภยั 

กองชาง 

4 โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรังโดยการลงหินคลุก 
หมู 4 บานแคน         
(ซอยชลประทาน)  

เ พ่ื อป รับ ป รุ งถน น
ลูกรัง ใหประชาชนท่ี
เดินทางสัญจรไป-มา 
ได รับความสะดวก
และปลอดภัย 

หมู 4 บานแคน(ซอยชลประทาน) 
ผิวจราจรกวาง 3.00 เมตร ยาว 
500 เมตรหรือปริมาณหินคลุกไม
นอยกวา 150 ลบ.ม.)(ตามแบบ 
อบต.ยางสักฯกำหนด) 

155,000 155,000 155,000 155,000 155,000 ประชาชน
ไดรับ

ประโยชน 

ประชาชน
เดินทางสัญจร 
ไป-มา สะดวก
และปลอดภยั 

กองชาง 

5 โครงการกอสรางถนน 
คสล.ภายในหมูบาน หมู 
4 บานแคน 

เ พ่ื อ ก อ ส ร า งถ น น 
คสล. ใหประชาชนท่ี
เดินทางสัญจรไป-มา 
ได รับความสะดวก
และปลอดภัย 

หมู  4 บานแคน (จากท่ีนา นาย
สมพงษ  บุญโสภา ถึงท่ีนา นาย
ตระกูล ผูกพันธ) ผิวจราจรกวาง 
4.00 เมตร ยาว 239 เมตร หนา 
0.15 เมตร )(ตามแบบ อบต.ยาง
สักฯกำหนด) 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ประชาชน
ไดรับ

ประโยชน 

ประชาชน
เดินทางสัญจร 
ไป-มา สะดวก
และปลอดภยั 

กองชาง 

 
 
 
 

แบบ ผ 02 
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แผนพัฒนาทองถ่ิน องคการบริหารสวนตำบลยางสักกระโพหลุม พ.ศ.2566-2570 

 
 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

      แผนพัฒนาทองถ่ิน (๒๕๖6-๒๕70)  
      องคการบริหารสวนตำบลยางสักกระโพหลุม 

 

    ก.  ยทุธศาสตรจังหวดัที่ 1 การพัฒนาเมืองนาอยูทันสมัยใหเปนมืองอัจฉริยะ และเสรมิสรางคุณภาพชวีิตของประชาชน 
    ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1  การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
       1. ยุทธศาสตรที ่1  ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน  
          1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   
 

 
ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

 
งบประมาณ 

ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖6 2567 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70    
บาท บาท บาท บาท บาท 

6 โครงการขยายเขต
ไฟฟาแรงสูงพรอม
หมอแปลง หมูบาน 

เ พ่ื อ ข ย าย เข ต
ไฟฟา 

หมู 4 บานแคน  (จากท่ีนา นาย
สมใจ นนทมาลย ถึงท่ีนา นายถาวร 
กองทอง) (ตามแบบ อบต.ยางสัก
กระโพหลุมกำหนด) 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ประชาชน
ไดรับ

ประโยชน 

ประชาชน
เดินทางสัญจร 
ไป-มา สะดวก
และปลอดภยั 

กองชาง 

7 โครงการกอสรางถนน 
คสล. หมู 4 บานแคน   

เพ่ือกอสรางถนน 
ค ส ล .  ใ ห
ป ร ะ ช า ช น ท่ี
เดินทางสัญ จร
ไป -ม า  ไ ด รั บ
ความสะดวกและ
ปลอดภัย 

หมู 4 บานแคน  (จากท่ีนา นาง
อนงค ผูกพัน ถึงท่ีนา นางลอนดอน 
คำประวัติ)  ผิวจราจรกวาง 3.50 
เมตร ยาว 273 เมตร หนา 0.15 
เมตร (ตามแบบ อบต.ยางสักกระ
โพหลุมกำหนด) 
 
 
 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ประชาชน
ไดรับ

ประโยชน 

ประชาชน
เดินทางสัญจร 
ไป-มา สะดวก
และปลอดภยั 

กองชาง 

 
       
    
 
 
 
 
         
 

แบบ ผ 02 



75 
แผนพัฒนาทองถ่ิน องคการบริหารสวนตำบลยางสักกระโพหลุม พ.ศ.2566-2570 

 
 
         รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (๒๕๖6-๒๕70)  
องคการบริหารสวนตำบลยางสักกระโพหลุม 

 

    ก.  ยทุธศาสตรจังหวดัที่ 1 การพัฒนาเมืองนาอยูทันสมัยใหเปนมืองอัจฉริยะ และเสรมิสรางคุณภาพชวีิตของประชาชน 
    ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1  การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
       1. ยุทธศาสตรที ่1  ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน  
          1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   
 

 
ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

 
งบประมาณ 

ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖6 2567 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70    
บาท บาท บาท บาท บาท 

8 โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรังโดยการลงหินคลุก 
หมู 4 บานแคน 

เพ่ือปรับปรุงถนนลูกรัง 
ใหประชาชนท่ีเดินทาง
สัญจรไป-มา ไดรับความ
สะดวกและปลอดภัย 

หมู 4 บานแคน (เสนทางหลังศาลา
ประชาคมหมูบาน ถึงท่ีนา นาย คำใบ 
พงคพิมพ) ผิวจราจรกวาง 3.00 เมตร 
ยาว 500 เมตรหรือปริมาณหินคลุกไม
นอยกวา 205 ลบ.ม.(ตามแบบ อบต.
ยางสกักระโพหลุมกำหนด) 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชน
ไดรับ

ประโยชน 

ประชาชน
เดินทางสัญจร 
ไป-มา สะดวก
และปลอดภยั 

กองชาง 

9 โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรังโดยการลงหินคลุก 
หมู 4 บานแคน (ซอย
หนองกาม) 

เพ่ือปรับปรุงถนนลูกรัง 
ใหประชาชนท่ีเดินทาง
สัญจรไป-มา ไดรับความ
สะดวกและปลอดภัย 

หมู 4 บานแคน (ซอยหนองกาม)        
(จากท่ีนานายอรุณ ผูกพันธ ถึงท่ีนา 
นางคูณ ไชยกาล) ผิวจราจรกวาง 4.00 
เมตร ยาว 2,000 เมตรหรือปริมาณ
หินคลุกไมนอยกวา 480 ลบ.ม.(ตาม
แบบ อบต.ยางสักกระโพหลุมกำหนด) 
 
 
 
 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ประชาชน
ไดรับ

ประโยชน 

ประชาชน
เดินทางสัญจร 
ไป-มา สะดวก
และปลอดภยั 

กองชาง 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ 02 



76 
แผนพัฒนาทองถ่ิน องคการบริหารสวนตำบลยางสักกระโพหลุม พ.ศ.2566-2570 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถ่ิน (๒๕๖6-๒๕70)  

องคการบริหารสวนตำบลยางสักกระโพหลุม 
 

    ก.  ยทุธศาสตรจังหวดัที่ 1 การพัฒนาเมืองนาอยูทันสมัยใหเปนมืองอัจฉริยะ และเสรมิสรางคุณภาพชวีิตของประชาชน 
    ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1  การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน  
       1. ยุทธศาสตรที ่1  ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน  
          1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   
 

 
ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

 
งบประมาณ 

ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดวา
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖6 2567 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70    
บาท บาท บาท บาท บาท 

10. โครงการปรับปรุง
ไฟฟาสองสวางภานใน
หมูบาน 

เพ่ือปรับปรุงไฟฟาสอง
สวางใหประชาชนไดมี
ความปลอดภัยในชีวิตร
และท รัพ ย สิ น ใน เวล า
กลางคนื 

หมูท่ี 4 บานแคน  ม.
(ตามแบบ อบต.ยางสัก
กระโพหลุมกำหนด) 
 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชน
ไดรับ

ประโยชน 

ประชาชน

ไดรับความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตรและ

ทรพัยสินใน
เวลากลางคืน 

กองชาง 

รวม 10 โครงการ 4,752,000 4,752,000 4,752,000 4,752,000 4,752,000 - - - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

แบบ ผ 02 



77 
แผนพัฒนาทองถ่ิน องคการบริหารสวนตำบลยางสักกระโพหลุม พ.ศ.2566-2570 
 

 
 
 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (๒๕๖6-๒๕70)    
องคการบริหารสวนตำบลยางสักกระโพหลุม 

 

    ก.  ยทุธศาสตรจังหวดัที่ 1  การพัฒนาเมืองนาอยูทันสมัยใหเปนมืองอัจฉริยะ และเสรมิสรางคุณภาพชวีิตของประชาชน 
    ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1  การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
       1. ยุทธศาสตรที ่1  ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน  
           1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   
 

 
ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

 
งบประมาณ 

ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดวา
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖6 2567 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70    
บาท บาท บาท บาท บาท 

1 โครงการกอสรางถนน คสล. หมู 
5 บานหนองแฝก (จากบาน นาง
ดวงดาว จำปาหอม ถึงบาน นาย
แสวง บัวระบาน)  

เพ่ือกอสรางถนน 
ค ล ส .  ใ ห
ป ร ะ ช า ช น ท่ี
เดินทางสัญจรไป-
ม า  ได รั บ ค วาม
ส ะ ด ว ก แ ล ะ
ปลอดภัย 

หมู 5 บานหนองแฝก(จากบาน นาง
ดวงดาว จำปาหอม ถึงบาน นายแสวง 
บัวระบาน) ผิวจราจรกวาง 4.00 
เมตร ยาว 80 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือผิวจราจรคอนกรีตไมนอยกวา 
320 ตร.ม.(ตามแบบ อบต.ยางสกัฯ
กำหนด) 

168,000 168,000 168,000 168,000 168,000 ประชาชน
ไดรับ

ประโยชน 

ประชาชน
เดินทาง

สัญจร ไป-
มา สะดวก

และ
ปลอดภัย 

กองชาง 

2 โครงการกอสรางทอระบายน้ำ
ภายในหมูบาน หมู 5 บานหนอง
แฝก  

เพ่ื อก อสรางท อ
ร ะ บ า ย น้ ำ  ให
ป ร ะ ช า ช น ท่ี
เดินทางสัญจรไป-
ม า ได รั บ ค วาม
ส ะ ด ว ก แ ล ะ
ปลอดภัย 

หมู 5 บานหนองแฝก จุด A (จากบาน
นางเหมือนหมาย กุลสิงห ถึงบาน นาง
ประภา บุญทน) วางทอระบายน้ำ 
ขนาด Dai 0.40 ม.จำนวน 38 ทอน 
พรอมบอพักขนาด 0.80 x 0.80 ม.
จำนวน 3 บอ,จุด B (จากบานนาง
เหมือนหมาย กุลสิงห ถึงบาน นางถม 
พานิชกุล) วางทอระบายน้ำ ขนาด 
Dai 0.40 ม.จำนวน 78 ทอน พรอม
บอพักขนาด 0.80 x 0.80 ม.จำนวน 
6  บ อ )(ต ามแบบ  อบ ต .ยางสั ก ฯ
กำหนด) 

111,000 111,000 111,000 111,000 111,000 ประชาชน
ไดรับ

ประโยชน 

ประชาชน
เดินทาง

สัญจร ไป-
มา สะดวก

และ
ปลอดภัย 

กองชาง 

แบบ ผ 02 



78 
แผนพัฒนาทองถ่ิน องคการบริหารสวนตำบลยางสักกระโพหลุม พ.ศ.2566-2570 
 

 
 

 
        รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (๒๕๖6-๒๕70) 
องคการบริหารสวนตำบลยางสักกระโพหลุม 

 
    ก.  ยทุธศาสตรจังหวดัที่ 1 การพัฒนาเมืองนาอยูทันสมัยใหเปนมืองอัจฉริยะ และเสรมิสรางคุณภาพชวีิตของประชาชน 
    ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1  การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
       1. ยุทธศาสตรที ่1  ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน  
           1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
 

 
ที่ 

 
 

โครงการ 

 
 

วัตถุประสงค 

 
 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

 
งบประมาณ 

ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖6 2567 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕๖70    
บาท บาท บาท บาท บาท 

3 โครงการกอสรางถนน 
คสล. หมู 5 บานหนอง
แฝก  (จากบาน นาย
สมาน บุญฤทธ์ิเดช ถึง
บาน นางบุปผา แสงชาติ)  

เพ่ือกอสรางถนน 
คสล.ใหประชาชนท่ี
เดินทางสัญจรไป-
ม า  ได รั บ ค ว า ม
ส ะ ด ว ก แ ล ะ
ปลอดภัย 

หมู 5 บานหนองแฝก (จากบาน 
นายสมาน บุญฤทธ์ิเดช ถึงบาน นาง
บุปผา แสงชาติ ) ผิวจราจรกวาง 
4.00 เมตร ยาว 317 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือผิวจราจรคอนกรีต
ไมนอยกวา 1,268 ตร.ม. 
(ตามแบบ อบต.ยางสักฯกำหนด) 

670,000 670,000 670,000 670,000 670,000 ประชาชน
ไดรับ

ประโยชน 

ประชาชน
เดินทาง

สัญจร ไป-มา 
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองชาง 

4 โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรงั หมู 5 บานหนอง
แฝก (จากบาน นายสดุใจ 
ชลกาล ถึงบาน นาง
บุญญาณัฐ ชลกาล)  

เพ่ือปรับปรุงถนน
ลูกรัง ใหประชาชน
ท่ีเดินทางสัญจรไป-
ม า  ได รั บ ค ว า ม
ส ะ ด ว ก แ ล ะ
ปลอดภัย 

หมู  5 บานหนองแฝก (จากบาน 
นายสุดใจ ชลกาล ถึงบ าน นาง
บุญญาณัฐ ชลกาล) ผิวจราจรกวาง 
4.00 เมตร ยาว 1,100 เมตร  
ปริมาณลูกรังไมนอยกวา 880 ลบ.
ม.)(ตามแบบ อบต.ยางสักฯกำหนด) 
 

215,000 215,000 215,000 215,000 215,000 ประชาชน
ไดรับ

ประโยชน 

ประชาชน
เดินทาง

สัญจร ไป-มา 
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองชาง 

 
      

  
 

แบบ ผ 02 



79 
แผนพัฒนาทองถ่ิน องคการบริหารสวนตำบลยางสักกระโพหลุม พ.ศ.2566-2570 
 

 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถ่ิน (๒๕๖6-๒๕70)  

องคการบริหารสวนตำบลยางสักกระโพหลุม 

 
    ก.  ยทุธศาสตรจังหวดัที่ 1 การพัฒนาเมืองนาอยูทันสมัยใหเปนมืองอัจฉริยะ และเสรมิสรางคุณภาพชวีิตของประชาชน 
    ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1  การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
       1. ยุทธศาสตรที ่1  ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน  
          1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   

 
ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

 
งบประมาณ 

ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดวา
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖6 2567 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70    
บาท บาท บาท บาท บาท 

5 โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรัง หมู 5 บานหนอง
แฝก (จากบาน นายสุดใจ 
ชลกาล ถึงท่ีนา นางบุญ
ชม ชลกาล)  

เพ่ือปรับปรุงถนนลูกรัง ให
ประชาชนท่ีเดินทางสัญจร
ไป-มา ไดรับความสะดวก
และปลอดภัย 

หมู 5 บานหนองแฝก (จากบาน นาย
สุใจ ชลกาล ถึงท่ีนา นางบุญชม ชล
กาล) ผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร 
ยาว 2,700 เมตร ปริมาณลูกรังไม
นอยกวา 1,620 ลบ.ม.(ตามแบบ 
อบต.ยางสักฯกำหนด) 

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ประชาชน
ไดรับ

ประโยชน 

ประชาชน
เดินทาง

สัญจร ไป-
มา สะดวก

และ
ปลอดภัย 

กองชาง 

6 โครงการปรับปรงุถนน
ลูกรังภายในหมูบาน หมู 
5 บานหนองแฝก (จากท่ี
นา นางนงเยาว ชลกาล 
ถึงท่ีนา นายแสนชัย จิต
เสนาะ)   

เพ่ือปรับปรุงถนนลูกรัง ให
ประชาชนท่ีเดินทางสัญจร
ไป-มา ไดรับความสะดวก
และปลอดภัย 

หมู 5 บานหนองแฝก (จากท่ีนา นาง
นงเยาว ชลกาล ถงึท่ีนา นายแสนชัย 
จิตเสนาะ)  ผิวจราจรกวาง 4.00 
เมตร ยาว 1,700 เมตร หนาเฉล่ีย 
0.10 เมตรหรือปริมาณลูกรังไมนอย
กวา 1,020 ลบ.ม.(ตามแบบ อบต.
ยางสักฯกำหนด) 

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 ประชาชน
ไดรับ

ประโยชน 

ประชาชน
เดินทาง

สัญจร ไป-
มา สะดวก

และ
ปลอดภัย 

กองชาง 

7 โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรัง หมู 5 บานหนอง
แฝก (จากบาน นายสมัคร 
พินิจ ถึงบาน จ.ส.อ.
สมปอง ประทาน)  

เพ่ือปรับปรุงถนนลูกรัง ให
ประชาชนท่ีเดินทางสัญจร
ไป-มา ไดรับความสะดวก
และปลอดภัย 

หมู 5 บานหนองแฝก (จากบาน นาย
สมัคร พินิจ ถึงบาน จ.ส.อ.สมปอง 
ประทาน) ผิวจราจรกวาง 4 .00 
เมตร ยาว 900 เมตรหรือปริมาณ
ลูกรังไมนอยกวา 720 ลบ.ม.)(ตาม
แบบ อบต.ยางสักฯกำหนด) 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชน
ไดรับ

ประโยชน 

ประชาชน
เดินทาง

สัญจร ไป-
มา สะดวก

และ
ปลอดภัย 

กองชาง 

แบบ ผ 02 
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  รายละเอียดโครงการพัฒนา 
 แผนพัฒนาทองถ่ิน (๒๕๖6-๒๕70)  
องคการบริหารสวนตำบลยางสักกระโพหลุม 

 

    ก.  ยทุธศาสตรจังหวดัที่ 1 การพัฒนาเมืองนาอยูทันสมัยใหเปนมืองอัจฉริยะ และเสรมิสรางคุณภาพชวีิตของประชาชน 
    ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1  การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
       1. ยุทธศาสตรที ่1  ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน  
           1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   

 
ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

 
งบประมาณ 

ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดวา
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖6 2567 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70    
บาท บาท บาท บาท บาท 

8 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง 
หมู 5 บานหนองแฝก (จาก
บาน นางสัญญา พานิชกุล ถึง
ท่ี นายบัวสอน กุลสิงห)  

เพ่ือปรับปรุงถนนลูกรัง 
ใหประชาชนท่ีเดินทาง
สัญจรไป-มา ไดรับความ
สะดวกและปลอดภัย 

หมู 5 บานหนองแฝก (จากบาน นาง
สัญญา พานิชกุล ถึงท่ี นายบัวสอน 
กุลสิงห) ผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร 
ยาว 1,000 เมตรหรือปริมาณลูกรัง
ไมนอยกวา 800 ลบ.ม.)(ตามแบบ 
อบต.ยางสักฯกำหนด) 

195,000 195,000 195,000 195,000 195,000 ประชาช
นไดรับ
ประโยช

น 

ประชาชน
เดินทาง

สัญจร ไป-มา 
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองชาง 

9 โครงการกอสรางถนน คสล. 

หมู 5 บานหนองแฝกจาก

บาน นายสมัคร พินิจ ถึง 

บาน จ.ส.อ. สมปอง 

ประธาน) 

เพ่ือกอสรางถนน คสล.

ใหประชาชนท่ีเดินทาง
สัญจรไป-มา ไดรับความ
สะดวกและปลอดภัย 

หมู 5 บานหนองแฝก (จากบาน นาย

สมัคร พินิจ ถึง บาน จ.ส.อ. สมปอง 

ประธาน ) ผิ วจราจรกวาง 4 .00 

เมตร ยาว 593 เมตร หนา 0.15 
เมตร) (ตามแบบ อบต.ยางสักฯ
กำหนด) 

1,245,000 1,245,000 1,245,000 1,245,000 1,245,000 ประชาช
นไดรับ
ประโยช

น 

ประชาชน
เดินทาง

สัญจร ไป-มา 
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองชาง 

10 โครงการกอสรางถนน คสล. 
หมู 5 บานหนองแฝก (จาก
บานนาง สุคนธ พรมวิภา ถึง 
บาน นายไสว ภาคทอง) 

เพ่ือกอสรางถนน คสล.

ใหประชาชนท่ีเดินทาง
สัญจรไป-มา ไดรับความ
สะดวกและปลอดภัย 

หมู 5 บานหนองแฝก (จากบานนาง 
สุคนธ พรมวิภา ถึง บาน นายไสว 
ภาคทอง) ผิวจราจรกวาง 4 .00 
เมตร ยาว 82 เมตร หนา 0.15 
เมตร)(ตามแบ บ  อบต .ย าง สักฯ
กำหนด) 

172,200 172,200 172,200 172,200 172,200 
 

ประชาช
นไดรับ
ประโยช

น 

ประชาชน
เดินทาง

สัญจร ไป-มา 
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองชาง 

 
 

แบบ ผ 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
     แผนพัฒนาทองถ่ิน (๒๕๖6-๒๕70)  
องคการบริหารสวนตำบลยางสักกระโพหลุม 

 
    ก.  ยทุธศาสตรจังหวดัที่ 1 การพัฒนาเมืองนาอยูทันสมัยใหเปนมืองอัจฉริยะ และเสรมิสรางคุณภาพชีวิตของประชาชน 
    ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวดั ยุทธศาสตรที่ 1  การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
       1. ยุทธศาสตรที ่1  ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน  
           1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   

 
ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

 
งบประมาณ 

ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖6 2567 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70    
บาท บาท บาท บาท บาท 

11 โครงการกอสรางถนน 
คสล. หมู 5 บานหนอง
แฝก (จากบาน นางสุจี 
คุณธรรม ถึงบานนาย
ประยรู สำราญสุข) 

เพ่ือกอสรางถนน 

คสล.ใหประชาชนท่ี

เดินทางสัญจรไป-มา 
ไดรับความสะดวก
และปลอดภัย 

หมู  5  บานหนองแฝก (จาก
บาน นางสุจี คุณธรรม ถึงบาน
นายประยูร สำราญสุข) ผิ ว
จราจรกวาง 4.00 เมตร ยาว 
84 เมตร หนา 0.15 เมตร )
(ตามแบบ อบต.ยางสักฯกำหนด) 

176,400 176,400 176,400 176,400 176,400 ประชาชน
ไดรับ

ประโยชน 

ประชาชน
เดินทางสัญจร 
ไป-มา สะดวก
และปลอดภยั 

กองชาง 

12 โครงการกอสรางถนน 
คสล. หมู 5 บานหนอง
แฝก (จากบาน นางมาลยั 
โสดี ถึงบาน นางนวล
ละออง โสด)ี 

เพ่ือกอสรางถนน 

คสล.ใหประชาชนท่ี

เดินทางสัญจรไป-มา 
ไดรับความสะดวก
และปลอดภัย 

หมู  5  บานหนองแฝก (จาก
บาน นางมาลัย โสดี  ถึงบาน 
นางนวลละออง โสดี) ผิวจราจร
กวาง 4 .00 เมตร ยาว 84 
เมตร หนา 0.15 เมตร)(ตาม
แบบ อบต.ยางสักฯกำหนด) 

176,400 176,400 176,400 176,400 176,400 ประชาชน
ไดรับ

ประโยชน 

ประชาชน
เดินทางสัญจร 
ไป-มา สะดวก
และปลอดภยั 

กองชาง 

13 โครงการกอสรางถนน 
คสล. หมู 5 บานหนอง
แฝก (จากบาน นายศักดิ์ 
ขจรเดช ถึงบาน นายสมยศ 
แกวพรม) 

เพ่ือกอสรางถนน 

คสล.ใหประชาชนท่ี

เดินทางสัญจรไป-มา 
ไดรับความสะดวก
และปลอดภัย 

หมู  5  บานหนองแฝก (จาก
บาน นายศักดิ์ ขจรเดช ถึงบาน 
นายสมยศ แกวพรม) ผิวจราจร
กวาง 4 .00 เมตร ยาว 84 
เมตร หนา 0.15 เมตร)(ตาม
แบบ อบต.ยางสักฯกำหนด) 

176,400 176,400 176,400 176,400 176,400 ประชาชน
ไดรับ

ประโยชน 

ประชาชน
เดินทางสัญจร 
ไป-มา สะดวก
และปลอดภยั 

กองชาง 

 
       

แบบ ผ 02 
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      รายละเอียดโครงการพัฒนา 

                 แผนพัฒนาทองถ่ิน (๒๕๖6-๒๕70)  
องคการบริหารสวนตำบลยางสักกระโพหลุม 

 

    ก.  ยทุธศาสตรจังหวดัที่ 1 การพัฒนาเมืองนาอยูทันสมัยใหเปนมืองอัจฉริยะ และเสรมิสรางคุณภาพชีวิตของประชาชน 
    ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1  การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
       1. ยุทธศาสตรที ่1  ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน  
           1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   

 
ที่ 

 
 

โครงการ 

 
 

วัตถุประสงค 

 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

 
งบประมาณ 

ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดวา
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖6 2567 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70    
บาท บาท บาท บาท บาท 

14. โครงการปรับปรุงไฟฟาแสง

สวาง หมู 5 บานหนอง

แฝก 

เพ่ือปรับปรุงไฟ
แสงสวาง หมูท่ี 5 

หมู 5 บานหนองแฝก จากหนา

วัดบานหนองแฝกไปทางบานนาง
ยุพา อินทรลี )(ตามแบบ อบต.ยาง
สักฯกำหนด) 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชน
ไดรับ

ประโยชน 

ประชาชน
เดินทางสัญจร 
ไป-มา สะดวก
และปลอดภยั 

กองชาง 

15. โครงการกอสรางถนน 
คสล. หมู 5 บานหนอง
แฝก (จากบาน นายสดุใจ 
ชลกาล ถึง ดอนปูตา) 

เพ่ือกอสรางถนน 

คสล.ใหประชาชน

ท่ีเดินทางสัญจร
ไป-มา ไดรับความ
สะดวกและ
ปลอดภัย 

หมู 5 บานหนองแฝก (จากบาน 
นายสุดใจ ชลกาล ถึง ดอนปูตา) 
ผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร ยาว 
239 เมตร หนา 0.15 เมตร 
(ตามแบบ อบต.ยางสักฯกำหนด) 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ประชาชน
ไดรับ

ประโยชน 

ประชาชน
เดินทางสัญจร 
ไป-มา สะดวก
และปลอดภยั 

กองชาง 

16. โครงการกอสรางถนน 
คสล. หมู 5 บานหนอง
แฝก (จากบาน นางวารี ชล
การณ ถึงบาน นางทองแดง 
บุญฤทธิเดช)   

เพ่ือกอสรางถนน 

คสล.ใหประชาชน

ท่ีเดินทางสญัจร
ไป-มา ไดรับความ
สะดวกและ
ปลอดภัย 

หมู 5 บานหนองแฝก (จากบาน 
นางวารี ชลการณ ถึงบาน นาง
ทองแดง บุญฤทธิเดช)  ผิวจราจร
กวาง 4.00 เมตร ยาว 85 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หนา 0.15 
เมตร  (ตามแบบ อบต.ยางสักฯ
กำหนด) 

178,000 178,000 178,000 178,000 178,000 ประชาชน
ไดรับ

ประโยชน 

ประชาชน
เดินทางสัญจร 
ไป-มา สะดวก
และปลอดภยั 

กองชาง 

 
 

            

แบบ ผ 02 
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      รายละเอียดโครงการพัฒนา 
     แผนพัฒนาทองถ่ิน (๒๕๖6-๒๕70)  
องคการบริหารสวนตำบลยางสักกระโพหลุม 

 

    ก.  ยทุธศาสตรจังหวดัที่ 1 การพัฒนาเมืองนาอยูทันสมัยใหเปนมืองอัจฉริยะ และเสรมิสรางคุณภาพชวีิตของประชาชน 
    ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวดั ยุทธศาสตรที่ 1  การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
       1. ยุทธศาสตรที ่1  ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน  
           1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   

 
 
ที่ 

 
 

โครงการ 

 
 

วัตถุประสงค 

 
 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

 
งบประมาณ 

ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดวา
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖6 2567 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70 
บาท บาท บาท บาท บาท 

17 โครงการกอสรางถนน 
คสล. หมู 5 บานหนอง
แฝก (เสนหลังโรงเรียนบาน
หนองแฝก) 

เพ่ือกอสรางถนน 

คสล.ใหประชาชน

ท่ีเดินทางสัญจร
ไป-มา ไดรับความ
สะดวกและ
ปลอดภัย 

หมู  5  บานหนองแฝก  (เสนหลัง
โรงเรียนบานหนองแฝก) ผิวจราจร
กวาง 4.00 เมตร ยาว 96 เมตร 
หนา 0.15 เมตร )(ตามแบบ อบต.
ยางสักฯกำหนด) 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชน
ไดรับ

ประโยชน 

ประชาชน
เดินทางสัญจร 
ไป-มา สะดวก
และปลอดภยั 

กองชาง 

18. โครงการกอสรางถนน 
คสล. หมู 5 บานหนอง
แฝก (จากท่ีนา นางประ
ครอง จิตเสนาะ ถึงบาน 
นางบุญญาพัช ชลการณ) 

เพ่ือกอสรางถนน 

คสล.ใหประชาชน

ท่ีเดินทางสัญจร
ไป-มา ไดรับความ
สะดวกและ
ปลอดภัย 

หมู  5 บานหนองแฝก (จากท่ีนา 
นางประครอง จิตเสนาะ ถึงบาน 
นางบุญญาพัช ชลการณ)ผิวจราจร
กวาง 4.00 เมตร ยาว 700 เมตร 
หนา 0.15 เมตร )(ตามแบบ อบต.
ยางสักฯกำหนด) 

1,470,000 1,470,000 1,470,000 1,470,000 1,470,00
0 

ประชาชน
ไดรับ

ประโยชน 

ประชาชน
เดินทางสัญจร 
ไป-มา สะดวก
และปลอดภยั 

กองชาง 

19. โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรัง หมู 5 บานหนอง
แฝก (จากถนนชยางกูร ถึง
บาน นางเตือนใจ 
ทองเหลือง) 

เพ่ือปรับปรุงถนน 

ลูกรังใหประชาชน

ท่ีเดินทางสัญจร
ไป-มา ไดรับความ
สะดวกและ
ปลอดภัย 

หมู  5 บานหนองแฝก (จากถนน
ชย าง กู ร  ถึ งบ าน  น า ง เตื อ น ใจ 
ทองเหลือง) ผิวจราจรกวาง 4.00 
เมตร ยาว 400 เมตร ปริมาณลูกรัง
ไมนอยกวา 320 ลบ.ม.)(ตามแบบ 
อบต.ยางสักฯกำหนด) 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชน
ไดรับ

ประโยชน 

ประชาชน
เดินทางสัญจร 
ไป-มา สะดวก
และปลอดภยั 

กองชาง 

      

แบบ ผ 02 



84 
แผนพัฒนาทองถ่ิน องคการบริหารสวนตำบลยางสักกระโพหลุม พ.ศ.2566-2570 
 

 
 

      รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถ่ิน (๒๕๖6-๒๕70)  
องคการบริหารสวนตำบลยางสักกระโพหลุม 

 
    ก.  ยทุธศาสตรจังหวดัที่ 1 การพัฒนาเมืองนาอยูทันสมัยใหเปนมืองอัจฉริยะ และเสรมิสรางคุณภาพชวีิตของประชาชน 
    ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1  การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
       1. ยุทธศาสตรที ่1  ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน  
           1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   

 
 
ที่ 

 
 

โครงการ 

 
 

วัตถุประสงค 

 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

 
งบประมาณ 

ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดวา
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖6 2567 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70    
บาท บาท บาท บาท บาท 

20 โครงการปรับปรุงประปา 
หมู 5 บานหนองแฝก 

 

เพ่ือปรับปรุง
ประปา 

หมู 5 บานหนองแฝก จากบาน 
นางบังอร กุลสิงห  ไปทางบาน
นางไพร สำราญสุข )(ตามแบบ 
อบต.ยางสักฯกำหนด) 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชน
ไดรับ

ประโยชน 

ประชาชน
เดินทางสัญจร 
ไป-มา สะดวก
และปลอดภยั 

กองชาง 

21. โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรงั หมู 5 บานหนอง
แฝก (จากบาน นายออน 
โสดี ถึงท่ีนา นายบุญชม 
ชลการณ) 

เพ่ือปรับปรุงถนน

ลูกรังใหประชาชน

ท่ีเดินทางสัญจร
ไป-มา ไดรับความ
สะดวกและ
ปลอดภัย 

หมู 5 บานหนองแฝก (จากบาน 
นายออน โสดี ถึงท่ีนา นายบุญชม 
ชลการณ) ผิวจราจรกวาง 4.00 
เมตร ยาว 1,000 เมตร ปริมาณ
ลูกรังไมนอยกวา 800 ลบ.ม. )
(ตามแบบ อบต.ยางสักฯกำหนด) 

220,000 220,000 220,000 220,000 220,000 ประชาชน
ไดรับ

ประโยชน 

ประชาชน
เดินทางสัญจร 
ไป-มา สะดวก
และปลอดภยั 

กองชาง 

22. โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรัง หมู 5 บานหนอง
แฝก (สายบานหนองแฝก 
ถึง บานสมบูรณ) 

เพ่ือปรับปรุงถนน

ลูกรังใหประชาชน

ท่ีเดินทางสัญจร
ไป-มา ไดรับความ
สะดวกและ
ปลอดภัย 

หมู 5 บานหนองแฝก (สายบาน
หนองแฝก ถึง บานสมบูรณ) ผิว
จราจรกวาง 4.00 เมตร ยาว 
300 เมตร ปรมิาณลกูรังไมนอย
กวา 240 ลบ.ม )(ตามแบบ อบต.
ยางสักฯกำหนด) 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชน
ไดรับ

ประโยชน 

ประชาชน
เดินทางสัญจร 
ไป-มา สะดวก
และปลอดภยั 

กองชาง 

                
                   
 
                

แบบ ผ 02 



85 
แผนพัฒนาทองถ่ิน องคการบริหารสวนตำบลยางสักกระโพหลุม พ.ศ.2566-2570 
 

                 
 
                  รายละเอียดโครงการพัฒนา 

 แผนพัฒนาทองถ่ิน (๒๕๖6-๒๕70)  
องคการบรหิารสวนตำบลยางสักกระโพหลุม 

 

    ก.  ยทุธศาสตรจังหวดัที่ 1 การพัฒนาเมืองนาอยูทันสมัยใหเปนมืองอัจฉริยะ และเสรมิสรางคุณภาพชีวิตของประชาชน 
    ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1  การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
       1. ยุทธศาสตรที ่1  ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน  
           1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   

 
ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

 
งบประมาณ 

ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดวา
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖6 2567 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70    
บาท บาท บาท บาท บาท 

23. โครงการกอสรางถนนลูกรัง 
หมู 5 บานหนองแฝก (จาก
ท่ีนา นายมาลัย การะเกษ 
ถึง หนองแมหนา) 

เพ่ือปรับปรุงถนน

ลูกรังใหประชาชนท่ี

เดินทางสัญจรไป-มา 
ไดรับความสะดวก
และปลอดภัย 

หมู  5 บานหนองแฝก (จากท่ีนา 
นายมาลัย การะเกษ ถึง บานหนอง
แมหนา) ผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร 
ยาว 1000 เมตร ปริมาณลูกรังไม
นอยกวา 800 ลบ.ม. )(ตามแบบ 
อบต.ยางสักฯกำหนด) 

220,000 220,000 220,000 220,000 220,000 ประชาชน
ไดรับ

ประโยชน 

ประชาชน
เดินทาง

สัญจร ไป-
มา สะดวก

และ
ปลอดภัย 

กองชาง 

24. โครงการกอสรางถนน 
คสล. หมู 5 บานหนอง
แฝก (จากบาน นายวิชัย 
พานิชกุล ถึงบาน นายบัว
สอน กุลสิงห ) 

เพ่ือกอสรางถนน 

คสล.ใหประชาชนท่ี

เดินทางสัญจรไป-มา 
ไดรับความสะดวก
และปลอดภัย 

หมู  5 บานหนองแฝก (จากบาน 
นายวิชัย พานิชกุล ถึงบาน นายบัว
สอน  กุ ลสิ งห  ) ผิ วจราจรกว าง 
4.00 เมตร ยาว 96 เมตร หนา 
0.15 เมตร )(ตามแบบ อบต.ยางสักฯ
กำหนด) 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชน
ไดรับ

ประโยชน 

ประชาชน
เดินทาง

สัญจร ไป-
มา สะดวก

และ
ปลอดภัย 

กองชาง 

25. โครงการกอสรางถนนลูกรงั 
หมู 5 บานหนองแฝก (จาก
บาน นางกมล ชลการณ ถึง
บาน นายจวน เจือจาง) 

เพ่ือปรับปรุงถนน

ลูกรังใหประชาชนท่ี

เดินทางสัญจรไป-มา 
ไดรับความสะดวก
และปลอดภัย 

หมู 5 บานหนองแฝก (จากบาน 
นางกมล ชลการณ ถึงบาน นายจวน 
เจือจาง) ผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร 
ยาว 300 เมตร ปรมิาณดนิถม 
600 ลบ.ม.,ปรมิาณลูกรงัไมนอย
กวา 240 ลบ.ม.  )(ตามแบบ อบต.
ยางสักฯกำหนด) 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ประชาชน
ไดรับ

ประโยชน 

ประชาชน
เดินทาง

สัญจร ไป-
มา สะดวก

และ
ปลอดภัย 

กองชาง 

 
 

แบบ ผ 02 



86 
แผนพัฒนาทองถ่ิน องคการบริหารสวนตำบลยางสักกระโพหลุม พ.ศ.2566-2570 
 

 
      
  รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถ่ิน (๒๕๖6-๒๕70)  
องคการบริหารสวนตำบลยางสักกระโพหลุม 

 
    ก.  ยทุธศาสตรจังหวดัที่ 1 การพัฒนาเมืองนาอยูทันสมัยใหเปนมืองอัจฉริยะ และเสรมิสรางคุณภาพชีวิตของประชาชน 
    ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวดั ยุทธศาสตรที่ 1  การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
       1. ยุทธศาสตรที ่1  ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน  
           1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   

 
ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

 
งบประมาณ 

ตัวชี้วดั 
(KPI) 

 
ผลที่คาด

วาจะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖6 2567 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70    
บาท บาท บาท บาท บาท 

26. โครงการกอสรางทอระบาย
น้ำ หมู 5 บานหนองแฝก 
(จากบาน นางยุพาพันธ อู
ทรัพย ถึงบาน นายชาลี 
เอ็ดเวิลด) 

เพ่ือกอสรางทอ
ระบายน้ำ  

หมู 5 บานหนองแฝก (จาก
บาน นางยุพาพันธ อูทรัพย 
ถึงบาน นายชาลี เอ็ดเวิลด) )
(ต าม แ บ บ  อ บ ต .ย าง สั ก ฯ
กำหนด)  

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ประชาชน
ไดรับ

ประโยชน 

ประชาชน
เดินทาง

สัญจร ไป-
มา สะดวก

และ
ปลอดภยั 

กองชาง 

27. โครงการติดตัง้ไฟฟาสอง
สวาง หมู 5 บานหนอง
แฝก (เสนหลังโรงเรียน) 

เพ่ือติดตั้งไฟฟาสอง
สวาง 

หมู 5 บานหนองแฝก (เสน
หลั งโรงเรียน) )(ตามแบบ 
อบต.ยางสักฯกำหนด) 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชน
ไดรับ

ประโยชน 

ประชาชน
เดินทาง

สัญจร ไป-
มา สะดวก

และ
ปลอดภัย 

กองชาง 

28. โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรัง หมู 5 บานหนอง
แฝก (จากท่ีนา นายแสวง 
บัวละบาน ถึงท่ีนา นาง
นิภา รักษา) 

เพ่ือปรับปรุงถนน

ลูกรังใหประชาชนท่ี

เดินทางสัญจรไป-มา 
ไดรับความสะดวก
และปลอดภัย 

หมู 5 บานหนองแฝก (จาก
ท่ีนา นายแสวง บัวละบาน 
ถึงท่ีนา นางนิภา รักษา) ผิว
จราจรกวาง 4.00 เมตร 
ยาว 800 เมตร ปริมาณ
ลูกรงัไมนอยกวา 480 ลบ.
ม. )(ตามแบบ อบต.ยางสักฯ
กำหนด) 

120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 ประชาชน
ไดรับ

ประโยชน 

ประชาชน
เดินทาง

สัญจร ไป-
มา สะดวก

และ
ปลอดภัย 

กองชาง 

รวม  28  โครงการ 7,513,400 7,513,400 7,513,400 7,513,400 7,513,400 - - - 
 

แบบ ผ 02 



 

87 
แผนพัฒนาทองถ่ิน องคการบริหารสวนตำบลยางสักกระโพหลุม พ.ศ.2566-2570 
 

        รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถ่ิน (๒๕๖6-๒๕70)  

องคการบริหารสวนตำบลยางสักกระโพหลุม 
 

    ก.  ยทุธศาสตรจังหวดัที่ 1 การพัฒนาเมืองนาอยูทันสมัยใหเปนมืองอัจฉริยะ และเสรมิสรางคุณภาพชวีิตของประชาชน 
    ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวดั ยุทธศาสตรที่ 1  การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
       1. ยุทธศาสตรที ่1  ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน  
           1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   
 

 
ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

 
งบประมาณ 

ตัวชี้วดั 
(KPI) 

 
ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖6 2567 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70    
บาท บาท บาท บาท บาท 

1 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง

โดยการลงหินคลุก หมู 6 (ซอย

ดงเหลาสูง) (จากท่ีนา นาย

ณรงคศักด์ิ  อบอุน ถึงท่ีนา 

นายภักดี ศุภลักษณ)  

เ พ่ื อ ป รับ ป รุ งถน น
ลูกรัง ใหประชาชนท่ี
เดินทางสัญจรไป-มา 
ได รับความสะดวก
และปลอดภัย 

หมู 6 (ซอยดงเหลาสูง) (จากท่ีนา นาย

ณรงคศักด์ิ  อบอุน ถึงท่ีนา นายภักดี ศุภ

ลักษณ) ผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร ยาว 

1,400 เมตร หรือปริมาณหินคลุกไมนอย
กวา 560 ลบ.ม.)(ตามแบบ อบต.ยางสักฯ
กำหนด) 

538,000 538,000 538,000 538,000 538,000 ประชาชน
ไดรับ

ประโยชน 

ประชาชน
เดินทางสัญจร 
ไป-มา สะดวก
และปลอดภยั 

กองชาง 

2 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง
ภายในหมูบาน หมู 6 บานดอน
กอ (ซอยโนนเค็ง) (จากท่ีนา
นางพิไล พันธุงาม ถึงท่ีนา นาง
ยุพิน นิยมวงศ)  

เพ่ือปรับปรุงถนน ให
ประชาชนท่ีเดินทาง
สัญจรไป -มา ได รับ
ค ว าม ส ะ ด วก แ ล ะ
ปลอดภัย 

หมู 6 บานดอนกอ (ซอยโนนเค็ง) (จากท่ี
นานางพิไล พันธุงาม ถึงท่ีนา นางยุพิน 
นิยมวงศ ) ผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร 
ยาว 1,000 เมตร หนาเฉล่ีย 0.10 เมตร
หรือปริมาณลูกรังไมนอยกวา 800 ลบ.
ม.) (ตามแบบ อบต.ยางสักฯกำหนด)  

220,000 220,000 220,000 220,000 220,000 ประชาชน
ไดรับ

ประโยชน 

ประชาชน
เดินทางสัญจร 
ไป-มา สะดวก
และปลอดภยั 

กองชาง 

3. โครงการปรบัปรุงถนนลูกรัง
ภายในหมูบาน หมู 6 บานดอน
กอ (ซอยหนองหัวลิง) (จากท่ี
นา นายเพ็ง วงศสามารถ ถึงท่ี
นา นายสมคิด การบุญ)  

เ พ่ื อ ป รับ ป รุ งถน น 
ลูกรังใหประชาชนท่ี
เดินทางสัญจรไป-มา 
ได รับความสะดวก
และปลอดภัย 

หมู  6 บานดอนกอ (ซอยหนองหัวลิง) 
(จากท่ีนา นายเพ็ง วงศสามารถ ถึงท่ีนา 
นายสมคิด การบุญ) ผิวจราจรกวาง 3.00 
เมตร ยาว 1,300 เมตร หนาเฉล่ีย 0.10 
เมตรหรือปริมาณลูกรังไมนอยกวา 780 
ลบ.ม. (ตามแบบ อบต.ยางสักฯกำหนด) 

215,000 215,000 215,000 215,000 215,000 ประชาชน
ไดรับ

ประโยชน 

ประชาชน
เดินทางสัญจร 
ไป-มา สะดวก
และปลอดภยั 

กองชาง 

 
      

แบบ ผ 02 



 

88 
แผนพัฒนาทองถ่ิน องคการบริหารสวนตำบลยางสักกระโพหลุม พ.ศ.2566-2570 
 

       รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถ่ิน (๒๕๖6-๒๕70)  

องคการบริหารสวนตำบลยางสักกระโพหลุม 
 

    ก.  ยทุธศาสตรจังหวดัที่ 1 การพัฒนาเมืองนาอยูทันสมัยใหเปนมืองอัจฉริยะ และเสรมิสรางคุณภาพชวีิตของประชาชน 
    ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวดั ยุทธศาสตรที่ 1  การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
       1. ยุทธศาสตรที ่1  ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน  
           1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   
 

 
ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

 
งบประมาณ 

ตัวชี้วดั 
(KPI) 

 
ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖6 2567 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70    
บาท บาท บาท บาท บาท 

4. โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง 
หมู 6 บานดอนกอ (จากท่ี
นา นางแววตา ธุรทอง ถึง 
วัดปาสุทธิธรรม) 

เพ่ือปรับปรุงถนน 
ลูกรังใหประชาชนท่ี
เดินทางสัญจรไป-
ม า  ได รั บ ค ว า ม
ส ะ ด ว ก แ ล ะ
ปลอดภัย 

หมู 6 บานดอนกอ (จากท่ีนา นางแวว

ตา ธุรทอง ถึง วัดปาสุทธิธรรม) ผิว

จราจรกวาง 4.00 เมตร ยาว 1,300 
เมตร หรือปริมาณหินคลุกไมนอยกวา 
1,040 ลบ.ม.(ตามแบบ อบต.ยางสักฯ
กำหนด) 

286,000 286,000 286,000 286,000 286,000 ประชาชน
ไดรับ

ประโยชน 

ประชาชน
เดินทางสัญจร 
ไป-มา สะดวก
และปลอดภยั 

กองชาง 

5. โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง
ภายในหมูบาน หมู 6 บาน
ดอนกอ (จากบาน นายบุญชู 
จิตรวอง ถึง วัดปาสุทธิ
ธรรม) 

เพ่ือปรับปรุงถนน 
ลูกรังใหประชาชนท่ี
เดินทางสัญจรไป-
ม า  ได รั บ ค ว า ม
ส ะ ด ว ก แ ล ะ
ปลอดภัย 

หมูบาน หมู 6 บานดอนกอ (จากบาน 
นายบุญชู จิตรวอง ถึง วัดปาสุทธิ
ธรรม) ผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร 
ยาว 1,350 เมตร เมตรหรือปริมาณ
ลูกรั งไมน อยกว า 1 ,620 ลบ .ม ,
ปริมาณลูกรังไมนอยกวา 1,080 ลบ.
ม.(ตามแบบ อบต.ยางสักฯกำหนด) 

450,000 450,000 450,000 450,000 450,000 ประชาชน
ไดรับ

ประโยชน 

ประชาชน
เดินทางสัญจร 
ไป-มา สะดวก
และปลอดภยั 

กองชาง 

6. โครงการปรับปรุงระบบ
ไฟฟา หมู 6 บานดอนกอ 

 หมู 6 บานดอน จาก 1 เฟส 3 สาย 
เปน 4 สาย   

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ประชาชน
ไดรับ

ประโยชน 

ประชาชน
เดินทางสัญจร 
ไป-มา สะดวก
และปลอดภยั 

กองชาง 

 
 

แบบ ผ 02 



 

89 
แผนพัฒนาทองถ่ิน องคการบริหารสวนตำบลยางสักกระโพหลุม พ.ศ.2566-2570 
 

        รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถ่ิน (๒๕๖6-๒๕70)  

องคการบริหารสวนตำบลยางสักกระโพหลุม 
 

    ก.  ยทุธศาสตรจังหวดัที่ 1 การพัฒนาเมอืงนาอยูทันสมัยใหเปนมืองอัจฉริยะ และเสรมิสรางคุณภาพชวีิตของประชาชน 
    ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวดั ยุทธศาสตรที่ 1  การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
       1. ยุทธศาสตรที ่1  ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน  
           1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   
 

 
ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

 
งบประมาณ 

ตัวชี้วดั 
(KPI) 

 
ผลที่คาดวา

จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖6 2567 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70    
บาท บาท บาท บาท บาท 

7. โครงการกอสราง คสล. 
หมู 6 บานดอนกอ 
(สายบานดอนกอ ถึง 
บานผาสุก) 

เพ่ือกอสรางถนน 
ให ป ระชาชน ท่ี
เดินทางสัญจรไป-
มา ได รับความ
ส ะ ด ว ก แ ล ะ
ปลอดภัย 

หมู 6 บานดอนกอ (สายบาน
ดอนกอ ถึง บานผาสุก) ผิว
จราจรกวาง 5.00 เมตร ยาว 
400 เมตร หนา 0.15 เมตร
(ตามแบบ อบต.ยางสักฯกำหนด) 

1,250,000 1,250,000 1,250,000 1,250,000 1,250,000 ประชาชน
ไดรับ

ประโยชน 

ประชาชน
เดินทาง

สัญจร ไป-
มา สะดวก

และ
ปลอดภัย 

กองชาง 

8 โครงการกอสรางถนน 
คสล. หมู 6 บานดอน
กอ (สายบานดอนกอ 
ถึง บานหนองเค็ม) 

เพ่ือกอสรางถนน 
ค ส ล .  ใ ห
ป ร ะ ช า ช น ท่ี
เดินทางสัญจรไป-
มา ได รับความ
ส ะ ด ว ก แ ล ะ
ปลอดภัย 

หมู 6 บานดอนกอ (สายบาน
ดอนกอ ถึง บานหนองเค็ม ) 
ผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร 
ยาว 3,600 เมตร หนา 0.15 
เมตร (ตามแบบ อบต.ยางสักฯ
กำหนด) 

11,250,000 11,250,000 11,250,000 11,250,000 11,250,000 ประชาชน
ไดรับ

ประโยชน 

ประชาชน
เดินทาง

สัญจร ไป-
มา สะดวก

และ
ปลอดภัย 

กองชาง 

9. โครงการกอสราง
ถนนลาดยาง หมู 6 
บานดอนกอ (ซอย
หนองพุก) 

เพื่ อ ก อส รา งถน น 
ล า ด ย า ง ใ ห
ประชาชนท่ีเดินทาง
สัญจรไป-มา ได รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัย 

ห มู  6 บ าน ดอน ก อ  (ซอ ย
หนองพุก ) ผิ วจราจรกวาง
5.00เมตร ยาว 3,000 เมตร 
หนา 0 .05 เมตร(ตามแบบ 
อบต.ยางสักฯกำหนด) 
 

9,375,000 9,375,000 9,375,000 9,375,000 9,375,000 ประชาชน
ไดรับ

ประโยชน 

ประชาชน
เดินทาง

สัญจร ไป-
มา สะดวก

และ
ปลอดภัย 

กองชาง 

แบบ ผ 02 



 

90 
แผนพัฒนาทองถ่ิน องคการบริหารสวนตำบลยางสักกระโพหลุม พ.ศ.2566-2570 
 

        รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถ่ิน (๒๕๖6-๒๕70)  

องคการบริหารสวนตำบลยางสักกระโพหลุม 
 

    ก.  ยทุธศาสตรจังหวดัที่ 1 การพัฒนาเมืองนาอยูทันสมัยใหเปนมืองอัจฉริยะ และเสรมิสรางคุณภาพชวีิตของประชาชน 
    ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวดั ยุทธศาสตรที่ 1  การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
       1. ยุทธศาสตรที ่1  ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน  
           1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   
 

 
ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

 
งบประมาณ 

ตัวชี้วดั 
(KPI) 

 
ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖6 2567 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70    
บาท บาท บาท บาท บาท 

10. โครงการปรังปรุงถนน
ลูกรัง หมู 6 บานดอนกอ 
(สายบานดอนกอ ถึง บาน
หนองเค็ม)     

เพ่ือปรับปรุงถนน 
ลูกรังใหประชาชน
ท่ี เดินทางสัญจร
ไป-มา ไดรับความ
ส ะ ด ว ก แ ล ะ
ปลอดภัย 

หมู 6 บานดอนกอ (สายบานดอน
กอ ถึง บานหนองเค็ม) ผิวจราจร
งบประมาณกวาง 4 .00 เมตร 
ยาว 2,000 เมตร ปริมาณดินถม
ไมนอยกวา1,600 ลบ.ม.,ปริมาณ
ลูกรังไมนอยกวา 1 ,200 ลบ.ม.
(ตามแบบ อบต.ยางสักฯกำหนด) 

 

470,000 470,000 470,000 470,000 470,000 ประชาชน
ไดรับ

ประโยชน 

ประชาชน
เดินทางสัญจร 
ไป-มา สะดวก
และปลอดภยั 

กองชาง 

11. โครงการกอสรางประปา 

พรอมหอถัง 

เ พ่ื อ ก อ ส ร า ง
ประปาพรอมหอ
ถัง 

หมู ท่ี6  บ านดอนกอ (ตามแบบ 
อบต.ยางสักฯกำหนด) 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ประชาชน
ไดรับ

ประโยชน 

ประชาชนมีน้ำ
อุปโภค 
บริโภค 

กองชาง 

12. โครงการกอสรางถนน 
คสล. (สายบานดอนกอ - 
บานเหลาขาว) 

เพ่ือปรับปรุงถนน 
ลูกรังใหประชาชน
ท่ี เดินทางสัญจร
ไป-มา ไดรับความ
ส ะ ด ว ก แ ล ะ
ปลอดภัย 

หมู ท่ี 6 บานดอนกอ (สายบาน
ดอนก อ  - บ าน เหล าข าว ) ผิ ว
จราจรกวาง 5 .00 เมตร ยาว 
167 เมตร หนา 0 .15 เมตร 
(ตามแบบ อบต.ยางสักฯกำหนด) 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ประชาชน
ไดรับ

ประโยชน 

ประชาชน
เดินทางสัญจร 
ไป-มา สะดวก
และปลอดภยั 

 

 
 

แบบ ผ 02 



 

91 
แผนพัฒนาทองถ่ิน องคการบริหารสวนตำบลยางสักกระโพหลุม พ.ศ.2566-2570 
 

         รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถ่ิน (๒๕๖6-๒๕70)  

องคการบริหารสวนตำบลยางสักกระโพหลุม 
 

    ก.  ยทุธศาสตรจังหวดัที่ 1 การพัฒนาเมอืงนาอยูทันสมัยใหเปนมืองอัจฉริยะ และเสรมิสรางคุณภาพชีวิตของประชาชน 
    ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวดั ยุทธศาสตรที่ 1  การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
       1. ยุทธศาสตรที ่1  ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน  
           1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   
 

 
ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

 
งบประมาณ 

ตัวชี้วดั 
(KPI) 

 
ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖6 2567 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70    
บาท บาท บาท บาท บาท 

13. โครงการกอสราง
ถนนลาดยาง หมูท่ี 6 บาน
ดอนกอ (จากหนาวัด บาน
ดอนกอ - บานนายวิไล 
อบอุน) 

เพ่ื อก อสร างถนน 
ลูกรังใหประชาชนท่ี
เดินทางสัญจรไป-มา 
ไดรับความสะดวก
และปลอดภัย 

หมูท่ี 6 บานดอนกอ (จากหนา
วัด บานดอนกอ - บานนายวิไล 
อบอุน) ) ผิวจราจรกวาง 4.00 
เมตร ยาว 107 เมตร หนา 
0.05 เมตร(ตามแบบ อบต.ยาง
สักฯกำหนด) 

214,000 214,000 214,000 214,000 214,000 ประชาชน
ไดรับ

ประโยชน 

ประชาชน
เดินทางสัญจร 
ไป-มา สะดวก
และปลอดภยั 

กองชาง 

14. โครงการกอสราง
ถนนลาดยาง หมูท่ี 6 บาน
ดอนกอ (จากท่ีนายจันทร 
มีหิริ ถึงบานนายสรุชัย 
พันธวงษ) 

เพ่ื อก อสร างถนน 
ล า ด ย า ง ใ ห
ประชาชนท่ีเดินทาง
สัญจรไป-มา ไดรับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัย 

หมู ท่ี 6 บานดอนกอ (จากท่ี

นายจันทร มีหิริ ถึงบานนาย

สุรชัย พันธวงษ  ) ผิวจราจร

กวาง 4.00 เมตร ยาว 240 
เมตร หนา 0.05  เมตร(ตาม
แบบ อบต.ยางสักฯกำหนด) 

480,000 480,000 480,000 480,000 480,000 ประชาชน
ไดรับ

ประโยชน 

ประชาชน
เดินทางสัญจร 
ไป-มา สะดวก
และปลอดภยั 

กองชาง 

15. โครงการกอสราง
ถนนลาดยาง หมูท่ี 6 บาน
ดอนกอ (จากท่ีนายอวน 
กระแสจันทร ถึง ท่ีนานาง
หนูเทียบ ศรีมันตะ) 

เพ่ือกอสรางถนน ลาด
ยางให ประชาชน ท่ี
เดินทางสัญจรไป-มา 
ได รับ ความสะดวก
และปลอดภัย 

หมู ท่ี  6 บานดอนกอ (จากท่ี
นายอวน กระแสจันทร ถึง ท่ีนา
นางหนูเทียบ ศรีมันตะ ) ผิว
จราจรกวาง 4.00 เมตร ยาว 
250 เมตร หนา 0.05 เมตร
(ตามแบบ อบต.ยางสักฯกำหนด) 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ประชาชน
ไดรับ

ประโยชน 

ประชาชน
เดินทางสัญจร 
ไป-มา สะดวก
และปลอดภยั 

กองชาง 

แบบ ผ 02 



 

92 
แผนพัฒนาทองถ่ิน องคการบริหารสวนตำบลยางสักกระโพหลุม พ.ศ.2566-2570 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
      แผนพัฒนาทองถ่ิน (๒๕๖6-๒๕70)  

     องคการบรหิารสวนตำบลยางสักกระโพหลุม 
 

    ก.  ยทุธศาสตรจังหวดัที่ 1 การพัฒนาเมืองนาอยูทันสมัยใหเปนมืองอัจฉริยะ และเสรมิสรางคุณภาพชวีิตของประชาชน 
    ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวดั ยุทธศาสตรที่ 1  การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
       1. ยุทธศาสตรที ่1  ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน  
           1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   
 

 
ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

 
งบประมาณ 

ตัวชี้วดั 
(KPI) 

 
ผลที่คาดวา

จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖6 2567 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70    
บาท บาท บาท บาท บาท 

16. โครงการกอสราง
ถนนลาดยาง หมูท่ี 6 
บานดอนกอ (จากท่ีนา
นายสุดใจ พันธวงษ  
ถึง ท่ีนานางจันทรเพ็ญ  
ชูหา) 

เพ่ือกอสรางถนน 
ล า ด ย า ง ใ ห
ป ร ะ ช า ช น ท่ี
เดินทางสัญจรไป-
ม า  ได รั บ ค ว า ม
ส ะ ด ว ก แ ล ะ
ปลอดภยั 

หมูท่ี 6 บานดอนกอ (จากท่ี
นานายสุดใจ พันธวงษ  ถึง ท่ี
นานางจันทรเพ็ญ  ชูพา) ผิว
จราจรกวาง 4.00 เมตร ยาว 
150 เมตร หนา 0.05 เมตร
(ตามแบบ อบต.ยางสักฯ
กำหนด) 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ประชาชน
ไดรับ

ประโยชน 

ประชาชน
เดินทาง

สัญจร ไป-
มา สะดวก

และ
ปลอดภัย 

กองชาง 

รวม  16 โครงการ 27,048,000 27,048,000 27,048,000 27,048,000 27,048,000    

 

แบบ ผ 02 



93 
แผนพัฒนาทองถ่ิน องคการบริหารสวนตำบลยางสักกระโพหลุม พ.ศ.2566-2570 

          
 
 
             รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (๒๕๖6-๒๕70)    
องคการบริหารสวนตำบลยางสักกระโพหลุม 

 

ก. ยุทธศาสตรจังหวดัที่ 1 การพัฒนาเมืองนาอยูทันสมัยใหเปนมืองอัจฉริยะ และเสรมิสรางคุณภาพชวีิตของประชาชน 
    ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1  การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
       1. ยุทธศาสตรที ่1  ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน  
           1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

 
ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

 
งบประมาณ 

ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดวา
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖6 2567 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70    
บาท บาท บาท บาท บาท 

1. โครงการกอสราง
ถนน คสล. หมู 7 
บานยางสักกระโพห
ลุม (จาก
ถนนลาดยางหนา 
อบต. ถึง ทอลอด
เหลี่ยมคลองหวย
เสียว)  

เพ่ือกอสราง
ถ น น  ใ ห
ประชาชนท่ี
เ ดิ น ท า ง
สัญจรไป-มา 
ได รั บ ค วาม
สะดวกและ
ปลอดภัย 

หมู 7 บานยางสักกระโพหลุม (จาก
ถนนลาดยางหนา อบต. ถึง ทอลอด
เหลี่ยมคลองหวยเสียว) ผิวจราจร
กวาง 4 .00 เมตร ยาว 1,013 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือผิว
จราจรคอนกรีตไมนอยกวา 4,052 
ลบ.ม. (ตามแบบ อบต.ยางสักฯ
กำหนด) 

2,142,000 2,142,000 2,142,000 2,142,000 2,142,000 ประชาชน
ไดรับ

ประโยชน 

ประชาชน
เดินทาง

สัญจร ไป-มา 
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองชาง 

2. โครงการกอสราง
ถนนลาดยาง หมู 7 
บานยางสักกระโพห
ลุม (จากกองทุน
หมูบาน ถึงบานนาง
สำลี จารุกขมูล)  

เพ่ือกอสราง
ถ น น  ใ ห
ประชาชนท่ี
เ ดิ น ท า ง
สัญจรไป-มา 
ได รั บ ค วาม
สะดวกและ
ปลอดภัย 

หมูบาน หมู 7 บานยางสักกระ
โพหลุม (จากกองทุนหมูบาน ถึง
บ านนางสำลี  จา รุกขมู ล ) ผิ ว
จราจรกวาง 4.00 เมตร ยาว 
441 เมตร หนา 0.05 เมตร 
หรือปริมาณผิวทางแอสฟลติกคอ
นกรีตไมนอยกวา 1,764 ตร.ม.) 
(ตามแบบ อบต.ยางสักฯกำหนด) 

 

739,000 

 

739,000 

 

739,000 

 

739,000 

 

739,000 

ประชาชน
ไดรับ

ประโยชน 

ประชาชน
เดินทาง

สัญจร ไป-มา 
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองชาง 

 
 
 

 
 

แบบ ผ 02 



94 
แผนพัฒนาทองถ่ิน องคการบริหารสวนตำบลยางสักกระโพหลุม พ.ศ.2566-2570 

 
 
 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

  แผนพัฒนาทองถ่ิน (๒๕๖6-๒๕70)    
      องคการบริหารสวนตำบลยางสักกระโพหลุม 

 

ข. ยุทธศาสตรจังหวดัที่ 1 การพัฒนาเมืองนาอยูทันสมัยใหเปนมืองอัจฉริยะ และเสรมิสรางคุณภาพชีวิตของประชาชน 
    ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1  การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
       1. ยุทธศาสตรที ่1  ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน  
           1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

 
ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

 
งบประมาณ 

ตัวชี้วดั 
(KPI) 

 
ผลที่คาดวา

จะไดรับ 

 
หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 2567 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70    
บาท บาท บาท บาท บาท 

3. โครงการกอสราง
ถนน คสล. หมู 7 
บานยางสักกระโพห
ลุม (ซอยวัดวิสุทธิ
มงคล) (จากที่นา 
น.ส.ธญัญพัทธ อริย
ภูวอนันต ถึงทีน่า 
นางสุพิศ นามเจริญ)  

เพ่ือกอสราง
ถ น น  ใ ห
ประชาชนท่ี
เ ดิ น ท า ง
สัญจรไป-มา 
ได รั บ ค วาม
สะดวกและ
ปลอดภัย 

หมู 7 บานยางสักกระโพหลุม (ซอย
วัดวิสุทธิมงคล) (จากท่ีนา น.ส.ธัญญ
พัทธ อริยภูวอนันต ถึงท่ีนา นางสุ
พิศ  นาม เจริญ ) ผิวจราจรกวาง 
4.00 เมตร ยาว 285 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือผิวจราจรคอนกรีต
ไมนอยกวา 1,140 ตร.ม.) (ตาม
แบบ อบต.ยางสักฯกำหนด) 

604,000 604,000 604,000 604,000 604,000 ประชาชน
ไดรับ

ประโยชน 

ประชาชน
เดินทาง

สัญจร ไป-มา 
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองชาง 

4. โครงการปรับปรุง
ถนนลูกรัง หมู 7 
บานยางสักกระ
โพหลุม (ซอยวัด
หนองมาฮา) (จาก
ท่ีนานายสมพร กุล
พร ถึงวัดหนองมา
ฮา)  

เพ่ือปรับปรุง
ถ น น  ใ ห
ประชาชนท่ี
เ ดิ น ท า ง
สัญจรไป-มา 
ได รั บ ค วาม
สะดวกและ
ปลอดภัย 

หมู 7 บานยางสกักระโพหลุม (ซอย
วัดหนองมาฮา) (จากท่ีนานายสมพร 
กุลพร ถึงวัดหนองมาฮา) ผิวจราจร
กวาง 4.00 เมตร ยาว 800 เมตร 
ปริมาณลูกรังไมนอยกวา 640 ลบ.
ม.)(ตามแบบ อบต.ยางสักฯกำหนด) 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชน
ไดรับ

ประโยชน 

ประชาชน
เดินทาง

สัญจร ไป-มา 
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองชาง 

 
           

แบบ ผ 02 



95 
แผนพัฒนาทองถ่ิน องคการบริหารสวนตำบลยางสักกระโพหลุม พ.ศ.2566-2570 

         
 
           
         รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (๒๕๖6-๒๕70)    
องคการบริหารสวนตำบลยางสักกระโพหลุม 

 

ค. ยุทธศาสตรจังหวดัที่ 1 การพัฒนาเมืองนาอยูทันสมัยใหเปนมืองอัจฉริยะ และเสรมิสรางคุณภาพชวีิตของประชาชน 
    ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1  การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
       1. ยุทธศาสตรที ่1  ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน  
           1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

 
ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

 
งบประมาณ 

ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดวา
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖6 2567 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70    
บาท บาท บาท บาท บาท 

5. โครงการกอสราง
ทอระบายน้ำ
ภายในหมูบาน หมู 
7 บานยางสักกระ
โพหลุม  

เพ่ือกอสราง
ทอระบายน้ำ
ใหประชาชน
ท่ี เ ดิ น ท า ง
สัญจรไป-มา 
ได รั บ ค วาม
สะดวกและ
ปลอดภัย 

หมู 7 บานยางสักกระโพหลุม  วาง
ทอระบายน้ำ ขนาด Dai 0.40 ม.
จำนวน  38 ท อน  พรอมบ อ พั ก
ขนาด 0.80 x 0.80 ม.จำนวน 3 
บ อ )(ต าม แบ บ  อ บ ต .ย า งสั ก ฯ
กำหนด) 

39,000 39,000 39,000 39,000 39,000 ประชาชน
ไดรับ

ประโยชน 

ประชาชน
เดินทาง

สัญจร ไป-มา 
สะดวกและ
ปลอดภยั 

กองชาง 

6. โครงการปรับปรุง
ถนนลูกรัง หมู 7 
บานยางสักกระ
โพหลุม (ซอยดอน
ปูตา) (จากหลังวัด
บานยางสักกระ
โพหลุม ถึงดอนปู
ตา)  

เพ่ือปรับปรุง
ถนนลูกรัง ให
ประชาชนท่ี
เ ดิ น ท า ง
สัญจรไป-มา 
ได รั บ ค วาม
สะดวกและ
ปลอดภัย 

หมู 7 บานยางสักกระโพหลุม (ซอย
ดอนปูตา) (จากหลังวัดบานยางสัก
กระโพหลุม ถึงดอนปูตา) ผิวจราจร
กวาง 3.00 เมตร ยาว 300 เมตร
หรือปริมาณลูกรังไมนอยกวา 135 
ลบ.ม .)(ตามแบบ  อบต.ยางสักฯ
กำหนด) 

33,000 33,000 33,000 33,000 33,000 ประชาชน
ไดรับ

ประโยชน 

ประชาชน
เดินทาง

สัญจร ไป-มา 
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองชาง 

 
 

      
 

แบบ ผ 02 



96 
แผนพัฒนาทองถ่ิน องคการบริหารสวนตำบลยางสักกระโพหลุม พ.ศ.2566-2570 

 
 
            รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (๒๕๖6-๒๕70)  
องคการบริหารสวนตำบลยางสักกระโพหลุม 

 

    ก.  ยทุธศาสตรจังหวดัที่ 1 การพัฒนาเมืองนาอยูทันสมัยใหเปนมืองอัจฉริยะ และเสรมิสรางคุณภาพชวีิตของประชาชน 
    ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1  การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
       1. ยุทธศาสตรที ่1  ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน  
          1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   
 

 
ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

 
งบประมาณ 

ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดวา
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖6 2567 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70    
บาท บาท บาท บาท บาท 

7 โครงการปรับปรุง
ถนนลูกรัง หมู 7 
บานยางสักกระ
โพหลุม (จากจาก
ที่นา นายประชุม 
ทานให ถึงที่นา 
นายสำรวย 
ชาวนา)  

เ พ่ื อ ป รั บ ป รุ ง
ถ น น  ใ ห
ป ร ะ ช า ช น ท่ี
เดินทางสัญจร
ไป -ม า  ไ ด รั บ
ค ว าม ส ะ ด ว ก
และปลอดภัย 

หมู 7 บานยางสักกระโพหลุม 
(จากท่ีนา นายประชุม ทานให 
ถึงท่ีนา นายสำรวย ชาวนา) 
ผิวจราจรกวาง 3.00 เมตร 
ยาว 500 เมตรหรือปริมาณ
ลูกรังไมนอยกวา 300 ลบ.
ม.)(ตามแบบ อบต.ยางสักฯ
กำหนด) 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชน
ไดรับประโยชน 

ประชาชน
เดินทางสัญจร 
ไป-มา สะดวก
และปลอดภยั 

กองชาง 

8 โครงการปรับปรุง
ถนนลูกรัง หมู 7 
บานยางสักกระ
โพหลุม (จากท่ีนา 
นายสำรวย สาย
แวว ถึงบาน นาย
เกษม บุเงิน)  

เ พ่ื อ ป รั บ ป รุ ง
ถ น น  ใ ห
ป ร ะ ช า ช น ท่ี
เดินทางสัญจร
ไป -ม า  ไ ด รั บ
ค ว าม ส ะ ด ว ก
และปลอดภัย 

หมู 7 บานยางสักกระโพหลุม 
(จากท่ีนา นายสำรวย สายแวว 
ถึงบาน นายเกษม บุเงิน) ผิว
จราจรกวาง 3.00 เมตร ยาว 
300 เมตรหรือปริมาณลูกรัง
ไมนอยกวา 180 ลบ.ม)(ตาม
แบบ อบต.ยางสักฯกำหนด) 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชน
ไดรับประโยชน 

ประชาชน
เดินทางสัญจร 
ไป-มา สะดวก
และปลอดภยั 

กองชาง 

รวม 8 โครงการ 3,907,000 3,907,000 3,907,000 3,907,000 3,907,000 - - - 

 

แบบ ผ 02 



 

 

 

97 
แผนพัฒนาทองถ่ิน องคการบริหารสวนตำบลยางสักกระโพหลุม พ.ศ.2566-2570 

                 รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถ่ิน (๒๕๖6-๒๕70)    

องคการบริหารสวนตำบลยางสักกระโพหลุม 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวดัที่ 1 การพัฒนาเมืองนาอยูทันสมัยใหเปนมืองอัจฉริยะ และเสรมิสรางคุณภาพชวีิตของประชาชน 
    ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1  การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
       1. ยุทธศาสตรที ่1  ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน  
           1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

 
ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

 
งบประมาณ 

 

ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดวา
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอ
บหลัก 

๒๕๖6 2567 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70    
บาท บาท บาท บาท บาท 

1. โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง 
หมู 8 บานยางเทิง (ซอยริม
ดง) (จากทีน่า นางสมใจ พูล
เพิ่ม ถึงที่นา นายดำรง บุญ
ทา)  

เพ่ื อปรับปรุงถนน 
ให ป ร ะ ช า ช น ท่ี
เดินทางสัญจรไป-มา 
ไดรับความสะดวก
และปลอดภัย 

หมู 8 บานยางเทิง (ซอยริมดง) (จากท่ีนา 
นางสมใจ พูลเพ่ิม ถึงท่ีนา นายดำรง บุญทา) 
ผิวจราจรกวาง 3.00 เมตร ยาว 900 
เมตร ปริมาณลูกรังไมนอยกวา 540 ลบ.
ม.)(ตามแบบ อบต.ยางสักฯกำหนด) 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ประชาชน
ไดรับ

ประโยชน 

ประชาชน
เดินทาง

สัญจร ไป-
มา สะดวก

และ
ปลอดภัย 

กองชาง 

2. โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง 
หมู 8 บานยางเทิง (จากบาน
นายสมพร แกวประดบั ถึง 
บานนางกฤษณา อัมภรตัน)  

เ พ่ื อ ป รั บ ป รุ ง
ถน น ล าดย าง  ให
ประชาชนท่ีเดินทาง
สัญจรไป-มา ไดรับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัย 

หมู 8 บานยางเทิง (จากบานนายสมพร 
แกวประดับ ถึง บานนางกฤษณา อัมภรัตน) 
ผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร ยาว 86 เมตร 
หนา 0.05 เมตร หรือปริมาณผิวทางแอส
ฟลติกคอนกรีตไมนอยกวา 344 ตร.ม.)
(ตามแบบ อบต.ยางสักฯกำหนด) 

144,000 144,000 144,000 144,000 144,000 ประชาชน
ไดรับ

ประโยชน 

ประชาชน
เดินทาง

สัญจร ไป-
มา สะดวก

และ
ปลอดภัย 

กองชาง 
 

3 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง 
หมู 8 บานยางเทิง (ซอยดงบัก
ยาง) (จากท่ีนา นายทองพันธ 
อำไพพันธ ถึงท่ีนา นายใจ บุญ
ทา)  

เพ่ื อปรับปรุงถนน 
ลูกรังใหประชาชนท่ี
เดินทางสัญจรไป-มา 
ไดรับความสะดวก
และปลอดภัย 

หมู 8 บานยางเทิง (ซอยดงบักยาง) (จากท่ี
นา นายทองพันธ อำไพพันธ ถึงท่ีนา นายใจ 
บุญทา) ผิวจราจรกวาง 3.00 เมตร ยาว 
1,000 เมตร ปริมาณลูกรังไมนอยกวา 
600 ลบ .ม .)(ตามแบบ  อบต.ยางสักฯ
กำหนด) 

125,000 125,000 125,000 125,000 125,000 ประชาช
นไดรับ
ประโยช

น 

ประชาชน
เดินทาง

สัญจร ไป-
มา สะดวก

และ
ปลอดภัย 

กองชาง 

 
 

แบบ ผ 02 



 

 

 

98 
แผนพัฒนาทองถ่ิน องคการบริหารสวนตำบลยางสักกระโพหลุม พ.ศ.2566-2570 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถ่ิน (๒๕๖6-๒๕70)    

องคการบริหารสวนตำบลยางสักกระโพหลุม 
 

ข. ยุทธศาสตรจังหวดัที่ 1 การพัฒนาเมืองนาอยูทันสมัยใหเปนมืองอัจฉริยะ และเสรมิสรางคุณภาพชีวิตของประชาชน 
    ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1  การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
       1. ยุทธศาสตรที ่1  ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน  
           1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

 
ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

 
งบประมาณ 

ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาด
วาจะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖6 2567 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70 
บาท บาท บาท บาท บาท 

4 โครงการปรับปรุงถนนลกูรัง 
หมู 8 บานยางเทิง (ซอย
โคกทำเล) (จากท่ีนา นางหนู
ลี กาญจนกูล ถึงท่ีนานาย
ทรัพย ขำคม)  

เพ่ือปรับปรุงถนนลูกรัง 
ใหประชาชนท่ีเดินทาง
สัญจรไป-มา ไดรับความ
สะดวกและปลอดภัย 

หมู 8 บานยางเทิง (ซอยโคกทำเล) 
(จากท่ีนา นางหนูลี กาญจนกูล ถึงท่ี
นานายทรัพย ขำคม) ผิวจราจรกวาง 
3.00 เมตร ยาว 600 เมตรหรือ
ปริมาณลูกรังไมนอยกวา 360 ลบ.
ม.)(ตามแบบ อบต.ยางสกัฯกำหนด) 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชน
ไดรับ

ประโยชน 

ประชาชน
เดินทาง

สัญจร ไป-
มา สะดวก

และ
ปลอดภัย 

กองชาง 

5
. 

โครงการกอสรางถนน คสล.  
หมู 8 บานยางเทิง (จาก
บาน นายประสิทธ คำภา ถึง
บาน  นางสมปอง บุญลาม) 

เพ่ือกอสรางถนน คสล.  
ใหประชาชนท่ีเดินทาง
สัญจรไป-มา ไดรับความ
สะดวกและปลอดภัย 

หมู 8 บานยางเทิง (จากบาน นาย
ประสิทธ คำภา ถึงบาน  นางสมปอง 
บุญลาม) ผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร 
ยาว 93 เมตร หนา 0.15 เมตร(ตาม
แบบ อบต.ยางสักฯกำหนด) 

195,000 195,000 195,000 195,000 195,000 ประชาชน
ไดรับ

ประโยชน 

ประชาชน
เดินทาง

สัญจร ไป-
มา สะดวก

และ
ปลอดภัย 

กองชาง 
 

6 โครงการกอสราง
ถนนลาดยางทับถนน คสล. 
หมู 8 บานยางเทิง (สาย
บานยางเทิง ถึง สี่แยกตลาด
บานยางสักกระโพหลุม) 

เพ่ือกอสรางถนน ลาด
ย าง  ให ป ระช าชน ท่ี
เดินทางสัญ จรไป -มา 
ไดรับความสะดวกและ
ปลอดภัย 

หมู 8 บานยางเทิง (สายบานยางเทิง 
ถึง สี่แยกตลาดบานยางสักกระโพห
ลุม) ผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร ยาว 
470 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร
(ตามแบบ อบต.ยางสักฯกำหนด) 
 

1,175,000 1,175,000 1,175,000 1,175,000 1,175,000 ประชาชน
ไดรับ

ประโยชน 

ประชาชน
เดินทาง

สัญจร ไป-
มา สะดวก

และ
ปลอดภัย 

กองชาง 

         
         
          

แบบ ผ 02 



 

 

 

99 
แผนพัฒนาทองถ่ิน องคการบริหารสวนตำบลยางสักกระโพหลุม พ.ศ.2566-2570 

         รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถ่ิน (๒๕๖6-๒๕70)    

องคการบริหารสวนตำบลยางสักกระโพหลุม 
 

ค. ยุทธศาสตรจังหวดัที่ 1 การพัฒนาเมืองนาอยูทันสมัยใหเปนมืองอัจฉริยะ และเสรมิสรางคุณภาพชวีิตของประชาชน 
    ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1  การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
       1. ยุทธศาสตรที ่1  ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน  
           1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

 
ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

 
งบประมาณ 

ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดวา
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖6 2567 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70    
บาท บาท บาท บาท บาท 

7. โครงการกอสรางถนน คสล. 
หมู 8 บานยางเทิง (จากบาน
นางอุไรวรรณ  เผาภรูี ถึงท่ี 
นายสฤทธ์ิ ดวงทอง ) 

เพ่ื อก อสร างถนน 
คสล. ใหประชาชนท่ี
เดินทางสัญจรไป-มา 
ไดรับความสะดวก
และปลอดภัย 

คสล. หมู 8 บานยางเทิง (จากบานนาง
อุไร  เผาภูรี ถึงท่ี นายสฤทธ์ิ ดวงทอง )  
ผิวจราจรกวาง 4 .00 เมตร ยาว 96 
เมตร หนา 0.15 เมตร(ตามแบบ อบต.ยาง
สักฯกำหนด) 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชน
ไดรับ

ประโยชน 

ประชาชน
เดินทาง

สัญจร ไป-
มา สะดวก

และ
ปลอดภัย 

กองชาง 

8. โครงการกอสรางทอระบายน้ำ 
หมู 8 บานยางเทิง (จากบาน
นางอุไรวรรณ เผาภรูี ไหมูบาน
โนนขวาว ตำบลเตย 

เ พ่ื อ ก อ ส ร า ง ร า ง
ร ะ บ า ย น้ ำ ใ ห
ประชาชนท่ีเดินทาง
สัญจรไป-มา ไดรับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัย 

หมู  8 บานยางเทิง (จากบ านนางอุไร
วรรณ เผาภูรี ไหมูบานโนนขวาว ตำบล
เตย(ตามแบบ อบต.ยางสักฯกำหนด) 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ประชาชน
ไดรับ

ประโยชน 

ประชาชน
เดินทาง

สัญจร ไป-
มา สะดวก

และ
ปลอดภัย 

กองชาง 
 

9. โครงการขยายเสาไฟฟาแรงสูง
พรอมหมอแปลง หมู 8 บาน
ยางเทิง 

เพ่ือขยาย
เสาไฟฟาแรงสูง
พรอมหมอแปลง 

หมู 8 บานยางเทิง (สายบานยางเทิง  
ถึง บานดอนกอ) (ตามแบบ อบต.ยางสักฯ
กำหนด) 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ประชาช
นไดรับ
ประโยช

น 

ประชาชน
เดินทาง

สัญจร ไป-
มา สะดวก

และ
ปลอดภัย 

กองชาง 

 
 

   
       

แบบ ผ 02 



 

 

 

100 
แผนพัฒนาทองถ่ิน องคการบริหารสวนตำบลยางสักกระโพหลุม พ.ศ.2566-2570 

          รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถ่ิน (๒๕๖6-๒๕70)    

องคการบริหารสวนตำบลยางสักกระโพหลุม 
 

ง. ยุทธศาสตรจังหวดัที่ 1 การพัฒนาเมืองนาอยูทันสมัยใหเปนมืองอัจฉริยะ และเสรมิสรางคุณภาพชวีิตของประชาชน 
    ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1  การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
       1. ยุทธศาสตรที ่1  ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน  
           1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

 
ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

 
งบประมาณ 

ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดวา
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖6 2567 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70    
บาท บาท บาท บาท บาท 

10. โครงการขยายเสาไฟฟาแรงต่ำ
พรอมหมอแปลง(สายบานยาง
เทิง ถึง บานหนองเค็ม) 

เพ่ือขยายเสาไฟฟา
แรงต่ ำพรอมหมอ
แปลง 

หมู 8 บานยางเทิง (สายบานยางเทิง ถึง 
บานหนองเค็ม) 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ประชาชน
ไดรับ

ประโยชน 

ประชาชน
เดินทาง

สัญจร ไป-
มา สะดวก

และ
ปลอดภัย 

กองชาง 

11. โครงการขยายเสาไฟฟาแรงต่ำ
พรอมหมอแปลง หมู 8 บาน
ยางเทิง  (สายบานยางเทิง ถึง 
บานยางสักกระโพหลุม)   

เพ่ือขยายเสาไฟฟา
แรงต่ ำพรอมหมอ
แปลง 

หมู 8 บานยางเทิง  (สายบานยางเทิง ถึง 
บานยางสักกระโพหลุม)   

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ประชาชน
ไดรับ

ประโยชน 

ประชาชน
เดินทาง

สัญจร ไป-
มา สะดวก

และ
ปลอดภัย 

กองชาง 
 

12. โครงการกอสรางทอระบายน้ำ
พรอมบอพัก หมู 8 บานยาง
เทิง   

เ พ่ื อ ก อ ส ร า ง ท อ
ระบายน้ำพรอมบอ
พัก 

หมู 8 บานยางเทิง  (จากบาน นายอัมพร 
กาญจนกุล ถึงท่ีนา นางผองศรี สำราญสขุ) 
(ตามแบบ อบต.ยางสักฯกำหนด)  

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ประชาชน
ไดรับ

ประโยชน 

ประชาชน
เดินทาง

สัญจร ไป-
มา สะดวก

และ
ปลอดภัย 

กองชาง 

 
    
       
 

แบบ ผ 02 



 

 

 

101 
แผนพัฒนาทองถ่ิน องคการบริหารสวนตำบลยางสักกระโพหลุม พ.ศ.2566-2570 

        รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถ่ิน (๒๕๖6-๒๕70)    

องคการบริหารสวนตำบลยางสักกระโพหลุม 
 

จ. ยุทธศาสตรจังหวดัที่ 1 การพัฒนาเมืองนาอยูทันสมัยใหเปนมืองอัจฉริยะ และเสรมิสรางคุณภาพชีวิตของประชาชน 
    ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1  การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
       1. ยุทธศาสตรที ่1  ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน  
           1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

 
ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

 
งบประมาณ 

ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดวา
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖6 2567 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70    
บาท บาท บาท บาท บาท 

13. โครงการกอสรางถนน 
คสล. หมูท่ี 8 บานยาง
เทิง (สายวัดปาบานยาง
เทิง-บานยางสักกระโพห
ลุม จากท่ีนางแสงทอง 
ทองเพชร ถึงท่ีลอด
เหลี่ยมคลองหวยเสียว  

เพ่ือกอสรางถนน 
ค ส ล .  ใ ห
ป ร ะ ช า ช น ท่ี
เดินทางสัญจรไป-
ม า  ได รั บ ค วาม
ส ะ ด ว ก แ ล ะ
ปลอดภัย 

หมูท่ี 8 บานยางเทิง (สาย
วัดปาบ านยางเทิง-บาน
ยางสักกระโพหลุม จากท่ี
นางแสงทอง ทองเพชร ถึง
ท่ีลอดเหลี่ยมคลองหวย
เสี ย ว  ผิ ว จ ร า จ รก ว า ง 
4.00 เมตร ยาว 711 
เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือผิวจราจรคอนกรีตไม
นอยกวา 2,844 ตร.ม. 
(ตามแบบ อบต.ยางสัก
กระโพหลุมกำหนด) 
 

1,507,000 1,507,000 1,507,000 1,507,000 1,507,000 ประชาชน
ไดรับ

ประโยชน 

ประชาชน
เดินทางสัญจร 
ไป-มา สะดวก
และปลอดภยั 

กองชาง 

รวม 13 โครงการ 6,096,000 6,096,000 6,096,000 6,096,000 6,096,000 - - - 
 

แบบ ผ 02 



 

 

 

102 
แผนพัฒนาทองถ่ิน องคการบริหารสวนตำบลยางสักกระโพหลุม พ.ศ.2566-2570 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถ่ิน (๒๕๖6-๒๕70)    

องคการบริหารสวนตำบลยางสักกระโพหลุม 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวดัที่ 1 การพัฒนาเมืองนาอยูทันสมัยใหเปนมืองอัจฉริยะ และเสรมิสรางคุณภาพชวีิตของประชาชน 
    ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1  การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
       1. ยุทธศาสตรที ่1  ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน  
           1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

 
ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

 
งบประมาณ 

ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดวา
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖6 2567 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70    
บาท บาท บาท บาท บาท 

1 โครงการขยายไหลทาง 
คสล. หมู 9 บานยาง
เครือ (สายบานยางเครือ 

- บานหนองแฝก)        

เพ่ือขยายไหลทาง
ถ น น  ค ล ส . ให
ป ร ะ ช า ช น ท่ี
เดินทางสัญจรไป-
ม า  ได รั บ ค ว า ม
ส ะ ด ว ก แ ล ะ
ปลอดภัย 

หมู 9 บานยางเครือ (สายบานยาง

เครือ - บานหนองแฝก)  ไหลทาง

กวางขางละ 1.00 เมตร ยาว 466 
เมตร หนา 0.15 เมตร.(ตามแบบ 
อบต.ยางสักฯกำหนด)       

244,000 244,000 244,000 244,000 244,000 ประชาชน
ไดรับประโยชน 

ประชาชน
เดินทาง

สัญจร ไป-มา 
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองชาง 

2 โครงการกอสรางถนน 
คสล. หมู  9 บานยาง
เครือ (สายบานยางเครือ 
- บานยางสักกระโพห
ลุม)  

เพ่ือกอสรางถนน 
คสล. ใหประชาชน
ท่ี เดิ นทางสัญ จร
ไป-มา ไดรับความ
ส ะ ด ว ก แ ล ะ
ปลอดภัย 

หมู  9 บานยางเครือ (สายบานยาง
เครือ - บานยางสักกระโพหลุม) ผิว
จราจรกวาง 4.00 เมตร ยาว 237 
เมตร  หนา 0 .15 เมตร หรือผิ ว
จราจรคอนกรีตไมนอยกวา 948 ตร.
ม.(ตามแบบ อบต.ยางสักฯกำหนด) 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ประชาชน
ไดรับประโยชน 

ประชาชน
เดินทาง

สัญจร ไป-มา 
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองชาง 

 
 
 
 

 
 

 
 

แบบ ผ 02 



 

 

 

103 
แผนพัฒนาทองถ่ิน องคการบริหารสวนตำบลยางสักกระโพหลุม พ.ศ.2566-2570 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถ่ิน (๒๕๖6-๒๕70)    

องคการบริหารสวนตำบลยางสักกระโพหลุม 
 

ข. ยุทธศาสตรจังหวดัที่ 1 การพัฒนาเมืองนาอยูทันสมัยใหเปนมืองอัจฉริยะ และเสรมิสรางคุณภาพชวีิตของประชาชน 
    ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1  การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
       1. ยุทธศาสตรที ่1  ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน  
           1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

 
ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

 
งบประมาณ 

ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดวา
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖6 2567 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70    
บาท บาท บาท บาท บาท 

3. โครงการกอสรางทอ
ระบายน้ำ หมู 9 บาน
ยางเครือ  

เ พ่ื อ ก อ ส ร า งท อ
ร ะ บ า ย น้ ำ  ใ ห
ป ร ะ ช า ช น ท่ี
เดินทางสัญจรไป-
ม า  ได รั บ ค ว า ม
ส ะ ด ว ก แ ล ะ
ปลอดภัย 

หมู  9 บานยางเครือ จุด A (จาก
บานนางคำพันธ สูงเรือง ถึงท่ีนา 
นายสมบูรณ  ภ าคทอง) วางท อ
ระบาย น้ ำ ขนาด  Dai 0 .60  ม .
จำนวน  296 ทอน พรอมบอพัก
ขนาด 1.00 x 1.00 ม.จำนวน 30 
บอ,จุด B (จากศาลาประชาคม ถึง
บาน นางลำไย ศรีเมืองซอง) วางทอ
ระบาย น้ ำ ขนาด  Dai 0 .60  ม .
จำนวน 227 ทอน  พรอมบอพัก
ขนาด 1.00 x 1.00 ม.จำนวน 20 
บอ(ตามแบบ อบต.ยางสักฯกำหนด) 

770,000 770,000 770,000 770,000 770,000 ประชาชนไดรับ
ประโยชน 

ประชาชน
เดินทาง

สัญจร ไป-มา 
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองชาง 

4. โครงการกอสรางถนน
ลูกรัง หมู 9 บานยาง
เครือ (จากท่ีนา นาย
เฉลิม ภาคทอง ถึงคลอง
หวยเสียว 

เพ่ือกอสรางถนน
ลูกรัง ใหประชาชน
ท่ีเดินทางสัญจรไป-
ม า  ได รั บ ค ว า ม
ส ะ ด ว ก แ ล ะ
ปลอดภัย 

หมู 9 บานยางเครือ (จากท่ีนา นาย
เฉลิม ภาคทอง ถึงคลองหวยเสียว) ) 
ผิวจราจรกวาง 3.00 เมตร ยาว 
600 เมตรหรือปริมาณลูกรงัไมนอย
กวา 360 ลบ.ม.และปริมาณดินถม
ไมนอยกวา 900 ลบ.ม.(ตามแบบ 
อบต.ยางสักฯกำหนด) 

182,000 182,000 182,000 182,000 182,000 ประชาชนไดรับ
ประโยชน 

ประชาชน
เดินทาง

สัญจร ไป-มา 
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองชาง 

      

แบบ ผ 02 



 

 

 

104 
แผนพัฒนาทองถ่ิน องคการบริหารสวนตำบลยางสักกระโพหลุม พ.ศ.2566-2570 

    รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถ่ิน (๒๕๖6-๒๕70)    

องคการบริหารสวนตำบลยางสักกระโพหลุม 
ค. ยุทธศาสตรจังหวดัที่ 1 การพัฒนาเมืองนาอยูทันสมัยใหเปนมืองอัจฉริยะ และเสริมสรางคุณภาพชีวิตของประชาชน 

    ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1  การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
       1. ยุทธศาสตรที ่1  ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน  
           1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

 
ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

 
งบประมาณ 

ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดวา
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖6 2567 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70    
บาท บาท บาท บาท บาท 

5. โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรัง หมู 9 บานยาง
เครือ (ซอยหนองแม
หนา) (จากท่ีนา นาย
สุบรรณ สายสั้น ถึงท่ี
นา นายประสาร 
สาระบูน)  

เพ่ื อป รับปรุ งลู กรั ง
ถนน ใหประชาชนท่ี
เดินทางสัญจรไป-มา 
ได รับ ความสะดวก
และปลอดภัย 

หมู 9 บานยางเครือ (ซอยหนองแมหนา) 
(จากท่ีนา นายสุบรรณ สายสั้น ถึงท่ีนา 
นายประสาร สาระบูน) ผิวจราจรกวาง 
3.00 เมตร ยาว 300 เมตรหรือปริมาณ
ลูกรังไมนอยกวา 180 ลบ.ม.(ตามแบบ 
อบต.ยางสักฯกำหนด) 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชน
ไดรับประโยชน 

ประชาชน
เดินทาง

สัญจร ไป-มา 
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองชาง 

6. โครงการกอสรางถนน
ลูกรัง หมู 9 บานยาง
เครือ (จากท่ีนา นาย
สมร สำราญสขุ ถึงท่ีนา 
นางราตรี ไพชิต)) 

เ พ่ื อ ก อ ส ร า ง ถ น น
ลูกรังใหประชาชนท่ี
เดินทางสัญจรไป-มา 
ได รับ ความสะดวก
และปลอดภัย 

หมู 9 บานยางเครือ (จากท่ีนา นายสมร 
สำราญสุข ถึงท่ีนา นางราตรี ไพชิต) ผิว
จราจรกวาง 3.00 เมตร ยาว 900 เมตร
หรือปริมาณลูกรังไมนอยกวา 540 ลบ.ม.
และปริมาณดินถมไมนอยกวา 810 ลบ.
ม.(ตามแบบ อบต.ยางสักฯกำหนด ) 
 

217,000 217,000 217,000 217,000 217,000 ประชาชน
ไดรับประโยชน 

ประชาชน
เดินทาง

สัญจร ไป-มา 
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองชาง 

 
        
 
 
 
 
 

แบบ ผ 02 



 

 

 

105 
แผนพัฒนาทองถ่ิน องคการบริหารสวนตำบลยางสักกระโพหลุม พ.ศ.2566-2570 

        รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถ่ิน (๒๕๖6-๒๕70)    

องคการบริหารสวนตำบลยางสักกระโพหลุม 
 

ง. ยุทธศาสตรจังหวดัที่ 1 การพัฒนาเมืองนาอยูทันสมัยใหเปนมืองอัจฉริยะ และเสรมิสรางคุณภาพชีวิตของประชาชน 
    ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1  การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
       1. ยุทธศาสตรที ่1  ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน  
           1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

 
ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

 
งบประมาณ 

ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดวา
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖6 2567 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70    
บาท บาท บาท บาท บาท 

7. โครงขยายเขตไฟฟา
แรงต่ำภายในหมูบาน 
หมู 9 บานยางเครือ 
(จากท่ีนา นายสุวรรณ 
โสภาวงศ ถึงบาน นาย
ธวัชชัย โสภาวงศ)  

เ พ่ื อ ขย าย เขต
ไฟ ฟ า แ ร ง ต่ ำ
ภายในหมูบาน 

หมู 9 บานยางเครือ  จากท่ีนา 
นายสุวรรณ โสภาวงศ ถึงบาน 
นายธวัชชัย โสภาวงศ ) (ตาม
แบบ อบต.ยางสักฯกำหนด) 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชน
ไดรับ

ประโยชน 

ประชาชน
เดินทาง

สัญจร ไป-
มา สะดวก

และ
ปลอดภัย 

กองชาง 

8. โครงขยายเขตไฟฟา
แรงต่ำภายในหมูบาน 
หมู 9 บานยางเครือ 
(จากท่ีนา นายสุบรรณ 
สายสั้น ถึงบาน นาย
ทองลา วรบุตร)  

เ พ่ื อ ขย าย เขต
ไฟ ฟ า แ ร ง ต่ ำ
ภายในหมูบาน 

หมู 9 บานยางเครือ (จากท่ีนา 
นายสุบรรณ สายสั้น ถึงบาน 
นายทองลา วรบุตร) (ตามแบบ 
อบต.ยางสักฯกำหนด)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชน
ไดรับ

ประโยชน 

ประชาชน
เดินทาง

สัญจร ไป-
มา สะดวก

และ
ปลอดภัย 

กองชาง 

9. โครงการกอสราง คสล. 
หมู 9 บานยางเครือ 
(สายบานยางเครือ - 

บานยางสักระโพหลุม) 

เ พ่ื อ ก อ ส ร า ง
ถ น น ใ ห
ป ร ะ ช า ช น ท่ี
เดินทางสัญจร
ไป -ม า  ไ ด รั บ
ค ว าม ส ะ ด ว ก
และปลอดภัย 

หมู 9 บานยางเครือ (สายบาน

ยางเครือ - บานยางสักระโพห

ลุม) ผิวจราจรกวาง ๔.00 เมตร 

ยาว 239 เมตร หนา 0.15 
เมตร(ตามแบบ อบต.ยางสักฯ
กำหนด) 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ประชาชน
ไดรับ

ประโยชน 

ประชาชน
เดินทาง

สัญจร ไป-
มา สะดวก

และ
ปลอดภัย 

กองชาง 

 

แบบ ผ 02 



 

 

 

106 
แผนพัฒนาทองถ่ิน องคการบริหารสวนตำบลยางสักกระโพหลุม พ.ศ.2566-2570 

            รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถ่ิน (๒๕๖6-๒๕70)    

องคการบริหารสวนตำบลยางสักกระโพหลุม 
จ. ยุทธศาสตรจังหวดัที่ 1 การพัฒนาเมืองนาอยูทันสมัยใหเปนมืองอัจฉริยะ และเสรมิสรางคุณภาพชวีิตของประชาชน 

    ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1  การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
       1. ยุทธศาสตรที ่1  ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน  
           1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

 
ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

 
งบประมาณ 

ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดวา
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖6 2567 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70    
บาท บาท บาท บาท บาท 

10. โครงการกอสรางถนน 
คสล.  หมู 9 บานยาง
เครือ (จากบาน นาย
บาง สำราญสุข ถึงบาน 
นายภานุพงศ บุดดี
สิงห) 

เ พ่ื อ ก อ ส ร า งถน น 
คสล.ใหประชาชนท่ี
เดินทางสัญจรไป-มา 
ไดรับความสะดวก
และปลอดภัย  

หมู  9 บานยางเครือ (จากบาน 
นายบาง สำราญสุข ถึงบาน นาย
ภานุพงศ บุดดีสิงห) ผิวจราจรกวาง 
4.00 ยาว 239 เมตร หนา 0.15 
เมตร  (ตามแบบ อบต.ยางสักฯ
กำหนด) 
 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ประชาชน
ไดรับ

ประโยชน 

ประชาชน
เดินทาง

สัญจร ไป-
มา สะดวก

และ
ปลอดภัย 

กองชาง 

11. โครงการกอสรางถนน 
คสล. หมู  9 บานยาง
เครือ) (จากบาน นาย
สมหมาย ประทุมวัน 
ถึง บาน นางชู ธานี) 

เ พ่ื อ ก อ ส ร า งถน น 
คสล.ใหประชาชนท่ี
เดินทางสัญจรไป-มา 
ไดรับความสะดวก
และปลอดภัย 

หมู   9 บานยางเครือ(จากบาน 
นายสมหมาย ประทุมวัน ถึง บาน 
นางชู ธานี) ผิวจราจรกวาง 4.00 
เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.15 
เม ต ร (ต าม แ บ บ  อ บ ต .ย าง สั ก ฯ
กำหนด) 

315,000 315,000 315,000 315,000 315,000 ประชาชน
ไดรับ

ประโยชน 

ประชาชน
เดินทาง

สัญจร ไป-
มา สะดวก

และ
ปลอดภัย 

 
 
 
 
 

 

กองชาง 

แบบ ผ 02 



 

 

 

107 
แผนพัฒนาทองถ่ิน องคการบริหารสวนตำบลยางสักกระโพหลุม พ.ศ.2566-2570 

         รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถ่ิน (๒๕๖6-๒๕70)    

องคการบริหารสวนตำบลยางสักกระโพหลุม 
ฉ. ยุทธศาสตรจังหวดัที่ 1 การพัฒนาเมืองนาอยูทันสมัยใหเปนมืองอัจฉริยะ และเสรมิสรางคุณภาพชีวิตของประชาชน 

    ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1  การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
       1. ยุทธศาสตรที ่1  ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน  
           1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

 
ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

 
งบประมาณ 

ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดวา
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖6 2567 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70    
บาท บาท บาท บาท บาท 

12. โครงการกอสรางถนน คสล. 
หมู 9 บานยางเครือ (จาก
บาน นายมงคล ศิลาชาติ ถึง
บาน นายอาง สวัสดิ์วงศ) 

เ พ่ื อ ก อ ส ร า งถน น 
คสล.ใหประชาชนท่ี
เดินทางสัญจรไป-มา 
ไดรับความสะดวก
และปลอดภัย 

หมู 9 บานยางเครือ (จากบาน นาย
มงคล ศิลาชาติ  ถึงบาน นายอาง 
สวัสดิ์วงศ ) ผิวจราจรกวาง 4 .00 
เมตร ยาว 150 หนา 0.15 เมตร 
(ตามแบบ อบต.ยางสักฯกำหนด)  

315,000 315,000 315,000 315,000 315,000 ประชาชน
ไดรับ

ประโยชน 

ประชาชน
เดินทาง

สัญจร ไป-
มา สะดวก

และ
ปลอดภัย 

กองชาง 

13. โครงการกอสรางถนน คสล. 
หมู 9 บานยางเครือ สายหัว
ทุง ถึง บานเหลาขาว) 

เ พ่ื อ ก อ สร า งถน น 
คสล.ใหประชาชนท่ี
เดินทางสัญจรไป-มา 
ไดรับความสะดวก
และปลอดภัย 

หมู 9 บานยางเครือ สายหัวทุง ถึง 
บานเหลาขาว) ผิวจราจรกวาง 4.00 
เมตร ยาว 239 เมตร หนา 0.15 
เม ต ร   (ต าม แบ บ  อ บ ต .ย าง สั ก ฯ
กำหนด) 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ประชาชน
ไดรับ

ประโยชน 

ประชาชน
เดินทาง

สัญจร ไป-
มา สะดวก

และ
ปลอดภัย 

กองชาง 

 
          
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ 02 



 

 

 

108 
แผนพัฒนาทองถ่ิน องคการบริหารสวนตำบลยางสักกระโพหลุม พ.ศ.2566-2570 

          รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถ่ิน (๒๕๖6-๒๕70)    

องคการบริหารสวนตำบลยางสกักระโพหลุม 
ช. ยุทธศาสตรจังหวดัที่ 1 การพัฒนาเมืองนาอยูทันสมัยใหเปนมืองอัจฉริยะ และเสรมิสรางคุณภาพชวีิตของประชาชน 

    ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1  การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
       1. ยุทธศาสตรที ่1  ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน  
           1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

 
ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

 
งบประมาณ 

 

ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดวา
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖6 2567 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70 
บาท บาท บาท บาท บาท 

14. โครงการกอสรางทอระบายน้ำ
พรอมบอพัก  หมู 9 บานยาง
เครือ 

เ พ่ื อ ก อ ส ร า งท อ
ระบายน้ำ ไมใหน้ำ
ทวมขัง 

หมู  9 บานยางเครือ (จากบาน 
นายวิชัย เคหารมย ถึงบาน นาย
วิเชียร ใจบุญ) (ตามแบบ อบต.ยาง
สักฯกำหนด) 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ประชาชน
ไดรับ

ประโยชน 

ประชาชน
เดินทาง

สัญจร ไป-มา 
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองชาง 

15. โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง 
หมู  9 บานยางเครือ (สาย
บานยางครือ ถึง บานยางสัก
กระโพหลุม) 

เพ่ือปรับปรุงถนน
ลูกรังใหประชาชน
ท่ีเดินทางสัญจรไป-
ม า  ได รั บ ค ว า ม
ส ะ ด ว ก แ ล ะ
ปลอดภัย 

หมู  9 บานยางเครือ (สายบาน
ยางครือ ถึง บานยางสักกระโพห
ลุม) ผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร 
ยาว 3,230 เมตร ปริมาณลูกรัง
3,230 ลบ.ม.(ตามแบบ อบต.ยาง
สักฯกำหนด) 

 

890,000 890,000 890,000 890,000 890,000 ประชาชน
ไดรับ

ประโยชน 

ประชาชน
เดินทาง

สัญจร ไป-มา 
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองชาง 

16. โครงปรับปรุงถนนลูกรัง หมู 
9 บานยางเครือ (สายบาน
ยางเครือ ถึง วัดสุภัทรมงคล) 

เพ่ือปรับปรุงถนน
ลูกรังใหประชาชน
ท่ีเดินทางสัญจรไป-
ม า  ได รั บ ค ว า ม
ส ะ ด ว ก แ ล ะ
ปลอดภัย 

หมู  9 บานยางเครือ (สายบาน
ยางเครือ ถึง วัดสุภัทรมงคล) ผิว
จราจรกวาง 5.00 เมตร ยาว 
1,600เมตร ปริมาณลูกรังไม
นอยกวา 1,200 ลบ.ม.(ตามแบบ 
อบต.ยางสักฯกำหนด) 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ประชาชน
ไดรับ

ประโยชน 

ประชาชน
เดินทาง

สัญจร ไป-มา 
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองชาง 

 
 
 

แบบ ผ 02 



 

 

 

109 
แผนพัฒนาทองถ่ิน องคการบริหารสวนตำบลยางสักกระโพหลุม พ.ศ.2566-2570 

       รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถ่ิน (๒๕๖6-๒๕70)    

องคการบริหารสวนตำบลยางสักกระโพหลุม 
ซ. ยุทธศาสตรจังหวดัที่ 1 การพัฒนาเมืองนาอยูทันสมัยใหเปนมืองอัจฉริยะ และเสรมิสรางคุณภาพชวีิตของประชาชน 

    ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1  การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
       1. ยุทธศาสตรที ่1  ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน  
           1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

 
ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

 
งบประมาณ 

ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดวา
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖6 2567 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70    
บาท บาท บาท บาท บาท 

17 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง 
หมู 9 บานยางเครือ (สาย
บานยางเครือ ถึง หนองแม
หนา) 

เพ่ือปรับปรุงถนน
ลูกรังใหประชาชน
ท่ีเดินทางสัญจรไป-
ม า  ได รั บ ค ว า ม
ส ะ ด ว ก แ ล ะ
ปลอดภัย 

หมู 9 บานยางเครือ (สายบาน
ยางเครือ ถึง หนองแมหนา) ผิว
จราจรกวาง 4.00 เมตร ยาว 
1,000 เมตร ปริมาณลูกรังไม
นอยกวา 800 ลบ.ม.(ตามแบบ 
อบต.ยางสักฯกำหนด) 

220,000 220,000 220,000 220,000 220,000 ประชาชน
ไดรับ

ประโยชน 

ประชาชน
เดินทาง

สัญจร ไป-
มา สะดวก

และ
ปลอดภัย 

กองชาง 

18. โครงปรับปรุงถนนลูกรัง หมู 
9 บานยางเครอื (สายหัวทุง 
ถึง บานเหลาขาว) 

เพ่ือปรับปรุงถนน
ลูกรังใหประชาชน
ท่ีเดินทางสัญจรไป-
ม า  ได รั บ ค ว า ม
ส ะ ด ว ก แ ล ะ
ปลอดภัย 

หมู 9 บานยางเครือ (สายหัวทุง 
ถึง บานเหลาขาว) ผิวจราจร
กวาง 4.00 เมตร ยาว 300 
เมตร ปริมาณลูกรังไมนอยกวา 
240 ลบ.ม.  (ตามแบบ อบต.ยาง
สักฯกำหนด) 

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 ประชาชน
ไดรับ

ประโยชน 

ประชาชน
เดินทาง

สัญจร ไป-
มา สะดวก

และ
ปลอดภัย 

กองชาง 

19 โครงปรับปรุงถนนลูกรัง 
หมู 9 บานยางเครือ 
(สายหัวทุง ถึง บานยาง
เทิง) 

เพ่ือปรับปรุงถนน
ลูกรังใหประชาชน
ท่ีเดินทางสัญจรไป-
ม า  ได รั บ ค ว า ม
ส ะ ด ว ก แ ล ะ
ปลอดภัย 

หมู 9 บานยางเครือ (สาย
หัวทุง ถึง บานยางเทิง) ผิว
จราจรกวาง 4 .00 เมตร 
ยาว 2,500 เมตร ปริมาณ
ลูกรังไมนอยกวา 2 ,000 
ลบ.ม(ตามแบบ อบต.ยางสักฯ
กำหนด)   

550,000 550,000 550,000 550,000 550,000 ประชาชน
ไดรับ

ประโยชน 

ประชาชน
เดินทาง

สัญจร ไป-
มา สะดวก

และ
ปลอดภัย 

กองชาง 

แบบ ผ 02 



 

 

 

110 
แผนพัฒนาทองถ่ิน องคการบริหารสวนตำบลยางสักกระโพหลุม พ.ศ.2566-2570 

          รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถ่ิน (๒๕๖6-๒๕70)    

องคการบริหารสวนตำบลยางสักกระโพหลุม 
 

ฌ. ยุทธศาสตรจังหวดัที่ 1 การพัฒนาเมืองนาอยูทันสมัยใหเปนมืองอัจฉริยะ และเสรมิสรางคุณภาพชวีิตของประชาชน 
    ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1  การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
       1. ยุทธศาสตรที ่1  ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน  
           1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

 
ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

 
งบประมาณ 

ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดวา
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖6 2567 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70    
บาท บาท บาท บาท บาท 

20 โครงปรับปรงุถนน
ลูกรัง หมู 9 บานยาง
เครือ (ซอยบาน นาย
สมร สำราญสุข) 

เพ่ือปรับปรุงถนน
ลู ก รั ง ใ ห
ป ร ะ ช า ช น ท่ี
เดินทางสัญจรไป-
มา ได รับ ค วาม
ส ะ ด ว ก แ ล ะ
ปลอดภัย 

ห มู  9  บ าน ย าง เค รื อ 
(ซ อ ย บ า น  น าย ส ม ร 
สำราญ สุข ) ผิวจราจร
กวาง 4.00 เมตร ยาว 
300 เมตร ปริมาณลูกรัง
ไมนอยกวา 240 ลบ.ม.
(ต าม แ บ บ  อ บ ต .ย าง สั ก ฯ
กำหนด) 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชน
ไดรับ

ประโยชน 

ประชาชน
เดินทาง

สัญจร ไป-
มา สะดวก

และ
ปลอดภัย 

กองชาง 

รวม 20 โครงการ 7,113,000 7,113,000 7,113,000 7,113,000 7,113,000 - - - 

 

แบบ ผ 02 



    

111 
แผนพัฒนาทองถ่ิน องคการบริหารสวนตำบลยางสักกระโพหลุม พ.ศ.2566-2570 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถ่ิน (๒๕๖6-๒๕70)    

องคการบริหารสวนตำบลยางสักกระโพหลุม 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวดัที่ 1 การพัฒนาเมืองนาอยูทันสมัยใหเปนมืองอัจฉริยะ และเสรมิสรางคุณภาพชวีิตของประชาชน 
    ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1  การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
       1. ยุทธศาสตรที ่1  ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน  
           1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

 
ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

 
งบประมาณ 

ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดวา
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖6 2567 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70    
บาท บาท บาท บาท บาท 

1. โครงการกอสรางถนน คสล. 
หมูท่ี 10  บานนาหนองล้ำ 
(สายกองทุน – ดอนเค็ง) 
(จากท่ีนา นายคำดี แกนสาร 
ถึงสำนักสงฆดอนเค็ง)  

เพ่ือกอสรางถนน คสล. 
ใหประชาชนท่ีเดินทาง
สัญ จ ร ไป -มา  ได รั บ
ค ว า ม ส ะ ด ว ก แ ล ะ
ปลอดภัย 

หมูท่ี 10  บานนาหนองล้ำ (สายกองทุน – 
ดอนเค็ง) (จากท่ีนา นายคำดี แกนสาร ถึง
สำนักสงฆดอนเค็ง) ผิวจราจรกวาง 4.00 
เมตร ยาว 1,600 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือผิวจราจรคอนกรีตไมนอยกวา 6,400 
ตร.ม.(ตามแบบ อบต.ยางสักฯกำหนด)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

3,375,000 3,375,000 3,375,000 3,375,000 3,375,000 ประชาชน
ไดรับ

ประโยชน 

ประชาชน
เดินทาง

สัญจร ไป-
มา สะดวก

และ
ปลอดภัย 

กองชาง 

2. โครงการปรับปรุง
ถนนลาดยาง หมู 10 บาน
นาหนองล้ำ (จากบานนาย
คำหมุน กนกหงษ ถึงบาน
นายสิทธ์ิ มานุช)  

เ พ่ื อ ป รั บ ป รุ ง
ถ น น ล า ด ย า ง  ใ ห
ประชาชนท่ีเดินทาง
สัญ จ ร ไป -มา  ได รั บ
ค ว า ม ส ะ ด ว ก แ ล ะ
ปลอดภัย 

หมู 10 บานนาหนองล้ำ (จากบานนายคำ
หมุน กนกหงษ ถึงบานนายสิทธ์ิ มานุช) ผิว
จราจรกวาง 4.00 เมตร ยาว 325 เมตร 
หนา 0.05 เมตร หรือปริมาณผิวทางแอส
ฟลติกคอนกรีตไมนอยกวา 1,300 ตร.ม.
(ตามแบบ อบต.ยางสักฯกำหนด)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

520,000 520,000 520,000 520,000 520,000 ประชาชน
ไดรับ

ประโยชน 

ประชาชน
เดินทาง

สัญจร ไป-
มา สะดวก

และ
ปลอดภัย 

กองชาง 

3 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง 
หมู 10 บานนาหนองล้ำ 
(สายบานนาหนองล้ำ - บาน
โนนสมบูรณ)  

เพ่ือปรับปรุงถนนลูกรัง 
ใหประชาชนท่ีเดินทาง
สัญ จ ร ไป -มา  ได รั บ
ค ว า ม ส ะ ด ว ก แ ล ะ
ปลอดภยั 

หมู  10 บานนาหนองล้ำ (สายบานนา
หนองล้ำ - บานโนนสมบูรณ ) ผิวจราจร
กวาง 4.00 เมตร ยาว 0.300 กิโลเมตร
หรือปริมาณลูกรังไมนอยกวา 240 ลบ.ม.
(ตามแบบ อบต.ยางสักฯกำหนด)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชน
ไดรับ

ประโยชน 

ประชาชน
เดินทาง

สัญจร ไป-
มา สะดวก

และ
ปลอดภัย 

กองชาง 

 
 
 

       

แบบ ผ 02 



    

112 
แผนพัฒนาทองถ่ิน องคการบริหารสวนตำบลยางสักกระโพหลุม พ.ศ.2566-2570 

         รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถ่ิน (๒๕๖6-๒๕70)    

องคการบริหารสวนตำบลยางสักกระโพหลุม 
ข. ยุทธศาสตรจังหวดัที่ 1 การพัฒนาเมืองนาอยูทันสมัยใหเปนมืองอัจฉริยะ และเสริมสรางคุณภาพชีวิตของประชาชน 

    ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1  การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
       1. ยุทธศาสตรที ่1  ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน  
           1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

 
ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

 
งบประมาณ 

ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดวา
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖6 2567 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70    
บาท บาท บาท บาท บาท 

4. โครงการกอสรางถนน 
คสล. หมู 10 บานนา
หนองล้ำ (จากท่ีนา 
นายคำหมุน กนกน
หงษ - ถึงท่ีนานาย 
สิทธิ์ มานุช)   

เ พ่ื อ ก อ ส ร า งถน น 
คสล. ใหประชาชนท่ี
เดินทางสัญจรไป-มา 
ไดรับความสะดวก
และปลอดภัย 

หมู 10 บานนาหนองล้ำ (จากท่ีนา 
นายคำหมุน กนกนหงษ - ถึงท่ีนา
นาย สิทธิ์ มานุช)  ผิวจราจรกวาง 
4.00 เมตร ยาว 222 เมตร หนา 
0.15 เมตร (ตามแบบ อบต.ยางสักฯ
กำหนด)  

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ประชาชน
ไดรับ

ประโยชน 

ประชาชน
เดินทาง

สัญจร ไป-
มา สะดวก

และ
ปลอดภัย 

กองชาง 

5. โครงการกอสรางถนน
ลูกรัง หมู 10 บานนา
หนองล้ำ (ถนนรอบท่ี
สาธารณประโยชน) 

เ พ่ื อ ก อ ส ร า งถน น 
ลูกรัง ใหประชาชนท่ี
เดินทางสัญจรไป-มา 
ไดรับความสะดวก
และปลอดภัย 

หมู 10 บานนาหนองล้ำ (ถนนรอบ
ท่ีสาธารณประโยชน) กวาง 4.00 
เมตร ยาว 800  เมตร ปริมาณ
ลูกรัง ไมนอยกวา 640 ลบ.ม., 
ปริมาณดินถมไมนอยกวา 1,600 
ลบ.ม.(ตามแบบ อบต.ยางสักฯกำหนด) 

350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 ประชาชน
ไดรับ

ประโยชน 

ประชาชน
เดินทาง

สัญจร ไป-
มา สะดวก

และ
ปลอดภัย 

กองชาง 

6. โครงการกอสรางถนน 
คสล. หมู 10 บานนา
หนองล้ำ (สายมสีุข - บาน
รังแรง) 

เ พ่ื อ ก อ ส ร า งถน น 
คสล. ใหประชาชนท่ี
เดินทางสัญจรไป-มา 
ไดรับความสะดวก
และปลอดภัย 

หมู 10 บานนาหนองล้ำ (สายมีสุข - 
บานรังแรง) ผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร 
ยาว 239 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือ
ผิวจราจรคอนกรีตไมนอยกวา 956 ตร.
ม.(ตามแบบ อบต.ยางสักฯกำหนด) 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ประชาชน
ไดรับ

ประโยชน 

ประชาชน
เดินทาง

สัญจร ไป-มา 
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองชาง 

 
 

แบบ ผ 02 



    

113 
แผนพัฒนาทองถ่ิน องคการบริหารสวนตำบลยางสักกระโพหลุม พ.ศ.2566-2570 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถ่ิน (๒๕๖6-๒๕70)    

องคการบริหารสวนตำบลยางสักกระโพหลุม 
 

ค. ยุทธศาสตรจังหวดัที่ 1 การพัฒนาเมืองนาอยูทันสมัยใหเปนมืองอัจฉริยะ และเสรมิสรางคุณภาพชวีิตของประชาชน 
    ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1  การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
       1. ยุทธศาสตรที ่1  ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน  
           1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

 
ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

 
งบประมาณ 

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖6 2567 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70    
บาท บาท บาท บาท บาท 

7. โครงการกอสรางถนน
ลูกรัง หมู 10 บานนา

หนองล้ำ (สายบานนา
หนองล้ำ - บานโนน
สมบูรณ) 

เ พ่ื อ ก อ ส ร า งถน น 
ลูกรัง ใหประชาชนท่ี
เดินทางสัญจรไป-มา 
ไดรับความสะดวก
และปลอดภัย 

หมู 10 บานนาหนองล้ำ (สายบานนา
หนองล้ำ - บานโนนสมบูรณ ) กวาง 
4.00 เมตร ยาว 300 เมตร ปริมาณ
ลู ก รั ง ไม น อ ยกว า  2 4 0  ล บ .ม ., 
ปริมาณดินถมไมนอยกวา 600 ลบ.ม. 
(ตามแบบ อบต.ยางสักฯกำหนด) 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ประชาชน
ไดรับ

ประโยชน 

ประชาชน
เดินทาง

สัญจร ไป-
มา สะดวก

และ
ปลอดภัย 

กองชาง 

8. โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรัง หมูท่ี 10 (สาย
กองทุน-ดอนเค็ง)  

เพ่ื อป รับปรุ งถนน
ลูกรัง ใหประชาชนท่ี
เดินทางสัญจรไป-มา 
ไดรับความสะดวก
และปลอดภัย 

หมูท่ี 10 (สายกองทุน-ดอนเค็ง) จาก
ท่ีนานายคำดี แกนสาร-สำนักสงคดอน
เค็ง) ผิวจราจร กวาง 4.00 เมตร ยาว 
1.600 เมตร หรือปริมาณลูกรังไม
นอยกวา 640 ลบ.ม.(ตามแบบ อบต.
ยางสักฯกำหนด) 

165,000 165,000 165,000 165,000 165,000 ประชาชน
ไดรับ

ประโยชน 

ประชาชน
เดินทาง

สัญจร ไป-
มา สะดวก

และ
ปลอดภัย 

กองชาง 

9. โครงการปรับปรุงระบบ
ประปาหมูบาน หมู 10 
บานนาหนองล้ำ 

เพ่ือปรับปรุงระบบ
ประปาหมูบาน 

หมู  10 บานนาหนองล้ำ(ตามแบบ 
อบต.ยางสักฯกำหนด) 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ประชาชน
ไดรับ

ประโยชน 

ประชาชน
เดินทาง

สัญจร ไป-
มา สะดวก

และ
ปลอดภัย 

กองชาง 

รวม 8 โครงการ 6,160,000 6,160,000 6,160,000 6,160,000 6,160,000 - - - 

 

แบบ ผ 02 



 

114 
แผนพัฒนาทองถ่ิน องคการบริหารสวนตำบลยางสักกระโพหลุม พ.ศ.2566-2570 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถ่ิน (๒๕๖6-๒๕70)    

องคการบริหารสวนตำบลยางสักกระโพหลุม 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวดัที่ 1 การพัฒนาเมืองนาอยูทันสมัยใหเปนมืองอัจฉริยะ และเสรมิสรางคุณภาพชวีิตของประชาชน 
    ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1  การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
       1. ยุทธศาสตรที ่1  ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน  
           1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

 
ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

 
งบประมาณ 

ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดวา
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖6 2567 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70    
บาท บาท บาท บาท บาท 

1. โครงการกอสรางถนน 
คสล.หมูท่ี 11 บานนา
ดี (ซอยดอนปูตา) (จาก
ท่ีนา นางวรรณณา สาย
สุพรรณ ถึงบาน นาย
ประจวบ สายแวว)  

เพ่ือกอสราง
ถ น น  ใ ห
ประชาชน ท่ี
เดินทางสัญจร
ไป -มา ไดรับ
ความสะดวก
และปลอดภัย 

หมู ท่ี  11 บานนาดี (ซอย
ดอนปูตา) (จากท่ีนา นาง
วรรณณา สายสุพรรณ ถึง
บาน นายประจวบ สายแวว) 
ผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร 
ยาว 229 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือผิวจราจรคอนกรีต
ไมนอยกวา 916 ตร.ม.(ตาม
แบบ อบต.ยางสกัฯกำหนด)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

483,000 483,000 483,000 483,000 483,000 ประชาชน
ไดรับ

ประโยชน 

ประชาชน
เดินทาง

สัญจร ไป-มา 
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองชาง 

2. โครงการกอสราง
ถนนลาดยาง หมู 11 
บานนาดี (จากท่ีนา 
นายคำปน ลาภลกึ ถึงท่ี
นา นางพิมลวรรณ คำ
ลอม)  

เพ่ือกอสราง
ถนนลาดยาง 
ใหประชาชน
ท่ี เ ดิ น ท า ง
สัญจรไป -มา 
ได รั บ ค ว า ม
สะดวกและ
ปลอดภัย 

หมู 11 บานนาดี (จากท่ีนา 
นายคำปน ลาภลึก ถึงท่ีนา 
นางพิมลวรรณ คำลอม) ผิว
จราจรกวาง 4 .00 เมตร 
ยาว 720 เมตร หนา 0.05 
เมตรหรือปริมาณผิวทางแอส
ฟลติกคอนกรีตไมนอยกวา 
2,880 ตร.ม.  (ตามแบบ 
อบต.ยางสักฯกำหนด)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

1,153,000 1,153,000 1,153,000 1,153,000 1,153,000 ประชาชน
ไดรับ

ประโยชน 

ประชาชน
เดินทาง

สัญจร ไป-มา 
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองชาง 

 
 

แบบ ผ 02 



 

115 
แผนพัฒนาทองถ่ิน องคการบริหารสวนตำบลยางสักกระโพหลุม พ.ศ.2566-2570 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถ่ิน (๒๕๖6-๒๕70)    

องคการบริหารสวนตำบลยางสักกระโพหลุม 
ข. ยุทธศาสตรจังหวดัที่ 1 การพัฒนาเมืองนาอยูทันสมัยใหเปนมืองอัจฉริยะ และเสริมสรางคุณภาพชวีิตของประชาชน 

    ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1  การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
       1. ยุทธศาสตรที ่1  ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน  
           1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

 
ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

 
งบประมาณ 

ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดวา
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖6 2567 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70    
บาท บาท บาท บาท บาท 

3. โครงการกอสรางทอ
ระบายน้ำภายใน
หมูบาน หมู 11 
บานนาดี  

เ พ่ื อ ก อ ส ร า ง ท อ
ร ะ บ า ย น้ ำ  ใ ห
ประชาชนท่ีเดินทาง
สัญจรไป-มา ไดรับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัย 

หมู  11 บานนาดี จุด A (จากท่ีนา 
นายพรมมา สายสุพรรณ ถึงท่ีนา นาย
เลียง สายแวว) วางท อระบายน้ำ 
ขนาด Dai 0 .40 ม.จำนวน 607 
ทอน พรอมบอพักขนาด 0 .80 x 
0.80 ม.จำนวน 68 บอ,จุด B (จากท่ี
นา นายสุข ลาภลึก ถึงท่ีนา นายวิชัย 
สายแวว) วางทอระบายน้ำ ขนาด Dai 
0.40 ม.จำนวน 32 ทอน พรอมบอ
พักขนาด 0.80 x 0.80 ม.จำนวน 1 
บอ(ตามแบบ อบต.ยางสักฯกำหนด) 

675,000 675,000 675,000 675,000 675,000 ประชาชน
ไดรับ

ประโยชน 

ประชาชน
เดินทาง

สัญจร ไป-มา 
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองชาง 

4. โครงการกอสราง
ถนนลกูรัง หมู 11 
บานนาดี (ถนนหวย
วังโฮ ถึง ท่ีนา นาง
พิมลวรรณ คำสอม) 

เ พ่ื อ ก อส ร า งถน น
ลูกรัง ใหประชาชนท่ี
เดินทางสัญจรไป-มา 
ไดรับความสะดวก
และปลอดภัย 

หมู 11 บานนาดี (ถนนหวยวังโฮ ถึง 
ท่ีนา นางพิมลวรรณ คำสอม) กวาง 
4 .0 0  เม ต ร  ย า ว  1 ,600เม ต ร 
ปริมาณลูกรัง ไมนอยกวา 1,200 ลบ.
ม., ปริมาณดินถมไมนอยกวา 1,920 
ลบ .ม .(ต าม แบ บ  อ บ ต .ย างสั ก ฯ
กำหนด) 

450,000 450,000 450,000 450,000 450,000 ประชาชน
ไดรับ

ประโยชน 

ประชาชน
เดินทาง

สัญจร ไป-
มา สะดวก

และ
ปลอดภัย 

กองชาง 

 
 

 

แบบ ผ 02 



 

116 
แผนพัฒนาทองถ่ิน องคการบริหารสวนตำบลยางสักกระโพหลุม พ.ศ.2566-2570 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถ่ิน (๒๕๖6-๒๕70)    

องคการบริหารสวนตำบลยางสักกระโพหลุม 
 

ค. ยุทธศาสตรจังหวดัที่ 1 การพัฒนาเมืองนาอยูทันสมัยใหเปนมืองอัจฉริยะ และเสรมิสรางคุณภาพชวีิตของประชาชน 
    ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1  การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
       1. ยุทธศาสตรที ่1  ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน  
           1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

 
ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

 
งบประมาณ 

ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดวา
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖6 2567 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70    
บาท บาท บาท บาท บาท 

5. โครงการกอสรางลาด
ยาง หมู 11 บานนาดี 
(จากท่ีนา นายวิชัย 
สายแวว ถึงท่ีนา นาย
เถิง จารุขมูล) 

เ พ่ื อ ก อ ส ร า ง
ถน น ล าด ย าง  ให
ประชาชนท่ีเดินทาง
สัญจรไป-มา ไดรับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัย 

หมู  11  บานนาดี  (จากท่ีนา 
นายวิชัย สายแวว ถึงท่ีนา นาย
เถิง จารุขมูล) ผิวจราจรกวาง 
4.00 เมตร ยาว 360 เมตร 
หนา 0.05 ม.(ตามแบบ อบต.
ยางสักฯกำหนด) 

720,000 720,000 720,000 720,000 720,000 ประชาชน
ไดรับ

ประโยชน 

ประชาชน
เดินทาง

สัญจร ไป-มา 
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองชาง 

6. โครงการกอสราง
ถนนลาดยาง หมู 11 
บานนาดี (จากท่ีนา 
นายวิชัย สายแวว ถึงท่ี
นา นางปุน สายแวว) 

เ พ่ื อ ก อ ส ร า ง
ถน น ล าด ย าง  ให
ประชาชนท่ีเดินทาง
สัญจรไป-มา ไดรับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัย 

หมู  11 บานนาดี  (จากท่ีนา 
นายวิชัย สายแวว ถึงท่ีนา นาง
ปุน สายแวว) ผิวจราจรกวาง 
4.00 เมตร ยาว 413 เมตร 
หนา 0 .05  เมตร(ตามแบบ 
อบต.ยางสักฯกำหนด) 

426,000 426,000 426,000 426,000 426,000 ประชาชน
ไดรับ

ประโยชน 

ประชาชน
เดินทาง

สัญจร ไป-
มา สะดวก

และ
ปลอดภัย 

กองชาง 

7. โครงการปรับปรุง
ถนนลูกรัง หมู 11 
บานนาดี (ซอยสาย
ลม) 

เพ่ื อปรับปรุ งถนน
ลูกรัง ใหประชาชนท่ี
เดินทางสัญจรไป-มา 
ไดรับความสะดวก
และปลอดภัย 

หมู 11 บานนาดี (ซอยสายลม) 
ผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร ยาว 
300 เมตร ปริมาณลูกรังไมนอย
กว า 120  ลบ .ม .(ตามแบบ 
อบต.ยางสักฯกำหนด) 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชน
ไดรับ

ประโยชน 

ประชาชน
เดินทาง

สัญจร ไป-
มา สะดวก

และ
ปลอดภัย 

กองชาง 

         
         

แบบ ผ 02 



 

117 
แผนพัฒนาทองถ่ิน องคการบริหารสวนตำบลยางสักกระโพหลุม พ.ศ.2566-2570 

           รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถ่ิน (๒๕๖6-๒๕70)    

องคการบริหารสวนตำบลยางสักกระโพหลุม 
ยุทธศาสตรจังหวดัที่ 1 การพัฒนาเมืองนาอยูทันสมัยใหเปนมืองอัจฉริยะ และเสรมิสรางคุณภาพชวีิตของประชาชน 

    ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1  การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
       1. ยุทธศาสตรที ่1  ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน  
           1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

 
ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

 
งบประมาณ 

ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดวา
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖6 2567 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70    
บาท บาท บาท บาท บาท 

8. โครงการขายายเขตไฟฟา
แรงต่ำพรอมหมอแปลง หมู
11 บานนาดี (จากท่ีนา 
นางหนูเท่ียง จิตสิงห ถึงท่ี
นา นางอรพิณ สายแวว) 

เพ่ือขายเขตไฟฟาแรง
ต่ำ 

หมู11 บานนาดี (จาก
ท่ีนา นางหนูเท่ียง จิต
สิ งห  ถึ งท่ีนา นางอร
พิณ สายแวว)  

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ประชาชน
ไดรับ

ประโยชน 

ประชาชน
เดินทาง

สัญจร ไป-มา 
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองชาง 

9. โครงการขยายเขตเสา
ไฟฟาแรงต่ำ หมู 11 
บานนาดี (ซอยประชา
ราฎบางรัก) 

เพ่ือขายเขตเสาไฟฟา
แรงต่ำ 

หมู 11 บานนาดี (ซอย
ประชาราฎบางรัก)  

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ประชาชน
ไดรับ

ประโยชน 

ประชาชน
เดินทาง

สัญจร ไป-มา 
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองชาง 

10. โครงการกอสรางถนนลูกรัง 
หมูท่ี 11 (ซอยประชาราฎ
บางรัก) 

เพ่ือกอสรางถนนลูกรัง
ใหประชาชนท่ีเดินทาง
สัญ จรไป -มา ได รับ
ค ว า ม ส ะ ด วก แ ล ะ
ปลอดภัย 

หมูท่ี 11 (ซอยประชา
ราฎบางรัก)  (ตามแบบ 
อบต.ยางสักฯกำหนด) 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชน
ไดรับ

ประโยชน 

ประชาชน
เดินทาง

สัญจร ไป-มา 
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองชาง 

รวม 10 โครงการ 5,057,000 5,057,000 5,057,000 5,057,000 5,057,000 - - - 

 

แบบ ผ 02 



118 
แผนพัฒนาทองถ่ิน องคการบริหารสวนตำบลยางสักกระโพหลุม พ.ศ.2566-2570 

   
 
 
      รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (๒๕๖6-๒๕70)    
องคการบริหารสวนตำบลยางสักกระโพหลุม 

 

ก. ยุทธศาสตรจังหวดัที่ 1 การพัฒนาเมืองนาอยูทันสมัยใหเปนมืองอัจฉริยะ และเสรมิสรางคุณภาพชวีิตของประชาชน 
    ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1  การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
       1. ยุทธศาสตรที ่1  ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน  
           1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

 
ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

 
งบประมาณ 

ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดวา
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖6 2567 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70    
บาท บาท บาท บาท บาท 

1. โครงการกอสรางรั้ว
ดานหนาองคการ
บริหารสวนตำบล
ยางสักกระโพหลุม 

เ พ่ื อ ค ว า ม
ป ล อ ด ภั ย 
และป อ ง กัน
ทรัพยสินของ 
อบต. 
 

โค ร งก า รก อ ส ร า ง รั้ ว
ดานหนาองคการบริหาร
สวนตำบลยางสักกระ
โพหลุม สูง 2.00 เมตร 
ยาว 200 เมตร (ตาม
แ บ บ  อ บ ต .ย า ง สั ก ฯ
กำหนด)   

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000  เ พ่ื อค วาม
ป ล อ ด ภั ย 
และปองกัน
ท รั พ ย สิ น
ของ อบต. 

 

กองชาง 

2. โครงการถมดินเพ่ือ
ใชกอสรางศูนย
พัฒนาเด็กกอน
เกณฑบานหนอง
แฝก  

เพ่ือเพ่ิมศักยภาพใน
การเรียนการสอน
ให มีประสิทธิภาพ
มากย่ิงข้ึน 

ศูนยพัฒนาเด็กกอนเกณฑ
บานหนองแฝก งานดินถมไม
น อยกวา 2 ,700  ลบ .ม . 
(รายละเอียด(ตามแบบของ 
อบต.ยางสักฯกำหนด) 

282,000 - - - - เด็กในศพด.
ไดรับ

ผลประโยชน 

เพ่ือเพ่ิม
ศักยภาพในการ
เรียนการสอนให
มีประสิทธิภาพ

มากย่ิงข้ึน 

กองการศึกษา 

3 โครงการกอสรางรั้ว
ศูนยพัฒนาเด็กกอน
เกณฑบานหนอง
แฝก 

เพ่ือเพ่ิมศักยภาพใน
การเรียนการสอน
ให มีประสิทธิภาพ
มากย่ิงข้ึน 

กอสรางรั้วศูนยพัฒนาเด็ก
กอนเกณฑบานหนองแฝก
(ตามแบบของ อบต.ยางสักฯ
กำหนด) 

500,000 500,000 - - - เด็กในศพด.
ไดรับ

ผลประโยชน 

เพ่ือเพ่ิม
ศักยภาพในการ
เรียนการสอนให
มีประสิทธภิาพ

มากย่ิงข้ึน 

กองการศึกษา 

 
 

แบบ ผ 02 



119 
แผนพัฒนาทองถ่ิน องคการบริหารสวนตำบลยางสักกระโพหลุม พ.ศ.2566-2570 

 
 
 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (๒๕๖6-๒๕70)    
องคการบริหารสวนตำบลยางสักกระโพหลุม 

 

ข. ยุทธศาสตรจังหวดัที่ 1 การพัฒนาเมืองนาอยูทันสมัยใหเปนมืองอัจฉริยะ และเสริมสรางคุณภาพชีวิตของประชาชน 
    ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1  การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
       1. ยุทธศาสตรที ่1  ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน  
           1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

 
ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

 
งบประมาณ 

ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดวา
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖6 2567 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70    
บาท บาท บาท บาท บาท 

4 โครงการกอสราง
สนามเด็กเลนศูนย
พัฒนาเด็กกอน
เกณฑบานหนอง
แฝก  

เพ่ือกอสราง
สนามเด็กเลน
ใ ห เ ด็ ก
นักเรียน 

ศูนยพัฒนาเด็กกอนเกณฑบาน
หนองแฝก (รายละเอียดตาม
แบบของ อบต.ยางสักกระโพห
ลุมกำหนด) 

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 เด็กในศพด.
ไดรับ

ผลประโยชน 

เพ่ือเพ่ิม
ศักยภาพในการ
เรียนการสอนให
มีประสิทธิภาพ

มากย่ิงข้ึน 

กองชาง 

5 โครงการกอสราง
หองน้ำศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก 

เพ่ือกอสราง
ห อ ง น้ ำ ใ ห
ศู น ย พั ฒ น า
เด็กเล็ก 

ศูนย พั ฒ นาเด็ กก อน เกณ ฑ  
จำนวน 3 แหง(ตามแบบ อบต.
ยางสักฯกำหนด) 

300,000 300,000 300,000 - - เด็กในศพด.
ไดรับ

ผลประโยชน 

เพ่ือเพ่ิม
ศักยภาพในการ
เรียนการสอนให
มีประสิทธิภาพ

มากย่ิงข้ึน 

กองการศึกษา 

6 โครงการกอสราง

ถนน คสล.ทางเขา

ศูนยพัฒนาเด็กกอน
เกณฑบานหนอง
แฝก 

เพื่ อ ก อ ส ร า ง
ถนน คลส.ทาง
เขาศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนอง
แฝก  ผิ วจราจรกว าง 4 .00 
เมตร ยาว 227  เมตร หนา 
0.15 เมตร เสริมลูกรังรองพ้ืน
ทางไมนอยกวา 272.40 ลบ.
ม. (รายละเอียดตามแบบของ 
อบต.ยางสักกระโพหลุมกำหนด) 

 

548,000 
 

548,000 
 

548,000 
 

548,000 
 

548,000 
เด็กในศพด.

ไดรับ
ผลประโยชน 

เพ่ือเพ่ิม
ศักยภาพในการ
เรียนการสอนให
มีประสิทธภิาพ

มากย่ิงข้ึน 

กองการศึกษา 

 
 
 
 

แบบ ผ 02 



120 
แผนพัฒนาทองถ่ิน องคการบริหารสวนตำบลยางสักกระโพหลุม พ.ศ.2566-2570 

 
 
 
 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (๒๕๖6-๒๕70)    
องคการบริหารสวนตำบลยางสักกระโพหลุม 

 

ค. ยุทธศาสตรจังหวดัที่ 1 การพัฒนาเมืองนาอยูทันสมัยใหเปนมืองอัจฉริยะ และเสรมิสรางคุณภาพชวีิตของประชาชน 
    ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1  การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
       1. ยุทธศาสตรที ่1  ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน  
           1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

 
ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

 
งบประมาณ 

ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดวา
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖6 2567 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70    
บาท บาท บาท บาท บาท 

7 โครงการขยายเขตไฟฟา
แรงต่ำพรอมหมอแปลง
ศูนยพัฒนาเด็กกอนเกณฑ
บานหนองแฝก(ตามแบบ
ของ อบต.ยางสักฯกำหนด) 

เพ่ือขยายเขต
ไฟฟาใหศูนย
พั ฒ น า เด็ ก
เล็ก 

ขยายเขตไฟฟาแรงต่ำพรอม
หมอแปลงศูนยพัฒนาเด็ก
กอนเกณฑบานหนองแฝก 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000  เพื่อความ
ปลอดภัย 
และปองกัน
ทรัพยสินของ 
ศูนยพัฒนา
เดกเล็ก 
 

กองชาง 

8 โครงการกอสรางประปา
พรอมหอถังภายในศนูย
พัฒนาเด็กกอนเกณฑบาน
หนองแฝก(ตามแบบของ 
อบต.ยางสักฯกำหนด) 

เพ่ือกอสราง
ประปาพรอม
หอถังภายใน
ศู น ย พั ฒ น า
เด็ก 

กอสรางประปาพรอมหอถัง
ภายในศูนยพัฒนาเด็กกอน
เกณฑบานหนองแฝก 
(ตามแบบของ อบต.ยางสักฯ
กำหนด) 

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 เด็กในศพด.
ไดรับ

ผลประโยชน 

เพ่ือเพ่ิม
ศักยภาพในการ
เรียนการสอนให
มีประสิทธิภาพ

มากย่ิงข้ึน 

กอง
การศึกษา 

9 จัดทำปายศูนยพัฒนาเด็ก
กอนเกณฑบานหนองแฝก      
(ตามแบบ อบต.ยางสักฯ
กำหนด) 

เ พ่ื อ จ ำป า ย
ศู น ย พั ฒ น า
เด็กเล็ก 

จัดทำปายศูนยพัฒนาเด็ก
กอนเกณฑบานหนองแฝก      
(ตามแบบ อบต.ยางสักฯ
กำหนด) 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 เด็กในศพด.
ไดรับ

ผลประโยชน 

เพ่ือเพ่ิม
ศักยภาพในการ
เรียนการสอนให
มีประสิทธภิาพ

มากย่ิงข้ึน 

กอง
การศึกษา 

10. โครงการเปลี่ยนหลังคา 
อาคารเรยีนศูนยพัฒนา
เดก็เลก็ 

เพ่ือใหมีหลังคา
ห อ ง เรี ย น ท่ี
แข็งแรง 

อาคารเรยีนศูนยเด็กกอน
เกณฑในวัดบานนาดี (ตาม
แบบ อบต.ยางสักฯกำหนด) 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 เด็กในศพด.
ไดรับ

ผลประโยชน 

เพ่ือเพ่ิม
ศักยภาพในการ
เรียนการสอนให
มีประสิทธภิาพ

มากย่ิงข้ึน 

กอง
การศึกษา 

 

แบบ ผ 02 



121 
แผนพัฒนาทองถ่ิน องคการบริหารสวนตำบลยางสักกระโพหลุม พ.ศ.2566-2570 

 
 
 
 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (๒๕๖6-๒๕70)    
องคการบริหารสวนตำบลยางสักกระโพหลุม 

 

ง. ยุทธศาสตรจังหวดัที่ 1 การพัฒนาเมืองนาอยูทันสมัยใหเปนมืองอัจฉริยะ และเสริมสรางคุณภาพชีวิตของประชาชน 
    ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1  การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
       1. ยุทธศาสตรที ่1  ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน  
           1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

 
ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

 
งบประมาณ 

ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดวา
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖6 2567 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70    
บาท บาท บาท บาท บาท 

11. โครงการปรับปรุง/ตอเตมิ
ศูนยพัฒนาเด็กเลก็ 

เพ่ือปรับปรุง
ศู น ย พั ฒ น า
เด็กเล็ก 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัด 
อบต.(ตามแบบ อบต.ยางสัก
ฯกำหนด) 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 เด็กในศพด.
ไดรับ

ผลประโยชน 

เพ่ือเพ่ิม
ศักยภาพในการ
เรียนการสอนให
มีประสิทธภิาพ

มากย่ิงข้ึน 

กอง
การศึกษา 

12. โครงการปรับปรุงภมูิทัศน
บริเวณรอบศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก 

เพ่ือปรับปรุง
ภูมิทัศนศูนย
พั ฒ น า เด็ ก
เล็ก 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัด 
อบต. จำนวน 3 แหง(ตาม
แบบ อบต.ยางสักฯกำหนด) 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 เด็กในศพด.
ไดรับ

ผลประโยชน 

เพ่ือเพ่ิม
ศักยภาพในการ
เรียนการสอนให
มีประสิทธิภาพ

มากย่ิงข้ึน 

กอง
การศึกษา 

13. โครงการกอสรางหองน้ำ เพ่ือกอสราง
ห อ ง น้ ำข อ ง
ศู น ย พั ฒ น า
เด็กเล็ก 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัด 
อบต. จำนวน 3 แหง(ตาม
แบบ อบต.ยางสักฯกำหนด) 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 เด็กในศพด.
ไดรับ

ผลประโยชน 

เพ่ือเพ่ิม
ศักยภาพในการ
เรียนการสอนให
มีประสิทธภิาพ

มากย่ิงข้ึน 

กอง
การศึกษา 

14. โครงการทาสีอาคารเรียน 
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อทาสีอาคาร
เ รี ย น  ทั้ ง
ภ ายน อกและ
ภายใน อาคาร
เรียน 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัด 
อบต. จำนวน 3 แหง(ตาม
แบบ อบต.ยางสักฯกำหนด) 

150,000 150,000 150,000 - - เด็กในศพด.
ไดรับ

ผลประโยชน 

เพ่ือเพ่ิม
ศักยภาพในการ
เรียนการสอนให
มีประสิทธิภาพ

มากย่ิงข้ึน 

กอง
การศึกษา 

รวม จำนวน 14  โครงการ 4,730,000 4,448,000 3,948,000 3,498,000 3,498,000    

 

แบบ ผ 02 



 
 

122 
แผนพัฒนาทองถ่ิน องคการบริหารสวนตำบลยางสักกระโพหลุม พ.ศ.2566-2570 

รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                                           
แผนพัฒนาทองถ่ิน (๒๕๖1-๒๕๖5)    

องคการบริหารสวนตำบลยางสักกระโพหลุม 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวดัที่ 1 การพัฒนาเมืองนาอยูทันสมัยใหเปนมืองอัจฉริยะ และเสรมิสรางคุณภาพชวีิตของประชาชน 
    ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่  2 การสงเสรมิคุณภาพชีวิต 
       2. ยุทธศาสตรที ่2 ดานเศรษฐกิจ 
           2.1 แผนงานสังคมสงเคราะห 
 

 
ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

 
งบประมาณ 

ตัวชี้วดั 
(KPI) 

 
ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลกั 

๒๕๖6 2567 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70    
บาท บาท บาท บาท บาท 

1 โครงการสงเสริมสนบัสนุนกลุม
อาชีพตางๆ 

เพื่อสงเสริมสนับสนุนกลุม
อาชีพตางๆ 

ม.1-11 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนไดรับ
ประโยชน 

มีความเปนอยู
ท่ีดีขึ้น 

สำนักปลัด 

2 โครงการสงเสริมอาชีพ และ
พัฒนาคุณภาพคนชรา คนพิการ  
ผูติดเชื้อเอดส และผูดอยโอกาส 

เพื่ อสงเสริมอาชีพ และ
พัฒนาคุณภาพคนชรา คน
พิการ  ผูติดเชื้อเอดส และ
ผูดอยโอกาส 

ม.1-11 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนไดรับ
ประโยชน 

มีความเปนอยู
ท่ีดีขึ้น 

สำนักปลัด 

3 โครงการสงเสริมสนบัสนุนกลุม
อาชีพ ตามศาสตรพระราชาเศรฐ
กิจพอเพยีง 

เพื่อสงเสริมสนับสนุนกลุม
อ า ชี พ  ต า ม ศ า ส ต ร
พระราชาเศรฐกิจพอเพียง 

ม.1-11 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนไดรับ
ประโยชน 

มีความเปนอยู
ท่ีดีขึ้น 

สำนักปลัด 

4. โครงการสรางรายไดและเพิ่ม
รายไดใหชุมชน หมูที่ 5 

เพื่อสรางรายไดและเพิ่ม
รายไดใหชุมชน 

ม.5  100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนไดรับ
ประโยชน 

มีความเปนอยู
ท่ีดีขึ้น 

สำนักปลัด 

รวม จำนวน 4 โครงการ 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000    

        

แบบ ผ 02 



 
 

123 
แผนพัฒนาทองถ่ิน องคการบริหารสวนตำบลยางสักกระโพหลุม พ.ศ.2566-2570 

รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                                           
แผนพัฒนาทองถ่ิน (๒๕๖6-๒๕70)    

องคการบริหารสวนตำบลยางสักกระโพหลุม 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวดัที่ 1 การพัฒนาเมืองนาอยูทันสมัยใหเปนมืองอัจฉริยะ และเสรมิสรางคุณภาพชวีิตของประชาชน 
    ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่  3 การจัดระเบียบชมุชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย 
       3. ยุทธศาสตรที ่3 การพัฒนาดานสังคม 
           3.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน 

 

 
ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

 
งบประมาณ 

ตัวชี้วดั 
(KPI) 

 
ผลที่คาดวาจะไดรบั 

 
หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 2567 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70    
บาท บาท บาท บาท บาท 

1 โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนในชวงเทศกาลตางๆ 

เพ่ือปองกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนน 

ประชาชนในตำบล
ยางสักกระโพหลุม 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนไดรับ
ประโยชน 

ประชาชนมีความ
ตระหนักถึงการใช
รถใชถนนมากขึ้น 

สำนักปลัด 

2 โรงการฝกอบรมเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพ อาสาสมัครปองกัน
ภัยฝายพลเรือน (อปพร.) 

เ พ่ื อ เ พ่ิ ม ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ 
อาสาสมัครปองกันภัยฝายพล
เรือน (อปพร.) 

สมาชิก อปพร. 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนไดรับ
ประโยชน 

ประชานไดรับการ
ชวยเหลือหาก
ประสบเหตุ 

สำนักปลัด 

3 โครงการจัดตั้งศูนย อาสาสมัคร
ปองกันฝายพลเรือน ( อปพร.) 
 

จัดตั้งศูนย อาสาสมัครปองกัน
ฝายพลเรือน ( อปพร.) 

ด ำ เนิ น ก ารจั ด ต้ั ง
ศูนย อปพร. 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชนไดรับ
ประโยชน 

ประชาชนในพ้ืนท่ีมี
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสิน 

สำนักปลัด 

4 โครงการฝกอบรมการปองกัน
อัคคีภัย 

เพ่ือให ผู ท่ี เกี่ยวของไดรับการ
ฝกอบรมเกี่ยวกับการปองกัน
และระงับอัคคีภัย   
 

ผู ท่ี เกี่ ยวของได รับ
ก า ร ฝ ก อ บ ร ม
เกี่ยวกับการปองกัน
และระงับอัคคีภัย   
จำนวน 100 คน 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 รอยละ 90 
ของผูเขารับการ
อบรม มีความรู 
ความเขาในการ
ปองกันภัคคีภัย 

ประชาชนในพ้ืนท่ีมี
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสิน 

สำนักปลัด 

 
 
 
 

แบบ ผ 02 



 
 

124 
แผนพัฒนาทองถ่ิน องคการบริหารสวนตำบลยางสักกระโพหลุม พ.ศ.2566-2570 

รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                                           
แผนพัฒนาทองถ่ิน (๒๕๖1-๒๕๖5)    

องคการบริหารสวนตำบลยางสักกระโพหลุม 
ข. ยุทธศาสตรจังหวดัที่ 1 การพัฒนาเมืองนาอยูทันสมัยใหเปนมืองอัจฉริยะ และเสรมิสรางคุณภาพชีวิตของประชาชน 

    ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่  3 การจัดระเบียบชมุชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย  
       3. ยุทธศาสตรที ่3 การพัฒนาดานสังคม 
           3.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน 

 

 
ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

 
งบประมาณ 

 

ตัวชี้วดั 
(KPI) 

 
ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ 

 
หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖6 2567 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70 
บาท บาท บาท บาท บาท 

5 โครงการซักซอมปองกันเด็ก
จมน้ำ 

เพ่ือปองกันและสราง
ความเขาใจเกี่ยวกับการ
ปองกัน เด็กจมน้ำ ให
สามารถชวยเหลือตัวเอง
ได 

นักเรียน/ครู ผูปกครอง  
รพสต. 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000  เด็กความเขาใจ
เกี่ยวกับการ
ปองกันเด็กจมน้ำ 
ใหสามารถชวย
เหลือตัวเองได 

กอง
การศึกษา 

6 โครงการซักซอมปองกันเด็กติด
รถยนต 

เพ่ือซักซอมปองกันเด็ก
ติดรถยนตใหสามารถ
ชวยเหลือตนเองได 

นักเรียน/ครู ผูปกครอง   20,000 20,000 20,000 20,000 20,000  เด็กสามารถ
ชวยเหลือตนเอง

ได 

กอง
การศึกษา 

7 โครงการซักซอมปองกัน
อัคคีภัยในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

เ พ่ื อ ซั ก ซ อ ม ป อ งกั น
อั ค คี ภั ย ใ ห กั บ เ ด็ ก
สามารถชวยเหลือตนเอง
ได 

นักเรียน/ครู ผูปกครอง   50,000 50,000 50,000 50,000 50,000  เด็กสามารถ
ชวยเหลือตนเอง

ได 

กอง
การศึกษา 

8 โครงการปองกันยาเสพติดใน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

  30,000 30,000 30,000 30,000 30,000  เด็กสามารถ
ชวยเหลือตนเอง

ได 

กองการศึกษา 

รวม โครงการ จำนวน 8 โครงการ 480,000 480,000 480,000 480,000 480,000    

 

แบบ ผ 02 



 
 

125 
แผนพัฒนาทองถ่ิน องคการบริหารสวนตำบลยางสักกระโพหลุม พ.ศ.2566-2570 

รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                                           
แผนพัฒนาทองถ่ิน (๒๕๖6-๒๕70)    

องคการบริหารสวนตำบลยางสักกระโพหลุม 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวดัที่ 1 การพัฒนาเมืองนาอยูทันสมัยใหเปนมืองอัจฉริยะ และเสรมิสรางคุณภาพชวีิตของประชาชน 
    ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่  2 ดานการสงเสริมคุณภาพชีวติ 
       3. ยุทธศาสตรที ่ 3 การพัฒนาดานสังคม  
           3.2 แผนงาน สรางความเขมแข็งของชมุชน  

 
ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

 
งบประมาณ 

 

ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖6 2567 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70 
บาท บาท บาท บาท บาท 

1 โครงการจัดทำแผนชุมชนและจดั
ประชุมประชาคมชุมชน 

เพื่อสงเสริมการจัดทำ
แผน ชุ ม ชน และจั ด
ป ระ ชุ ม ป ระ ช าค ม
ชุมชน 

ม.1-11 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนไดรับ
ผลประโยชน 

ประชาชนมี
ความรูความ
เขาใจ ในการ

จัดทำแผนพัฒนา
มากขึ้น 

สำนักปลัด 

2 โครงการ อบต.พบประชาชน เพ่ื อสร างความรู ค วาม
เขาใจ ระหวางหนวยงาน 
และ อบต. 

ม.1-11 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนไดรับ
ผลประโยชน 

รับทราบปญหา
และแกปญหา 

ใหกับประชาชน
มากขึ้น 

กอง
การศึกษา 

3 โครงการปองกันยาเสพติดในศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก 

เพ่ื อสร างความรู ค วาม
เขาใจเกี่ยวกับโทษของยา
เสพติดและวิธีปองกันยา
เสพติด ใหกับเด็ก 

นั ก เ รี ย น / ค รู  
ผูปกครอง   

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 เด็กนักเรียน
ไดรับ

ผลประโยชน 

เด็กมีความรูความ
เขาใจเกี่ยวกับ
โทษของยาเสพ

ติดและวิธีปองกัน
ยาเสพติด  

กอง
การศึกษา 

4 โครงการอบรมตานยาเสพติดให
เด็ก เยาวชน และประชาชน 

เพ่ื อสร างความรู ค วาม
เขาใจเกี่ยวกับโทษของยา
เสพติดและวิธีปองกันยา
เ ส พ ติ ด  ใ ห กั บ เ ด็ ก 
เยาวชน และประชาชน
ท่ัวไป 

ม.1-11 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 เด็ก เยาวชน 
และประชาชน

ไดรับ
ผลประโยชน 

เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนท่ัวไป 

ตระหนักถึง 
ผลกระทบของยา
เสพติดมากขึ้น 

สำนักปลัด 

 

แบบ ผ 02 



 
 

126 
แผนพัฒนาทองถ่ิน องคการบริหารสวนตำบลยางสักกระโพหลุม พ.ศ.2566-2570 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                                           

แผนพัฒนาทองถ่ิน (๒๕๖6-๒๕70)    
องคการบริหารสวนตำบลยางสักกระโพหลุม 

 

ข. ยุทธศาสตรจังหวดัที่ 1 การพัฒนาเมืองนาอยูทันสมัยใหเปนมืองอัจฉริยะ และเสรมิสรางคุณภาพชีวิตของประชาชน 
    ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่  2 การสงเสรมิคุณภาพชีวิต  
       3. ยุทธศาสตรที ่ 3 การพัฒนาดานสังคม  
           3.2 แผนงาน สรางความเขมแข็งของชุมชน  

 

 
ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิต

ของ
โครงการ) 

 
งบประมาณ 

ตัวชี้วดั 
(KPI) 

 
ผลที่คาดวาจะไดรบั 

 
หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 2567 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70    
บาท บาท บาท บาท บาท 

5 โครงการพัฒนาสตรีและ
เสริมสรางความเขมแข็งของ
ครอบครัว 

เพ่ือเปนการพัฒนาสตรี
และเสรมิสรางความ
เขมแข็งของครอบครัว 

ม.1-11 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชน
ไดรับ

ผลประโยชน 

สถาบันครอบครัว 
มีความเขมแข็ง

มากขึ้น 

สำนักปลัด 

6 โครงการสนบัสนนุกิจกรรมสภา
เด็กและเยาวชน 

เพื่อสนับสนุนกิจกรรม
สภาเด็กและเยาวชน 

ม.1-11 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 เด็กและ
เยาวชนไดรับ
ผลประโยชน 

เด็กและเยาวชน มี
บทบาทมากขึ้น 

สำนักปลัด 

7 โครงการบริหารจัดการขยะใน
ชุมชน 

เพื่ อ จั ด ก า ร ข ย ะ ใน
ชุมชน 

ม.1-11 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชน
ไดรับ

ผลประโยชน 

ชุมชน มีระเบียบ 
สะอาด 

สำนักปลัด 

8 โครงการรณรงคคัดแยกขยะและ
จัดเก็บขยะมูลฝอย  

เพื่อสงเสริมใหความรูใน
การคัดแยกขยะและ
จัดเก็บขยะมูลฝอยใน
ชุมชน 

ม.1-11 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชน
ไดรับ

ผลประโยชน 

ชมุชน มีระเบียบ 
สะอาด 

สำนักปลัด 

รวมจำนวน 8 โครงการ 2,330,000 2,330,000 2,330,000 2,330,000 2,330,000 - - - 

         
 

แบบ ผ 02 



127 
แผนพัฒนาทองถ่ิน องคการบริหารสวนตำบลยางสักกระโพหลุม พ.ศ.2566-2570 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                                           
แผนพัฒนาทองถ่ิน (๒๕๖1-๒๕๖5)    

องคการบริหารสวนตำบลยางสักกระโพหลุม 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวดัที่ 1 การพัฒนาเมืองนาอยูทันสมัยใหเปนมืองอัจฉริยะ และเสรมิสรางคุณภาพชวีิตของประชาชน 
    ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่   2 การสงเสริมคุณภาพ 
       3. ยุทธศาสตรที ่ 3 การพัฒนาดานสังคม 
           3.3 แผนงานงบกลาง 

 

 
ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

 
งบประมาณ 

ตัวชี้วดั 
(KPI) 

 
ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖6 2567 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70    
บาท บาท บาท บาท บาท 

1 โครงการเงินสมทบระบบ
หลักประกันสุขภาพใน
ระดับทองถ่ินหรือพื้นที ่

เพ่ื อสมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
ในพ้ืนท่ี  

ม.1-11 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชน
ไดรับ

ผลประโยชน 
 

ประชาชนมีชีวิต
ความเปนอยูท่ีดี

ขึ้น 

สำนักปลัด 

2 โครงการสมทบกองทนุ
สวัสดิการชุมชนตำบลยาง
สักกระโพหลุม (ออมวันละ
บาท) 

เ พ่ื อ ส ง เ ส ริ ม ใ ห
ประชาชนมีการออม
เงิน 

ม.1-11 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชน
ไดรับ

ผลประโยชน 
 

ประชาชนมีชีวิต
ความเปนอยูท่ีดี

ขึ้น 

สำนักปลัด 

3 โครงการสรางหลักประกัน
รายไดแกผูสงูอายุ ตาม
นโยบายของรัฐ 

เพ่ือสรางหลักประกัน
รายไดใหผูสูงอาย ุ

ม.1-11 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 ผูสูงอายุ
ไดรับ

ผลประโยชน 
 

ผูสูงอายุมีชีวิต
ความเปนอยูท่ีดี

ขึ้น 

สำนักปลัด 

4 โครงการจายเบี้ยยงัชีพ
ความพิการ 

เพ่ื อจ าย เบ้ี ยยั งชีพ
ใหกับผูพิการ 

ม.1-11 2,600,000 2,600,000 2,600,000 2,600,000 2,600,000 ผูพิการไดรับ
ผลประโยชน 

 

ผูพิการมีชีวิต
ความเปนอยูท่ีดี

ขึ้น 

สำนักปลัด 

5 โครงการจายเบี้ยยงัชีพ
ผูปวยเอดส 

เพ่ื อจ าย เบ้ี ยยั งชีพ
ใหกับผูปวยเอดส 

ม.1-11 72,000 72,000 72,000 72,000 72,000 ผูปวยเอดส
ไดรับ

ผลประโยชน 
 

ผูปวยเอดสมี
ชีวิตความ

เปนอยูท่ีดีขึ้น 

สำนักปลัด 

รวมจำนวน 5 โครงการ 12,892,000 12,892,000 12,892,000 12,892,000 12,892,000    

 

แบบ ผ 02 



 

128 
แผนพัฒนาทองถ่ิน องคการบริหารสวนตำบลยางสักกระโพหลุม พ.ศ.2566-2570 

รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                                           
แผนพัฒนาทองถ่ิน (๒๕๖6-๒๕70)    

องคการบริหารสวนตำบลยางสักกระโพหลุม 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวดัที่ 1 การพัฒนาเมืองนาอยูทันสมัยใหเปนมืองอัจฉริยะ และเสรมิสรางคุณภาพชวีิตของประชาชน 
    ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่  2 ดานการสงเสริมคุณภาพชวีติ 
       4. ยุทธศาสตรที ่ 4 ดานสาธารณสุข 
           4.1 แผนงานสาธารณสขุ 

 
ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

 
งบประมาณ 

ตัวชี้วดั 
(KPI) 

 
ผลที่คาดวาจะไดรบั 

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖6 2567 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70    
บาท บาท บาท บาท บาท 

1 โครงการรณรงคเพื่อปองกัน
โรคติดตอ/โรคระบาดตางๆ เชน
โรค โควิด-19 ฯลฯ 

เพื่อปองกันโรคติดตอ/โรค
ระบาดตางๆ เชนโรค โค
วิด-19 ฯลฯ 
 
 

ม.1-11 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนไดรับ
ประโยขน 

ประชาชนมีความรู
ในการปองกันโรค

ระบาด 

สำนักปลัด 

2 โครงการระบบการแพทยฉุกเฉิน 
1669  

เพื่อจัดทำระบบการแพทย
ฉุกเฉิน 1669 

เขตตำบลยาง
สั ก ก ระ โพ ห
ลุ ม  แ ล ะ
ใกลเคียง 
 

700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 ประชาชนไดรับ
ประโยขน 

ประชาชนมีชีวิต
ความเปนอยูท่ีดีขึ้น 

สำนักปลัด 

3 โครงการบานเรือนนาอยู 
หมูบานสะอาด 

เ พ่ื อ ส ง เส ริ ม ก า รป ระ ก ว ด
ห มู บ า น ให น า อ ยู  แ ล ะ ถู ก
สุขลักษณะ 

ม.1-11 
 
 
 
 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนไดรับ
ประโยขน 

ประชาชนมีชีวิต
ความเปนอยูท่ีดีขึ้น 

สำนักปลัด 

         
 
 
 
 
 

 

แบบ ผ 02 



 

129 
แผนพัฒนาทองถ่ิน องคการบริหารสวนตำบลยางสักกระโพหลุม พ.ศ.2566-2570 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                                           

แผนพัฒนาทองถ่ิน (๒๕๖6-๒๕70)    
องคการบริหารสวนตำบลยางสักกระโพหลุม 

ข. ยุทธศาสตรจังหวดัที่ 1 การพัฒนาเมืองนาอยูทันสมัยใหเปนมืองอัจฉริยะ และเสริมสรางคุณภาพชีวิตของประชาชน 
    ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 2 ดานการสงเสริมคุณภาพชวีิต    
       4. ยุทธศาสตรที ่ 4 ดานสาธารณสุข 
           4.1 แผนงานสาธารณสขุ 

 

 
ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

 
งบประมาณ 

ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะไดรบั หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖6 2567 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70    
บาท บาท บาท บาท บาท 

4 โครงการอบรมผูที่ไดรับมอบหมายทำ
การฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนขับา 

ตามบา ตามปณิธานศาสตราจารย 
ดร.สมเด็จพระเจานองนางเธอเจาฟา
ฯ กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติย
ราชนารี  

เพื่อสงเสริมใหผู
ที่ไดรับ
มอบหมายทำ
การฉีดวัคซีน
ปองกันโรคพิษ
สุนัขบา เขาอบรม 

จิตอาสา 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จิตอาสา ไดรับ
ความรู ความ
เขาใจในการฉีด
วัคซีน ปองกัน
โรคพิษสุนัขบา 

ประชาชนมีชีวิต
ความเปนอยูท่ีดี 

สำนักปลัด 

5 อุดหนุนการดำเนนิงานตามแนวทาง
พระราชดำริดานสาธารณสุข 

เพื่ อดำเนินงาน
ต า ม แ น ว ท า ง
พระราชดำริดาน
สาธารณสุข 

ม.1-11 220,000 220,000 220,000 220,000 220,000 ประชาชนไดรับ
ประโยชน 

ประชาชนมีชีวิต
ความเปนอยูท่ีดี 

สำนักปลัด 

6 โครงการขับเคลื่อนโครงการสัตวปลอด
โรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสนุัขบา 
เชน วัคซีนพิษสนุัขบา 
 

เ พ่ื อ ขั บ เค ล่ื อ น
โครงการสัตวปลอด
โรค คนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบา 

 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 ประชาชนไดรับ
ประโยชน 

ประชาชนมีชีวิต
ความเปนอยูท่ีดี 

สำนักปลัด 

 
 
 

 
 

แบบ ผ 02 



 

130 
แผนพัฒนาทองถ่ิน องคการบริหารสวนตำบลยางสักกระโพหลุม พ.ศ.2566-2570 

รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                                           
แผนพัฒนาทองถ่ิน (๒๕๖6-๒๕70)    

องคการบริหารสวนตำบลยางสักกระโพหลุม 
 

ค. ยุทธศาสตรจังหวดัที่ 1 การพัฒนาเมืองนาอยูทันสมัยใหเปนมืองอัจฉริยะ และเสรมิสรางคุณภาพชวีิตของประชาชน 
    ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่  2 ดานการสงเสริมคุณภาพชวีติ 
       4. ยุทธศาสตรที ่ 4 ดานสาธารณสุข 
           4.1 แผนงานสาธารณสขุ 

 

 
ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

 
งบประมาณ 

ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะไดรบั หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖6 2567 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70    

บาท บาท บาท บาท บาท 

7 โครงการรณรงคปองกัน
ควบคุมโรคไมติดตอ 

เพ่ือเปนการรณรงค
ปองกันโรคไมติดตอ 

ประชาชน ม.1-
11 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ประชาชน
ไดรับ

ประโยชน 

ประชาชนมีชีวิต
ความเปนอยูท่ีดี 

สำนักปลัด 

8 โครงการเฝาระวังปองกัน
ควบคุมโรคติดตอในเด็กแบบ
บูรณาการขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน รวมกับ
ภาคเรือขาย 

เพ่ือใชเปนแนวทางในการ
ดำเนินการบูรณาการดาน
ก าร เฝ า ร ะ วั งป อ งกั น
ควบคุมโรคติดตอในเด็ก
ร วมกั บ ภ า คี เค รื อข าย
ระดับพ้ืนท่ี 

นั ก เรี ย น / ค รู  
ของ อบต.และ 
ร ร .ใ น  ส พ ฐ . 
ผูนำ อสม.แกน
น ำ สุ ข ภ า พ
ครอบครัว ฯลฯ 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 เด็กๆไดรับ
ประโยชน 

เด็กๆมีความรูและ
มีชีวิตความเปนอยู

ท่ีดีขึ้น 

กอง
การศึกษา 

9 โครงการเฝาระวัง ปองกัน
ควบคุมโรคติดตอเชื้อไวรัสโค
โรนา 2019  (โควิด-19) 
ในสถานศึกษา 

เพ่ือเฝาระวัง ปองกัน
ควบคุมโรคติดตอเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019  
(โควิด-19) ใน
สถานศึกษา 

เด็กนักเรียน ครู 
ใน สังกั ด อบต.
และรร.ในสังกัด 
สพฐ. 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 เด็กๆไดรับ
ประโยชน 

เด็กๆมีความรูและ
มีชีวิตความเปนอยู

ท่ีดีขึ้น 

กอง
การศึกษา 

รวม จำนวน 9 โครงการ 1,240,000 1,240,000 1,240,000 1,240,000 1,240,000    

 

แบบ ผ 02 



131 
แผนพัฒนาทองถ่ิน องคการบริหารสวนตำบลยางสักกระโพหลุม พ.ศ.2566-2570 

 
 
 
รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                                           

แผนพัฒนาทองถ่ิน (๒๕๖6-๒๕70)    
องคการบริหารสวนตำบลยางสักกระโพหลุม 

 

ก. ยุทธศาสตรจังหวดัที่ 1 การพัฒนาเมืองนาอยูทันสมัยใหเปนมืองอัจฉริยะ และเสรมิสรางคุณภาพชวีิตของประชาชน 
    ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่  2 การสงเสรมิคุณภาพชีวิต 
       5. ยุทธศาสตรที ่5 ดานการเมืองการบริหาร 
           5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 
ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิต

ของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วดั 
(KPI) 

 
ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖6 2567 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70    
บาท บาท บาท บาท บาท 

1 โครงการจัดทำแผนที่ภาษแีละ
ทะเบียนทรัพยสิน 

เพ่ือจัดทำแผนท่ีภาษีและ
ทะเบียนทรัพย สินของ
ตำบลยางสักกระโพหลุม 

ม.1-11 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 รอยละ 80 
ของทะเบียน
ทรัพยสินท้ัง

ตำบล 

มีแผนท่ีภาษีและ
ทะเบียนทรัพยสิน 

กองคลัง 

2 โครงการจัดทำวารสาร เ พ่ื อ จั ด ท ำ ว า ร ส า ร 
ประชาสัมพันธขาวสารให
ประชาชนทราบ 

ม.1-11 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ประชานไดรับ
ประโยชน 

ประชานไดรับ
ประโยชน 

สำนัก
ปลัด 

3 โครงการสรางภูมิคุมกันทางสงัคมให
เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป 

เพ่ือใหความรู ความ
เขาใจในหลักการใช
ชีวิตประจำวัน ของเด็ก 
เยาวชน และประชาชน
ท่ัวไป 

ม.1-11 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 รอยละ 80 
ประชาชนมี

ความรูมากขึ้น 

เพ่ือใหความรู ใน
ชีวิตประจำวัน 

ของเด็ก เยาวชน 
และประชาชน

ท่ัวไป 

สำนัก
ปลัด 

4 โครงการอบรมใหความรูเก่ียวกับ
กฎหมายในชวีิตประจำวนัและ
กฎหมายทองถ่ินใหกับประชาชนทั่วไป 

เพ่ื อ เป นการอบรมให
ความรูในเรื่องกฎหมาย
ทองถิ่น ใหกับประชาชน
ท่ัวไป 

ม.1-11 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 รอยละ 80 
ประชาชนมี

ความรูมากขึ้น 

เพ่ือเปนการ
อบรมใหความรู
ในเรื่องกฎหมาย
ทองถิ่น ใหกับ
ประชาชนท่ัวไป 

สำนัก
ปลัด 

5 อุดหนุนศูนยปฏิบัติการรวมในการ
ชวยเหลือประชาชน องคกรปกครอง
สวนทองถ่ินสวนกลาง 

เพ่ือเปนการบูรณาการ
รวมกันของทองถิ่น  

ศูนย
ปฏิบัติการ
รวมในการ
ชวยเหลือ
ประชาชน 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ประชานไดรับ
ประโยชน 

ประชานไดรับ
ประโยชน 

สำนัก
ปลัด 

แบบ ผ 02 
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แผนพัฒนาทองถ่ิน องคการบริหารสวนตำบลยางสักกระโพหลุม พ.ศ.2566-2570 

 
 
 
รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                                           

แผนพัฒนาทองถ่ิน (๒๕๖6-๒๕70)    
องคการบริหารสวนตำบลยางสักกระโพหลุม 

 

ข. ยุทธศาสตรจังหวดัที่ 1 การพัฒนาเมืองนาอยูทันสมัยใหเปนมืองอัจฉริยะ และเสรมิสรางคุณภาพชวีิตของประชาชน 
    ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่   2  การสงเสรมิคุณภาพชีวติ 
       5. ยุทธศาสตรที ่ 5 ดานการเมอืงการบริหาร 
           5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 

 
ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

 
งบประมาณ 

ตัวชี้วดั 
(KPI) 

 
ผลที่คาดวา

จะไดรับ 

 
หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 2567 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70    
บาท บาท บาท บาท บาท 

6 โครงการเลือกตั้งผูบริหารและ
สมาชิกสภาทองถ่ิน 

เพื่อจัดการเลือกตั้ง
ผูบริหารและสมาชิก
สภาทองถ่ิน 

ม.1-11 700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 ประชาน
ไดรับ

ประโยชน 

ประชาน
ไดรับ

ประโยชน 

สำนักปลัด 

รวม จำนวน 6 โครงการ 1,350,000 1,350,000 1,350,000 1,350,000 1,350,000 - - - 

 

แบบ ผ 02 
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แผนพัฒนาทองถ่ิน องคการบริหารสวนตำบลยางสักกระโพหลุม พ.ศ.2566-2570 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                                           

แผนพัฒนาทองถ่ิน (๒๕๖6-๒๕70)    
องคการบริหารสวนตำบลยางสักกระโพหลุม 

 

ก. ยุทธศาสตรจังหวดัที่ 1 การพัฒนาเมืองนาอยูทันสมัยใหเปนมืองอัจฉริยะ และเสรมิสรางคุณภาพชวีิตของประชาชน 
    ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่  2 การสงเสรมิคุณภาพชีวิต 
       6. ยุทธศาสตรที ่ 6 ดานการศึกษา 
           6.1 แผนงานการศึกษา 

 

 
ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

 
งบประมาณ 

ตัวชี้วดั 
(KPI) 

 
ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖6 2567 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70    
บาท บาท บาท บาท บาท 

1 โครงการอาหารกลาง เพ่ือสงเสริมใหเด็กไดรับ
ประทานอาหารกลางวัน 
ท่ีถูกตามสุขลักษณะ 

เด็ก นักเรียนในสั งกัด 
อบต.และสังกัด สพฐ. 
ทุกโรงเรียน  

2,280,000 2,280,000 2,280,000 2,280,000 2,280,000 เด็กนักเรียนใน
สังกัด อบต.และ
สังกัด สพฐ. ทุก

โรงเรียน  

เด็กในศูนยเด็ก
พัฒนาเด็กเล็กและ

โรงเรียนมี
พัฒนาการดีขึ้น 

กอง
การศึกษา 

2 โครงการอาหารเสรมิ (นม) เ พ่ื อ ส ง เส ริ ม ให เด็ ก
ไดรับอาหารเสริม(นม)
ท่ีมีประโยชนตามหลัก
โภชนาการ 

จัดอาหารเสริม(นม)ให 
เด็กนักเรียน ตลอดป 

1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 เด็กนักเรียนใน
สังกัด อบต.และ
สังกัด สพฐ. ทุก

โรงเรียน  

เด็กในศูนยเด็ก
พัฒนาเด็กเล็กและ

โรงเรียนมี
พัฒนาการดีขึ้น 

กอง
การศึกษา 

3 โครงการคาจัดการเรยีนการสอน
(รายหัว)จัดซื้อสื่อวัสดุการศึกษา 
เครื่องเลนพัฒนาการเด็กปฐมวัย 

เ พ่ื อ ใ ช ใ น ก า ร จั ด
ประสบ การณ ใหแก
เด็กกอนปฐมวัยอยาง
เพียงพอและเหมาะสม
มากข้ึน 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 230,000 230,000 230,000 230,000 230,000 เด็กนักเรียนใน
สังกัด อบต.  

เด็กในศูนยเด็ก
พัฒนาเด็กเล็กมี
พัฒนาการดีขึ้น 

กอง
การศึกษา 

4 โครงการสนับสนุนคาใชจายคา
หนังสือเรียนเพ่ือใชในกิจกรรมการ
เรียนการสอน 
 

เพ่ือใชในกิจกรมการ
เรียนการสอน 
 
 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 เด็กนักเรียนใน
สังกัด อบต.   

เด็กในศูนยเด็ก
พัฒนาเด็กเล็กมี
พัฒนาการดีขึ้น 

กอง
การศึกษา 

        
 
 

แบบ ผ 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                                           

แผนพัฒนาทองถ่ิน (๒๕๖6-๒๕70)    
องคการบริหารสวนตำบลยางสักกระโพหลุม 

ข. ยุทธศาสตรจังหวดัที่ 1 การพัฒนาเมืองนาอยูทันสมัยใหเปนมืองอัจฉริยะ และเสรมิสรางคุณภาพชวีิตของประชาชน 
    ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่   2  การสงเสรมิคุณภาพชวีิต 
       6. ยุทธศาสตรที ่ 6 ดานการศึกษา 
           6.1 แผนงานการศึกษา 

 

 
ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

 
งบประมาณ 

ตัวชี้วดั 
(KPI) 

 
ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖6 2567 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70    
บาท บาท บาท บาท บาท 

5 โครงการสนับสนุนคาใชจายคา
อุปกรณการเรียนใหกับเด็กใน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
 
 

เพื่อสนับสนุนคาใชจายและ
ลดภาระคาใชจายของ
ครอบครัวเด็ก ในการซ้ือ
อุปกรณการเรียนสำหรับ
เด็ก 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 เด็กนักเรียนใน
สังกัด อบต.   

เด็กในศูนยเด็ก
พัฒนาเด็กเล็กมี
พัฒนาการดีขึ้น 

กอง
การศึกษา 

6 โครงการสนับสนุนคาเครื่องแบบ
นักเรียน 
 

เพื่อสนับสนุนคาใชจายและ
ลดภาระคาใชจายของ
ครอบครัวเด็ก ในการซ้ือ
เคร่ืองแบบนักเรียน 
 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 เด็กนักเรียนใน
สังกัด อบต.   

เด็กในศูนยเด็ก
พัฒนาเด็กเล็กมี
พัฒนาการดีขึ้น 

กอง
การศึกษา 

7 โครงการสนับสนุนคาใชจาย
ในการจัดกิจกรรมพัฒนา
ผูเรียน 

เพื่อสนับสนุนคาใชจายใน
การจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
อยางมีประสิทธภิาพ 
 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 เด็กนักเรียนใน
สังกัด อบต.   

เด็กในศูนยเด็ก
พัฒนาเด็กเล็กมี
พัฒนาการดีขึ้น 

กอง
การศึกษา 

8 โครงการวันเด็กแหงชาต ิ เพื่อใหเด็กไดแสดงออก ถึง
ความรูความสามรถ 

เด็กและนักเรียน ใน
สังกัดตำบลยางสักกรธ
โพหลุมทุกคน  

70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 เด็กนักเรียนใน
สังกัด อบต.   

เด็กๆกลา
แสดงออก  

มีพัฒนาการดี
ขึ้น 

กอง
การศึกษา 

รวมจำนวน 8 โครงการ 3,900,000 3,900,000 3,900,000 3,900,000 3,900,000 - - - 

         

แบบ ผ 02 



 
 

135 
แผนพัฒนาทองถ่ิน องคการบริหารสวนตำบลยางสักกระโพหลุม พ.ศ.2566-2570   

รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                                           
แผนพัฒนาทองถ่ิน (๒๕๖6-๒๕70)    

องคการบริหารสวนตำบลยางสักกระโพหลุม 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวดัที่ 1 การพัฒนาเมืองนาอยูทันสมัยใหเปนมืองอัจฉริยะ และเสรมิสรางคุณภาพชวีิตของประชาชน 
    ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่  6 การบรหิารจดัการศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณ ีและภูมปิญญาทองถ่ิน 
       6. ยุทธศาสตรที ่ 6 ดานการศึกษา 
           6.2 แผนงานการศาสนา วฒันธรรม และนันทนาการ 

 

 
ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

 
งบประมาณ 

 

ตัวชี้วดั 
(KPI) 

 
ผลที่คาดวาจะไดรบั 

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖6 2567 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70 
บาท บาท บาท บาท บาท 

1 โครงการแขงขันกีฬา
ตอตานยาเสพติด  
 
 
 
 
 

เพ่ือสงเสริมและปลูกสำนึกใน
การเลนกีฬา ใชเวลาวางใหเกิด
ประโยชนของเด็ก เยาวชน
และประชาชน ท่ัวไป 

จัดการแขงขันกีฬาตอตาน
ยาเสพติด โดยมีทีมจาก
ชุมชนเขารวมการแขงขัน 
ท้ัง 11 หมูบาน 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชน
ไดรับ

ประโยชน 

ปลูกสำนึกในการเลนกีฬา 
ใชเวลาวางใหเกิด
ประโยชนของเด็ก 

เยาวชนและประชาชน 
ท่ัวไป 

กอง
การศึกษา 

2 โครงการสงเสริม
สนับสนุนประเพณีวัน
สงกรานต 

เพ่ือสงเสริมและปลูกสำนึกใน
การจัดประเพณีวันสงกรานต
ให กั บ เ ด็ ก  เย า ว ช น แ ล ะ
ประชาชน ท่ัวไป 

จั ด ง า น ป ร ะ เพ ณี วั น
สงกรานตโดยชุมชนเขา
รวม ท้ัง 11 หมูบาน 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชน
ไดรับ

ประโยชน 

ปลูกสำนึกในการจัด
ประเพณีวันสงกรานต
ใหกับเด็ก เยาวชนและ

ประชาชน ท่ัวไป 

กอง
การศึกษา 

3 โครงการจัดงานวันลอย
กระทง 

เพ่ือสงเสริมและปลูกสำนึกใน
การจัดประเพณีวันลอยกระทง
ให กั บ เ ด็ ก  เย า ว ช น แ ล ะ
ประชาชน ท่ัวไป 

จัดงานประเพณี วันลอย
กระทงโดยชุมชนเขารวม 
ท้ัง 11 หมูบาน 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชน
ไดรับ

ประโยชน 

ปลูกสำนึกในการจัด
ประเพณีวันลอยกระทง
ใหกับเด็ก เยาวชนและ

ประชาชน ทัว่ไป 

กอง
การศึกษา 

4 โครงการจัดงานวันสำคัญ
ทางพุทธศาสนา เชน วัน
เขาพรรษา ออกพรรษ 
ฯลฯ 
 

เพ่ือสงเสริมและปลูกสำนึกใน
การจัดงานวันสำคัญทางพุทธ
ศาสนาใหกับเด็ก เยาวชนและ
ประชาชน ท่ัวไป 

จัดงานวันสำคัญทางพุทธ
ศาสนา โดยรวมกับชุมชน 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชน
ไดรับ

ประโยชน 

ปลูกสำนึกในการจัดงานวัน
สำคัญทางพุทธศาสนาใหกับ
เด็ก เยาวชนและประชาชน 

ทั่วไป 

กอง
การศึกษา 

 
 

แบบ ผ 02 



 
 

136 
แผนพัฒนาทองถ่ิน องคการบริหารสวนตำบลยางสักกระโพหลุม พ.ศ.2566-2570   

รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                                           
แผนพัฒนาทองถ่ิน (๒๕๖6-๒๕70)    

องคการบริหารสวนตำบลยางสักกระโพหลุม 
 

ข. ยุทธศาสตรจังหวดัที่ 1 การพัฒนาเมืองนาอยูทันสมัยใหเปนมืองอัจฉริยะ และเสรมิสรางคุณภาพชีวิตของประชาชน 
    ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่   6 การบริหารจดัการศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณ ีและภูมปิญญาทองถ่ิน 
       6. ยุทธศาสตรที ่ 6 ดานการศึกษา 
           6.2 แผนงานการศาสนา วฒันธรรม และนันทนาการ 

 

 
ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

 
งบประมาณ 

ตัวชี้วดั 
(KPI) 

 
ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖6 2567 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70    
บาท บาท บาท บาท บาท 

5 โครงการสงเสริมสนบัสนุนภูมิ
ปญญาทองถ่ิน  

เพ่ือปลูกสำนึกและการ
สงเสริมความรูในดานภูมิ
ปญญาทองถิ่น ใชเวลาวาง
ใหเกดิประโยชนของเด็ก 
เยาวชนและประชาชน 
ท่ัวไป 

เ ด็ ก  เ ย า ว ช น แ ล ะ
ประชาชน ท่ัวไป 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชนไดรับ
ประโยชน 

เด็ก เยาวชนและ
ประชาชน ท่ัวไป 
มีความรูในดาน

ภูมิปญญาทองถิ่น 

กอง
การศึกษา 

6 อุดหนุนโครงการรัฐพิธี งานพธิี 
หรือโครงการแหงเทียนอำเภอมวง
สามสบิ 

เพ่ืออุดหนุนโครงการรัฐ
พิ ธี  ง า น พิ ธี  ห รื อ
โค ร งก า ร แ ห ง เ ที ย น
อำเภอมวงสามสิบ 

อำเภอมวงสามสิบ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ประชาชนไดรับ
ประโยชน 

เพ่ือสืบสาน
ประเพณีแหง

เทียน 

กอง
การศึกษา 

7 อุดหนุนโครงการรัฐพิธี งานพิธี 
หรือโครงการแหงเทียนจังหวัด
อุบลราชธานี  

เพื่ออุดหนุนโครงการ
รัฐพิ ธี  งานพิ ธี  ห รือ
โครงการแห ง เที ยน
จังหวัดอุบลราชธานี 

จังหวัดอุบลราชธานี 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ประชาชนไดรับ
ประโยชน 

เพ่ือสืบสาน
ประเพณีแหง

เทียน 

กอง
การศึกษา 

8 โครงการอบรมสงเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม  

เพ่ือปลูกสำนึกและการ
ส ง เสริ มความรู ในด าน
คุณธรรมจริยธรรมของ
เ ด็ ก  เ ย า ว ช น แ ล ะ
ประชาชน ท่ัวไป 

เ ด็ ก  เ ย า ว ช น แ ล ะ
ประชาชน ท่ัวไป 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนไดรับ
ประโยชน 

เด็ก เยาวชนและ
ประชาชน ท่ัวไป 
มีความรูในดาน

คุณธรรม 
จริยธรรม  

กอง
การศึกษา 

        

แบบ ผ 02 



 
 

137 
แผนพัฒนาทองถ่ิน องคการบริหารสวนตำบลยางสักกระโพหลุม พ.ศ.2566-2570   

รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                                           
แผนพัฒนาทองถ่ิน (๒๕๖6-๒๕70)    

องคการบริหารสวนตำบลยางสักกระโพหลุม 
 

ค. ยุทธศาสตรจังหวดัที่ 1 การพัฒนาเมืองนาอยูทันสมัยใหเปนมืองอัจฉริยะ และเสริมสรางคุณภาพชีวิตของประชาชน 
    ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่  6 การบรหิารจดัการศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณ ีและภูมปิญญาทองถ่ิน  
       6. ยุทธศาสตรที ่ 6 ดานการศึกษา 
           6.2 แผนงานการศาสนา วฒันธรรม และนันทนาการ 

 

 
ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

 
งบประมาณ 

ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดวา
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖6 2567 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70    
บาท บาท บาท บาท บาท 

9 โครงการสงเสริมการกีฬาใน
ชุมชนตำบลยางสักกระโพ 
หลุม 

เพ่ือใหสงเสริมให
ความรูในดานกีฬา
ใหกับเด็ก เยาวชน 
และประชาชนท่ัวไป 

เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนท่ัวไป  
ม. 1-11 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนไดรับ
ประโยชน 

ประชาชนมี
สุขภาพ
แข็งแรง 

กองการศึกษา 

10. โครงการสงเสริมการ
ทองเที่ยว 

เพ่ือสงเสริมการ
ทองเท่ียว 
 

ตำบลยางสักกระโพ 
หลุม 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชนไดรับ
ประโยชน 

เพือ่สงเสริม
คุณภาพชีวิต
ของ
ประชาชน 

กองการศึกษา 

รวมจำนวน 10 โครงการ 1,160,000 1,160,000 1,160,000 1,160,000 1,160,000 - - - 

 

แบบ ผ 02 



 

138 
แผนพัฒนาทองถ่ิน องคการบริหารสวนตำบลยางสักกระโพหลุม พ.ศ.2566-2570 

รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                                           
แผนพัฒนาทองถ่ิน (๒๕๖6-๒๕70)    

องคการบริหารสวนตำบลยางสักกระโพหลุม 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวดัที่ 1 การพัฒนาเมืองนาอยูทันสมัยใหเปนมืองอัจฉริยะ และเสรมิสรางคุณภาพชีวิตของประชาชน 
    ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่  5 การจดัการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม  
       7. ยุทธศาสตรที ่ 7 ดานทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม 
           7.1 แผนงานการเกษตร 

 

 
ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

 
งบประมาณ 

ตัวชี้วดั 
(KPI) 

 
ผลที่คาดวาจะไดรบั 

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖6 2567 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70    
บาท บาท บาท บาท บาท 

1 โครงการอาสาสมัครทองถ่ิน
รักษโลก 

เพ่ือรวมพ้ืนฟู และเพ่ิม
พ้ืนท่ีปาไม ให มีความ
สมบูรณ 

ปลูกตนไม  ในตำบล
ยางสักกระโพหลุม  

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 เขารวม
โครงการ ท้ัง 
11 หมูบาน 

ประชาชนเกิดจิตสำนกึ
ในการรักษา

ส่ิงแวดลอม และ
ธรรมชาติ 

สำนัก
ปลัด 

2 โครงการปลูกจิตสำนึกในการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอม 

เพ่ือพัฒนาส่ิงแวดลอม
ในชุมชน 

ม.1-11 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 เขารวม
โครงการ ท้ัง 
11 หมูบาน 

ประชาชนเกิดจิตสำนกึ
ในการรักษา

ส่ิงแวดลอม และ
ธรรมชาติ 

สำนัก
ปลัด 

3. โครงการทองถ่ินไทย รวมใจ
ภักดิ์ รักพื้นที่สีเขียว 

เพ่ือรวมพ้ืนฟู และเพ่ิม
พ้ืนท่ีปาไม ให มีความ
สมบูรณ 

ปลูกตนไม  ในตำบล
ยางสักกระโพหลุม  

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 เขารวม
โครงการ ท้ัง 
11 หมูบาน 

ประชาชนเกิดจิตสำนกึ
ในการอนุรักษ หวง

แหนปาไม 

สำนักปลัด 

4. โครงการขุดลอกรองเขมร เพ่ือใหประชาชนมีใช
ไวเพ่ือการเกษตร 

หมูท่ี 3 บานหนองบัว
แดง (ตามแบบ อบต.
ยางสักฯกำหนด) 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ประชาชน
ไดรับ

ประโยชน 

ประชาชนมีน้ำไวใช
เพ่ืออุปโภค บริโภค 

กองชาง 

5. โครงการกอสรางฝายน้ำลน
รองเขมร หมู 3 บานหนองบัว
แดง 

เพ่ือใหประชาชนมีใช
ไวเพ่ือการเกษตร 

หมูท่ี 3 บานหนองบัว
แดง(ตามแบบ อบต.
ยางสักฯกำหนด) 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชน
ไดรับ

ประโยชน 

ประชาชนมีน้ำไวใช
เพ่ืออุปโภค บริโภค 

กองชาง 

6. โครงการขุดลอกลำหวยบาน
แคน  

เพ่ือใหประชาชนมีใช
ไวเพ่ือการเกษตร 

ห มู ท่ี  4  (ต าม แ บ บ 
อบต.ยางสักฯกำหนด) 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ประชาชน
ไดรับ

ประโยชน 

ประชาชนมีน้ำไวใช
เพ่ืออุปโภค บริโภค 

กองชาง 

 

แบบ ผ 02 



 

139 
แผนพัฒนาทองถ่ิน องคการบริหารสวนตำบลยางสักกระโพหลุม พ.ศ.2566-2570 

รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                                           
แผนพัฒนาทองถ่ิน (๒๕๖6-๒๕70)    

องคการบริหารสวนตำบลยางสักกระโพหลุม 
 

ข. ยุทธศาสตรจังหวดัที่ 1 การพัฒนาเมืองนาอยูทันสมัยใหเปนมืองอัจฉริยะ และเสรมิสรางคุณภาพชีวิตของประชาชน 
    ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่  5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม  
       7. ยุทธศาสตรที ่ 7 ดานทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม 
           7.1 แผนงานการเกษตร 

 

 
ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

 
งบประมาณ 

ตัวชี้วดั 
(KPI) 

 
ผลที่คาดวาจะไดรบั 

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลกั 

๒๕๖6 2567 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70    
บาท บาท บาท บาท บาท 

7. โครงการกอสรางทอลอด
เหลี่ยมขามลำหวยบานแคน 

เพ่ือใหประชาชนมีใชไว
เพ่ือการเกษตร 

หมู ที่  4  บ านแคน
(ตามแบบ อบต.ยางสัก
ฯกำหนด) 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชน
ไดรับ

ประโยชน 

ประชาชนมีน้ำไวใช
เพ่ืออุปโภค บริโภค 

กองชาง 

8. โครงการขุดลอกหนองแคน เพ่ือใหประชาชนมีใชไว
เพ่ือการเกษตร 

หมู  6 บ านดอนกอ 
(ตามแบบ อบต.ยางสัก
ฯกำหนด) 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชน
ไดรับ

ประโยชน 

ประชาชนมีน้ำไวใช
เพ่ืออุปโภค บริโภค 

กองชาง 

9. โครงการขุดลอกหนองฝงแดง หมู 
6 บานดอนกอ 

เพ่ือใหประชาชนมีใชไว
เพ่ือการเกษตร 

หมู  6 บ านดอนกอ 
(ตามแบบ อบต.ยางสัก
ฯกำหนด) 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ประชาชน
ไดรับ

ประโยชน 

ประชาชนมีน้ำไวใช
เพ่ืออุปโภค บริโภค 

กองชาง 

10. โครงการกอสรางทอลอดเหลีย่ม
ขามลำหวยแสง 

เพ่ือใหประชาชนมีใชไว
เพ่ือการเกษตร 

หมูท่ี 8 บานยางเทิง 
(ตามแบบ อบต.ยางสัก
ฯกำหนด) 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ประชาชน
ไดรับ

ประโยชน 

ประชาชนมีน้ำไวใช
เพ่ืออุปโภค บริโภค 

กองชาง 

11. โครงการขุดลอกหนองมวง เพ่ือใหประชาชนมีใชไว
เพ่ือการเกษตร 

หมูท่ี 8 บานยางเทิง 
(ตามแบบ อบต.ยางสัก
ฯกำหนด) 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชน
ไดรับ

ประโยชน 

ประชาชนมีน้ำไวใช
เพ่ืออุปโภค บริโภค 

กองชาง 

12. โครงการขุดลอกหนองผีผวน เพ่ือใหประชาชนมีใชไว
เพ่ือการเกษตร 

หมูท่ี 8 บานยางเทิง 
(ตามแบบ อบต.ยางสัก
ฯกำหนด) 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ประชาชน
ไดรับ

ประโยชน 

ประชาชนมีน้ำไวใช
เพ่ืออุปโภค บริโภค 

กองชาง 

 
 
 

แบบ ผ 02 



 

140 
แผนพัฒนาทองถ่ิน องคการบริหารสวนตำบลยางสักกระโพหลุม พ.ศ.2566-2570 

รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                                           
แผนพัฒนาทองถ่ิน (๒๕๖6-๒๕70)    

องคการบริหารสวนตำบลยางสักกระโพหลุม 
ค. ยุทธศาสตรจังหวดัที่ 1 การพัฒนาเมืองนาอยูทันสมัยใหเปนมืองอัจฉริยะ และเสรมิสรางคุณภาพชีวิตของประชาชน 

    ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่  5 การจดัการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม  
       7. ยุทธศาสตรที ่ 7 ดานทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม 
           7.1 แผนงานการเกษตร 

 
ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและผานมา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

 
ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ 

 
หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 2567 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70    
บาท บาท บาท บาท บาท 

13. โครงการขุดลอกหนอง
มันปลา 

เพ่ือใหประชาชนมีใช
ไวเพ่ือการเกษตร 

หมูท่ี 1 บานยางสัก
กระ โพห ลุ ม  (ตาม
แบบ อบต.ยางสักฯ
กำหนด) 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชน
ไดรับ

ประโยชน 

ประชาชนมีน้ำไว
ใชเพ่ืออุปโภค 

บริโภค 

กองชาง 

14. โครงการขุดลอกหนองสวน
ยา 

เพ่ือใหประชาชนมีใช
ไวเพ่ือการเกษตร 

หมูท่ี 1 บานยางสัก
ก ระ โพ ห ลุ ม (ต าม
แบบ อบต.ยางสักฯ
กำหนด) 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชน
ไดรับ

ประโยชน 

ประชาชนมีน้ำไว
ใชเพ่ืออุปโภค 

บริโภค 

กองชาง 

15. โครงการขุดลอกสระน้ำ 
หลังที่ทำการองคการ
บริหารสวนตำบลยางสัก
กระโพหลุม 

เพ่ือใหประชาชนมีใช
ไวเพ่ือการเกษตร 

อบต.ยางสักกระ
โพหลุม (ตามแบบ 
อ บ ต .ย า ง สั ก ฯ
กำหนด) 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ประชาชน
ไดรับ

ประโยชน 

ประชาชนมีน้ำไว
ใชเพ่ืออุปโภค 

บรโิภค 

กองชาง 

รวมจำนวน 15 โครงการ 2,080,000 2,080,000 2,080,000 2,080,000 2,080,000 - - - 

 
 
        

แบบ ผ 02 
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แผนพัฒนาทองถ่ิน องคการบริหารสวนตำบลยางสักกระโพหลุม พ.ศ.2566-2570 
 

 
                                                                                                                                           

        
    บัญชีสรุปโครงการ ท่ีนำมาจากแผนพัฒนาหมูบาน  

               องคการบริหารสวนตำบลยางสักกระโพหลุม 
 

 
ยุทธศาสตร 

ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569 ป2570 
จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

1) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน           
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 5 980,000 5 980,000 5 980,000 5 980,000 5 980,000 

           

รวม 5 980,000 5 980,000 5 980,000 5 980,000 5 980,000 

 
 
 
 

 
 

 

แบบ ผ 01/1 



142 
แผนพัฒนาทองถ่ิน องคการบริหารสวนตำบลยางสักกระโพหลุม พ.ศ.2566-2570 
 

 
          
 

 

   รายละเอียดโครงการพัฒนาท่ีนำมาจากแผนพัฒนาหมูบานและแผนพัฒนาชุมชน  
องคการบริหารสวนตำบลยางสักกระโพหลุม 

 
    ก.  ยทุธศาสตรจังหวดัที่ 1 การพัฒนาเมืองนาอยูทันสมัยใหเปนมืองอัจฉริยะ และเสรมิสรางคุณภาพชวีิตของประชาชน 
    ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1  การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
       1. ยุทธศาสตรที ่1  ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน  
           1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
  

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

 
งบประมาณ 

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

 
ผลท่ีคาดวา

จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖6 2567 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70    
บาท บาท บาท บาท บาท 

1. โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรงั หมู 5 บานหนอง
แฝก (จากบาน นาย
ประยรู สำราญสุข ถึงท่ี
นา นาย บุญศรี สีดำ) 

เพ่ือปรับปรุงถนน

ลูกรังใหประชาชนท่ี

เดินทางสัญจรไป-มา 
ไดรับความสะดวกและ
ปลอดภัย 

หมู 5 บานหนองแฝก (จากบาน 
นายประยูร สำราญสุข ถึงท่ีนา 
นาย บุญศรี สีดำ) ผิวจราจรกวาง 
4 .00  เมตร ยาว 500 เมตร 
ปริมาณลูกรังไมนอยกวา 400 
ลบ.ม.   
 
 

110,000 110,000 110,000 110,000 110,000 ประชาช
นไดรับ
ประโยช

น 

ประชาชน
เดินทาง

สัญจร ไป-
มา 

สะดวก
และ

ปลอดภัย 

กองชาง 

2. โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรัง หมู 5 บานหนอง
แฝก (จากท่ีนา นาย
สำรวจ กุลสงิห ถึง ถนน
ชยางกูร) 

เพ่ือปรับปรุงถนน

ลูกรังใหประชาชนท่ี

เดินทางสัญจรไป-มา 
ไดรับความสะดวกและ
ปลอดภัย 

หมู 5 บานหนองแฝก (จากท่ีนา 
นายสำรวจ กุลสิงห ถึง ถนนชยาง
กูร) ผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร 
ยาว 1,000 เมตร ปริมาณลูกรัง
ไมนอยกวา 800 ลบ.ม. 
 
 

220,000 220,000 220,000 220,000 220,000 ประชาช
นไดรับ
ประโยช

น 

ประชาชน
เดินทาง

สัญจร ไป-
มา 

สะดวก
และ

ปลอดภัย 

กองชาง 

 
 

         
 

แบบ ผ 02/1 
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แผนพัฒนาทองถ่ิน องคการบริหารสวนตำบลยางสักกระโพหลุม พ.ศ.2566-2570 
 

 
 
 

  รายละเอียดโครงการพัฒนาท่ีนำมาจากแผนพัฒนาหมูบานและแผนพัฒนาชุมชน  
องคการบริหารสวนตำบลยางสักกระโพหลุม 

 
    ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาเมืองนาอยูทันสมัยใหเปนมืองอัจฉริยะ และเสริมสรางคุณภาพชีวิตของประชาชน 
    ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรท่ี 1  การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
       1. ยุทธศาสตรท่ี 1  ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน  
           1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   

 
ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

 
งบประมาณ 

 

ตัวชี้วดั 
(KPI) 

 
ผลที่คาดวา

จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖6 2567 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70 
บาท บาท บาท บาท บาท 

3. โครงการกอสรางทอระบาย
น้ำ หมูท่ี 6 บานดอนกอ 
จำนวน 4 จุด 

เพ่ือกอสรางทอ
ระบายน้ำให
ประชาชนท่ีเดินทาง
สัญจรไป-มา ไดรับ
ความสะดวกและ
ปลอดภยั 

หมูท่ี 6 บานดอนกอ  
จุด A วางทอระบายน้ำขนาด Dai 
0.40 ม.จำนวน 181 ทอน พรอม
บ อ พั ก   ขนาด 0 .8 0 x0.80 ม . 
จำนวน 20 บอ ( จากท่ีนานายสุดใจ 
พันธวงษ ถึงท่ีนายประครอง สรรพ
ศรี) 
จุด B วางทอระบายน้ำขนาด Dai 
0.40 ม.จำนวน 93 ทอน พรอมบอ
พัก  ขนาด 0.80x0.80 ม. จำนวน 
10 บอ ( จากบานนายสุรชัย พันธ
วงษ ถึงท่ีนางเข็มพร เทาอานนท ) 
จุด C วางทอระบายน้ำขนาด Dai 
0.40 ม.จำนวน 62 ทอน พรอมบอ
พัก  ขนาด 0.80x0.80 ม. จำนวน 
7 บอ ( จากท่ีนายสุรชัย พันธวงษ 
ถึงท่ีนานางจันทรเพ็ญ ชูหา) 
จุด D วางทอระบายน้ำขนาด Dai 
0.40 ม.จำนวน 70ทอน พรอมบอ

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ประชาชน
ไดรับ

ประโยชน 

ประชาชน
เดินทาง

สัญจร ไป-
มา สะดวก

และ
ปลอดภัย 

กองชาง 

แบบ ผ 02/1 
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พัก  ขนาด 0.80x0.80 ม. จำนวน 
8 บอ ( จากท่ีนานายสุดใจ พันธวงษ 
ถึงท่ีนายอวน กระแสจันทร ถึงท่ี
นายเพ็ง วงศสามารถ) 
 

4. โครงปรับปรงุถนนลูกรัง 
หมู 9 บานยางเครือ 
(ซอยโนนหาหุง) 

เพ่ือปรับปรุงถนน
ลูกรังใหประชาชนท่ี
เดินทางสัญจรไป-มา 
ไดรับความสะดวก
และปลอดภัย 

หมู 9 บานยางเครือ (ซอยโนน
หาหุง) ผิวจราจร 4.00 เมตร 
ยาว 400 เมตร ปริมาณลูกรัง
ไมนอยกวา 320 ลบ.ม. 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชน
ไดรับ

ประโยชน 

ประชาชน
เดินทาง

สัญจร ไป-
มา สะดวก

และ
ปลอดภัย 

กองชาง 

5. โครงปรับปรุงถนนลูกรัง 
หมู 9 บานยางเครือ (ซอย
บาน นายหมายประสาร 
สาระบูรณ) 

เพ่ือปรับปรุงถนน
ลูกรังใหประชาชนท่ี
เดินทางสัญจรไป-มา 
ไดรับความสะดวก
และปลอดภัย 

หมู 9 บานยางเครือ (ซอยบาน นาย
หมายประสาร สาระบูรณ)ผิวจราจร
กวา 4.00 เมตร ยาว 200 เมตร 
ปริมาณลูกรังไมนอยกวา 240 ลบ.
ม. 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชน
ไดรับ

ประโยชน 

ประชาชน
เดินทาง

สัญจร ไป-
มา สะดวก

และ
ปลอดภัย 

กองชาง 

รวม จำนวน 5 โครงการ 980,000 980,000 980,000 980,000 980,000    
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
    แผนพัฒนาทองถิ่น (๒๕๖6-๒๕70)     

สำหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององคการบริหารสวนตำบลยางสักกระโพหลุม อำเภอมวงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี 
 

    ก.  ยทุธศาสตรจังหวดัที่ 1 การพัฒนาเมืองนาอยูทันสมัยใหเปนมืองอัจฉริยะ และเสรมิสรางคุณภาพชีวิตของประชาชน 
    ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1  การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
       1. ยุทธศาสตรที ่1  ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน  
           1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

 
ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

 
งบประมาณ 

ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดวา
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖6 2567 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70    
บาท บาท บาท บาท บาท 

1 โครงการกอสรางถนน 
คสล. หมู 3 บานหนอง
บัวแดง (สายบานหนอง
บัวแดง - บานดอน
กลอย) (จากท่ีนา นาง
บุญม ี ศิริบุญ ถึงท่ีนา 
นางวิไลวรรณ ดวงทอง)      

เ พ่ื อ ก อ ส ร า ง
ถ น น  ใ ห
ป ร ะ ช า ช น ท่ี
เดินทางสัญจร
ไป -ม า  ไ ด รั บ
ค ว าม ส ะ ด ว ก
และปลอดภัย 

หมู  3  บ านหนองบัวแดง 
(สายบานหนองบัวแดง-บาน
ดอนกลอย)ผิวจราจรกวาง 
5 .00 เมตร ยาว 2 ,037 
เมตร หนา 0.15 เมตรหรือ
ผิวจราจรคอนกรีตไมนอย
กวา 8,148 ตร.ม. 

6,620,250 6,620,250 6,620,250 6,620,250 6,620,250 ประชาชน
ไดรับ

ประโยชน 

ประชาชน
เดินทาง

สัญจร ไป-
มา สะดวก

และ
ปลอดภัย 

กองชาง 

2 โครงการกอสรางถนน 
คสล. หมู 9 บานยาง
เครือ (จากบานนายสุร
เวช เสลวาปนุสรณ ถึง
ถนนชยางกูร หมายเลข 
212)  

เ พ่ื อ ก อ ส ร า ง
ถ น น  ใ ห
ป ร ะ ช า ช น ท่ี
เดินทางสัญจร
ไป -ม า  ไ ด รั บ
ค ว าม ส ะ ด ว ก
และปลอดภัย 

หมู  9 บานยางเครือ (จาก
บ านนายสุรเวช เสลวาป
นุ ส รณ  ถึ งถน น ชยาง กู ร 
หมายเลข 212)ผิวจราจร
ก ว า ง  5.00 เม ต ร  ย า ว 
1,610 เมตร หนา 0.15 
เ ม ต ร  ห รื อ ผิ ว จ ร า จ ร
ค อ น ก รี ต ไ ม น อ ย ก ว า 
8,050 ตร.ม. 

4,226,250 4,226,250 4,226,250 4,226,250 4,226,250 ประชาชน
ไดรับ

ประโยชน 

ประชาชน
เดินทาง

สัญจร ไป-
มา สะดวก

และ
ปลอดภัย 

กองชาง 

 
 
 

แบบ ผ 02/2 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (๒๕๖6-๒๕70)     
สำหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององคการบริหารสวนตำบลยางสักกระโพหลุม อำเภอมวงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี 

 

 ก.  ยุทธศาสตรจงัหวัดที่ 1 การพัฒนาเมืองนาอยูทันสมัยใหเปนมืองอัจฉรยิะ และเสรมิสรางคุณภาพชวีิตของประชาชน 
    ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1  การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
       1. ยุทธศาสตรที ่1  ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน  
           1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
 

 
ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

 
ผลที่คาด

วาจะ
ไดรับ 

 
หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 2567 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70    
บาท บาท บาท บาท บาท 

3 โครงการกอสรางถนน 
คสล. หมู 10 (สายบาน
นาหนอล้ำ – บานรังแรง 
ตำบลโพนเมือง อำเภอ
เหลาเสือโกก) (จากบาน
นางเกวลิน ศรีสองหลา 
ถึงท่ีนา นายมงคล มา
นุช)  

เพื่อกอสราง
ถ น น ใ ห
ประชาชนที่
เ ดิ น ท า ง
สัญจรไป-มา 
ได รับความ
สะดวกและ
ปลอดภัย 

หมู 10 (สายบานนาหนอล้ำ – บานรัง
แรง ตำบลโพนเมือง อำเภอเหลาเสือ
โกก) (จากบานนางเกวลิน ศรีสองหลา 
ถึงท่ีนา นายมงคล มานุช)ผิวจราจร
กวาง 5.00 เมตร  ยาว 583 เมตร 
ห น า  0.15 เม ต ร  ห รื อ ผิ ว จ ร า จ ร
คอนกรีตไมนอยกวา 2,915 ตร.ม. 

 
1,530,000 

 
1,530,000 

 
1,530,000 

 
1,530,000 

 
1,530,000 

ประชาชน
ไดรับ

ประโยชน 

ประชาชน
เดินทาง
สัญจร 
ไป-มา 
สะดวก
และ

ปลอดภัย 

กองชาง 

4 .โครงการกอสรางถนน 
คสล. หมู 7 บานยางสัก
กระโพหลุม (สายบาน
ยางสักกระโพหลุม - 
บานหนองแฝก)  

เพื่อกอสราง
ถ น น  ใ ห
ประชาชนที่
เ ดิ น ท า ง
สัญจรไป-มา 
ได รับความ
สะดวกและ
ปลอดภัย 

หมู 7 บานยางสักกระโพหลุม (สายบาน
ยางสักกระโพหลุม - บานหนองแฝก)ผิว
จราจรกวาง 6.00 เมตร ยาว 4,984 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือผิวจราจร
คอนกรีตไมนอยกวา 29,904 ตร.ม. 

15,699,000 15,699,000 15,699,000 15,699,000 15,699,000 ประชาชน
ไดรับ

ประโยชน 

ประชาชน
เดินทาง
สัญจร 
ไป-มา 
สะดวก
และ

ปลอดภัย 

กองชาง 

รวมจำนวน 4 โครงการ 28,075,500 28,075,500 28,075,500 28,075,500 28,075,500 - - - 

แบบ ผ 02/2 
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           บัญชีครุภัณฑ   
แผนพัฒนาทองถิ่น (๒๕๖6-๒๕70)     

องคการบริหารสวนตำบลยางสักกระโพหลุม อำเภอมวงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี 
 

 
ที่ 

 
แผนงาน 

 
หมวด 

 
ประเภท 

เ 
ปาหมาย(ผลผลิตของครุภณัฑ) 

งบประมาณ หนวย
รับผิดชอบหลกั 

2566 2567 2568 2569 2570  

1 เคหะและ
ชุมชน 

คาครุภณัฑ
ท่ีดินและ
สิ่งกอสราง 

ครุภณัฑ
การเกษตร 

เครื่องสูบน้ำ ขนาด 150 แรงมา  
 หมูท่ี 3  จำนวน 1 เครื่อง  

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 กองชาง 

2 สาธารณสุข คาครุภณัฑ
ท่ีดินและ
สิ่งกอสราง 

ครุภณัฑ
การเกษตร 

เครื่องพนหมอกควัน จำนวน 1 เครื่อง 59,000 59,000 59,000 59,000 59,000 สำนักปลดั 

3 สาธารณสุข คาครุภณัฑ
ท่ีดินและ
สิ่งกอสราง 

ครุภณัฑ
ยานพาหนะ
และขนสง 

รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) 
จำนวน 1 คัน 

1,070,000 1,070,000 1,070,000 1,070,000 1,070,000 สำนักปลดั 

4 อุตสาหกรรม
และการโยธา 

คาครุภณัฑ
ท่ีดินและ
สิ่งกอสราง 

ครุภณัฑ
ยานพาหนะ
และขนสง 

รถกระเชาไฟฟา 6 ลอ กำลงัแรงสงูสุด 
130 แรงมา จำนวน  1 คัน 

2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 กองชาง 

5 รักษาความ
สงบภายใน 

คาตอบแทนใช
สอยและวัสด ุ

วัสดุจราจร สัญญาไฟกระพริบ  
ม.1-11  

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 กองชาง 

6 สรางความ
เขมแข็งของ

ชุมชน 

คาตอบแทนใช
สอยและวัสด ุ

วัสดุงานบาน
งานครัว 

ถงขยะ ม.1-11 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 สำนักปลดั 

7 รักษาความ
สงบภายใน 

คาครุภณัฑ
ท่ีดินและ
สิ่งกอสราง 

ครุภณัฑ
คอมพิวเตอร

หรือ
อิเล็กทรอนิกส 

กลอง CCTV หมูท่ี 1-11 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 กองชาง 

 

แบบ ผ 03 
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บัญชีครุภัณฑ   

แผนพัฒนาทองถิ่น (๒๕๖6-๒๕70)     
องคการบริหารสวนตำบลยางสักกระโพหลุม อำเภอมวงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี 

 
 
ที่ 

 
แผนงาน 

 
หมวด 

 
ประเภท 

 
เปาหมาย(ผลผลิตของครุภณัฑ) 

งบประมาณ หนวย
รบัผิดชอบหลกั 

2566 2567 2568 2569 2570  

8 รักษาความ
สงบภายใน 

คาตอบแทน
ใชสอยและ

วัสด ุ

วัสดุเครื่อง
แตงกาย 

ชุด อปพร. 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 สำนักปลัด 

9 สาธารณสุข คาตอบแทน
ใชสอยและ

วัสดุ 

วัสดุ
วิทยาศาสตร

หรือ
การแพทย 

ทรายอะเบท น้ำยาพนหมอก
ควัน กำจัดยุงลาย หนากาก

อนามัย ชุดปองกันโรคแบบใช
ครั้งเดียวท้ิง ฯลฯ 

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 สำนักปลัด 

           
รวมจำนวน 9 โครงการ 5,479,000 5,479,000 5,479,000 5,479,000 5,479,000 - 

 
 

แบบ ผ 03 
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สวนท่ี 4 

    การติดตามและประเมินผล  

๑. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร 

  ในการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่นนั้น จะตองมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดย

จะตองติดตามและประเมินยุทธศาสตร ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนขององคกร 

ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ ขอ ๒๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผน 

ขององคกรปกครองสวนทองถิ ่น (ฉบับที ่ 3) พ.ศ. ๒๕61 ขอ ๑๓ และในการประเมินแผนนั ้นจะตอง 

ดำเนินการประเมินคุณภาพของแผนยุทธศาสตรการพัฒนาตามแนวทางการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร 

เพ่ือสอดคลองแผนพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ินแจงตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด 

ที่ มท ๐๘๑๐.3/ว 3467 ลงวันที่ ๑5 ธันวาคม ๒๕63 เรื่อง การซักซอมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนา 

ทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยมีแนวทางในการติดตามและประเมินผล 

ดังนี้  

 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรเพ่ือความสอดคลอง แผนพัฒนาทองถ่ิน 

ประกอบดวย  

1. ขอมูลสภาพท่ัวไปและขอมูลพ้ืนฐานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

2. การวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ  

3. ยุทธศาสตร ประกอบดวย  

(1) ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

(2) ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด  

(3) ยุทธศาสตรจังหวัด  

(4) วิสัยทัศน  

(5) กลยุทธ 

(6) เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธ  

(7) จุดยืนทางยุทธศาสตร  

(8) แผนงาน  

(9) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม  

๒. การติดตามและประเมินผลโครงการ  
ในการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่นนั้น จะตองมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดย 

จะตองติดตามและประเมินยุทธศาสตรและโครงการตางๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำ 
แผนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ ขอ ๒๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา ดวย
การจัดทำแผนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61 ขอ ๑๓ และในการประเมินผล นั้น
จะตอง ดำเนินการประเมินคุณภาพของแผนยุทธศาสตรการพัฒนาตามแนวทางการติดตามและประเมินผล 
ย ุทธศาสตร  เพ ื ่อสอดคล องแผนพัฒนาทองถ ิ ่นขององค กรปกครองส วนท องถ ิ ่น แจ งตามหน ังสือ 
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.3/ว 3467 ลงวันที่ ๑5 ธันวาคม ๒๕63 เรื่อง การซักซอมแนว 
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แผนพัฒนาทองถ่ิน องคการบริหารสวนตำบลยางสักกระโพหลุม พ.ศ.2566-2570  
 

ทางการทบทวนแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยมีแนวทางใน 
การติดตามและประเมินผล ดังนี้ การติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
องคการบริหารสวนตำบลยางสักกระโพหลุม อำเภอมวงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี  

 -แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคลองแผนพัฒนา 
ทองถ่ินประกอบดวย  

1. การสนับสนุนสถานการณการพัฒนา  
2. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาทองถ่ินไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ  
3. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาทองถ่ินไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ  
4. แผนงานและยุทธศาสตรการพัฒนา  
5. โครงการพัฒนา ประกอบดวย 
    (1) ความชัดเจนของชื่อโครงการ  
    (2) กำหนดวัตถุประสงคสอดคลองกับโครงการ  

              (3) เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสูการตั้งงบประมาณได ถูกตอง  
    (4) โครงการมีความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป  
    (5) เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคม
แหงชาติ ฉบับท่ี 12  
    (6) โครงการมีความสอดคลองกับ Thailand 4.0  
    (7) โครงการสอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด  
    (8) โครงการแกไขปญหาความยากจนหรือการเสริมสรางใหประเทศชาติมั ่นคง มั่งค่ัง 

ยั่งยืนภายใตหลักประชารัฐ  
    (9) งบประมาณ มีความสอดคลองกับเปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ)  
   (10) มีการประมาณการราคาถูกตองตามหลักวิธีการงบประมาณ  
   (11) มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคลองกับวัตถุประสงคและผลท่ีคาดวาจะ ไดรับ  
   (12) ผลท่ีคาดวาจะไดรับ สอดคลองกับวัตถุประสงค  

 

๓. สรุปผลการพัฒนาทองถิ่นในภาพรวม 
  ๓.๑ การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  

(๑) การวัดผลในเชิงปริมาณ ตามท่ีองคการบริหารสวนตำบลไดดำเนินการจัดทำ
แผนพัฒนาขึ้นมาเพื่อใชเปนเครื่องมือในการพัฒนาทองถิ่น ใหบรรลุเปาหมายที่วางไว เกิดประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลสูงสุดในการแกไขปญหาใหกับประชาชน ในการจัดทำ แผนพัฒนานั้นจะตองมีการติดตามและ
ประเมินแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำ แผนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ ขอ ๒๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา ดวยการจัดทำแผนขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61 ขอ ๑๓ (5) ผูบริหารทองถิ่น เสนอผลการการติดตามและประเมินผลตอสภา
ทองถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น พรอมทั้งประกาศผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน 
ใหประชาชนทราบในที่เปดเผยภายในสิบหาวันนับตั้งแตวันท่ี ผูบริหารทองถิ่นเสนอผลการติดตามและประผล
ดังกลาว และตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวา สามสิบวันโดยอยางนอยปละครั้งภายในเดือน
ธันวาคมของทุกป  
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แผนพัฒนาทองถ่ิน องคการบริหารสวนตำบลยางสักกระโพหลุม พ.ศ.2566-2570  
 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) องคการบริหารสวนตำบลยางสักกระ
โพหลุม  อำเภอมวงสามสิบ  จังหวัดอุบลราชธานี   

 โดยเครื่องมือท่ีใชในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ มีดังนี้ 
 1. การติดตามและประเมินผลดวยระบบ e-plan (www.dla.go.th) 
 2. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ ่น ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 แกไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2561 ตามหนังสือตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.3/ว 3467 ลง
วันที่ ๑5 ธันวาคม ๒๕63 เรื่อง การซักซอมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 (๒) การวัดผลในเชิงคุณภาพ  
การจัดผลเชิงคุณภาพ องคกรปกครองสวนทองถิ ่นใชการสำรวจความพึงพอใจในการวัดผล เชิง

คุณภาพโดยภาพรวม โดยไดมีการประเมินความพึงพอใจ ซึ่งการประเมินความพึงพอใจทำใหทราบถึงผล      
เชิงคุณภาพในการดำเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในภาพรวม  

โดยเครื่องมือท่ีใชในการประเมินความพึงพอใจ มีดังนี้  
สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป 
สวนท่ี 2 การมีสวนรวมและรับรูถึงบทบาทขององคการบริหารสวนตำบลยางสักกระโพหลุม  
สวนท่ี 3 ความพึงพอใจตอผลการดำเนินงานองคการบริหารสวนตำบลยางสักกระโพหลุม 

 

 ๔. ขอเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่นในอนาคต  
๔.๑ ผลกระทบนำไปสูอนาคต  

๑. เกิดการพัฒนาพัฒนาที่ลาชา เพราะการดำเนินงานตางๆ ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
ตองผานกระบวนการหลายข้ันตอน  

๒. ประชาชนอาจเกิดความเบื่อหนายกับกระบวนการจัดทำแผน เนื่องจากมีหลายระดับทำให 
มีการประชุมบอยครั้ง  

๔.๒ ขอสังเกต ขอเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา  
๑) การจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่นควรพิจารณาใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนามาเปนกรอบใน 

การจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ินและใหมีความสอดคลองกัน  
๒) การจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่นควรพิจารณางบประมาณและคำนึงถึงสถานการคลังในการ 

พิจารณาโครงการ/กิจกรรม ท่ีจะบรรจุในแผนพัฒนาทองถ่ิน  
๓) ควรเรงรัดใหมีการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ให

สามารถดำเนินการไดในปงบประมาณนั้น  
๔) องคกรปกครองสวนทองถิ่นควรพิจารณาตั้งงบประมาณใหเพียงพอและเหมาะสมกับกับ 

ภารกิจแตละดานท่ีจะตองดำเนินการ ซ่ึงจะชวยลดปญหาในการโอนเพ่ิม โอนลด โอนตั้งจายรายการใหม  
 

************************** 

http://www.dla.go.th/
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