สวนที่ 1
บทนํา
นับตั้งแตมกี ารประกาศใชรฐั ธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 เปนตนมา บทบาทอํานาจ
หนาที่และความรับผิดชอบขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไดเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเปนอยางมาก
รัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันใหความสําคัญเกีย่ วกับการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น โดย
กําหนดกรอบความเปนอิสระในการปกครองตนเองตามเจตนารมณของประชาชน และความเปนอิสระใน
การกําหนดนโยบายการปกครอง การบริหาร การบริหารงานบุคคล การเงินการคลัง และมีอํานาจหนาที่
ของตนเองโดยเฉพาะ (รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มาตรา 284)
นอกจากนั้นพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2542 ใหมอี งคกรรับผิดชอบในการจัดทําแผนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นคือ คณะกรรมการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น และกําหนดอํานาจหนาที่ของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นในการใหริการสาธารณะที่จาํ เปนแกทองถิ่น ตลอดจนรายไดของทองถิ่นและ
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 ไดกําหนดรูปแบบการบริหารงานบุคคล
สวนทองถิ่นมีความเปนอิสระมากขึ้น นอกจากกฎหมายทั้งสองฉบับแลวยังมีกฎหมายอื่นอีกหลายฉบับที่
เกี่ยวของ ทําใหเห็นไดวามีการกําหนดตัวกฎหมายและกลไกทางกฎหมาย เพื่อใหการกระจายอํานาจเปนไป
อยางโปรงใสและสามารถตรวจสอบจากประชาชนและองคกรตางๆตามที่กฎหมายกําหนดไว
ดังนั้นองคกรปกครองสวนทองถิ่นยุคหลังรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันประกาศใช จึงมีบทบาทอํานาจ
หนาที่อยางกวางขวางโดยมิเพียงจะมีหนาที่ในการใหบริการสาธารณะพื้นฐานแกประชาชนในทองถิ่น
เทานั้น แตยังขยายบทบาทหนาที่ออกไปรวมถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ของทองถิ่นดวย และเปนองคกรที่เปดใหประชาคมทองถิ่นเขามามีสวนรวมในการบริหารและตรวจสอบ
การปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเพิ่มมากขึน้
แตเนื่องจากพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2542 มาตร 30 (4) และการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ขอ 5.2
กําหนดใหรฐั จัดสรรงบประมาณใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ในสัดสวนไมนอยกวารอยละ 20 ของ
รายไดของรัฐทั้งหมดภายในป 2544 และไมนอยกวารอยละ 35 ของรายไดของรัฐทั้งหมดภายในป พ.ศ.
2549 จึงมีความจําเปนในการใชทรัพยากรรายไดทั้งที่ทอ งถิ่นจัดเก็บเอง และรายไดที่รัฐจัดสรรที่มีอยูอยาง
จํากัดใหเกิดประโยชนสูงสุดและมีความโปรงใสมากที่สุด การวางแผนถือเปนกลไกสําคัญประการหนึ่งที่ทาํ
ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นบรรลุจุดมุงหมายดังกลาว โดยใชยทุ ธศาสตรที่เหมาะสม องคกรปกครอง
สวนทองถิ่นจําเปนอยางยิ่งทีจ่ ะตองวางแผนกาใชทรัพยากรเหลานั้นใหคุมคา และเกิดประโยชนมากที่สุดแก
ประชาชนทั้งในปจจุบันและในอนาคต
การปฏิบัติตามแผนงานในโครงการที่กําหนดใหเกิดผลสัมฤทธิ์
ในชวงทีก่ ําหนด มีการควบคุมติดตามและประเมินผลโครงการบริหารจัดการตามแผน แผนงาน โครงการ
นั้น
จะตองเปนการบริหารจัดการอยางดีที่มีความโปรงใส
และพรอมที่จะใหมีการตรวจสอบทั้งใน
หนวยงานของรัฐและประชาชน
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เปรียบเสมือนเปนสะพานเชือ่ มโยงระหวางปจจุบันและอนาคต เปนการคาดการณสิ่งที่ยังไมเกิดขึ้น ฉะนั้น
การวางแผนจึงเปนกระบวนการทางสติปญญาที่พิจารณากําหนดแนวทางการปฏิบัติงาน
มีรากฐานการ
ตัดสินใจตามวัตถุประสงคความรู และการคาดคะเนอยางใชดุลยพินิจ
การวางแผนจึงมีความเกีย่ วของกับการคาดการณตางๆในอนาคต และการตัดสินใจเลือกแนวทาง
ปฏิบัติที่ดีที่สุด โดยผานกระบวนการการคิดกอนทํา ฉะนั้นจึงกลาวไดวาการวางแผนคือความพยายามที่เปน
ระบบเพื่อตัดสินใจ เลือกแนวทางปฏิบัตทิ ี่ดีที่สุดสําหรับอนาคตเพื่อใหองคกรบรรลุผลที่ปรารถนา
การวางแผนเปนการมองไปขางหนา เพิม่ ทฤษฎีการวางแผนลวงหนาอาจเปนชวงระยะเวลาสั้นๆ
ระยะเวลาปานกลาง หรือระยะเวลายาว และเปนกระบวนการกําหนดการใชทรัพยากรขององคกร โดย
กําหนดกิจกรรตางๆในชวงเวลาใหบรรลุภารกิจ วัตถุประสงค นโยบายและเปาหมายขององคกรนั้นๆ
เกี่ยวของกับความเปนอยูที่ดขี ึ้นของประชาชนทองถิ่นในอนาคต
การที่ทองถิ่นจะพัฒนาไปในทิศทางใด
จําเปนตองมีการกําหนดวิสัยทัศนหรือภาพในอนาคตแลวแปลงมาสูการปฏิบัติ
ดังนั้นระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 จึงไดกําหนด
ประเภทของแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นไว 2 ประเภทคือ
1. แผนยุทธศาสตรการพัฒนา (เปนแผนพัฒนาระยะยาว) ซึ่งหมายถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน พันธกิจ และจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาใน
อนาคต โดยสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนาอําเภอ
2. แผนพัฒนาสามป (เปนแผนพัฒนาแบบหมุนเวียนทีต่ องมีการทบทวนและปรับปรุงทุกป)
หมายความถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่สอดคลองกับแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนา อันมีลักษณะเปนการกําหนดรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนาที่จัดทําขึน้ สําหรับ
ปงบประมาณแตละปซึ่งมีความตอเนื่องและเปนแผนกาวหนา ครอบคลุมระยะเวลาสามป โดยมีการ
ปรับปรุงและทบทวนเปนประจําทุกป
สาระสําคัญแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550 – 2555)
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2540 – 2544) เปนจุดเปลี่ยน
สําคัญของการวางแผนพัฒนาประเทศ และเปนแผนปฏิรูปความคิดและคุณคาใหมของสังคมไทย ที่ให
ความสําคัญกับการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในสังคม และมุงให “ คนเปนศูนยกลางการพัฒนา” และใช
เศรษฐกิจเปนเครื่องมือพัฒนาใหคนมีความสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขนึ้
พรอมทั้งปรับเปลี่ยนการพัฒนา
แบบแยกสวนมาเปนการบูรณาการแบบองครวม เพื่อใหเกิดความสมดุลระหวางการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม
และสิ่งแวดลอม อยางไรก็ตามในปแรกของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ประเทศไทยตอง
ประสบวิกฤติเศรษฐกิจ

-3อยางรุนแรง และสงผลกระทบตอคนและสังคมเปนอยางมาก จึงตองเรงฟนฟูเศรษฐกิจใหมีเสถียรภาพ
มั่นคง และลดผลกระทบจากวิกฤติทกี่ อใหเกิดปญหาการวางงาน และความยากจนทีเ่ พิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545 – 2549) ไดอญ
ั เชิญ
“ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเปนปรัชญานําทางในการพัฒนาและบริหารประเทศ ควบคูไปกับ
กระบวนทรรศนการพัฒนาแบบบูรณาการเปนองครวมที่มี “คนเปนศูนยกลางการพัฒนา” ตอเนื่องจาก
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8 โดยใหความสําคัญเกี่ยวกับการแกไขปญหาจากวิกฤติเศรษฐกิจใหลุลวง และสราง
ฐานเศรษฐกิจภายในประเทศใหเขมแข็งและมีภูมิคุมกันตอกระแสการเปลี่ยนแปลงจากภายนอก
ขณะเดียวกันมุง พัฒนาที่จุดสมดุลทั้งดานตัวคน สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอมเพื่อนําไปสูการพัฒนาที่
ยั่งยืนและความอยูดีมีสุขของคนไทย ผลการพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 สรุปไดวา
ประสบความสําเร็จเปนที่นา พอใจ เศรษฐกิจของประเทศขยายตัวไดอยางตอเนื่องในอัตราเฉลี่ยรอยละ 5.7
ตอป เสถียรภาพทางเศรษฐกิจปรับตัวสูความมั่นคง ความยากจนลดลง ขณะเดียวกันระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนดีขนึ้ มาก อันเนื่องมาจากการเสริมสรางสุขภาพอนามัย การมีหลักประดันสุขภาพที่มีการปรับปรุง
ทั้งดานปริมาณและคุณภาพ โดยครอบคลุมคนสวนใหญของประเทศ และการลดลงของปญหายาเสพติด
แตเศรษฐกิจไทยยังไมเขมแข็งและออนไหวตอการผันผวนของปจจัยภายนอก ขณะที่ยังมีปญหาดานคุณภาพ
การศึกษา ความยากจนและความเลื่อมล้ําทางรายได ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสินและความโปรงใสในการบริหารจัดการของภาครัฐ ที่ยังตองใหความสําคัญในการแกไข
อยางตอเนื่อง
ในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550 – 2555) ประเทศไทยยังคงตองเผชิญกับ
การเปลี่ยนแปลงที่สําคัญในหลายบริบท ทั้งที่เปนโอกาสและขอจํากัดตอการพัฒนาประเทศ จึงตองมีการ
เตรียมความพรอมของคนและระบบใหสามารถปรับตัวพรอมรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตและแสวงหา
ประโยชนอยางรูเทาทันโลกาภิวัฒนและสรางภูมิคุมกันใหกับทุกภาคสวนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
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พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.
2542 มาตรา 16 และมาตรา 17 บัญญัติใหเทศบาล องคการบริหารสวนตําบลและการปกครองรูปแบบ
พิเศษ มีอํานาจหนาทีใ่ นการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นของตนเอง
เนื่องจากการวางแผนทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เกีย่ วของกับนโยบายการปกครอง การบริหาร
การเงินและการคลัง และการปฏิบัติตามอํานาจหนาที่ที่กฎหมายกําหนด องคกรปกครองสวนทองถิ่น
(อบต.) ยอมมีความอิสระในการวางแผนพัฒนาทองถิ่นและการดําเนินตามแผนพัฒนา ความเปนอิสระนั้น
ไมไดหมายถึงความเปนอิสระในฐานะที่เปน “รัฐวิสาหกิจ” แตเปนการมอบอํานาจหนาทีใ่ นการจัดบริการ
สาธารณะบางสวนให และยังตองอยูในการกํากับดูแลหรือการตรวจสอบ โดยรัฐบาลหรือประชาคมอีกดวย
ผูที่เกี่ยวของกับการวางแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น จะตองตระหนักวาแผนพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น จะตองสอดคลองกับแผนพัฒนาระดับตางๆ ไดแกแผนพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ นโยบายของรัฐบาล แผนกระทรวง แผนกรม และรัฐวิสาหกิจตางๆระดับชาติ สําหรับ
การกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาอําเภอ และแผนพัฒนาอําเภอในระดับอําเภอนั้น ทั้งองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นและประชาคมจะตองมีสวนเกีย่ วของ
วัตถุประสงคของการจัดทําแผนพัฒนาสามป
1. เพื่อเปนกรอบในการบริหารงานและการปฏิบัติงานภายในองคกรบริหารสวนตําบล ใหมีความ
สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนา พ.ศ. 2553 - 2557 โดยการนําแผนยุทธศาสตรมาแปลงใหเปน
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2554 – 2556)
2. เพื่อเปนเครือ่ งมือในการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป
3. เพื่อเปนแนวทางในการจัดทําแผนการดําเนินการตอไป
4. เพื่อเปนแนวทางการพัฒนาและวัตถุประสงคของการพัฒนาที่ชัดเจน
5. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใชทรัพยากรและงบประมาณ ทําใหเกิดการประหยัดและเกิด
ประโยชนสูงสุดในการดําเนินงาน
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ขั้นตอนในการจัดทําแผนพัฒนาสามป โดยมีขั้นตอนการดําเนินการดังนี้
1. คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นรวมกับประชาคมทองถิ่น กําหนดประเด็นหลักการพัฒนาให
สอดคลองกับวิสัยทัศน พันธกิจ และจุดมุง หมายเพื่อการพัฒนาในแผนยุทธศาสตรการพัฒนา รวมทั้ง
สอดคลองกับปญหา ความตองการของประชาคมและชุมชน
2. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น รวบรวมประเด็นหลักการพัฒนา ปญหา
ความตองการและขอมูล นํามาจัดทําแผนพัฒนาสามปเสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น
3. คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น พิจารณารางแผนพัฒนาสามปเพื่อใหผูบริหารทองถิ่นเสนอ
คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถิ่น หรือเสนอคณะอนุกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถิน่ ระดับ
อําเภอ ในกรณีที่มีการมอบอาจ
4. คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถิ่นหรือคณะอนุกรรมการประสานแผนพัฒนาระดับ
อําเภอในกรณีที่มีการมอบอํานาจ พิจารณาใหความเห็นชอบรางแผนพัฒนาสามปภายในกําหนดสามสิบวัน
นับตั้งแตวันทีไ่ ดรับรางแผนพัฒนาสามปจากผูบริหารทองถิ่น
ถาคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถิ่นหรือคณะอนุกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถิ่น
ระดับอําเภอในกรณีที่มกี ารมอบอํานาจ ไมเห็นชอบใหสงรางแผนพัฒนาสามปพรอมชี้แจงเหตุผลให
ผูบริหารทองถิ่นทราบภายในกําหนดสามสิบวัน นับตั้งแตวันที่ไดรับรางแผนพัฒนาสามปจากผูบริหาร
ทองถิ่น
5. ผูบริหารทองถิ่นนํารางแผนพัฒนาสามป ที่คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถิ่น หรือ
คณะอนุกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถิ่นระดับอําเภอในกรณีที่มีการมอบอํานาจ ที่พิจาณาแลวเสนอ
ขอรับการอนุมัติจากสภาทองถิ่น
6. สภาทองถิ่นพิจารณาอนุมัติรางแผนพัฒนาสามป ภายในกําหนดสามสิบวันนับตั้งแตไดรับราง
แผนพัฒนาสามปจากผูบริหารทองถิ่น และเมื่ออนุมัตแิ ลวผูบริหารทองถิ่นประกาศใชแผนพัฒนาสามป
ในกรณีที่สภาทองถิ่นไมอนุมัติ ใหสงรางแผนพัฒนาสามปพรอมแสดงเหตุผลใหผูบริหารทองถิ่น
ทราบ เพื่อเสนอผูวาราชการจังหวัดพิจารณา แลวแจงผลการพิจารณาใหผูบริหารทองถิ่นทราบภายใน
กําหนดสามสิบวัน นับตั้งแตวันที่ไดรับรางแผนพัฒนาสามปจากผูบริหารทองถิ่น ความเห็นของผูวาราชการ
จังหวัดถือเปนที่สุด
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การจัดทําแผนพัฒนาสามป เปนเรื่องมือที่ชวยใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น ไดพิจารณาอยาง
รอบคอบใหเห็นถึงความเชื่อมโยงระหวางแนวทางการดําเนินงานตางๆ ที่อาจมีความเชื่อมโยงและอาจสงผล
ทั้งในเชิงสนับสนุนและเปนอุปสรรคตอกัน เพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นนํามาตัดสินใจกําหนดแนว
ทางการดําเนินงาน และใชทรัพยากรการบริหารของทองถิ่นอยางมประสิทธิภาพ เพื่อใหเกิดประโยชน
สาธารณะสูงสุด
ทรัพยากรบริหาร โดยทั่วไปประกอบดวย
เงิน ทั้งเงินงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเอง และแหลงงบประมาณ
ภายนอก รวมทั้งมาตรการประหยัดงบประมาณรายจายดวย
คน ซึ่งหมายความตั้งแตผูบริหารทองถิ่น พนักงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นทุก
ระดับ ซึ่งจะมีความแตกตางและหลากหลายทั้งดานความรู ทักษะ และทัศนคติ ซึ่งองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นจะตองนําศักยภาพของกําลังคนเหลานั้นมาใช รวมทั้งตองพัฒนากําลังคนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ทํางานใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น และถาพิจารณาในความหมายอยางกวางและอาจหมายความรวมถึง
ประชาชนในองคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งจะมีสวนในการพัฒนาทองถิ่นดวย
วัสดุอุปกรณ หมายถึงเครื่องจักร เครื่องมือ รวมทั้งอาคารสถานที่ที่จะสามรถนํามาใชใน
การบริหารจัดการทองถิ่นใหเกิดการพัฒนาสูงสุด โดยมีการพัฒนาวัสดุอุปกรณ ใหมคี วามทันสมัยเพื่อ
รองรับความกาวหนาของสังคมโดยสวนรวมไดอยางเทาทัน และใชวสั ดุอุปกรณดังกลาวอยางเต็มศักยภาพ
การบริหารจัดการ เปนสิ่งที่จะชวยขับเคลือ่ นทรัพยากรทั้งสามประการขางตนไดอยาง
ประสิทธิภาพ และมีสภาพการพัฒนาอยางยั่งยืน การบริหารจัดการเปนทั้งศาสตรและศิลปที่ตองศึกษาและ
นําไปปฏิบัติอยางตอเนื่อง

สวนที่ 2
สภาพทั่วไปและขอมูลพืน้ ฐานที่สําคัญขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
1. สภาพทั่วไป
1.1 ประวัติความเปนมา
ตําบลเฉลียงเดิมขึ้นอยูกับตําบลแชะ เมื่อป พ.ศ. 2512 ไดยกระดับขึ้นเปนตําบลเฉลียง
คําวาเฉลียงเปนคํานามเรียกขานของคนรุนเกา ซึ่งในสมัยกอนมีพื้นทีเ่ ปนปาดงดิบ มีไขปาชุกชุมหากผูใดเขา
มาจะเปนไขเหลืองตาย จากคําวา "เหลือง" เพีย้ นเปน "เหลียง" และอีกประเด็นมาจากสภาพปาดงเหลือง จึง
กลายมาเปนชือ่ "ตําบลเฉลียง" มาจนถึงทุกวันนี้
1.2 ที่ตั้ง
องคการบริหารสวนตําบลเฉลียง ตั้งอยูทางทิศตะวันออกเฉียงใตของอําเภอครบุรี หมูบาน
ที่ใกลอําเภอครบุรีที่สุดระยะทาง 3.5 กิโลเมตร ไกลที่สุดระยะทาง 12 กิโลเมตร มีพื้นที่ติดตอแนวเขต
หลายตําบลดังนี้
ทิศเหนือ
ติดตอกับ อบต.บานใหม และอบต.แชะ
ทิศใต
ติดตอกับ อบต.โคกกระชาย
ทิศตะวันออก ติดตอกับ อบต.มาบตะโกเอน และอบต.ตะแบกบาน
ทิศตะวันตก ติดตอกับ อบต.โคกกระชาย และ อบต.บานใหม
1.3 เนื้อที่
องคการบริหารสวนตําบลเฉลียง มีพื้นที่ทงั้ หมดประมาณ 87.55 ตารางกิโลเมตร หรือ
ประมาณ 54,718.75 ไร
1.4 ลักษณะภูมิประเทศ
พื้นที่สวนใหญขององคการบริหารสวนตําบลเฉลียง สภาพทั่วไปเปนที่ราบเชิงเขา ดินเปน
ดินกรวดแดง ดินจืดขาดแรธาตุ ถนนสวนใหญเปนถนนดินปนลูกรังสภาพไมมนั่ คงถาวร เมื่อถึงฤดูฝนถนน
บางสวนอยูใ นที่ลุมถูกน้ําทวมกัดเซาะเสียหายไดงาย ประกอบกับจํานวนพาหนะทีเ่ พิ่มมากขึ้น การสัญจรจึง
ไมสะดวกเทาที่ควรและตองเสียงบประมาณซอมแซมอยูเ ปนประจํา
ควรไดรับการยกระดับถนนและ
ปรับปรุงสมรรถภาพของถนนและสะพาน ใหมีมาตรฐานมากยิ่งขึน้ กวาปจจุบนั และอยางทัว่ ถึง
1.5 จํานวนหมูบานในเขตองคการบริหารสวนตําบลเฉลียง
องคการบริหารสวนตําบลเฉลียง มีหมูบ านที่อยูในความรับผิดชอบทั้งสิ้นจํานวน
หมูบาน ดังนี้ (ขอมูลจากการสํารวจเมื่อเดือน มิถุนายน 2554)
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-8หมูที่
หมูที่
หมูที่
หมูที่
หมูที่
หมูที่
หมูที่
หมูที่
หมูที่
หมูที่
หมูที่
หมูที่
หมูที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

1 บานเฉลียงใหญ
2 บานเฉลียงโคก
3 บานหนองหวา
4 บานเฉลียงโคก
5 บานโคกแขวน
6 บานเฉลียงทุง
7 บานดอนตะเกียด
8 บานโคกกรวด
9 บานคลองสําราญ
10 บานเฉลียงบรรพต
11 บานเฉลียงพัฒนา
12 บานโคกเจริญ

ชื่อหมูบาน
บานเฉลียงใหญ
บานเฉลียงโคก
บานหนองหวา
บานเฉลียงโคก
บานโคกแขวน
บานเฉลียงทุง
บานดอนตะเกียด
บานโคกกรวด
บานคลองสําราญ
บานเฉลียงบรรพต
บานเฉลียงพัฒนา
บานโคกเจริญ
รวม

จํานวนประชากร
790
810
708
874
561
963
339
696
323
606
607
384
7,661

หมายเหตุ - ขอมูล ณ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2554

จํานวนประชากร
ชาย
หญิง
417
373
415
395
361
347
429
445
272
289
513
450
183
156
342
354
150
173
310
296
321
286
194
190
3,754
3,907

จํานวนครัวเรือน
231
228
232
255
181
291
86
322
97
159
157
109
2,348

-92. สภาพทางเศรษฐกิจ
2.1 การประกอบอาชีพของประชาชน
1. ทําไร
คิดเปนรอยละ
2. ทํานา
คิดเปนรอยละ
3. รับจาง
คิดเปนรอยละ
4. คาขาย
คิดเปนรอยละ
5. ทําสวน
คิดเปนรอยละ
6. รับราชการ คิดเปนรอยละ

56
24
13
3
2
2

ของประชากรทั้งหมด
ของประชากรทั้งหมด
ของประชากรทั้งหมด
ของประชากรทั้งหมด
ของประชากรทั้งหมด
ของประชากรทั้งหมด

2.2 หนวยธุรกิจตางๆ ในเขตองคการบริหารสวนตําบล ไมปรากฏมีหนวยธุรกิจสําคัญๆเทาใดนัก
จะมีเพียงหนวยธุรกิจพื้นฐานขนาดยอม ดังนี้
1. ปมน้ํามัน
จํานวน 16 แหง
2. โรงสีขาวขนาดเล็ก จํานวน 6 แหง
3. ลานมัน
จํานวน 7 แหง
4. ฟารมเลี้ยงไกและสุกร จํานวน 4 แหง
3. สภาพทางสังคม
3.1 ดานการศึกษา ประกอบดวยสถานศึกษา 4 แหง ดังนี้
1. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กประจําตําบล
จํานวน 1
2. โรงเรียนระดับประถมศึกษา
จํานวน 3
3. โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา
จํานวน 1
4. ที่อานหนังสือพิมพประจําหมูบาน
จํานวน 12
3.2 สถาบันหรือองคกรทางศาสนา
1. วัด สํานักสงฆ
จํานวน 6 แหง
2. โบสถ
จํานวน - แหง
3. มัสยิด
จํานวน - แหง
3.3 ดานการสาธารณสุข
1. สถานีอนามัยประจําตําบล จํานวน 1 แหง
2. รานขายยาแผนปจจุบนั
จํานวน 14 แหง
3. ศูนยสาธารณะสุขมูลฐาน
จํานวน 9 แหง

แหง
แหง
แหง
แหง

-104. บริการพื้นฐานอื่นๆ
4.1 การคมนาคม
การคมนาคมทางบกในระหวางหมูบานและอําเภอ สามารถเดินทางติดตอกันโดยทางรถยนต 2
สาย สภาพถนนสวนใหญเปนถนนลาดยางและถนนลูกรัง หมูบานอยูใกลอําเภอมากที่สุดมีระยะทาง 3.5
กิโลเมตร ไกลที่สุด 12 กิโลเมตร ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 10-30 นาที สภาพถนนมีความ
สะดวกปานกลาง
4.2 การโทรคมนาคม
1. บุรุษไปรษณีย
จํานวน 1 คน
2. โทรศัพทบานมีใชทั้งหมด หมูบาน จํานวน เลขหมาย
3. โทรศัพทสาธารณะ
จํานวน 3 แหง
4. ศูนยวิทยุมอื ถือระดับตําบลขายปกครอง 13 เครื่อง ขายสมัครเลน 2 เครื่อง
5. หอกระจายขาวประจําหมูบ าน จํานวน 12 หมูบาน
4.3 บริการไฟฟา
การบริการไฟฟาเขาถึงครบทั้ง 12 หมูบาน
4.4 แหลงน้ําธรรมชาติ มีแหลงน้ําธรรมชาติดังนี้
1. ลําน้ําและลําหวย
จํานวน 2 สาย
2. หนองน้ําและสระน้ํา
จํานวน 6 แหง
4.5 แหลงน้ําที่สรางขึ้น
1. อางเก็บน้ํา
จํานวน 1 แหง
2. ฝาย
จํานวน 5 แหง
3. บอโยก
จํานวน 4 แหง
4. ประปาบาดาล
จํานวน 5 แหง
5. ประปาน้ําดิบ
จํานวน 3 แหง
6. ทํานบ
จํานวน 1 แหง
7. สระน้ํา
จํานวน 6 แหง
5. ขอมูลอื่นๆ
5.1 ทรัพยากรธรรมชาติ
1. ทรัพยากรดิน ตําบลเฉลียงมีพื้นที่ราบเชิงภูเขา สวนใหญอยูใ นเขตปาเสื่อมโทรม ไมมี
สิทธิในการถือครองและมีสภาพเปนดินจืด ดินขาดแรธาตุ
2. ทรัพยากรปาไม เปนสภาพปาเสื่อมโทรม เนื่องจากมีการตัดตนไมเพื่อขยายทําพื้นที่
การเกษตร ทําใหสภาพปาลดนอยลง

-113. ทรัพยากรน้ํา ตําบลเฉลียงเปนตําบลทีอ่ ยูในระหวางการพัฒนาระบบชลประทาน เขื่อน
ลําแชะในชวงฤดูฝนบางครั้งน้ําทวมฉับพลัน เกิดสภาวะน้ําเนาเสียและขุนมัวจนไมสามารถใชน้ําได เพราะ
ในพื้นทีเ่ ปนชุมชนแออัดและมีลานมันขาดใหญหลายแหง ในหมูบานตองตกอยูใ นหมอกควันของลานมัน
การเผาขยะมูลฝอยกอใหเกิดอากาศเปนพิษ การใชสารเคมีในการเกษตรทําใหสารเคมีใหลปนเปอนไปกับน้ํา
ทําใหเกิดสารเคมีสะสมในรางกาย
4. ทรัพยากรอากาศ สภาพในหมูบานประชากรอาศัยกันอยูอยางหนาแนนพอสมควร การ
กําจัดขยะมูลฝอยไมถูกสุขลักษณะ ใชวิธกี ารเผาที่ไมถูกตองทําใหเกิดมลภาวะเปนพิษ เกิดหมอกควันและ
กลิ่นอันไมพึงประสงค สภาพอากาศตกอยูใ นหมอกควันเนื่องจากลานมัน ทําใหอากาศเปนพิษ
5. โบราณสถาน ตําบลเฉลียงเปนพืน้ ที่เกาแกซึ่งมีอารยะธรรมโบราณมีอายุไมนอยกวา
200 ป จนมีตาํ นานเลาขานวาเปนดินแดนศักดิ์สิทธิ์ปาฏิหาริย โดยมีโบราณสถานเขาถ้ําวัวแดง บอน้ํา
ศักดิ์สิทธิ์เขารังจระเข เขาลูกชาง ไวไดใหอนุชนรุนหลังไวศึกษาเรียนรู ปจจุบันมีความเสื่อมโทรม สมควร
ไดรับการบูรณะฟน ฟู ใหเปนศูนยการทองเที่ยวของอําเภอตอไป
5.2 มวลชนที่จัดตั้งในตําบล
1. อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.) 140 คน
2. กองทุนเพือ่ ความมันคง
34 คน
3. อาสาพัฒนาปองกันตนเอง (อพป.) 2 รุน
7 หมูบาน
4. อาสาพัฒนาชุมชน (อช. และผูนํา อช.)
18 คน
5. อาสาศูนยสงเคราะหหมูบ าน
94 คน
6. อาสาพิทักษสิ่งแวดลอม หมูบานละ 5 คนรวม 45 คน
7. อาสาพัฒนาสตรีระดับหมูบาน
102 คน
8. อาสาพัฒนาสตรีระดับตําบล (กพ.สต.)
12 คน
9. อาสาประชาสัมพันธ (อปม.)
1 คน
10. อาสาสาธารณสุขหมูบาน (อสม.)
140 คน
11. ผูสื่อขาวพาณิชณ (ข.พ.ณ.)
1 คน
12. อาสาคุมประพฤติ (อสค.)
2 คน

-126. ศักยภาพขององคการบริหารสวนตําบล
การบริหารงานบุคคล
1. ศักยภาพขององคการบริหารสวนตําบลเฉลียง
1.1 คณะผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลเฉลียง
ลําดับที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ชื่อ - สกุล
นายวิเชียร วัฒนาประชากุล
นายเกษม ลาดกระโทก
นางปนมณี ลาดกระโทก
นางรุจิรา คชชาญ
นายซอน พรหมภูวัลย
นายออด แจมสวางพันธุ

หมูที่
1
3
2
6
1
4

บาน
ตําแหนง
บานเฉลียงใหญ
นายกองคการบริหารสวนตําบลเฉลียง
บานหนองหวา รองนายกองคการบริหารสวนตําบลเฉลียง
บานเฉลียงโคก รองนายกองคการบริหารสวนตําบลเฉลียง
บานเฉลียงทุง เลขานายกองคการบริหารสวนตําบลเฉลียง
บานเฉลียงใหญ ที่ปรึกษานายกองคการบริหารสวนตําบลเฉลียง
บานเฉลียงโคก ทีป่ รึกษานายกองคการบริหารสวนตําบลเฉลียง

1.2 สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลเฉลียง
ลําดับที่
ชื่อ - สกุล
หมูที่
บาน
ตําแหนง
1.
นายบุญชวย เรืองกระโทก
2
บานเฉลียงโคก
ประธานสภา อบต.เฉลียง
2.
นายสมยศ
แถมกิ่ง
9
บานคลองสําราญ รองประธานสภา อบต.เฉลียง
3.
นายบุญเชด เพียงกระโทก
1
บานเฉลียงใหญ
สมาชิกสภา อบต.เฉลียง
4.
นายจรัญ
หยิมกระโทก
2
บานเฉลียงโคก
สมาชิกสภา อบต.เฉลียง
5.
นายสมสรรค ลาดกระโทก
3
บานหนองหวา
สมาชิกสภา อบต.เฉลียง
6.
นายเปย ก
หลอดกระโทก 3
บานหนองหวา
สมาชิกสภา อบต.เฉลียง
7.
นายพิพัฒนพงษ ออนกระโทก 4
บานเฉลียงโคก
สมาชิกสภา อบต.เฉลียง
8.
นายดาวรุง
วิงกระโทก
4
บานเฉลียงโคก
สมาชิกสภา อบต.เฉลียง
9.
นายลังสรรค เลียบกระโทก
5
บานโคกแขวน
สมาชิกสภา อบต.เฉลียง
10. นายประคอง ยุดกระโทก
5
บานโคกแขวน
สมาชิกสภา อบต.เฉลียง
11. นายสมศักดิ์ ลีพันดุง
6
บานเฉลียงทุง
สมาชิกสภา อบต.เฉลียง
12. นายสมบัติ
ลาดกระโทก
6
บานเฉลียงทุง
สมาชิกสภา อบต.เฉลียง
13. นายบุญสม ขอนกระโทก
7
บานดอนตะเกียด
สมาชิกสภา อบต.เฉลียง
14. นายจินตนา ลาดกระโทก
7
บานดอนตะเกียด
สมาชิกสภา อบต.เฉลียง
15. นายเสงี่ยม ขาวเบา
8
บานโคกกรวด
สมาชิกสภา อบต.เฉลียง
16. นายมานะ วัฒนวิโรจนกลุ
8
บานโคกกรวด
สมาชิกสภา อบต.เฉลียง
17. นายลําพัว ขามสําโรง
9
บานคลองสําราญ
สมาชิกสภา อบต.เฉลียง
19. นายชลอ
วิงกระโทก
10 บานเฉลียงบรรพต
สมาชิกสภา อบต.เฉลียง

- 13 ลําดับที่
20
21.
22.
23.
24.

ชื่อ
นางสาวสวาย
นายสมพงษ
นายจรัญ
นาสมหมาย
นายสําลี

- สกุล
รังกระโทก
เยยกระโทก
วิงกระโทก
รามสันเทียะ
นพสันเทียะ

หมูที่
10
11
11
12
12

บาน
ตําแหนง
บานเฉลียงบรรพต
สมาชิกสภา อบต.เฉลียง
บานเฉลียงพัฒนา รองประธานสภา อบต.เฉลียง
บานเฉลียงพัฒนา
สมาชิกสภา อบต.เฉลียง
บานโคกเจริญ
สมาชิกสภา อบต.เฉลียง
บานโคกเจริญ
สมาชิกสภา อบต.เฉลียง

1.3 จํานวนบุคลากร
องคการบริหารสวนตําบลเฉลียง แบงโครงสรางการบริหารงานออกเปน 4 สวนราชการ ประกอบ
ไปดวย สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล , สวนการคลัง , สวนโยธา , สวนการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม
ซึ่งมีพนักงานสวนตําบลทั้งสิ้น 10 คน พนักงานจาง 18 คน ดังนี้
1. สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 9 คน
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ตําแหนง
นักบริหารงาน อบต.
(ปลัดองคการบริหารสวนตําบล)
เจาหนาทีว่ ิเคราะหนโยบายและแผน
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
นักพัฒนาชุมชน
เจาพนักงานธุรการ
พนักงานจาง
ผูชวยเจาหนาที่ธุรการ (พนักงานจางตามภารกิจ)
คนงานทั่วไป (พนักงานจางทั่วไป)
พนักงานขับรถยนต (พนักงานจางทั่วไป)
นักการภารโรง (พนักงานจางทั่วไป)
รวม

ระดับ

จํานวน

7

1

5
4
3
3

1
1
1
1

-

1
1
1
1
9

- 14 2. สวนการคลัง จํานวน 4 คน
ที่

ตําแหนง

ระดับ

จํานวน

1
2
3

นักบริหารงานคลัง (หัวหนาสวนการคลัง)
นักวิชาการเงินและบัญชี
เจาพนักงานจัดเก็บรายได
พนักงานจาง
ผูชวยเจาหนาที่การเงินและบัญชี
(พนักงานจางตามภารกิจ)
รวม

7
4
2

1
1
1

-

1

4

4

3. สวนโยธา จํานวน 2 คน
ที่
1
2

ตําแหนง
นักบริหารงานชาง (หัวหนาสวนโยธา)
นายชางโยธา

ระดับ

จํานวน

6
4

1
1
2

รวม
4. สวนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จํานวน 5 คน
ที่
1

ตําแหนง
นักบริหารงาน อบต.

ระดับ

จํานวน

7

1

3

1

-

1

-

2

(รักษาการตําแหนงหัวหนาสวนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

2
3

นักวิชาการศึกษา
พนักงานจาง
หัวหนาศูนยพฒ
ั นาเด็กเล็ก
(พนักงานจางตามภารกิจ)
ครูผูดูแลเด็กเล็ก เด็กอนุบาลและเด็กปฐมวัย
(พนักงานจางตามภารกิจ)
รวม

5

- 15 รวมบุคลากรทั้งสิ้น จํานวน 16 คน
6.2 ระดับการศึกษาของบุคลากร
1. สูงกวาระดับปริญญาตรี
2. ระดับปริญญาตรี
3. ระดับอนุปริญญา
4. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
5. ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
6. ระดับประถมศึกษา

3
10
1
3
1

คน
คน
คน
คน
คน
คน

6.3 รายไดขององคการบริหารสวนตําบล
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2554 อบต.เฉลียง สามารถจัดเก็บรายไดแยกได ดังนี้
1. รายไดขององคการบริหารสวนตําบลเฉลียงที่จัดเก็บเอง 305,694.39 บาท
2. รายไดที่สวนราชการตางๆ จัดเก็บ
8,421,197.53 บาท
3. เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
11,771,793.00 บาท
7. ศักยภาพของชุมชนในพืน้ ที่
7.1 การรวมกลุมของประชาชน
อํานวยกลุมทุกประเภทของประชาชน 43 กลุม
แยกประเภทกลุม
1. กลุมอาชีพ
25 กลุม
2. กลุมออมทรัพย
9 กลุม
3. กลุมอื่นๆ
9 กลุม
7.2 จุดเดนของพื้นที่
ตําบลเฉลียงเปนพื้นที่เกาแก ซึ่งมีอารยะธรรมโบราณมีอายุไมต่ํากวา 200 ป จนมีตํานาน
เลาขานวาเปนดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์ ปาฏิหาริย มีโบราณสถานพุทธสถานถ้ําวัวแดง บอน้ําศักดิ์สิทธิ์ เขารัง
จระเข เขาลูกชาง เหมาะสําหรับการอนุรักษเพื่อใหอนุชนรุนหลังไดศึกษาเรียนรู และเปนแหลงการ
ทองเที่ยวเชิงอนุรักษของตําบลเฉลียง แตปจจุบันสถานที่ดังกลาวถูกทําลายและสูญหายมีสภาพชํารุดไปมาก
จึงควรไดรับการอนุรักษฟนฟู ซึ่งไดรับความรวมมือจากหนวยงานหลายฝาย โดยเฉพาะบุคคลในการจัดการ
ซอมแซมบูรณะโบราณสถานดังกลาว และบุคลากรในการแนะนําใหความรูกับชาวบานเกีย่ วกับการอนุรักษ
แตสิ่งสําคัญคือการสรางจิตสํานึกที่ดีของประชาชนในการชวยกันอนุรักษฟนฟูธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ดังนั้นองคกรบริหารสวนตําบลเฉลียง จึงเริ่มดวยการจัดทําโครงการรณรงคประชาสัมพันธใหประชาชน
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รูจักใชทรัพยากรธรรมชาติอยางถูกวิธีและรูค ุณคาของ
ทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อยังผลไปสูสภาพแวดลอมที่ดใี นพื้นที่ตาํ บลเฉลียง ตลอดจนการจัดทําโครงการ
ตางๆ เพื่อสงเสริมการพัฒนาเปนสถานที่ทองเที่ยวเชิงอนุรักษของอําเภอครบุรีตอไป
8. ผลการพัฒนาทองถิ่นในระยะเวลาที่ผานมา
8.1 การดําเนินงานดานเศรษฐกิจ
1. สงเสริมเกษตรกรไดมกี ารรวมกลุมในดานการผลิตการตลาด เพื่อเปนการระดมทุน
ระดมความคิดในดานการบริหาร การตอรองในการซื้อขายผลผลิตทางการเกษตร
2. จัดลานขายสินคา เพื่อแกไขปญหาพอคาคนกลาง
3. การใหกยู ืมเงินตามโครงการสงเสริมอาชีพเศรษฐกิจชุมชน
4. การฝกอบรมสงเสริมอาชีพ
8.2 แผนงานดานสังคม
1. จัดตั้งศูนยการเรียนรูชุมชน
2. การกอสรางหอกระจายขาว
3. การจัดการอบรมเกี่ยวกับการปองกันยาเสพติด
4. การกอสรางศาลาประชาคม
5. การกอสรางสนามกีฬาเอนกประสงค
8.3 แผนงานดานสารณสุข
1. การจัดซื้อน้ํายาพนหมอกควัน ทรายอะเบท กําจัดยุง
2. การจัดซื้อวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบา
3. การประชาสัมพันธเกี่ยวกับโรคไขเลือดออก
4. การกอสรางสถานที่กําจัดขยะ
8.4 แผนงานดานโครงสรางพื้นฐาน
1. โครงการกอสรางถนน คสล.
2. โครงการกอสรางถนนลาดยาง
3. โครงการกอสราง ปรับปรุง ซอมแซมถนนลูกรัง
4. การดําเนินการติดตั้งไฟฟาสาธารณะ
5. กอสราง ปรับปรุงซอมแซมระบบประปาหมูบาน
6. กอสราง ปรับปรุงรางระบายน้ํา
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1. จัดทําโครงการ อบต.เคลื่อนที่
2. จัดใหมีการประชาสัมพันธติดตั้งปายการชําระภาษี
3. จัดทําเอกสารประชาสัมพันธการชําระภาษี การขออนุญาตกอสราง
4. การสงเสริมการฝกอบรม สัมมนาของผูบริหาร สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล
พนักงานสวนตําบล พนักงานจาง
5. การใหคณะผูบริหาร สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล พนักงานสวนตําบล
พนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบลเฉลียง เขารับการฝกอบรม สัมมนาเกี่ยวกับงานในหนาที่ของ
องคการบริหารสวนตําบล และงานอื่นที่ไดรับมอบหมาย
8.6 แผนงานดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
1.โครงการปรับปรุงบอหุบและโบราณสถานถ้ําวัวแดง
2. การบูรณะปรับปรุงพื้นที่บริเวณโบราณสถานถ้ําวัวแดง
3. การปรับปรุงพื้นที่บริเวณเขาลูกชาง
8.7 แผนงานดานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1. ดําเนินการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ใหกับโรงเรียนทุกแหง ตามโครงการตางๆ
2. ดําเนินการจัดสรรเกี่ยวกับอาหารกลางวัน ทั้งศูนยพฒ
ั นาเด็กเล็ก และโรงเรียนในพื้นที่
รับผิดชอบ
2. อุดหนุนโครงการเกี่ยวกับการศึกษาของโรงเรียนตางๆในเขต อบต.
3. สนับสนุนโครงการวันสงกรานต วันลอยกระทง งานวันปริวาสกรรม งานฉลอง
อนุสาวรียทาวสุรนารี ฯลฯ
4. การจัดตั้งศูนยกฬี าประจําตําบล

สวนที่ 3
สรุปผลการพัฒนาทองถิ่นในปที่ผานมา
1. การสรุปสถานการณการพัฒนา
การวิเคราะหจุดเดน จุดดอย โอกาสและขอจํากัด (SWOT ANALASIS)
ดานศักยภาพ
1. จุดเดน
1.1 ความไดเปรียบดานที่ตงั้ ชุมชน ชุมชนเฉลียงเปนชุมชนที่ตั้งเปนกลุม ตาม
เสนทางคมนาคมหลักทําใหสะดวกตอการติดตอสื่อสารและการพัฒนา อีกทั้งยังอยูใ กลตัวอําเภอจึงทําให
ขอมูลขาวสารและการรับรูมคี วามสะดวกรวดเร็วทันเวลา สภาพโดยรอบชุมชนยังมีความอุดมสมบูรณไป
ดวยพรรณไมนานาชนิด รวมถึงมีแมน้ําไหลผานใจกลางพื้นที่และคลองชลประทานไหลผาน จึงยังคงความ
อุดมสมบูรณของพืชพันธุธัญญาหารอยูมาก ทําใหประชาชนอยูดีมีสุข สภาพสังคมจึงยังเปนสังคมแบบ
ดั้งเดิมอยูมาก พื้นที่เหมาะแกการเกษตรกรรมอยางยิ่ง
1.2 ความไดเปรียบของการคมนาคมทางบก มีเสนทางคมนาคมติดตอกับหลาย
พื้นที่และหลายตําบลที่สะดวกสบาย มีลักษณะเปนถนนลาดยาง จึงทําใหการเดินทางติดตอระหวางกันของ
คนในพืน้ ที่และใกลเคียงตลอดจนผูสัญจรไปมาตางๆ ไดรับความสะดวกสบายรวดเร็วและเชื่อมตอกันไดทกุ
หมูบาน
1.3 ความพรอมดานผังเมือง ชุมชนเฉลียงเปนชุมชนแบบดั้งเดิมยังไมมีการวางผัง
เมือง และสภาพชุมชนยังไมหนาแนนซับซอนจนเกินไป แตกย็ ังสามารถจัดวางผังเมืองแบบแบงโซนได
1.4 ความพรอมดานสาธารณูปโภค เนื่องจกชุมชนเฉลียงเปนชุมชนทีค่ ลอง
ชลประทานไหลผานและลําหวยอีกหลายแหง ซึ่งประชาชนสวนใหญในพื้นที่ใชประโยชนจากแหลงน้ํา
เหลานี้ในการอุปโภคบริโภค โดยใชเปนแหลงน้ําสําหรับการผลิตประปาหมูบาน ซึง่ มีปริมาณน้ําเพียงพอ
ตลอดทั้งป ประชาชนมีกระแสไฟฟาใชครอบคลุมทุกพื้นที่ ถึงแมจะมีการขยายพื้นทีก่ ารอยูอาศัยตลอดเวลา
แตก็ไมมีขอจํากัดเกีย่ วกับการขยายเขตไฟฟาแตอยางใด
1.5 ความพรอมทางดานการเกษตร เนื่องจากเปนที่ราบเชิงเขา มีคลองสงน้ําของ
กรมชลประทาน จึงเปนสภาพพื้นที่ที่เหมาะสําหรับการเกษตรอยางยิ่ง โดยเฉพาะการทํานาขาวพื้นที่
บางสวนสามารถทํานาไดตลอดทั้งป มีการทําไรมันสําปะหลังเปนสวนใหญ รวมถึงการปลูกพืชผักสวนครัว
เพื่อขายและแลกเปลี่ยนระหวางกัน
1.6 ความพรอมดานสถานที่ทองเที่ยว เนื่องจากตําบลเฉลียง มีแหลง
โบราณสถานถ้ําวัวแดง ซึ่งเปนสถานที่ทองเที่ยวที่สําคัญของตําบล ในอนาคตจะสามารถผลิตสินคาหนึ่ง
ตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ ไปขายกับนักทองเทีย่ วที่เดินทางมาชมโบราณสถาน
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2.1 สภาพสังคมเปนแบบดัง่ เดิม จึงอาจเกิดปญหาการมีสวนรวมของประชาชนอยู
บาง เนื่องจากประชาชนบางสวนยังไมกลาคิดกลาแสดงออก ยังคงยึดติดกับการเปนผูตามและยังเชือ่ ผูนําอยู
2.2 เสนทางคมนาคมหลักซึง่ มิไดอยูใ นความรับผิดชอบของ อบต. มีสภาพชํารุด
เปนหลุมเปนบอ ทําใหการเดินทางไมสะดวกสบายเทาที่ควร
2.3 ขาดงบประมาณและบุคลากร ในการจัดวางผังเมืองรวม เพื่อรองรับชุมชน
เมืองที่ขยายตัวขึ้นทุกวัน
2.4 มีอางเก็บน้ําหรือฝายกัน้ น้ํา ไมเพียงพอสําหรับการกักเก็บน้ําไวใชเพื่อ
การเกษตรในฤดูแลง เพื่อใหเกษตรกรมีนา้ํ ใชอยางเพียงพอและทั่วถึง
2.5 โทรศัพทยังไมเพียงพอตอความตองการของประชาชนในพืน้ ที่ เนื่องจากคู
สายโทรศัพทไมเพียงพอตอการใชงาน
2.6 ในชวงฤดูฝนและชวงน้ําหลาก ในหลายพื้นที่เกิดน้ําทวมขังงาย
3. โอกาส
3.1 สภาพพื้นที่เหมาะแกการเกษตร และสังคมยังมีสภาพเปนสังคมอยูมาก จึง
เหมาะแกการพัฒนาและสงเสริมทางดานการเกษตร เชน เกษตรผสมผสาน การปลูกพืชผักปลอดสารพิษ
และการใชปยุ หมักชีวภาพ ซึ่งเปนแนวทางที่ตอบสนองที่จะตอบสนองนโยบายตามยุทธศาสตรการพัฒนา
จังหวัด และนโยบายของรัฐบาลอยางยิ่ง
3.2 เสนทางคมนาคมคอนขางสะดวกสบายและใกลตัวอําเภอ จึงเหมาะแกการ
สงเสริมอาชีพเสริมสรางรายได จากพืชผลทางการเกษตร เพื่อนําไปจําหนายใหแกนกั ทองเที่ยวที่ผานไปมา
3.3 นโยบายสนับสนุนของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่
4 เปนตนมา ที่รัฐบาลเริ่มมีนโยบายกระจายความเจริญจากสวนกลางสูส วนภูมภิ าค กระจายอํานาจจาก
สวนกลางสูทองถิ่น รวมถึงนโยบายของรัฐบาลในปจจุบันไดมองเห็นความสําคัญของประชาชนในรากฐาน
จึงมีการกระจายรายไดสูรากหญา ดังจะเห็นไดจากการจัดสรรงบประมาณ การจัดทําโครงการ และการ
อุดหนุนงบประมาณตางๆจํานวนมากสูทองถิ่น เพื่อสนับสนุนการพัฒนาทองถิ่น และการพัฒนาโครงสราง
พื้นฐานตางๆ
3.4 ความไมพรอมของเมืองหรือชุมชนใกลเคียง ตําบลเฉลียงเปนทองถิ่นทั้งอยู
ระหวางชุมชนที่เจริญและไมเจริญ ชุมชนที่เปนแหลงทองเที่ยวที่มกี ารพัฒนาอยางรวดเร็ว แตไมมีระบบ
หรือแผนพัฒนาที่ถูกทาง การพัฒนาชุมชนเหลานี้ตองประสบปญหามากมายเพื่อการจัดการกับชุมชน ไมวา
จะเปนปญหาความแออัดของชุมชน การขาดการวางผังเมืองรวมที่ดี ปญหามลพิษ เชนเดียวกับชุมชนที่ไมมี
การพัฒนาชุมชนอื่นๆ ซึ่งมีการอพยพแรงงานเขาทํางานในเมืองหลวง สภาพพื้นที่ขาดความอุดมสมบูรณ
แตชุมชนเฉลียงมีความพรอม เนื่องจากมีสภาพตรงกันขามกับสองชุมชนขางตน โดยชุมชนเฉลียงยังมีความ
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ประชาชนมีแหลงรายไดอื่นๆในการประกอบอาชีพเสริม ชุมชนยังไมมีความสับสนและแออัด เริ่มมีการจัด
วางผังเมืองเพือ่ รองรับความเจริญเติบโตตอไป
4. ขอจํากัด
4.1 ความไมตอ เนื่องของนโยบายสนับสนุนจากรัฐบาล ปจจุบันภาครัฐมีการปรับ
งบประมาณใหมทั้งกระบวนการ หากเสนอแผนงานโครงการเปนไปตามที่นโยบายรัฐบาลกําหนด ถึงแมจะ
เปนความตองการของชุมชนที่แทจริงก็ตาม ก็จะไมไดรับการพิจารณาสนับสนุนงบประมาณ อีกทั้งการถาย
โอนงบประมาณตาม พ.ร.บ.การกระจายอํานาจฯ จากหนวยงานตางๆที่รับผิดชอบอยูเดิมขาดความจริงใจ
กลาวคือ ถายโอนงานแตไมยอมถายโอนเงินงบประมาณ องคการบริหารสวนตําบลมีรายไดนอยจึงไม
สามารถดําเนินการได จึงทําใหเกิดความสับสนและไมเขาใจของประชาชน
4.2 องคการบริหารสวนตําบลหรือองคกรทองถิ่น จะไดรับงบประมาณนอยเมื่อเทียบกับ
พื้นที่และประชากรที่ตองดูแลรับผิดชอบ ซึ่งสรุปแลวคือการไดรับการจัดสรรงบประมาณนอยไมเพียงพอ
ตอการดําเนินการแกไขปญหาตางๆ และสนองความตองการของประชาชนไดไมเทาที่ควรจะเปน
ดานเศรษฐกิจ
1. จุดแข็ง
1.1 สภาพที่ตงั้ อยูใกลเมือง เสนทางคมนาคมสะดวกไมซับซอน ทําใหการขนสงและการ
เดินทางติดตอซื้อขายไดรับความสะดวกรวดเร็ว ซึ่งเปนอีกทางหนึ่งในการลดตนทุนการผลิต
1.2 จากนโยบายของรัฐบาล ในเรื่องของการสงเสริมอาชีพเสริมรายได และการกระจาย
รายไดใหกับประชาชน และสงเสริมในเรื่องเงินทุนประกอบอาชีพใหกบั ประชาชน สงผลกอใหเกิดการ
สรางงาน สรางเงินและมีระบบการเงินหมุนเวียนขึ้นในพื้นที่อยางมาก
1.3 แรงงานมีอยางเพียงพอลาคาไมสูง โดยภาพรวมประชาชนสวนใหญจะคุนเคยกับการ
ทํางานภาคเกษตรกรรม งานฝมือ และการคาขายอยูแลว ประกอบกับมีภูมิปญญาทองถิ่นในหลายดานที่
พรอมจะใหความรูและแนวทางในการประกอบอาชีพ ซึ่งยังคงอยูคูกบั วิถีการดําเนินชีวิตมาโดยตลอด
โดยเฉพาะอยางยิ่งดานเกษตรกรรม มีการวมกลุมกันเพือ่ ผลิตปุยชีวภาพเพื่อใชทดแทนปุยเคมีทําใหตนทุน
ในการผลิตต่ํา และประชาชนมีรายไดเพิ่มมากขึ้น
1.4 มีการปลูกพืชเศรษฐกิจในชุมชน เชน มันสําปะหลัง ขาว ขาวโพด
1.5 พื้นที่เพาะปลูกของเกษตรกรสวนใหญเปนที่ดินกรรมสิทธิ์ จึงไมมีปญหาการบุกรุก
ที่ดินปาสงวน หรือการเชาทีด่ ินทํากิน เปนการลดภาระการผลิตทําใหชุมชนไดรับผลผลิตสมราคา
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2.1 พื้นที่ทางการเกษตรบางสวนขาดแคลนน้ําหรับทําการเกษตรในฤดูแลง เนื่องจากระบบ
การจัดสงน้ําไปไมถึง และหนวยงาน อบต. ยังขาดงบประมาณที่จะดําเนินการใหประชาชนไดมีน้ําใชอยาง
เทาเทียมกัน จึงยังเปนขอจํากัดและขอเสียอยู
3. โอกาส
3.1 ความไมพรอมของชุมชนใกลเคียงอืน่ เชน เปนชุมชนแออัด ชุมชนมลพิษ ชุมชนยัง
ไมพัฒนา ซึ่งกลุมชุมชนหรือเมืองเหลานัน้ ตองไปแกปญหาหรือพัฒนาความตองการพื้นฐานกอน
3.2 พื้นที่ของตําบลเฉลียงเปนที่ราบเชิงเขา ที่ดินเปนเอกสารสิทธิ์ราคาที่ดินคอนขางต่ํา
และการคมนาคสะดวกรวดเร็ว โอกาสการลงทุนและการกอสรางโรงงานสูงและพื้นที่ที่ตั้งของโรงงาน
สามารถขยายได
3.3 มีผลผลิตจากพืชเศรษฐกิจ เชน มันสําปะหลัง ขาวหอมมะลิ ซึ่งมีคุณภาพและผลิตได
ในปริมาณมาก สามารถจัดสงไปขายภายในประเทศและตางประเทศได
3.4 การคมนาคมสะดวกสบาย และรวดเร็ว
4. อุปสรรค
4.1 ภาวะเศรษฐกิจมีการชะลอตัว เนื่องจากผลกระทบจากคาเงินบาทผันผวน
4.2 การขาดการอบรมโดยองคกรที่มีความรูเกี่ยวกับเรื่อดิน การใชดนิ ของหนวยงานที่
เกี่ยวของ เชน กรมพัฒนาทีด่ ิน เปนตน
4.3 ความไมพรอมของระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
4.4 ขาดการประชาสัมพันธที่ถูกตอง
4.5 กฎ ระเบียบในการดําเนินธุรกิจดานอาหารมีมาก เชน อ.ย. ของกระทรวงสาธารณสุข
ดานสังคม
1. จุดแข็ง
1.1 ดานการศึกษา ตําบลเฉลียงมีโรงเรียนระดับประถมศึกษา จํานวน 3 แหง มีโรงเรียน
ระดับมัธยมศึกษา จํานวน 1 แหง ในการไปศึกษาตอของเด็กในชุมชนระดับมัธยมศึกษา อุดมศึกษา มี
ความสะดวกเพราะอยูใ นศูนยกลางที่จะเลือกศึกษาได เพราะระยะทางไมไกลมาก สําหรับประชาชนใน
ชุมชนมีสถานที่รับขอมูลขาวสาร เปนที่อา นหนังสือพิมพประจําหมูบา นและหองสมุดประชาชนจํานวน 12
แหง มีอินเตอรเน็ตตําบลใหบริการจํานวน 1 แหง ณ ทีท่ ําการองคการบริหารสวนตําบลเฉลียง ใหบริการ
ในวันและเวลาราชการ ดานศาสนาและวัฒนธรรม ตําบลเฉลียงมีวัดและสํานักสงฆจํานวน 6 แหง
1.2 ดานสาธารณสุข ในเขตตําบลเฉลียงมีสถานีอนามัยประจําตําบลจํานวน 1 แหง
นอกจากนี้ชุมชนยังมีตวั แทนของกระทรวงสาธารณะสุข (อสม.) กระจายอยูทวั่ ทั้งชุมชน

-221.3 ประชาชนมีสวนรวมในการจัดตัง้ กลุมในการพัฒนาตนเอง ซึ่งเปนการรวมกลุมของ
ชุมชน ถือเปนชุมชนที่เขมแข็ง
2. จุดออน
2.1 ประชาชนในตําบลมีฐานะยากจน มีอาชีพหลักคือเกษตรกรรมเมือ่ สิ้นสุดฤดูการทํา
เกษตร ก็จะวางงานไมมีรายได เกิดการอพยพแรงงานเขาสูเมือง
2.2 ปาไมเหลือนอยเพราะพืน้ ที่สวนใหญเปนการปลูกพืชลมลุก (มันสําปะหลังและขาว)
2.3 ในพื้นที่ตาํ บลมีปญหาเรื่องยาเสพติดบาง แตไมมากยังอยูในวิสยั ทีส่ ามารถควบคุมได
3. โอกาส
3.1 การพัฒนาเสนทางคมนาคมทั้งทางบกและทางน้ํา มีผลตอการมีรายได การมีงานทํา
การอยูดีมีสุขของคนในตําบล การพัฒนาเสนทางคมนาคมจะเปนประโยชนทั้งการขนสงและการเดินทาง
อาจเปนเสนทางสายธุรกิจตอไป
3.2 แรงงานแฝงในชุมชน หรือผูไดรับการศึกษาในทุกระดับ ทําใหมคี วามรูความสามารถ
หลากหลาย
3.3 ตําบลเฉลียงมีโอกาสในดานศักยภาพในตําบล ผลิตวัตถุดิบเพื่อปอนโรงงานผลิต
อาหาร ตามนโยบายรัฐบาลที่จะทําใหประเทศไทยเปนแหลงอาหารโลก
4. ขอจํากัด
4.1 การจางแรงงาอาจนอยลง เพราะมีการนําเครื่องจักรเขาแทนที่
4.2 มีผูจบการศึกษาในระดับสูงมากขึ้น ไมมีตําแหนงงานรองรับ
2. การนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติในชวงปทผี่ านมา
1. แผนงานดานสังคมและสวัสดิการ
1.2 โครงการแขงขันกีฬา อบต.สัมพัธ
1.3 โครงการเงินสงเคราะหผูสูงอายุ คนพิการ
1.4 โครงการจัดเก็บขอมูล จปฐ.
1.5 โครงการจัดหาอุปกรณกีฬาใหกับหมูบ าน
1.6 โครงการอุดหนุนเหลากาชาดจังหวัดนครราชสีมา
1.7 โครงการอุดหนุนสถานีตํารวจภูธรอําเภอครบุรี

งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ

350,000 บาท
4,548,000 บาท
17,000 บาท
90,000 บาท
3,000 บาท
60,000 บาท

-232. แผนงานดานโครงสรางพืน้ ฐาน
สรุปโครงการกอสรางดานโครงสรางพื้นฐาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552
1. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 1 บานเฉลียงใหญ ขนาดความกวาง 3.00
เมตร ความยาว 80.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตร โดยคิดเปนพื้นที่ 240.00 ตารางเมตร พรอมลงลูกรัง
ไหลทางความกวาง 0.50 เมตร บดอัดทับแนน พรอมวางทอ ขนาด Ø 0.40 เมตร จํานวน 1 จุด จากที่
ทําการผูใหญบาน หมูที่ 1 ถึงบริเวณทางเชื่อมสามแยก เปนจํานวนเงิน 125,000 บาท (ตามแบบ อบต.
กําหนด)
2. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 1 บานเฉลียงใหญ โดยรื้อพื้นทางเดิมเปนผิว
จราจรลาดยาง และกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกวาง 4.00 เมตร ความยาว 145.00 เมตร
ความหนา 0.15 เมตร โดยคิดเปนพืน้ ที่ 580.00 ตารางเมตร พรอมลงลูกรังไหลทาง ความกวาง 0.50
เมตร พรอมบดอัดทับแนน จากบานนางเรไรถึงทางเขาวัดศิริเฉลียง (ตามแบบ อบต.กําหนด) เปนจํานวน
เงิน 319,000 บาท
3. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 4 บานเฉลียงโคก ขนาดความกวาง 3.00
เมตร ความยาว 40.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตร โดยคิดเปนพื้นที่ 120.00 ตารางเมตร พรอมลงลูกรัง
ไหลทางความกวาง 0.50 เมตร พรอมบดอัดทับแนน จากรอยตอถนน Asphaltic Concrete ถึงบานนาง
จอย เปนจํานวนเงิน 60,000 บาท
4. โครงการรื้อถอนและกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 6 บานเฉลียงทุง โดยดําเนินการ
รื้อถอนผิวถนนเดิม พรอมดําเนินการทํารางน้ําขั้นตรงกลางถนน แลวเสร็จดําเนินการกอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดความกวาง 5.00 เมตร ความยาว 155.00 เมตร โดยคิดเปนพื้นที่ 755.00 ตารางเมตร
จากปมน้ํามันอาจารยเฉลิม ถึงรอยตอถนน คสล.ทางเขา – ออกหมูบาน (ตามแบบ อบต.กําหนด) เปนเงิน
430,000 บาท
5. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 11 บานเฉลียงพัฒนา ขนาดความกวาง 3.00
เมตร ความยาว 75.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตร โดยคิดเปนพื้นที่ 225.00 ตารางเมตร พรอมลงลูกรัง
ไหลทางความกวาง 0.50 เมตร พรอมบดอัดทับแนน จากบานนายทะนงถึงบานนายแมน (ตามแบบ อบต.
กําหนด) เปนจํานวนเงิน 112,500 บาท
6. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 11 บานเฉลียงพัฒนา ขนาดความกวาง 3.00
เมตร ความยาว 28.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตร โดยคิดเปนพื้นที่ 84.00 ตารางเมตร จากบานนายอยู
ถึงถนน คสล. เดิม (ตามแบบ อบต.กําหนด) เปนจํานวนเงิน 46,200 บาท
7. โครงการกอสรางถนนถนนผิวจราจร Cape Seal หมูที่ 9 บานคลองสําราญ ขนาดความกวาง
5.00 เมตร ความยาว 340.00 เมตร หรือคิดเปนพื้นที่ 1,700.00 ตารางเมตร พรอมตีเสนจราจร จาก
ถนนลาดยางถึงถนนลาดเกา (ตามแบบ อบต.กําหนด) เปนเงิน 510,000 บาท
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8. โครงการกอสรางรางระบายน้ํา หมูที่ 4 บานเฉลียงโคก ขนาดรางปากบนกวาง 0.70 เมตร
ขนาดปากลาง 0.50 เมตร หนา 0.10 เมตร พรอมวางทอ คสล. ทางเชื่อมทางเขาบาน ทอ คสล. ขนาด
Ø 0.50 เมตร จํานวน 94 ทอน รวมความยาวทั้งสิ้น 378.00 เมตร (ตามแบบองคการบริหารสวนตําบล
เฉลียงกําหนด) บริเวณถนนสายหลักภายในหมูบาน เปนเงิน 342,940 บาท
9. โครงการกอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 7 บานดอนตะเกียด โดยดําเนินการ
กอสราง 4 ชวงดังนี้
ชวงที่ 1 กอสรางรางระบายน้ําขนาดรางปากบนกวาง 0.60 เมตร ขนาดปากลางกวาง 0.40 เมตร
ความลึก 0.50 เมตร หนา 0.10 เมตร ความยาว 112.00 เมตร
ชวงที่ 2 กอสรางรางระบายน้ํา ขนาดรางปากบนกวาง 0.70 เมตร ขนาดปากลางกวาง 0.40 เมตร
ความลึก 0.50 เมตร หนา 0.10 เมตร พรอมวางทอ คสล. ทางเชื่อมทางเขาบาน ขนาดทอ คสล. Ø 0.60
เมตร จํานวน 6 จุดๆละ 4 ทอน รวมทั้งหมด 24 ทอน ความยาวรวม 256.00 เมตร
ชวงที่ 3 กอสรางรางระบายน้ํา ขนาดรางปากบนกวาง 1.00 เมตร ขนาดปากลางกวาง 0.50 เมตร
ความลึก 0.50 เมตร หนา 0.10 เมตร พรอมวางทอ คสล. ทางเชื่อมทางเขาบาน ขนาดทอ คสล. Ø
1.00 เมตร จํานวน 1 จุดๆละ 4 ทอน รวมทั้งหมด 4 ทอน ความยาวรวม 60.00 เมตร
ชวงที่ 4 กอสรางรางระบายน้ํา ขนาดรางปากบนกวาง 1.00 เมตร ขนาดปากลางกวาง 0.50 เมตร
ความลึก 0.50 เมตร หนา 0.10 เมตร พรอมวางทอ คสล. ทางเชื่อมทางเขาบาน ขนาดทอ คสล. Ø
1.00 เมตร จํานวน 1 จุดๆละ 4 ทอน รวมทั้งหมด 4 ทอน ความยาวรวม 35.00 เมตร
บริเวณสี่แยกกลางหมูบาน (ตามแบบองคการบริหารสวนตําบลเฉลียงกําหนด) เปนเงิน 411,000
บาท
10. โครงการกอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 10 โดยดําเนินการกอสราง 3 ชวง
ดังนี้
ชวงที่ 1 กอสรางรางระบายน้ําขนาดรางปากบนกวาง 0.50 เมตร ขนาดปากลางกวาง 0.50 เมตร
ความลึก 0.50 เมตร หนา 0.10 เมตร พรอมกอสรางทางเขาบานจํานวน 7 จุด คิดเปนพื้นที่ไมนอ ยกวา
38.00 ตารางเมตร ความยาว 147.00 เมตร
ชวงที่ 2 กอสรางรางระบายน้ําขนาดรางปากบนกวาง 0.30 เมตร ขนาดปากลางกวาง 0.30 เมตร
ความลึก 0.50 เมตร หนา 0.10 เมตร ความยาว 15.00 เมตร
ชวงที่ 3 กอสรางรางระบายน้ํา ขนาดรางปากบนกวาง 1.00 เมตร ขนาดปากลางกวาง 0.50 เมตร
ความลึก 0.50 เมตร หนา 0.10 เมตร พรอมวางทอ คสล. ทางเชื่อมทางเขาบาน ขนาดทอ คสล. Ø
0.60 เมตร จํานวน 14 จุดๆละ 4 ทอน รวมทั้งหมด 56 ทอน ความยาวรวม 267.00 เมตร
บริเวณภายในหมูบานเฉลียงบรรพต (ตามแบบองคการบริหารสวนตําบลเฉลียงกําหนด) เปนเงิน
423,100 บาท

-2511. โครงการกอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 11 บานเฉลียงพัฒนา ขนาดรางปาก
บนกวาง 0.40 เมตร ขนาดปากลางกวาง 0.40 เมตร ความลึก 0.40 เมตร หนา 0.20 เมตร ความยาวรวม
14.00 เมตร บริเวณขางบาน ผอ.ประจวบ (ตามแบบ อบต.กําหนด) เปนเงิน 7,000 บาท
12. โครงการกอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 11 บานเฉลียงพัฒนา โดย
ดําเนินการรื้อทอเดิมแลวดําเนินการกอสรางรางระบายน้ําขนาดรางปากบนกวาง 1.00 เมตร ขนาดปากลาง
กวาง 0.50 เมตร ความลึก 0.70 เมตร หนา 0.10 เมตร พรอมวางฝาเหล็กตะแกรง ความยาว 8.00 เมตร
บริเวณขางวัดทาศิลาอาสน (ตามแบบ อบต.กําหนด) เปนเงิน 32,000 บาท
อาคาร
13. โครงการกอสรางศาลาเอนกประสงค หมูที่ 2 บานเฉลียงโคก ตามแบบองคการบริหารสวน
ตําบลเฉลียงกําหนด เปนเงิน 400,000 บาท ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน
14. โครงการปรับปรุงศาลาเอนกประสงค หมูที่ 11 บานเฉลียงพัฒนา ตามแบบองคการบริหาร
สวนตําบลเฉลียงกําหนด เปนเงิน 57,000 บาท ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน
ปรับปรุงภูมิทศั น
15. โครงการปรับปรุงสภาพภูมิทัศนหนาที่ทําการ องคการบริหารสวนตําบลเฉลียง อําเภอครบุรี
จังหวัดนครราชสีมา โดยดําเนินการดังนี้
1. ปรับปรุงสนามหญาดานหนาที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลเฉลียง เปนลานกีฬา
อเนกประสงค พรอมอุปกรณ แสงสวาง
2. กอสรางรั้วดานหนา องคการบริหารสวนตําบลเฉลียง ความยาว 82.00 เมตร
3. กอสรางปอมยามดานหนา องคการบริหารสวนตําบลเฉลียง
4. รื้อเสาธงดานหนาที่ทําการ หลังเกา แลวดําเนินการกอสรางธงแหงใหมดานหนาที่ทํา
การ องคการบริหารสวนตําบลเฉลียงหลังใหม
ตามแบบองคการบริหารสวนตําบลเฉลียงกําหนด รวมเปนเงินทั้งสิ้น 796,000 บาท
ปรับปรุงหองประชุม
16. โครงการปรับปรุงหองประชุมองคการบริหารสวนตําบลเฉลียง ตามแบบองคการบริหารสวน
ตําบลเฉลียงกําหนด เปนเงินทั้งสิ้น 800,000 บาท ตั้งจายจากเงินรายได (เงินอุดหนุนทั่วไป)
17. ปรับปรุง ภายในหองปฏิบัติงานรวมและหองผูบริหาร ตามแบบองคการบริหารสวนตําบล
เฉลียงกําหนด เปนเงินทั้งสิน้ 225,000 บาท
18. โครงการกอสรางปายหนาอาคารอเนกประสงค ตามแบบองคการบริหารสวนตําบลเฉลียง
กําหนด เปนเงินทั้งสิ้น 70,000 บาท
ไฟฟา
19. โครงการขยายเขตไฟฟาภายในตําบลเฉลียง เปนเงิน 1,000,000 บาท

-263. ดานสาธารณสุข
3.1 จัดซื้อสารเคมีกําจัดยุงลาย (ทรายอะเบท)
3.2 จัดซื้อวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบา
3.3 จัดซื้อน้ํายาเคมีพนหมอกควัน
3.4 อุดหนุนสถานีอนามัยตําบลเฉลียง
3.5 อุดหนุนอาสาสมัครสาธารณสุข
3.6 โครงการอุดหนุนศูนยเฉลิมพระเกียรติฯ

งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ

98,900
30,000
37,500
50,000
60,000
30,000

4. การดําเนินการดานการเมืองการบริหาร
4.1 โครงการ อบต.เคลื่อนที่
4.2 โครงการทัศนศึกษาเพิม่ พูนความรู
4.3 คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
4.4 โครงการอุดหนุนศูนยขอ มูลขาวสาร อปท.

งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ

50,000 บาท
350,000 บาท
350,000 บาท
30,000 บาท

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

5. ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
5.1 โครงการปลูกตนไมในที่หรือทางสาธารณะ งบประมาณ 30,000 บาท
6. ดานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
6.1 อุดหนุนโรงเรียนบานเฉลียง (คุรุราษฎรบํารุง) งบประมาณ 50,000 บาท
6.2 อุดหนุนโรงเรียนบานทุง แขวน
งบประมาณ 50,000 บาท
6.3 อุดหนุนโรงเรียนบานหนองหวา-ดอนตะเกียด งบประมาณ 50,000 บาท
6.4 ของขวัญ เงินรางวัลในการจัดงานกิจกรรม งบประมาณ 25,000 บาท
6.5 จัดซื้ออาหารเสริม(นม) อาหารกลางวัน
งบประมาณ 938,160 บาท
6.6 โครงการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน
งบประมาณ 20,000 บาท
6.8 จัดจางเหมารถสงเด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
งบประมาณ 89,000 บาท
6.9 จัดพิธีทางศาสนาและประเพณีตางๆ
งบประมาณ 80,000 บาท
6.10 คาใชจายในการจัดงานตางๆ
งบประมาณ 10,000 บาท
6.11 โครงการอนุรักษวัฒนธรรมประเพณี
งบประมาณ 5,000 บาท

สวนที่ 4
ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาในชวงสามป
1. วิสัยทัศนขององคการบริหารสวนตําบลเฉลียง
“อบต.เปนที่พงึ่ ของประชาชน ประชาชนอยูดีกินดี”
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ฉบับปจจุบันประกาศใช ทําใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นมีบทบาทอํานาจหนาที่อยางกวางขวางขึ้น ไมเพียงแตจะมีหนาที่ในการบริการ
สาธารณะพื้นฐานแกประชาชนในทองถิ่นเทานั้น แตยังมีบทบาทหนาที่ออกไปรวมถึงการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต เศรษฐกิจและสังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และเปดโอกาสใหประชาชนในทองถิ่นมี
สวนรวมในการบริหารและตรวจสอบการบริหารจัดการของทองถิ่น โดยยึดหลักการบริหารจัดการทีด่ ี มี
ความโปรงใสและการมสวนรวมของประชาชน ทํางานใหเกิดประโยชนตอชุมชนทองถิ่น ตามวิสัยทัศน
การบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลเฉลียงที่วา “อบต.เปนทีพ่ ึ่งของประชาชน ประชาชนอยูดกี ิน
ดี”
2. ภารกิจหลัก (พันธกิจ) ขององคการบริหารสวนตําบลเฉลียง
ภารกิจหลักที่ 1 สรางระบบการบริหารจัดการที่ดีรวมถึงดานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ การ
คมนาคม ประปา ไฟฟา สนับสนุนแนวทางการพัฒนาทองถิ่นตามนโยบายของรัฐบาล และการจัดวางผัง
เมืองใหเปนระบบ
ภารกิจหลักที่ 2 สงเสริมการประกอบอาชีพ ทั้งอาชีพหลัก อาชีพเสริมรายได และการมีงานทํา
ของประชาชนในทองถิ่นทุกระดับ
ภารกิจหลักที่ 3 พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการสิ่งแวดลอมที่ดี ใหเปนทองถิ่นนาอยู
สงเสริมเกษตรอินทรีย และพืชผักปลอดสารพิษ
ภารกิจหลักที่ 4 สงเสริมพัฒนาศักยภาพของคน ครอบครัวและชุมชน ในการพึ่งตนเองการมีสวน
รวมในการพัฒนาทองถิ่น ชวยเหลือดูแลผูดอยโอกาสทางสังคม
ภารกิจหลักที่ 5 สรางเสริมปรับปรุงกระบวนการบริหารการเงินการคลัง ใหสอดคลองกับอํานาจ
หนาที่และภารกิจที่มีอยูเดิม และที่ไดรับถายโอนการกระจายอํานาจสูทองถิ่น
3. จุดมุงหมายของการพัฒนา
ดานสาธารณูปโภค
1. ดําเนินการพัฒนาปรับปรุงเสนทางคมนาคม ใหอยูใ นสภาพที่สามารถใชการไดดี
2. ดําเนินการจัดใหมีการบริหารจัดการระบบประปา
3. ดําเนินการจัดใหมีระบบไฟฟาสาธารณะอยางทัว่ ถึง
4. ดําเนินการพัฒนา ปรับปรุงกอสรางแหงน้ําเพื่ออุปโภค บริโภคและเพื่อการเกษตรใหเพียงพอ
ตามความตองการของประชาชน

-28ดานเศรษฐกิจ
1. เพิ่มศักยภาพในการผลิตพืชเศรษฐกิจหลัก (มันสําปะหลังและขาว)
2. ดําเนินการใหประชาชนมีรายไดเพิ่มขึน้
3. สงเสริมสนับสนุนการรวมกลุม ทั้งดานวิชาการและเงินทุน
ดานสังคม
1. เพิ่มศักยภาพของคนในดานการมีสวนรวมใหมากขึ้น
2. สงเสริมและสนับสนุนการดําเนินการเพือ่ ความปลอดภัยในชีวติ และทรัพยสิน การปองกันและ
แกไขปญหายาเสพติด ปญหาสังคมและความยากจนของประชาชน
3. สงเสริมและสนับสนุนการดําเนินการใหประชาชนมีนันทนาการอยางเพียงพอ
4. สงเสริมและสนับสนุนการดําเนินการดานสุขภาพอนามัย และการศึกษาของประชาชนอยางเทา
เทียมกัน
5. เพิ่มศักยภาพดานการบริหารจัดการทีด่ ี และมีคุณภาพใหแกบุคลากรของหนวยงาน
ดานสิง่ แวดลอม
1. ปรับปรุงพัฒนาการจัดการดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ใหนาอยูอยางยั่งยืน
2. การจัดการ การบํารุงรักษา การเพิ่มพื้นที่ปาไมการใชประโยชนจากปาไม ที่ดิน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
3. การสนับสนุนรณรงค และประชาสัมพันธใหทองถิน่ อนุรักษสิ่งแวดลอม
ดานองคกร
1. พัฒนาประสิทธิภาพดานการบริหารจดการอยางตอเนือ่ ง
2. สงเสริมและสนับสนุนใหเกิดความรวมมือระหวางประชาชน หนวยงานของรัฐ เอกชนและ
องคกรอื่นๆ เพื่อบรรลุจุดหายของการพัฒนา
3. สงเสริมสนับสนุนการปกครองในระบอบประชาธิปไตยแบบมีสว นรวม
4. สงเสริมและสนับสนุนการดําเนินการจัดวางผังเมืองทีด่ ีในอนาคต

-294. ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาในชวงสามป
ยุทธศาสตรการพัฒนา
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนา

โครงการ

1. สงเสริมเชื่อมโยงการชลประทาน กอสรางฝาย ทํานบกั้นน้ํา ขุดลอก
ขุดสระ พัฒนาแหลงน้ํา คลองน้ํา ระบบประปา และการกระจายการใช
ประโยชน

1. โครงการกอสรางระบบประปาหมูบาน หมูท ี่ 3 บานหนองหวา
2. โครงการกอสรางระบบประปาหมูบาน หมูท ี่ 5 บานโคกแขวน
3. โครงการปรับปรุงประปาหมูบาน บานเฉลียงทุง หมูที่ 6
4. โครงการขุดลอกคลองลําแชะ บริเวณบานเฉลียงทุง หมูที่ 6
5. โครงการขุดสระน้ําสาธารณะเขาโปรงแดง หมูท ี่ 7
6. โครงการปรับปรุงประปาหมูบาน บานดอนตะเกียด หมูที่ 7
7. โครงการขุดลอกอางเก็บน้ําโคกกรวด
8. โครงการปรับปรุงประปาหมูบาน บานโคกกรวด หมูที่ 8
9. โครงการขุดลอกสระน้ําสาธารณะ หมูที่ 12 บานโคกเจริญ
10. โครงการกอสรางระบบประปาหมูบาน (เพิ่มเติม) หมูที่ 12

2. การจัดใหมีและบํารุงรักษาโครงสรางพื้นฐาน ทางบก ทางน้ํา และทาง
ระบายน้ํา และการปรับปรุงบํารุงรักษาในเขตชุมชนและทองถิ่น

1. กอสราง , ปรับปรุงถนน คสล.
2. กอสราง ปรับปรุงถนนลาดยาง
4. กอสราง ปรับปรุง ซอมแซมถนนลูกรัง
5. กอสราง ปรับปรุง ซอมแซม รางระบายน้ํา , ติดตัง้ ฝาตะแกรงเหล็กปด
รางน้ํา
6. กอสราง ปรับปรุงศาลาประชาคม
7. ติดตั้งไฟแสงสวาง , ขยายเขตไฟฟาสาธารณะ
8. กอสรางสะพาน
9. ปรับสภาพภูมทิ ัศน

ยุทธศาสตรการพัฒนา

-30แนวทางการพัฒนา

โครงการ

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

3. สงเสริมสถานที่เพื่อนันทนาการและออกกําลังกาย สนามกีฬาและ
นันทนาการชุมชน

1.
2.
3.
4.
5.

โครงการกอสรางทางวิ่งออกกําลังกาย หมูที่ 5
โครงการกอสรางลานกีฬาประจําหมูบาน หมูที่ 8
โครงการกอสรางลานกีฬาประจําหมูบาน หมูที่ 9
โครงการปรับปรุงลานกีฬาเอนกประสงค หมูที่ 10
โครงการปรับปรุงสนามกีฬา หมูที่ 3

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ
พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม

1 การสงเสริมผูประกอบการรายยอย โดยประสานกับ
สถาบันการศึกษา ภาคธุรกิจเอกชน หนวยงานของรัฐ เชน ความรู
ดานบริหารจัดการ ประสานงานการลงเงินทุนชองทางการตลาด

1.
2.
3.
4.
5.
6.

โครงการสงเสริมกลุมอาชีพ หมูที่ 5
โครงการสงเสริมกลุมอาชีพ หมูที่ 8
โครงการสงเสริมกลุมเลี้ยงสัตว หมูที่ 8
โครงการสงเสริมกลุมพัฒนาสตรีแมบาน หมูที่ 8
โครงการสงเสริมกลุมอาชีพ หมูที่ 11
โครงการสงเสริมกลุมปุยอินทรียชีวภาพ

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา

1. สงเสริมสนับสนุนการศึกษา รวมถึงการศึกษาทั้งในและนอกระบบ
โรงเรียน ทั้งระดับกอนวัยเรียน ประถม มัธยมและระดับปริญญาตรี
ภาคประชาชน โดยประสานการสนับสนุนงบประมาณและพัฒนาศูนย
การเรียนรูชุมชน / ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

โครงการอาหารเสริม (นม)
โครงการอาหารกลางวัน
โครงการอุดหนุนสถานศึกษาในเขตพื้นที่รบั ผิดชอบ
โครงการแขงขันเตนแอโรบิคตําบลเฉลียง
โครงการถวายเทียนพรรษา
โครงการอบรมธรรมะสําหรับเด็กและเยาวชนตําบลเฉลียง
โครงการจัดซือ้ เครื่องเลนสนาม
โครงการสายสัมพันธวันปดภาคเรียนและบัณฑิตนอย
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แนวทางการพัฒนา

โครงการ

1. สงเสริมสนับสนุนการศึกษา รวมถึงการศึกษาทั้งในและนอกระบบ
โรงเรียน ทั้งระดับกอนวัยเรียน ประถม มัธยมและระดับปริญญาตรี
ภาคประชาชน โดยประสานการสนับสนุนงบประมาณและพัฒนาศูนย
การเรียนรูชุมชน / ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

9. โครงการทัศนศึกษาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
10. โครงการไหวครูศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
11. โครงการลอยกระทง
12. โครงการสายใยรักจากลูกถึงแม
13. โครงการจัดประชุมผูปกครอง
14. โครงการปรับสภาพภูมิทัศนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
15. โครงการเสริมสรางประสบการณประสบการณการเรียนรูใหแก
เด็กกอนวัยเรียน

2. สงเสริมสนับสนุนพัฒนาบุคลากรดานการศึกษา ใหไดมาตรฐาน
และมีความเปนเลิศ

1. โครงการจัดสงบุคลากรทางการศึกษาเขารับการศึกษาในระดับที่
สูงขึ้น
2. โครงการจัดสงบุคลากรเขารับการอบรม สัมมนา

3. สงเสริมสนับสนุนใหสถาบันการศึกษา และภาคประชาชนนํา
เทคโนโลยีสารสนเทศ มาใชในการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการ
สอนและการเรียนรู

1. โครงการจัดหาสื่อการเรียนการสอนมัลติมีเดีย
2. โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา
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4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสุข

แนวทางการพัฒนา

โครงการ

1. เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนในดานสาธารณสุข โดยสงเสริม 1. อุดหนุนอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)
2. ทัศนศึกษาดูงาน พัฒนาความรูความสามารถใหแก อสม.
และสนับสนุนอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ใหทํางานอยางมี
คุณภาพและมีขวัญและกําลังใจที่ดี
3. โครงการเครือขายการดูแลผูปวยเบาหวาน ความดันโลหิตสูงใน
หมูบาน
2. จัดระบบสงเสริมสุขภาพภาคประชาชนเพื่อการพึ่งพาตนเองของ
ประชาชน สูการมีสุขภาพที่ดี (คุมครองผูบริโภค / การควบคุมปอง
กันโรคติดตอ / ไมติดตอ / การฟนฟูสุขภาพประชาชน / อนามัย
โรงเรียน)

1. โครงการปองกันและกําจัดลูกน้ํายุงลาย
2. โครงการฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบา
3. โครงการจัดซื้อเครื่องพนหมอกควัน
4. โครงการอบรมใหความรูดานสุขภาพแกสตรีและสตรีมีครรภตําบล
เฉลียง

ยุทธศาสตรการพัฒนา
5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสวัสดิการสังคม

-33แนวทางการพัฒนา
1. พัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ โดยสนับสนุนเบี้ยยังชีพผูสูงอายุอยาง
ทั่วถึงและเปนธรรม

โครงการ
1. รับเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ

2. การสังคมสงเคราะหและการพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา 1. โครงการเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพผูปวยเอดส
2. โครงการบานทองถิน่ ไทยเทิดไทองคราชัน
ผูดอยโอกาส และผูติดเชื้อ HIV จัดใหมีและพัฒนาศักยภาพศูนย
3. โครงการ อบต.เคลื่อนที่ ประจําป 2554
พัฒนาเด็กเล็ก
3. สงเสริมสนับสนุนและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนทุกวัย ตั้งแตแรก
เกิด วัยเด็ก วัยรุน เยาวชน วัยทํางาน และวัยชรา

4. สนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชน โดยชุมชนมีสวนรวมในการ
บริหารจัดการ

4.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

โครงการอบรมใหความรูดานสุขภาพแกผูพิการตําบลเฉลียง
โครงการตรวจสุขภาพผูสูงอายุ ผูพิการ ผูดอ ยโอกาส
โครงการวันกตัญูผูสูงอายุตําบลเฉลียง
โครงการพัฒนาคุณภาพผูสูงอายุตําบลเฉลียง
โครงการกลุมพลังใจผูสูงอายุ หมูที่ 1
การฝกอบรมเยาวชนตําบลเฉลียง
โครงการอบรมธรรมะสําหรับเด็กและเยาวชนตําบลเฉลียง

1. โครงการกอสรางตูอบสมุนไพร
2. โครงการจัดทําปายประจําบาน หมูที่ 2
3. โครงการโรงสีขาวประจําหมูบาน หมูที่ 2
4. โครงการปรับปรุงระบบเสียงตามสาย หมูที่ 3
5. โครงการติดตัง้ ระบบเสียงตามสาย หมูที่ 4
6. โครงการปรับปรุงสภาพภูมทิ ัศนศาลตาปู บานเฉลียงโคก
7. โครงการบริหารจัดการทุงทําเลเลี้ยงสัตว
8. โครงการดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพตําบล
เฉลียง
9. โครงการติดตัง้ เครื่องกรองน้ําดืม่ หมูที่ 5
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แนวทางการพัฒนา

6. ยุทธศาสตรดานความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน

1. การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย / ความมั่นคงปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน / ลดอุบัติเหตุจราจรทางบก / ทางน้ํา

2. เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน ในดานความมั่นคงและความ
ปลอดภัย โดยสงเสริมและสนับสนุนตํารวจบาน / อพปร. ใหทํางาน
อยางมีคุณภาพ

3. สรางความมั่นใจและความสบายใจใหกับประชาชน ดานความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

โครงการ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

โครงการลดอุบัติเหตุบนทองถนน
โครงการปองกันอาชญากรรมและรักษาความสงบเรียบรอยหมูบาน
โครงการฝกอบรมอาสาสมัครปกปองสถาบัน (อสป.) ประจําป 2554
โครงการติดตัง้ กระจกโคงมน
โครงการจัดหารถบรรทุกน้ําเอนกประสงค
โครงการเครื่องแตงการ อปพร. ตําบลเฉลียง

1. ฝกอบรม ทบทวนความรูใหกับ อปพร.
2. ลูกเสือชาวบาน
3. ปองกันอาชญากรรมและรักษาความสงบเรียบรอยหมูบาน

1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพใหแกผูประสานพลังแผนดินประจําหมูบาน /
ชุมชน ประจําป 2554
2. โครงการปองกันอาชญากรรม อบายมุข ยาเสพติดแลผูมอี ทิ ธิพล
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7. ยุทธศาสตรการกีฬาและนันทนาการ

8. ยุทธศาสตรสงเสริมศาสนาและวัฒนธรรม

แนวทางการพัฒนา

โครงการ

1. สงเสริมจัดการแขงขันกีฬาเพื่อสรางความสมานฉันทระหวาง
องคกรตางๆ

1. การแขงขันกีฬา อบต.สัมพันธ ครั้งที่ 12

2. สงเสริมกีฬาและนันทนาการระดับเยาวชนและประชาชน เพื่อ
แกไขปญหายาเสพติดและใชเวลาวางใหเกิดประโยชน

1. โครงการจัดการแขงขันกีฬาตานยาเสพติด อบต.เฉลียงเกมส

1. รื้อฟน คุณคาวัฒนธรรมประเพณีของชุมชน เชนชาติพันธุ
วัฒนธรรม วิถีชีวิต ภูมิปญญาทองถิ่น

1. โครงการงานประเพณีลอยกระทง

2.
3.
4.
5.
6.

โครงการจัดการแขงขันกีฬาฟุตซอลตําบลเฉลียง
โครงการจัดหาอุปกรณกีฬาใหกับทุกหมูบ าน
โครงการแขงขันเตนแอโรบิคตําบลเฉลียง
โครงการจัดหาเครื่องออกกําลังกายกลางแจง
โครงการดนตรีตานยาเสพติด หมูที่ 8

2. โครงการงานประเพณีสงกรานต
3. โครงการอยูปริวาสกรรมวัดสุวรรณบรรพต (เขาถ้ําวัวแดง)
4. โครงการถวายเทียนพรรษา
5. โครงการวัฒนธรรมไทยสายใยอําเภอครบุรี
6. โครงการจัดตั้งและพัฒนาศูนยเฝาระวังทางวัฒนธรรมประจําอําเภอ
ครบุรี
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9. ยุทธศาสตรการทองเที่ยวและบริการ

แนวทางการพัฒนา

โครงการ

1. สนับสนุนการจัดกิจกรรมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ประเพณี
ภูมิปญญาทองถิ่นภายในจังหวัด

1. โครงการอนุรกั ษวัฒนธรรมประเพณีเทิดทูนวีรกรรมทาวสุรนารี
อําเภอครบุรี
2. โครงการจัดงานรัฐพิธี อําเภอครบุรี
3. โครงการอุดหนุนเหลากาชาดจังหวัดนครราชสีมา

2. พัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกและความปลอดภัย เพื่อบริการ
นักทองเที่ยวใหสะดวกรวดเร็ว

1. โครงการพัฒนาแหลงทองเที่ยวคลองคาย
2. โครงการปรับปรุง ซอมแซมสวนสุขภาพบอหุบ
3. โครงการบูรณะเขาถ้ําวัวแดง
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10. ยุทธศาสตรการบริหาราราชการใหมี
ประสิทธิภาพคุณภาพ

แนวทางการพัฒนา

โครงการ

1. ประสานงานสามพี่นองทองถิ่น (อบจ. , เทศบาล , อบต.) และ
รวมกับราชการสวนภูมิภาค

1. โครงการบริหารศูนยขอมูลขาวสารองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ระดับอําเภอ

2. สงเสริมศักยภาพของทองถิ่นในทุกๆดาน ตามหลักการบริหาร
จัดการที่ดี

1. โครงการปรับขยายระยะเวลาการใหบริการประชาชน
2. โครงการใหคําปรึกษาแกประชาชน
3. โครงการ อบต. เคลื่อนที่
4. โครงการ อบต.โปรงใส
5. โครงการจัดเก็บขอมูลความจําเปนพืน้ ฐาน (จปฐ.)
6. โครงการการสรางและพัฒนาเครือขายการเรียนรูกระบวนการแผน
ชุมชน
7. โครงการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการ อบต.เฉลียง

3. การพัฒนาเทคโนโลยีและบุคลากรขององคกรใหมีความเหมาะสม
สอดคลอง

1. โครงการจัดสงเจาหนาที่เขารับการอบรมเพิ่มพูนความรู
2. โครงการอบรม สัมมนาคณะผูบ ริหารสมาชิก อบต.
3. โครงการเพิ่มขีดความสามารถ อบต.เฉลียง ประจําป 2554
4. โครงการทัศนศึกษาดูงานเพิ่มพูนศักยภาพของคณะผูบ ริหาร สมาชิก
สภา อบต.พนักงานสวนตําบล พนักงานจาง และผูนาํ ชุมชน
5. โครงการจัดซือ้ คอมพิวเตอรสํานักงาน
6. โครงการจัดซือ้ กลองถายภาพดิจิตอล
7. โครงการติดตัง้ ระบบ Internet ความเร็วสูง 2 Gb
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แนวทางการพัฒนา

โครงการ

11. ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดลอม 1. สงเสริมการจัดสวนสาธารณะชุมชน / สงเสริมการสรางความรมรื่น 1. โครงการกําจัดวัชพืชในคลองสาธารณะ
2. โครงการหนึ่งคน หนึ่งฝน สองตน
สองขางทาง เชน หนาโรงเรียน ชุมชน ปรับปรุงภูมิทัศนภายใน
3. โครงการปลูกหญาแฝกตามแนวพระราชดําริ
จังหวัด
4. โครงการปลูกตนไมในวันสําคัญตางๆ

2. ประสานความรวมมือเพื่อแกปญหาขยะภาครัฐและเอกชนครบวงจร 1. จัดซื้อถังขยะประจําหมูบาน
2. โครงการจัดเก็บขยะประจําตําบล
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12. ยุทธศาสตรดานเกษตรกรรม

แนวทางการพัฒนา
1. เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนโดยใชเกษตรอินทรีย

โครงการ
1. โครงการจัดหาพันธุพืชทางการเกษตร
2. โครงการอบรมเกษตรอินทรีย

-405. ยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัด
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาการเกษตร
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑผาไหม
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาการทองเที่ยว
6. ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา
ประเด็นยุทธศาสตรของจังหวัด (Strategic Issues)
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาการเกษตร
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑไหม
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาศักยภาพการทองเที่ยว
4. ยุทธศาสตรการแกไขปญหาสังคมและความเดือดรอนของประชาชน
5. ยุทธศาสตรดา นการบริหารจัดการอยางมีคุณภาพและประสิทธิภาพ
เปาประสงคของยุทธศาสตร (Goals)
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาการเกษตร
1. เพิ่มขีดความสามารถในการผลิตและจัดการสินคาเกษตร
2. เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันทางการตลาดสินคาเกษตร
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑไหม
1. เพิ่มขีดความสามารถในการผลิตและจัดการผลิตภัณฑไหม
2. เพิ่มขีดความสามารถในการแปรรูปและตลาดผลิตภัณฑไหม
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาศักยภาพการทองเที่ยว
1. เพิ่มศักยภาพแหลงทองเทีย่ ว สินคา และการบริการการทองเที่ยว
2. เพิ่มรายไดจากการทองเทีย่ ว
4. ยุทธศาสตรการแกไขปญหาสังคมและความเดือดรอนของประชาชน
1. เสริมสรางใหประชาชนมีการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี สุขภาพ ความ
มั่นคงในชีวิตและทรัพยสิน
2. เพิ่มขีดความสามารถของประชาชนในการประกอบอาชีพที่เหมาะสม
3. เสริมสรางใหประชาชน ครอบครัว ชุมชน และสังคมมีความเขแข็งตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
4. เพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
5. เสริมสรางการปองกันและสงเสริมการแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน

-415. ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการอยางมีคุณภาพและประสิทธิภาพ
1. ตอบสนองความตองการในการใหบริการของภาครัฐใหแกประชาชนอยางมีคุณภาพ
และประสิทธิภาพ
2. สนับสนุนใหประชาชนทุกภาคสวนมีบทบาท มีสวนรวมในการพัฒนาและตรวจสอบ
ภาครัฐ
3. เพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพการบริการประชาชนแบบเบ็ดเสร็จ
4. พัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐใหมีประสิทธิภาพ
5. สงเสริมการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ
7. กรอบยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาของทองถิ่น (พ.ศ. 2555 – 2556)
ยุทธศาสตรการพัฒนา
1. ยุทธศาสตรการบริหารราชการใหมีประสิทธิภาพ
คุณภาพ

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสุข

แนวทางการพัฒนา
1.1 จัดโครงสรางองคกรใหมีประสิทธิภาพบรรลุตามนโยบาย และ
บริหารงานอยางโปรงใส ตรวจสอบได ใหมีสวนรวมทุกภาคสวน ทั้ง
ระดับชาติ ระดับจังหวัด ทองถิ่น และภาคประชาชน
1.2 ประสานงานสามพี่นองทองถิ่น (อบจ. , เทศบาล , อบต.) และรวมกับ
ราชการสวนภูมิภาค
1.3 สงเสริมศักยภาพของทองถิ่นในทุกๆดาน ตามหลักการบริหารจัดการ
ที่ดี
1.4 สงเสริมการกระจายอํานาจ ถายโอนภารกิจและบุคลากรภาครัฐ ลงสู
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
1.5 การพัฒนาเทคโนโลยีและบุคลากรขององคกรใหมีความเหมาะสม
สอดคลอง
1.6 จัดระบบฐานขอมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเปนรากฐานการ
วางแผนพัฒนาโคราช
1.7 การสื่อสารประชาสัมพันธ เพื่อใหประชาชนมีสวนรวมรับรูและ
ติดตามการทํางานขององคกรตนเอง
2.1 พัฒนาระบบบริการสุขภาพใหมีคุณภาพมาตรฐานทั่วถึงและครบวงจร
ผูรับบริการ สามารถเขาถึงไดอยางครอบคลุมเปนธรรมเกิดความพึงพอใจ
2.2 สนับสนุนการพัฒนากําลังดานสาธารณสุข โดยจัดทุนการศึกษา
สนับสนุน (แพทย / พยาบาล / เจาหนาที่สาธารณสุข) ครอบคลุมทุก
วิชาชีพ
2.3 ดําเนินการกระจายอํานาจดานสาธารณสุข โดยครอบคลุมทั้งวัสดุ
ครุภัณฑ กําลังคน งบประมาณ กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจฯ พ.ศ. 2542
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2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสุข

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา

แนวทางการพัฒนา
2.4 เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนในดานสาธารณสุข โดยสงเสริม
และสนับสนุนอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ใหทํางานอยางมีคุณภาพ
และมีขวัญและกําลังใจที่ดี
2.5 จัดระบบสงเสริมสุขภาพภาคประชาชนเพื่อการพึ่งพาตนเองของ
ประชาชน สูการมีสุขภาพที่ดี (คุมครองผูบริโภค / การควบคุมปอง
กันโรคติดตอ / ไมติดตอ / การฟนฟูสุขภาพประชาชน / อนามัยโรงเรียน)
2.6 พัฒนาระบบแพทยฉุกเฉิน (EMS) โดยพัฒนามาตรฐานศูนยแจงเหตุ
และจัดใหมีหนวยรับสงผูปวยระดับโซนทุกโซน สามารถประสานการ
ทํางานกับหนวยบริการสาธารณสุขไดอยางมีประสิทธิภาพ
2.7 การจัดระบบสุขภาพภาคประชาชนใหมีสวนรวมทุกภาคสวน ทั้งผูนํา
ชุมชน (กํานัน , ผูใหญบาน) กลุมสตรี , กลุมเยาวชน , กลุมวัยรุน , วัย
ทํางาน , วัยสูงอายุ
2.8 การสงเสริมและสนับสนุนใหโรงพยาบาลในแตละพื้นที่ มี
ประสิทธิภาพและศักยภาพในการรับรักษาผูปวยเพิ่มมากขึ้น โดยการ
สนับสนุนและประสานงานใหมีการสรางโรงพยาบาลเพิ่มเติมทั้งในเมือง
และตําบล
3.1 สงเสริมการกระจายอํานาจ และการถายโอนภารกิจทางดานการศึกษา
ใหเปนไปตามความสมัครใจและความพรอมของสถานศึกษานั้นๆ
3.2 สงเสริมสนับสนุนการศึกษา รวมถึงการศึกษาทั้งในและนอกระบบ
โรงเรียน ทั้งระดับกอนวัยเรียน ประถม มัธยมและระดับปริญญาตรี ภาค
ประชาชน โดยประสานการสนับสนุนงบประมาณและพัฒนาศูนยการ
เรียนรูชุมชน / ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
3.3 สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนและภาคีการพัฒนาในการจัด
การศึกษา
3.4 สงเสริมใหมีโรงเรียนตนแบบความเปนเลิศในแตละสาขา
3.5 สงเสริมสนับสนุนพัฒนาบุคลากรดานการศึกษา ใหไดมาตรฐานและมี
ความเปนเลิศ
3.6 สงเสริมสนับสนุนใหสถานบันการศึกษา และภาคประชาชนนํา
เทคโนโลยีสารสนเทศ มาใชในการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน
และการเรียนรู
3.7 จัดใหมีคณะกรรมการการศึกษา เพื่อประสานการจัดการเรียนการสอน
ใหสอดคลองกับนโยบายการศึกษา อบจ. โดยใหมีความรวมมือของ
ผูบริหารการศึกษาทั้งที่สังกัด อบจ.และกระทรวงศึกษาธิการและอื่นๆ
3.8 จัดการศึกษาโดยเนนคุณธรรมนําสูสัมมาชีพ
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4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสวัสดิการและสังคม

4.1 พัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ โดยสนับสนุนเบี้ยยังชีพผูสูงอายุอยาง
ทั่วถึงและเปนธรรม
4.2 สงเสริมการพัฒนาศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุและประชาชน
4.3 การสังคมสงเคราะหและการพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา
ผูดอยโอกาส และผูติดเชื้อ HIV จัดใหมีและพัฒนาศักยภาพศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก
4.4 สงเสริมสนับสนุนและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนทุกวัย ตั้งแตแรกเกิด
วัยเด็ก วัยรุน เยาวชน วัยทํางาน และวัยชรา
4.5 สนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชน โดยชุมชนมีสวนรวมบริหารจัดการ
4.6 สนับสนุนกลุมเด็ก สตรี คนชรา ผูดอยโอกาส ผูปวยเรื้อรัง ดาน
หลักประกันรายได เขาถึงบริการของรัฐอยางทั่วถึงเปนธรรม
4.7 จัดตั้งศูนยขอมูลเพื่อวิเคราะหปญหาและรวบรวมปญหา
4.8 คุมครองและพิทักษสิทธิเด็ก เยาวชน สตรี คนชรา ผูดอยโอกาส

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ พาณิชยกรรม
อุตสาหกรรม

5.1 การสงเสริมผูประกอบการารายยอย โดยประสานกับสถาบันการศึกษา
ภาคธุรกิจเอกชน หนวยงานของรัฐ เชน ความรูดานบริหารจัดการ
ประสานงานการลงเงินทุนชองทางการตลาด
5.2 สงเสริม OTOP.ในดานนวัตกรรม เชน พัฒนาคุณภาพการผลิต
ยกระดับเปนสินคาสงออก และจัดทําหองแสดงสินคา เพื่อขยายเครือขาย
และตลาดสงออก
5.3 ประสานงานกับทุกภาคสวน เชน สภาอุตสาหกรรม หอการคา อื่นๆ
เพื่อสนับสนุนดานเศรษฐกิจของจังหวัด
5.4 การพัฒนาเศรษฐกิจการคาระหวางประเทศ
5.5 สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรม (สอช.) และพัฒนาวิสาหกิจชุมชน

6. ยุทธศาสตรดานเกษตรกรรม

6.1 สงเสริมและพัฒนาคุณภาพดานการผลิต เพื่อเพิ่มมูลคาการผลิตและ
การตลาด โดยใหความรูกับประชาชนอยางทั่วถึงและสอดคลองกับวิถีชีวิต
จริง
6.2 พัฒนาระบบสารสนเทศดานเกษตรกรรม
6.3 เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนโดยใชเกษตรอินทรีย
6.4 พัฒนาความรูดานวิวชาการเพื่อสงเสริมและพัฒนาคุณภาพผลผลิตทาง
การเกษตร สนับสนุนศูนยการเรียนรูชุมชน / และแหลงเรียนรูดาน
เศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฏีใหม
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6. ยุทธศาสตรดานเกษตรกรรม

6.5 ประสานงานจัดหาแหลงน้ําเพื่อการเกษตร
6.6 สนับสนุนการรวมกลุมเกษตรกร เพื่อเพิ่มอํานาจการตอรองตางๆ
6.7 สงเสริมการแปรรูปผลผลิตพืชผลทางการเกษตร เปนพลังงานทดแทน
6.8 สงเสริมการดําเนินงานพลังงานทดแทนจากเกษตร , น้ํา , ลม ,
แสงอาทิตย และการเผาเศษขยะวัสดุเปนพลังงาน

7. ยุทธศาสตรพัฒนาการทองเที่ยวและบริการ

7.1 ประสานรวมมือกับ ท.ท.ท. เพื่อยกระดับกิจกรรมการทองเที่ยวของ
จังหวัด และจัดระบบการตลาดสงเสริมการทองเที่ยวทั้งในและตางประเทศ
7.2 ประสานงานโครงขายการทองเที่ยวอยางเปนระบบ เชน การ
ทองเที่ยวเชิงนิเวศ / เชิงวัฒนธรรม / เชิงเกษตรถึงสุขภาพ (สปาสมุนไพร)
7.3 ประสานตลาดนักทองเที่ยวผูสูงอายุจากตางประเทศ มาใชชีวิตแบบ
ลองสเตยที่ศนู ยพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ
7.4 สงเสริมพัฒนาบุคลากรดานการทองเที่ยว รวมกับสถาบันทาง
การศึกษา ศูนยพัฒนาขอมูลการทองเที่ยว
7.5 พัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกและความปลอดภัย เพื่อบริการ
นักทองเที่ยวใหสะดวกรวดเร็ว
7.6 สนับสนุนการจัดกิจกรรมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิ
ปญญาทองถิ่นภายในจังหวัด เชน งานยาโม งานผาไหมปกธงชัย งาน
ปราสาทหิน งานแขงเรือพิมาย ฯลฯ
7.7 ใชสนามกีฬาซีเกมสเพื่อจัดกิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยว เชน งาน
แสดงสินคาอินโดจีน ฯลฯ
8.1 สงเสริมการกีฬาทุกประเภทเพื่อความเปนเลิศ และเปนอาชีพ
สนับสนุนกีฬาพื้นบาน
8.2 สงเสริมจัดการแขงขันกีฬาเพื่อสรางความสมานฉันทระหวางองคกร
ตางๆ
8.3 สงเสริมสนับสนุนนักกีฬาระดับเยาวชนใหเปนตัวแทนระดับจังหวัด
และสนับสนุนโรงเรียนการกีฬา
8.4 สงเสริมกีฬาและนันทนาการระดับเยาวชนและประชาชน เพื่อแกไข
ปญหายาเสพติดและใชเวลาวางใหเกิดประโยชน
8.5 ประสานความรวมมือชมรม / สมาคมตางๆเพื่อจัดการแขงขัน ณ
สนามกีฬาซีเกมส
8.6 จัดใหมีการประกวดการแสดงของศิลปนทองถิ่นพื้นบาน เชน ลิเก
เพลงโคราช และการแขงขันทางดนตรี เพื่อยกระดับสูมืออาชีพ
8.7 เสนอเปนตัวแทนจัดการแขงขันกีฬาระดับชาติ นานาชาติ เพื่อ
ยกระดับมาตรฐานการกีฬา
8.8 สงเสริมสนับสนุนสมาคม และสโมสรกีฬาในจังหวัด

8. ยุทธศาสตรการกีฬาและนันทนาการ

-45ยุทธศาสตรการพัฒนา
9. ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดลอม

10. ยุทธศาสตรโครงสรางพื้นฐาน

11. ยุทธศาสตรสงเสริมศาสนาและวัฒนธรรม

แนวทางการพัฒนา
9.1 บูรณาการการบริหารจัดการดิน น้ํา ปา ขยะ มลภาวะ โดยการมีสวน
รวมของ 3 ภาคี ทุกเรื่องไดแก ภาคีหนวยราชการ นักวิชาการและประชาชน
9.2 สงเสริมการจัดสวนสาธารณะชุมชน / สงเสริมการสรางความรมรื่นสอง
ขางทาง เชน หนาโรงเรียน ชุมชน ปรับปรุงภูมิทัศนภายในจังหวัด
9.3 สงเสริมใหมีการบริหารจัดการลุมน้ํายอย โดยภาคีความรวมมือของ
ชุมชน
9.4 รณรงคการแกไขปญหาภาวะโรครอน / สงเสริมการประหยัดพลังงาน
9.5 สงเสริมภูมิปญญาทองถิ่นในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม
ชุมชน
9.6 ประสานความรวมมือเพื่อแกปญหาขยะภาครัฐและเอกชนครบวงจร
9.7 การปรับปรุงและพัฒนาสงเสริมการลดมลภาวะภายในจังหวัด
9.8 ปรับปรุงคุณภาพสายน้ํา ลําคลองและสายน้ําหลักทั้ง 9 สาย ของจังหวัด
นครราชสีมา
9.9 สงเสริมการเฝาระวังภาวะน้ําทวม น้ําแลง น้ําเค็มโดยชุมชน
9.10 สนับสนุนใหมีการจัดทําขอมูลทรัพยากรธรรมชาติ โดยใชเครื่อง
Paramotor และเทคโนโลยีสํารวจระยะไกล เพื่อปองกันการบุกรุกปาไม
เปนการอนุรักษทรัพยากรปาไมและแหลงน้ํา
10.1 จัดระบบฐานขอมูลระบบสารสนเทศการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
10.2 บูรณาการแผนโครงสรางพื้นฐานสามพี่นองทองถิ่น (อบจ. , เทศบาล ,
อบต.) เพื่อลดความซับซอนของพื้นที่ และเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชน
10.3 สงเสริมเชื่อมโยงการชลประทาน กอสรางฝาย ทํานบกั้นน้ํา ขุดลอก
ขุดสระ พัฒนาแหลงน้ํา คลองน้ํา ระบบประปา และการกระจายการใช
ประโยชน
10.4 การจัดใหมีและบํารุงรักษาโครงสรางพื้นฐาน ทางบก ทางน้ํา และทาง
ระบายน้ํา และการปรับปรุงบํารุงรักษาในเขตชุมชนและทองถิ่น
10.5 สงเสริมสถานที่เพื่อนันทนาการและออกกําลังกาย สนามกีฬาและ
นันทนาการชุมชน
10.6 การผังเมืองรวมของทองถิ่นและการผังเมืองรวมของจังหวัด
10.7 ซอมบํารุงปรับปรุงเครื่องมือ เครื่องจักรกล
11.1 สงเสริมใหจัดพระสงฆเปนศูนยสงเสริมคุณธรรม วัฒนธรรม ประเพณี
วิถีพุทธทองถิ่น
11.2 รื้อฟน คุณคาวัฒนธรรมประเพณีของชุมชน เชนชาติพันธุ วัฒนธรรม
วิถีชีวิต ภูมิปญญาทองถิ่น
11.3 สงเสริมสนับสนุนการศึกษาสงฆ รูปแบบตางๆ
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11. ยุทธศาสตรสงเสริมศาสนาและวัฒนธรรม

11.4 สงเสริมบทบาทของสถาบัน บวร บาน วัด โรงเรียน ในการพัฒนา
ชุมชน
11.5 สนับสนุนโครงการวัดปลอดเหลาใหยั่งยืน และโครงการตรวจสุขภาพ
ใหพระสงฆเปนประจํา

12. ยุทธศาสตรดานความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน

12.1 การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย / ความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน / ลดอุบัติเหตุจราจรทางบก / ทางน้ํา
12.2 เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน ในดานความมั่นคงและความ
ปลอดภัย โดยสงเสริมและสนับสนุนตํารวจบาน / อพปร. ใหทํางานอยางมี
คุณภาพ
13.3 สรางความมั่นใจและความสบายใจใหกับประชาชน ดานความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยสิน

-478. นโยบายการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลเฉลียง
1. นโยบายเรงดวน
1.1 การปองกันและแกไขปญหาอุทกภัย น้ําทวมและซอมแซมถนนในหมูบาน
1.2 จัดใหมีการสนับสนุนดานสวัสดิการและการสงเคราะห สําหรับคนชรา คนพิการและคนดอย
โอกาสในตําบล
1.3 การสงเสริมและสนับสนุนการศึกษา และการสาธารณสุขภายในตําบล เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้นของคนในตําบล
2. นโยบายดานทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม
2.1 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
2.2 การอนุรักษและฟน ฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพื่อเปนพื้นฐานในการพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชน
2.3 สงเสริมบทบาทของชุมชนในการมีสวนรวมรณรงคใชทรัพยากรธรรมชาติอยางรูคุณคา และ
เกิดประโยชนสูงสุด
3. นโยบายดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
3.1 จัดใหมีการกอสรางและซอมแซมรางระบายน้าํ จุดบําบัดน้ําเสียในหมูบาน
3.2 จัดใหมีสถานที่สําหรับกําจัดสิ่งปฏิกลู มูลฝอยใหถูกสุขลักษณะ เปนสัดสวนในแตละชุมชน
3.3 จัดใหมีการประชาสัมพันธเชิงรุกแกชมุ ชน และขอความรวมมือในการกําจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอย
ใหถูกสุขลักษณะ
3.4 รณรงคใหความรูดานการบริหารจัดการขยะ เศษวัสดุใหคุมคาและเกิดประโยชนสูงสุด
3.5 รณรงคดานการขับขี่ปลอดภัยรวมกับชุมชน องคกรตางๆทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อลด
อุบัติเหตุบนทองถนน
4. นโยบายดานการพัฒนาคนและสังคม
4.1 รวมกับสถานศึกษา ชุมชน ในการแกไขปญหาและปองกันการแพรระบาดของยาเสพติดใน
สถานศึกษา กลุมเยาวชนในหมูบาน
4.2 จัดใหมีลานกีฬาประจําหมูบาน และสนับสนุนอุปกรณกฬี าสําหรับโรงเรียนและชุมชน
4.3 สงเสริมบทบาทของชุมชนใหมีสว นรวมในการแกไขปญหาและการปองกันโรคติดตอ
4.4 ใหการสนับสนุนดานสวัสดิการ และการสงเคราะหดานคนดอยโอกาสภายในชุมชน
5. นโยบายดานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
5.1 จัดตั้งศูนยเด็กเล็กกอนวัยเรียน พรอมทั้งประชาสัมพันธใหผูปกครองสงเด็กเขารับการเลี้ยงดู
ในศูนยเลี้ยงเด็กเล็ก
5.2 สงเสริมและสนับสนุนทางการศึกษา การจัดสรรบุคลากร สื่อ และอุปกรณการเรียนการสอน
5.3 สงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนา วัฒนธรรม งานประเพณีภายในชุมชน
5.4 สนับสนุนบทบาทในชุมชนในการอนุรักษศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น

-486. นโยบายดานเศรษฐกิจ
6.1 การสงเสริมใหความรูแ ละพัฒนาดานเกษตรผสมผสาน เกษตรทางเลือก เกษตรอินทรีย และ
เทคโนโลยีสมัยใหมทางการเกษตร
6.2 การพัฒนาและฟนฟูแหลงเก็บน้ํา หวย หนอง คลอง บึง รมทั้งการบริหารจัดการทรัพยากร
น้ําอยางมีประสิทธิภาพ เหมาะสมและสอดคลองกับสภาพพื้นที่
6.3 การสงเสริมและจัดตั้งกลุมเกษตรกรในหมูบาน รวมทั้งสนับสนุนเทคโนโลยีสารสนเทศทาง
การเกษตรเพื่อใชศึกษาและพัฒนาดานตางๆภายในกลุมเกษตรกร
6.4 จัดใหมีการฝกอบรมอาชีพ กรแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร เพื่อแกไขปญหาผลผลิตทาง
การเกษตรตกต่ํา
6.5 การสงเสริมและพัฒนาโครงการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ
7. นโยบายดานการเมืองการปกครอง การบริหาร
7.1 สงเสริมบทบาทชุมชนในการมวนรวมเสนอแนะหรือเสนอความคิดเห็น ตอขอบัญญัติของ
องคการบริหารสวนตําบล
7.2 สงเสริมศักยภาพในการจัดเก็บรายไดขององคการบริหารสวนตําบล
7.3 มุงเนนการพัฒนาบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบล ทั้งฝายการเมือง ฝายประจํา เพื่อ
เปนพื้นฐานในการพัฒนาทองถิ่น และเพิม่ ประสิทธิภาพในการใหบริการประชาชน
7.4 กําหนดมาตรฐานในการปฏิบัติงาน พรอมทั้งตัวชีว้ ัดความสําเร็จ เพื่อใหการปฏิบัติงานมี
คุณภาพโปรงใส และไดรับการยอมรับจากประชาชน
7.5 จัดใหมีวสั ดุ อุปกรณสํานักงาน เพียงพอสําหรับการปฏิบัติงานในองคการบริหารสวนตําบล
7.6 จัดใหมีการประชาสัมพันธแผนงาน โครงการพัฒนา แผนปฏิบัติการขององคการบริหารสวน
ตําบล เพื่อใหประชาชนไดรบั ทราบโดยทัว่ กัน
7.7 วางระบบการประเมินผลงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน ขององคการบริหารสวนตําบล

สวนที่ 5 บัญชีโครงการพัฒนา

ยุทธศาสตร
1) ยุทธศาสตร การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
1.1 แนวทางการพัฒนา สงเสริมเชื่อมโยงการชลประทาน
กอสรางฝาย ทํานบกั้นน้ํา ขุดลอก ขุดสระ พัฒนาแหลงน้ํา
คลองน้ํา ระบบประปา และการกระจายการใชประโยชน
1.2 แนวทางการพัฒนา การจัดใหมีและบํารุงรักษา
โครงสรางพื้นฐาน ทางบก ทางน้ํา และทางระบายน้ํา และ
การปรับปรุงบํารุงรักษาในเขตชุมชนและทองถิ่น
1.3 แนวทางการ สงเสริมสถานที่เพื่อนันทนาการและการ
ออกกําลังกาย สนามกีฬาและนันทนาการชุมชน

รวม

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2554 ถึง 2556)
องคการบริหารสวนตําบลเฉลียง
ป 2554
ป 2555
จํานวน
งบประมาณ
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)

ป 2556
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

รวม 3 ป
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

4

4,100,000

6

7,900,000

4

2,900,000

14

14,900,000

39

13,646,302

34

13,539,800

43

12,341,550

116

39,527,652

2

484,000

2

240,000

1

400,000

5

1,124,000

45

18,230,302

42

21,679,800

48

15,641,550

135

55,551,652
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ยุทธศาสตร
2) ยุทธศาสตร การพัฒนาดานเศรษฐกิจ พาณิชยกรรม
อุตสาหกรรม
2.1 แนวทางการพัฒนา การสงเสริมผูประกอบการรายยอย
โดยประสานกับสถาบันการศึกษา ภาคธุรกิจเอกชน
หนวยงานของรัฐ เชน ความรูดานการบริหารจัดการ
ประสานงานการลงเงินทุนชองทางการตลาด

รวม

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2554 ถึง 2556)
องคการบริหารสวนตําบลเฉลียง
ป 2554
ป 2555
จํานวน
งบประมาณ
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)

ป 2556
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

รวม 3 ป
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

1

70,000

5

420,000

2

210,000

8

700,000

1

70,000

5

420,000

2

210,000

8

700,000
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ยุทธศาสตร
3) ยุทธศาสตร การพัฒนาดานการศึกษา
3,1 แนวทางการพัฒนา สงเสริมสนับสนุนการศึกษา
รวมถึงการศึกษาทั้งในและนอกระบบโรงเรียน ทั้งระดับกอน
วัยเรียน ปะถม มัธยม และระดับปริญญาตรี ภาคประชาชน
โดยประสานการสนับสนุนงบประมาณและพัฒนาศูนยการ
เรียนรูชุมชน / ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2554 ถึง 2556)
องคการบริหารสวนตําบลเฉลียง
ป 2554
ป 2555
จํานวน
งบประมาณ
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)

ป 2556
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

รวม 3 ป
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

20

4,771,970

15

3,762,220

15

3,762,220

50

12,296,410

3.2 แนวทางการพัฒนา สงเสริมสนับสนุนพัฒนาบุคลากร
ทางการศึกษา ใหไดมาตรฐานและมีความเปนเลิศ

2

120,000

2

120,000

2

120,000

6

360,000

3.3 แนวทางการพัฒนา สงเสริมสนับสนุนใหสถาบันทาง
การศึกษา และภาคประชาชนนําเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช
ในการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน และการเรียนรู
รวม

2

76,000

-

-

-

-

2

76,000

58

12,732,410

24

4,967,970

17

3,882,220

17

3,882,220
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ยุทธศาสตร
4) ยุทธศาสตร การพัฒนาดานสาธารณสุข
4.1 แนวทางการพัฒนา เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน
ในดานสาธารณสุข โดยสงเสริมและสนับสนุนอาสาสมัคร
สาธารณสุข (อสม.) ใหทํางานอยางมีคุณภาพและมีขวัญและ
กําลังใจที่ดี

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2554 ถึง 2556)
องคการบริหารสวนตําบลเฉลียง
ป 2554
ป 2555
จํานวน
งบประมาณ
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)

ป 2556
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

รวม 3 ป
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

3

380,000

2

370,000

2

370,000

7

1,120,000

4.2 แนวทางการพัฒนา จัดระบบสงเสริมคุณภาพภาค
ประชาชนเพื่อการพึ่งพาตนเองของประชาชน สูการมีสุขภาพ
ที่ดี (คุมครองผูบริโภค / การควบคุมปองกันโรคติดตอ / ไม
ติดตอ / การฟนฟูสุขภาพประชาชน / อนามัยโรงเรียน)

4

256,400

3

186,400

3

186,400

10

629,200

รวม

7

5

556,400

5

556,400

17

1,749,200

636,400
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ยุทธศาสตร
5) ยุทธศาสตร การพัฒนาดานสวัสดิการสังคม
5.1 แนวทางการพัฒนา พัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ โดย
สนับสนุนเบี้ยยังชีพผูสูงอายุอยางทั่วถึงและเปนธรรม

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2554 ถึง 2556)
องคการบริหารสวนตําบลเฉลียง
ป 2554
ป 2555
จํานวน
งบประมาณ
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)

ป 2556
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

รวม 3 ป
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

12

4,542,000

12

4,542,000

12

4,542,000

36

13,626,000

5.2 แนวทางการพัฒนา การสังคมสงเคราะหและการพัฒนา
คุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา ผูดอยโอกาส และผูติดเชื้อ HIV
จัดใหมีและพัฒนาศักยภาพศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

4

310,000

4

310,000

4

310,000

12

930,000

5.3 แนวทางการพัฒนา สงเสริมสนับสนุนและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของคนทุกวัย ตั้งแตแรกเกิด วัยเด็ก วัยรุน เยาวชน วัยทํางาน
และวัยชรา

5

190,000

5

200,000

5

200,000

15

590,000

5.4 แนวทางการพัฒนา สงเสริมสนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชน
โดยชุมชนมีสวนรวมในการบริหารจัดการ
รวม

5

495,128

6

542,000

4

492,000

15

1,529,128

26

5,537,128

27

5,594,000

25

5,544,000

78

16,675,128
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ยุทธศาสตร
6) ยุทธศาสตรดานความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
6.1 แนวทางการพัฒนา การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
/ ความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน / ลดอุบัติเหตุ
จราจรทางบก / ทางน้ํา
6.2 แนวทางการพัฒนา เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน
ในดานความมั่นคงและปลอดภัย โดยสงเสริมและสนับสนุน
ตํารวจบาน / อปพร. ใหทํางานอยางมีคุณภาพ
6.3 แนวทางการพัฒนา สรางความมั่นใจและความสบายใจ
ใหกับประชาชน ดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
รวม

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2554 ถึง 2556)
องคการบริหารสวนตําบลเฉลียง
ป 2554
ป 2555
จํานวน
งบประมาณ
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)

ป 2556
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

รวม 3 ป
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

7

2,290,000

4

72,000

3

42,000

14

2,404,000

3

412,000

3

412,000

3

412,000

9

1,236,000

2

40,000

2

40,000

2

40,000

6

120,000

12

2,742,000

9

524,000

8

494,000

29

3,760,000
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ยุทธศาสตร
7) ยุทธศาสตร การกีฬาและนันทนาการ
7.1 แนวทางการพัฒนา สงเสริมการจัดการแขงขันกีฬา เพื่อ
สรางความสมานฉันทระหวางองคกรตางๆ

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2554 ถึง 2556)
องคการบริหารสวนตําบลเฉลียง
ป 2554
ป 2555
จํานวน
งบประมาณ
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)

ป 2556
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

รวม 3 ป
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

1

100,000

1

100,000

1

100,000

3

300,000

7.2 แนวทางการพัฒนา สงเสริมกีฬาและนันทนาการระดับ
เยาวชนและประชาชน เพื่อแกไขปญหายาเสพติดและใชเวลา
วางใหเกิดประโยชน

6

770,000

4

570,000

4

570,000

14

1,910,000

รวม

7

870,000

5

670,000

5

670,000

17

2,210,000
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2554 ถึง 2556)
องคการบริหารสวนตําบลเฉลียง
ป 2554
ป 2555
จํานวน
งบประมาณ
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)

ป 2556
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

รวม 3 ป
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

8) ยุทธศาสตร สงเสริมศาสนาและวัฒนธรรม
8.1 แนวทางการพัฒนา รื้อฟน คุณคาวัฒนธรรมประเพณี
ชุมชน เชนชาติพันธุ วัฒนธรรม วิถีชีวิต ภูมิปญญาทองถิ่น

6

85,000

6

85,000

6

85,000

18

255,000

รวม

6

85,000

6

85,000

6

85,000

18

255,000
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9) ยุทธศาสตร การทองเที่ยวและบริการ
9.1 แนวทางการพัฒนา พัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกและ
ความปลอดภัย เพื่อบริการนักทองเที่ยวใหสะดวกรวดเร็ว

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2554 ถึง 2556)
องคการบริหารสวนตําบลเฉลียง
ป 2554
ป 2555
จํานวน
งบประมาณ
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)

ป 2556
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

รวม 3 ป
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

3

18,000

3

18,000

3

18,000

9

54,000

9.2 แนวทางการพัฒนา สนับสนุนการจัดกิจกรรมการ
ทองเที่ยวเชิงนวัตกรรม ประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่นในจังหวัด
เชน งานยาโม งานผาไหมปกธงชัย งานปราสาทหิน งาน
แขงเรือพิมาย ฯลฯ

3

5,000,000

3

5,000,000

3

5,000,000

9

15,000,000

รวม

6

5,018,000

6

5,018,000

6

5,018,000

18

15,054,000
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10) ยุทธศาสตร การทองเที่ยวและบริการ
10.1 แนวทางการพัฒนา ประสานงานสามพี่นองทองถิ่น
(อบจ. , เทศบาล , อบต.) และรวมกับราชการสวนภูมิภาค

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2554 ถึง 2556)
องคการบริหารสวนตําบลเฉลียง
ป 2554
ป 2555
จํานวน
งบประมาณ
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)

ป 2556
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

รวม 3 ป
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

1

10,000

1

10,000

1

10,000

3

30,000

10.2 แนวทางการพัฒนา สงเสริมศักยภาพชองทองถิ่นใน
ทุกๆดาน ตามหลักการบริหารจัดการที่ดี

7

170,900

6

164,000

6

164,000

19

498,000

10.3 แนวทางการพัฒนา การพัฒนาเทคโนโลยีและบุคลากร
ขององคกรใหมีความเหมาะสมสอดคลอง

7

785,000

4

630,000

4

630,000

15

2,045,000

รวม

15

965,900

11

804,000

11

804,000

37

2,573,000
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11) ยุทธศาสตร การพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดลอม
11.1 แนวทางการพัฒนา สงเสริมการจัดสวนสาธารณะ
ชุมชน / สงเสริมการสรางความรมรื่นสองขางทาง เชน หนา
โรงเรียน ชุมชน ปรับภูมิทัศนในจังหวัด

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2554 ถึง 2556)
องคการบริหารสวนตําบลเฉลียง
ป 2554
ป 2555
จํานวน
งบประมาณ
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)

ป 2556
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

รวม 3 ป
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

4

60,000

4

60,000

4

60,000

12

180,000

11.2 แนวทางการพัฒนา ประสานความรวมมือเพื่อแกปญหา
ภาครัฐและเอกชนครบวงจร

1

20,000

4

100,000

1

270,000

6

390,000

รวม

5

80,000

8

160,000

5

330,000

18

570,000
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12) ยุทธศาสตร ดานเกษตรกรรม
12.1 แนวทางการพัฒนา สงเสริมความเขมแข็งของชุมชน
โดยใชเกษตรอินทรีย
รวม
รวมทั้งสิ้น

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2554 ถึง 2556)
องคการบริหารสวนตําบลเฉลียง
ป 2554
ป 2555
จํานวน
งบประมาณ
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)
1

1
115

100,000

100,000
39,302,700

2

2
143

150,000

150,000
39,543,420

ป 2556
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)
2

2
140

150,000

150,000
33,385,170

รวม 3 ป
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)
5

5
438

400,000

400,000
112,231,290

